
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดอืนมกราคม 2564 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ร้าน Fresh milk ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งใหม่ 

 

รายนามผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาวสวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
3. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางมนสิชา   ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน (ท าหน้าที่เลขานุการ) 
 
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น. 

ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ / และให้ข้อเสนอแนะ 
1.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA และตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการ Action Plan และผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ e-Action Plan  
 (1) ค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ Action Plan 
 ตามท่ี งานนโยบายและแผนฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด PA และ Action Plan 
ไตรมาสที่ 1/2564 ของภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้วน้ัน มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA)ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 

 
 

48.56%51.44%

บรรลุ ไม่บรรลุ



 2   
 

 
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 

 

 
ทั้งน้ี การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน PA  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ ให้คณะฯ รวบรวมข้อมูลโดยไม่ต้องรายงานในระบบของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้รายงานเฉพาะค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (OKRs) แทน 

รองคณบดีฝ่ายบริหารให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. พิจารณามอบหมายค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (OKRs) ให้ภาควิชา/ศูนย์ฯ 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ควรมุ่งตอบตัวช้ีวัด PA เป็นหลัก 
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1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

3 : ล้านนาสร้างสรรค์
4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็น…

5 : วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม
6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมตาม Commit สภาฯ

บรรลุ ไม่บรรลุ

30.07%

69.93%

บรรลุ ไม่บรรลุ

34.38%

11.76%

52.00%

21.21%

42.11%

65.63%

88.24%

48.00%

78.79%

57.89%

1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดบัสากล

2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

3 : การบริการวิชาการและรับใช้สงัคม

4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บรรลุ ไม่บรรลุ
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(2) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ e-Action Plan 
ตามที่ งานนโยบายและแผนฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ  

e-Action Plan ไตรมาสที่ 1/2564 ของภาควิชา/ศูนย์ฯ/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้วน้ัน มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ให้หน่วยงานปรับโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ (หน่วยงานต่างๆ ควรปรับตัวให้สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ได้ในสถานการณ์ 
Covid-19 เน่ืองจากมีการระบาดเกิดขึ้นมาระยะหน่ึงแล้ว) 

2. ให้มีการบูรณาการกิจกรรมที่ส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบ และก าหนดกิจกรรมที่ภาควิชาฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่างส่วนกลางกับภาควิชาฯ 

3. พิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรมงานนโยบายและแผนฯ พบปะภาควิชาฯ/ศูนย์/หน่วยงาน เพ่ือ
หารือหรือ KM ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดท าโครงการและแผนจัดท างบประมาณ ทั้งน้ี จะก าหนดวัน
เวลาการจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวกับหน่วยงานอีกคร้ัง 

4. เพ่ิมเติมการรายงานตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ตัวช้ีวัด challenge (ตาม
กรอบคิด OKRs) ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  
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ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
จัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพระดับสากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 งานวิจัย
และสร้างนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
บริการวิชาการและรับใช้

สังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
จัดการด้านกายภาพ 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ
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1.2 การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ Action Plan ที่มีผู้รับผิดชอบในลักษณะคณะท างาน ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงาน งานนโยบายและแผนฯ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ พิจารณา
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย  

1. คณะท างาน Smart Farm  
2. คณะท างาน Greenhouse Technology 
3. คณะท างานกัญชา 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผนฯ คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 ปฏิทินจัดท าแผนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
 ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผนฯ ก าหนดวันประชุมจัดท าแผนการศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ไว้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานนโยบายและแผนฯ ได้
เสนอให้มีการปรับปฏิทินการด าเนินงานใหม่ เน่ืองจากคณบดีจะน าเสนอแผนการด าเนินงานของคณะฯ ต่อ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และเพ่ือให้ทันต่อการปรับงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คร้ังที่ 2) ทั้งน้ี ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ก าหนดให้ภาควิชาฯ/
ศูนย์/หน่วยงาน พิจารณาปรับปรุงค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
จัดส่งกลับมายังงานนโยบายและแผนฯ ภายในวันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. สาเหตุทีร่ะยะเวลาในการจัดท าแผน 5 ปี กระช้ันชิด เน่ืองจาก มีการเล่ือนระยะเวลาการจัดท าแผน

จากปีงบประมาณเดิม ผนวกกับมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคาดว่าจะใช้แผนการศึกษาฉบับดังกล่าวไป
จนถึงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะฯ ได้รับมอบหมายตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ตัวช้ีวัด challenge (ตามกรอบคิด OKRs) ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซ  

2. จัดท าหนังสือเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับปฏิทินการด าเนินงานของงานนโยบายและแผนฯ เพ่ือให้
ผู้บริหารทราบและลงบันทึกนัดหมายไว้ในปฏิทินการท างานตนเอง ทั้งน้ี ในการนัดหมายขอให้พิจารณา
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ก าหนดการที่คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารสะดวกเป็นหลัก พร้อมทั้ง ให้งานนโยบายและแผนฯ แจ้งเตือน
ก าหนดการการนัดหมายให้ผู้บริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนวันงาน 

3. เบื้องต้น ก าหนดวันพิจารณาข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนฯ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
และประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

4.2 ระบบงาน 32 system ของงานนโยบายและแผนฯ จ านวน 5 ระบบ 
 ตามที ่งานนโยบายและแผนฯ ได้รับมอบหมายให้จัดท าระบบงานตามแนวทางการด าเนินงาน EdPEx 
เพ่ือน าเสนอในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดท าระบบงานฯ เรียบร้อยแล้ว ดังน้ี  

1. ระบบการน าและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
2. ระบบการก ากับดูแลองค์กร 
3. ระบบบริหารความเส่ียงองค์กร 
4. ระบบวางแผนกลยุทธ์ 
5. ระบบการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
ทั้งน้ี งานนโยบายและแผนฯ จะด าเนินการเปิดห้อง zoom ส าหรับน าเสนอระบบงานในวันที่มีการ

น าเสนอ  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. พิจารณาปรับเปล่ียนวิธีการน าเสนอ โดยให้ผู้ที่จะน าเสนอระบบงานน าเสนอ ณ ห้องประชุมพงษ์

ศักด์ิ อังกสิทธิ์ โดยก าหนดระยะเวลาการน าเสนอ รวมทั้งจัดล าดับหน่วยงานที่จะน าเสนอเพ่ือให้จ านวน
ผู้เข้าร่วมการประชุมมีจ านวนไม่มากเกินไป ทั้งน้ี จะน าเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณารูปแบบการน าเสนอต่อไป 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบระบบงานที่งานนโยบายและแผนฯ จะต้องน าเสนอในรอบต่อไป และก าหนด
วันส่งระบบงานดังกล่าวก่อนการน าเสนอ เพ่ือให้รองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 

3. พิจารณาเพ่ิมลูกศรสองทิศทางในบางจุดของแต่ละระบบเพ่ือให้แสดงการส่ือสารไปกลับระหว่าง
กระบวนการ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 การกันเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอให้งานนโยบายและแผนฯ จัดท าสรุปข้อมูลงบประมาณคณะเกษตรศาสตร์  
และข้อมูลอัตราก าลัง รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหน่วยงานและอัตราก าลังใน
อนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานตระหนักถึงทิศทางการบริหารเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมหน่วยงาน
ของตน 
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ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 

 
  

(นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


