
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งที่ 6/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 27  กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องงานนโยบายและแผนฯ 
 

รายนามผู้มาประชุม 

1. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ       หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์           นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
3. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
4. นายวรณัฐ สุขแสง                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
5. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ        พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน          พนักงานปฏิบัติงาน 

  

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประชุม ดังนี้ 

1.  แผนปฏิบัติการ Action Plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  
                                 4.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 

                                 4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน            
                                 4.4 เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
  



2 
 

1.1 โครงการ/กิจกรรม ของงานนโยบายและแผนฯ มีจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์หลัก / ตัวช้ีวัดหลัก หน่วย

วัด 
เป้าหมาย

2561 
โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor) 
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานใน
ระดับดีมาก 

ร้อยละ 12 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
บันทึกโครงการแผนปฏิบัติการและ
ตัวช้ีวัด : Action Plan ปีงบประมาณ 
2562" 

2,000 

   2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ใช้งาน Microsoft Office 365 (Office 
Online) , Google Form ส าหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,000 

   3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้
งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อ
การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 

1,000 

   4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เว็บไซต์คณะ หน่วยงานและภาควิชา" 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

   5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"ระบบเดินทางไปราชการ" คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

   6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ระบบฟังเสียงของลูกค้า Voice of 
Customer ” คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

   7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"ระบบบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค" คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

   8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"ระบบออกเลขหนังสือออนไลน์" คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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1.2 โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม  
กลยุทธ์หลัก / ตัวช้ีวัดหลัก หน่วย

วัด 
เป้าหมาย

2561 
โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานส านักงาน 
4.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

ระบบ 3 1. พัฒนา เว็บไซต์คณะ หน่วยงานและ
ภาควิชา  

 

  2. พัฒนา ระบบเดินทางไปราชการ  
   3. พัฒนา ระบบฟังเสียงของลูกค้า (Voice 

of Customer) 
 

   4. พัฒนา ระบบบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค 

 

   5. พัฒนา ระบบออกเลขหนังสือออนไลน ์  
   6. พัฒนา ระบบการลงทะเบียนออนไลน์

โครงการงานบริการการศึกษาฯ 
(ปรับจากระบบลงทะเบยีนเข้าร่วม
ประชุม/กิจกรรม) 

 

 

1.3 ปฏิทินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตารางข้อ 1.2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม       

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :    

5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC

 5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 

5.4 เพ่ือใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเง่ือนไข 

        
กลยุทธ์หลัก / ตัวช้ีวัดหลัก หน่วยวัด เป้าหมาย

2561 
โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ 

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานส านักงาน 
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สาย
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ร้อยละ 
(ของพื้นที่) 

70 โครงการส ารวจความครอบคลุมของพื้นที่
บริการเครือข่ายไรส้าย คณะฯ 

 

5.2.2 การบูรณาการฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาการบริหารคณะฯ 

ระบบ 4 พัฒนา ระบบ Ag EIS  

   

 

ปิดการประชุม เวลา  16.00 น. 
  

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจการประชุม 
 


