
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ ์

 

รายนามผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
5. นางสาวมนสิชา   กองเพชร์วัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน (ท าหน้าที่เลขานุการ) 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ / รับฟังข้อเสนอแนะ 

1.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบที่ 2 

 ด้วย งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้างานฯ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี
ผู้สนใจสมัครต าแหน่งดังกล่าว ในการนี้ เลขานุการคณะฯ เสนอให้ขยายเวลาการรับสมัคร และหากยังไม่มีผู้สนใจ
สมัครเสนอให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สมัครให้กว้างขั้น 

1.2 โครงการบรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์” 
 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์” ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งใกล้กับวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานต่างๆ  
งดการจัดการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลา 10 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คณะฯ จึงได้เลื่อนการจัด
บรรยายดังกล่าว เป็นวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ งานนโยบายและแผนฯ จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะฯ และแจ้งงานบริหารทั่วไป เพ่ือรับทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือนธันวาคม 2561 โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 การน าเสนอระบบงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 32 system  
 สืบเนื่องจากการประชุมงานนโยบายและแผนฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ให้งานนโยบาย 
และแผนฯ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการน าเสนอระบบงานที่ยังไม่ได้น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ จ านวน 10 ระบบ ทั้งนี้ ผู้บริหารคณะฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ให้รวบรวมข้อมูลระบบงานที่มีการน าเสนอแล้วทั้งหมดจัดท าเป็นคู่มือและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ 
ของคณะฯ ต่อไป 
 

3.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2562  
 ตามปฏิทินการท างานของงานนโยบายและแผนฯ ได้ก าหนดช่วงเวลาการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ในเดือนพฤษภาคม นั้น ทั้งนี้ ยังไม่ได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
ผู้บริหารคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
พร้อมกับการสัมมนาผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีก าหนดการในเบื้องต้น ดังนี้   

วัน/เดือน/ปี หัวข้อ 
30 พ.ค. 2562 - การทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และการจัดท า SWOT ระดับคณะ 
31 พ.ค. 2562 - การระดมสมองจัดท าแผนพัฒนาการใช้พ้ืนที่ศูนย์ฯ และสถานีวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ 

ทั้งนี้  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม จะน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดการและหารือในเรื่องสถานที่ ต่อไป  

3.3 การติดตามแผนเชิงรุกประจ าปีงบประมาณ 2562  
 ตามที่ งานนโยบายและแผนฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนเชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยการท าหนังสือติดตามความก้าวหน้าไปยังผู้รับผิดชอบหลัก พบว่า ไม่มีผู้รับผิดชอบหลัก
รายงานความก้าวหน้าการท าแผนเชิงรุกกลับมา ผู้บริหารคณะฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (งบกลางปี) คณะเกษตรศาสตร์ 
 ตามที่ งานนโยบายและแผนฯ ได้รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (งบกลางปี) ของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะปรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (งบกลางปี) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ นั้น 
 ในการนี้ ผู้บริหารคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (งบกลางปี) คณะเกษตรศาสตร์ ตามรายละเอียด ดังนี้  

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลางปี) 

หน่วยงาน งบประมาณอนุมัติ งบประมาณขอต้ัง สรุปงบประมาณ 
  (ปรับเพ่ิม)  

ส านักงานคณะ 21,197,570 10,469,300 31,666,870 

ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง)* 8,571,900 7,508,700 16,080,600 

งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคณุภำพนักศึกษำ 6,181,480 128,700 6,310,180 

งำนบริหำรทั่วไป 2,500,810 310,000 2,810,810 

- หน่วยประชำสัมพันธ ์ 338,000 480,700 818,700 

- หน่วยกำยภำพ - 106,200 106,200 

งำนนโยบำยและแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 537,590 16,000 553,590 

- หน่วยสำรสนเทศ 301,160 1,619,000 1,920,160 

งำนบริหำรงำนวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 1,337,530 300,000 1,637,530 

- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 550,000 - 550,000 

งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสด ุ 879,100 - 879,100 

ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 717,200 - 717,200 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1,982,600 1,044,500 3,027,100 

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 4,400,380 155,500 4,555,880 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4,763,610 100,000 4,863,610 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 3,224,910 1,260,000 4,484,910 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 263,200 55,000 318,200 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2,533,100 - 2,533,100 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 3,520,450 - 3,520,450 

ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2,071,800 - 2,071,800 

- หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภญุชัย) 300,000 - 300,000 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 943,580 40,000 983,580 

รวม (คณะเกษตรศาสตร์) 45,918,400 13,124,300 59,042,700 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 18,009,600 1,020,000 19,029,600 

รวม (ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) 18,009,600 1,020,000 19,029,600 

รวมท้ังสิ้น 63,928,000 14,144,300 78,072,300 
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4.2 ตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
ตามที่ งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดท าตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล เพ่ือใช้วัดผลการท างานของพนักงาน

ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ และเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน นั้น รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ปรับตัวชี้วัดให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถวัดหรือประเมินผลได้ รวมทั้งเพ่ิมตัวชี้วัด
เกี่ยวกับการจัดท าระบบ Data HUB ทั้งนี้ ให้น าเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

 
 

 

(นางสาวมนสิชา  กองเพชร์วัฒนา) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาววิไลพร  ธรรมตา) 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


