
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําเดือนธันวาคม 2563 

วันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

ณ หองประชุมพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 

รายนามผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร  ทะพิงคแก รองคณบดีฝายบริหาร 

2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

3. นางสาวสวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 

4. นางสาวพัชราพร    บุญจันตะ พนักงานปฏิบัติงาน 

5. นางสาวมนสิชา   กองเพชรวัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน  

6. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน (ทําหนาท่ีเลขานุการ) 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 

ท่ีประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ / และใหขอเสนอแนะ 

1.1 การกรอกขอมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด Challenge ประจําปพ.ศ. 2563 – 

2565 ในระบบมหาวิทยาลัยฯ 

 มหาวิทยาลัยฯ ใหคณะฯ ดําเนินการกรอกขอมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

Challenge ของสวนงาน ท้ังสวนของงบประมาณสวนงาน และงบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

ผาน “ระบบแผนงาน/โครงการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Strategic Project : SP)” ซ่ึงเปนระบบท่ีเชื่อมโยง

ระหวางแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน (OKRs) ประจําป 2563-2565 

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

ขอเสนอแนะ 

งานนโยบายและแผนฯ จะหารือกับงานวิจัยอีกครั้ง เนื่องจากการกรอกโครงการตามแผนปฏิบัติงานตาม

ตัวชี้วัด Challenge ของสวนงาน จะตองมีความสัมพันธกับการกรอกโครงการของงบประมาณรายจายเงินรายได

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 หมวดเงินอุดหนุน ในระบบแผนงาน/โครงการเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
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1.2 การรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (PA) ประจําปงบประมาณ 2563 

ขอมูลตัวช้ีวัดท่ีเก็บตามรอบปปฏิทินจํานวน 6 ตัวช้ีวัด 

รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (PA) ประจําปงบประมาณ 2563 เก็บขอมูล

ตามรอบปปฏิทิน มีตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวชี้วัด 2.6 จํานวนบทความตีพิมพดานอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสูงอายุ ในฐานขอมูล Scopus ของ

อาจารยและนักวิจัย 

ตัวชี้วัด 2.7 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานขอมูล Scopus ดานอาหารและสุขภาพ และ

การดูแลผูสูงอายุ 

ตัวชี้วัด 4.3 รอยละผลงานของนักศึกษาตอผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร

ในวารสารระดับนานาชาติ (ท่ีคณะกรรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ) 

ตัวชี้วัด 4.4 รอยละผลงานของนักศึกษาท่ีอยูในฐานขอมูล Scopus ตอจํานวนผลงานท่ีเผยแพรท้ังหมด 

ตัวชี้วัด 5.6 จํานวนบทความตีพิมพในฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติของอาจารยและนักวิจัย 

ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนการอางอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานขอมูล Scopus 

ขอเสนอแนะ 

1. แนวทางการติดตามตัวชี้วัดจากงานบริการการศึกษาฯ  

1.1 ใหงานนโยบายและแผนฯ สรุปประเด็นหลักของตัวชี้วัด และขอมูลท่ีตองการจากงานบริการการศึกษาฯ เพ่ือ

เสนอรองคณบดีฝายบริหาร 

1.2 หาแนวทางในการปรับขอมูลระบบสารสนเทศของงานบริการการศึกษาฯ ใหเปนขอมูลแบบ real time และ

เปนขอมูลท่ีสามารถดึงมาใชงานไดทันที เพ่ือใหตรงกับความตองการของงานนโยบายและแผนฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน2563  

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

 - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 การทบทวนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565-2569 

งานนโยบายและแผนฯ ไดรวบรวมการทบทวนอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2565-2569 จากภาควิชา/หนวยงาน/ศูนยฯ เรียบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้  

ตําแหนง รองรับพันธกิจของสวนงาน รองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร รวม 

สายวิชาการ    

 อาจารย 23 5 28 

สายปฏิบัติงาน 83 9 92 

รวมท้ังส้ิน 106 14 120 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 (สาขาพืชไรไมไดสงการทบทวนอัตรากําลังฯ) 
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ขอเสนอแนะ 
1. รองคณบดีฝายบริหารจะแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
ใหหนวยงานพิจารณาเหตุผลความจําเปนของแตละอัตราอีกครั้ง และจัดสงมางานนโยบายและแผนฯ  
กอนการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวาระพิเศษ 2 สัปดาห  
2. จัดทําเอกสารเพ่ิมเติม อัตราคงอยู เกษียณ ของแตละหนวยงานในเอกสารสรุปคําขอรับการจัดสรรอัตรา
ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2569 เพ่ือเขาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวาระพิเศษ 
3. การพิจารณาการรวมศูนยของคณะฯ จะนําเรื่องเขาประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวาระพิเศษ โดยใหงาน
นโยบายและแผนฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระเปนการเบื้องตน 

4.2 แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2564 (งบกลางป) 

1. การจัดทําคําของบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลางป) 

งานนโยบายและแผนฯ จะแจงใหภาควิชา/ศูนยฯ/หนวยงานจัดทําคําของบประมาณรายจายเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลางป) โดยขอภาควิชา/ศูนยฯ/หนวยงาน พิจารณาปรับงบประมาณกลางป
ตามเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น และการจัดทํางบประมาณกลางปตองเปนไปภายใต กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯและขอใหแจงผลการพิจารณามายังงานนโยบายและแผนฯ ภายในวัน
ศุกรท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ และเสนอตอ
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

ขอเสนอแนะ 
การกรอกรายละเอียดโครงการท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณพ.ศ. 

