
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

วันจันทรท์ี่ 23 กุมภาพันธ ์2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์  

 

รายนามผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวสวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 
4. นางมนสิชา   ศาลติกุลนุการ พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน (ท าหน้าที่เลขานุการ) 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ทีป่ระชุมฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ / และให้ข้อเสนอแนะ 

1.1 การปรับปรุงระบบ e-Action Plan 
 งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ e-Action Plan ในส่วนของการกรอกข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมให้มีความกระชับ และการแสดงผลการด าเนินงานในรูปแบบ Pie chart และ Bar chart 
ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

  
ผลการด าเนินงาน (จ าแนกตามผลการด าเนินงาน) ผลการด าเนินงาน (จ านวนแนกตามยุทธศาสตร์) 

 
ผลการด าเนินงาน ( จ าแนกตามงบประมาณ ) 
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 ที่ประชุมฯ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขชื่อหัวข้อในหน้าแสดงผล ผลการด าเนินงาน (จ าแนก
ตามงบประมาณ) และปรับปรุงรูปแบบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น อาทิ โทนสี หน้าการแสดงผล โดยอาจดู
ตัวอย่างของระบบ MIS ของคณะมนุษยศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 
มกราคม 2564 ณ ร้าน Fresh milk ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยไม่มขี้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 การจัดท าแผนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
 ตามที่ ที่ประชุมฯ งานนโยบายและแผนฯ ในคราวประชุมที่ 1/2564 ได้ก าหนดแผนการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2564 โดยมีร่าง
ก าหนดการ ดังนี้ 

- วันที่ 29 มกราคม 2564 พิจารณาข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนฯ 
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมระดมสมองรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งให้แจ้งเวียนผู้บริหารคณะฯ ทราบก าหนดการดังกล่าว เพ่ือลงนัดหมาย 
 ความคืบหน้าในการด าเนินงาน: คณบดีพิจารณาปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะ 13 
แล้ว มีข้อสั่งการให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้ทันต่อการปรับค าขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ฯ ระยะ 13 ให้ชะลอออกไปก่อนเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 
13 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

4.1 การจัดท ารายงานประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2562 
 ตามที่ คณะฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรที่ปรึกษา ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทา 
EdPEx โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะต่อ SAR แล้ว 1 ครั้ง (ส่วนโครงร่างองค์กร 
และหมวด 7 ผลลัพธ์) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งขณะนี้ งานนโยบายและแผนฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงการ
น าเสนอผลลัพธ์ในหมวด 7 โดยปรับตัวชี้วัดให้สะท้อนภาพวิสัยทัศน์ และการด าเนินงานของคณะฯ และเขียน
อธิบายตัววัดเพ่ิมเติม (อาทิ สาเหตุที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้า การด าเนินงานที่ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี) ส าหรับการ
นัดหมายในครั้งต่อไป ยังไม่มีก าหนดการนัดหมายที่แน่นอน  
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4.2 พิจารณาจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าบ ารุงห้องสมุด) และการตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 
ของห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
 เนื่องจาก ในปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ท าให้
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์จะไม่ได้รับการจัดสรรค่าบ ารุงห้องสมุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานนโยบายและ
แผนฯ จึงเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณของห้องสมุดคณะฯ โดยมีข้อมูลด้าน
งบประมาณของห้องมุด ดังนี้ 

ห้องสมุด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าบ ารุงห้องสมุด) 951,145.60 896,908.80 701,820.80 - 
ตั้งงบประมาณ 615,700.00 717,200.00 997,500.00 884,200.00 
เบิกจ่าย 612,923.30 678,313.30 944,428.70 344,064.00* 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 99.55% 94.58% 94.68% 38.91% 
*ข้อมลู ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564     

 ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส าหรับปีงบประมาณ 2564 ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าบ ารุงห้องสมุด)  
ขอให้ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอาจชะลอการใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน/ยังชะลอการด าเนินการออกไปได้ ประกอบกับคณะฯ มีแนวคิดจะพัฒนาห้องสมุด เป็น Co-
working space เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา ดังนั้น การด าเนินการบางอย่าง อาทิ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ 
อาจชะลอออกไปก่อน และด าเนินการไปในคราวเดียวกันกับการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องสมุด การจัดซื้อหนังสือ/
วารสารอาจพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูลความต้องการเพ่ือจัดซื้อหนังสือ เพ่ือให้สิ่งพิมพ์ที่จัดซื้อมีการใช้
งานอย่างคุ้มค่า หรือปรับเปลี่ยนมาจัดซื้อเป็นรูปแบบ e-book เพ่ือตอบสนองต่อรูปแบบการใช้งานในปัจจุบัน 

2. ให้งานนโยบายและแผนฯ ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้บริการห้องสมุด การจัดซื้อ
หนังสือ/วารสาร รวมทั้งขอให้ห้องสมุดเสนอแนวทางการให้บริการของห้องสมุด เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
หารือถึงแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดคณะฯ ร่วมกับผู้บริหารของคณะฯ ต่อไป  

3. ในส่วนของการปรับปรุงห้องสมุดเป็น Co-working space อาจมีการท าแบบสอบถามส ารวจ
ความต้องการของนักศึกษา และคณาจารย์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบพ้ืนที่ / สิ่งอ านวยความ
สะดวก และแนวทางการให้บริการของห้องสมุด โดยอาจขอความร่วมมืองานบริการการศึกษาฯ เป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษา 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

  
(นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