2565 หมวดเงินอุดหนุน งานนโยบายและแผนฯ จะจัดทําแบบฟอรมการเขียนโครงการฯ และใหภาควิชา/ศูนยฯ/
หนวยงาน กรอกรายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมดังกลาว และจัดสงใหงานนโยบายและแผนฯภายในการปรับ
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 2 (ระบุวันเวลาอีกครั้ง)  ท้ังนี้เนื่องจากงาน
นโยบายและแผนฯ ตองนําขอมูลรายละเอียดโครงการ รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการฯ 
รายงานในระบบของมหาวิทยาลัยฯ 

2. สรุปโครงการงบเงินอุดหนุน จากคําของบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- งบเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 25,215,600 บาท 
- งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 9,931,500 บาท 

รวม จํานวน 35,147,100 บาท 

เนื่องจากการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 หมวดเงิน
อุดหนุน มีโครงการ/กิจกรรมท่ีขอรับการจัดสรรจํานวนมาก ซ่ึงงานนโยบายและแผนฯ ตองกรอกรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมดังกลาวท้ังหมดท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ในระบบมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น เพ่ือให
โครงการ/กิจกรรมอยูในหมวดหมูเดียวกัน งานนโยบายและแผนฯจึงมีแนวทางในการแบงรายการโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

งบเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 20 โครงการ  
1. อุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา 413,000 บาท 
2. อุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 3,101,000 บาท 
3. อุดหนุนการบริหารจัดการหลักสูตร 424,200 บาท 
4. อุดหนุนโครงการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ (ดานการเรียนการสอน) 555,000 บาท 
5. อุดหนุนโครงการประชาสัมพันธหลักสูตร และแสวงหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 414,500 บาท 
6. อุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร Smart Agriculture & Entrepreneurship 105,000 บาท 
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7. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมวิชาการดานการเกษตร 20,000 บาท 
8. อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองโลก และ 21th Century 

Skill 
1,965,000 บาท 

9. อุดหนุนโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษา 689,000 บาท 
10. อุดหนุนโครงการสหกิจศึกษาในประเทศ และตางประเทศ 746,000 บาท 
11. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร 
200,000 บาท 

12. อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 66,000 บาท 
13. อุดหนุนโครงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 246,000 บาท 
14. อุดหนุนโครงการบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร 1,072,000 บาท 
15. อุดหนุนโครงการสัมมนาภายใน คณะเกษตรศาสตร 775,000 บาท 
16. อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพองคกรตามแนวทาง EdPEx 235,000 บาท 
17. โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000 บาท 
18. อุดหนุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานการเกษตร 1,670,000 บาท 
19. อุดหนุนโครงการเผยแพรนวัตกรรมผลงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร 320,000 บาท 
20. อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ (ศูนยบริการวิชาการฯ) 12,193,900 บาท 

 
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 19 โครงการ 

1. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมแสดงความยินดีกับผูสําเร็จการศึกษา 245,000 บาท 
2. อุดหนุนเพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 1,300,000 บาท 
3. อุดหนุนกิจกรรมเสริมสรางความสุขและความผูกพันบุคลากร 494,000 บาท 
4. อุดหนุนโครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 232,500 บาท 
5. อุดหนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณวิชาชีพเกษตรในยุค 

4.0 
265,000 บาท 

6. อุดหนุนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกคณะเกษตรศาสตร  
     (ดานการจัดการการศึกษา) 

400,000 บาท 

7. อุดหนุนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกคณะเกษตรศาสตร  
     (ดานวิเทศสัมพันธ) 

1,000,000 บาท 

8. อุดหนุนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกคณะเกษตรศาสตร  
     (ดานการวิจัยและสรางนวัตกรรม) 

400,000 บาท 

9. อุดหนุนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกคณะเกษตรศาสตร  
     (ดานบริการวิชาการ) 

400,000 บาท 

10. อุดหนุนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกคณะเกษตรศาสตร  
     (ดานกายภาพ) 

400,000 บาท 

11. อุดหนุนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรเชิงรุกคณะเกษตรศาสตร 
     (ดานการบริหารจัดการ) 

400,000 บาท 

12. โครงการพัฒนา smart farm คณะเกษตรศาสตร 3,000,000 บาท 
13. โครงการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 200,000 บาท 
14. การศึกษาพัฒนาระบบเกษตรปลอดพิษท่ียั่งยืนสูการเปนศูนยการเรียนรู 
     แบบครบวงจร ป 2 

1,030,000 บาท 
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15. โครงการวิจัยการกักเก็บคารบอนปาไม เพ่ือลดภาวะโลกรอนและบรรเทา
วิกฤต 

     สภาพภูมิอากาศ (โครงการตอบโจทยอัตราเชิงยุทธศาสตร) 

30,000 บาท 

16. โครงการแกไขปญหาไฟปาและฝุนควัน ดวยแนวทางการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืน(โครงการตอบโจทยอัตราเชิงยุทธศาสตร) 

20,000 บาท 

17. คา anti-virus 65,000 บาท 
18. โครงการอุดหนุนการประเมินผูบริหาร 30,000 บาท 
19. สมทบสภาคณบดีคณะเกษตรศาสตรและเครือขายวนเกษตร 20,000 บาท 

 
4.3 กําหนดการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตรระยะ 5 ป (ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2569) 

 คณะเกษตรศาสตรมีแผนในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตรระยะ 5 ป (ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565-2569) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตรใหบรรลุวิสัยทัศนของคณะฯ ท่ีวางไว  
ขอเสนอแนะ 

งานนโยบายและแผนฯ จะตรวจสอบปฏิทินการทําจัดทําแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตรระยะ 5 ป 
(ปงบประมาณพ.ศ. 2565-2569) อีกครั้ง และเสนอพิจารณาวัน เวลาแกคณบดี และรองคณบดีฝายบริหารตอไป 
 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 

พนักงานปฏิบัติงาน 

ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล) 

หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 


