
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  

ครั้งที่ 7/2560 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
 

รายนามผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร ธรรมตา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ   หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์           นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
5. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์                 นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
6. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ        พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน         พนักงานปฏิบัติงาน 

  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการประชุม ดังนี้ 

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

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :  4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  
                                 4.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 

                                 4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน            
                                 4.4 เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์หลกั / ตัวชี้วัดหลัก หน่วย
วัด 

เป้าหมาย
2561 

  โครงการ/ กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

หมายเหตุ 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor) 
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับผลการ
ประเมนิการปฏิบัติงานในระดับดมีาก 

ร้อย
ละ 

12 
4.1.1 

โครงการพัฒนาบุคลากร       
  

      โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “ระบบ
บันทึกโครงการแผนปฏิบัตกิารและตัวชี้วัด 
: Action Plan ปีงบประมาณ 2562" 

2,000 งานนโยบายและแผนฯ ต.ค. 60 งานประจ า 

    4.1.1-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
งาน Microsoft Office 365 (Office 
Online) , Google Form ส าหรับ
บุคลากรของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

2,000 งานนโยบายและแผนฯ 
(อิ๊บ) 

ต.ค. 60 ยุทธศาสตร ์

      โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิาร "การใช้
งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อ
การจดัท าค าของบประมาณเงนิรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" 

1,000 งานนโยบายและแผนฯ พ.ย. 60 งานประจ า 

      4.1.1-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เว็บไซต์คณะ หน่วยงานและภาควิชา" 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

  งานนโยบายและแผนฯ 
(อิ๊บ / นิว) 

ธ.ค. 60 ยุทธศาสตร ์

      4.1.1-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบ
เดินทางไปราชการ" คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  งานนโยบายและแผนฯ 
(นิว) 

เม.ย. 61 ยุทธศาสตร ์

      4.1.1-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ระบบฟังเสียง/ขอ้รอ้งเรียน” คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  งานนโยบายและแผนฯ 
(อิ๊บ) 

เม.ย. 61 ยุทธศาสตร ์

      4.1.1-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค" คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  งานนโยบายและแผนฯ 
(อิ๊บ) 

ส.ค. 61 ยุทธศาสตร ์

      4.1.1-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบ
ออกเลขหนังสือออนไลน์" คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  งานนโยบายและแผนฯ 
(นิว) 

ส.ค. 61 ยุทธศาสตร ์

      4.1.2 โครงการสัมมนาการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของภาควชิา / หน่วยงาน 

  ภาควิชา / หน่วยงาน     

      4.1.2-1 โครงการสัมมนาการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของส านักงานคณะฯ 

  งานบริหารทั่วไป 
งานนโยบายฯ 

  ยุทธศาสตร ์

4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานส านกังาน 
4.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บริหารจัดการองค์กร 

ระบบ 3 4.5.1-1 พัฒนา เว็บไซต์คณะ หน่วยงานและ
ภาควิชา (อิ๊บ / นิว) 

  งานนโยบายฯ (ไอที) ต.ค. - ธ.ค. 
60 

ยุทธศาสตร ์

  
  

4.5.1-2 พัฒนา ระบบฟังเสียง/ขอ้รอ้งเรียน (นิว)   งานนโยบายฯ (ไอที) 
งานบริหารทั่วไป/วิจัยฯ 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

ยุทธศาสตร ์

    
  

4.5.1-3 พัฒนา ระบบเดินทางไปราชการ (นวิ)   งานนโยบายฯ (ไอที) 
งานบริการการศกึษาฯ 

พ.ค. - ส.ค. 
61 

ยุทธศาสตร ์

    
  

4.5.1-4 พัฒนา ระบบบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค (อิ๊บ) 

  งานนโยบายฯ (ไอที) 
งานการเงนิฯ 

พ.ค. - ส.ค. 
61 

ยุทธศาสตร ์

    
  

4.5.1-5 พัฒนา ระบบ Budget Management 
(อิ๊บ) 

  งานนโยบายฯ (ไอที) 
งานการเงนิฯ 

ม.ค. - เม.ย. 
61 

งานประจ า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม       

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  :    

5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC  

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 

5.4 เพ่ือใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเง่ือนไข 

        
กลยุทธ์หลกั / ตัวชี้วัดหลัก หน่วยวัด เป้าหมาย

2561 
  โครงการ/ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนนิการ 
หมายเหตุ 

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Digital Faculty) 
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้
สายครอบคลุมทุกพื้นที ่

ร้อยละ 
(ของพื้นที่) 

70 5.2.1.1 โครงการส ารวจความครอบคลุมของ
พื้นที่บริการเครือข่ายไร้สาย คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  งานนโยบายฯ (ไอที)   ยุทธศาสตร์ 

5.2.2 การบูรณาการ
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการ
บริหารคณะฯ 

ระบบ 4 5.2.2.1  ปรับปรุงฐานข้อมูล CMU MIS 10 
ฐาน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ทุกหน่วยงานของ
ส านักงานคณะฯ 

ทุกไตรมาส ยุทธศาสตร์ 

    5.2.2.2 พัฒนา ระบบ Agri EIS    งานนโยบายฯ (ไอที)   ยุทธศาสตร์ 

 

2. กรอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ส่วนงานต่างๆ ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปีโดยให้มี

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ส่วนงานสามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ 

2. เพ่ือน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาจัดสรรสิ่งจูงใจแก่ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ส่วนงานต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ คณะฯไดก้ าหนดให้มีผู้ดูแลฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องท าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตรวจสอบให้สามารถรองรับการตัดสินใจ

ทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง ระบบฐานข้อมูล CMU-MIS ดังนี้ 

ชื่อฐานข้อมลู ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบฐานข้อมลู 
1. ฐานข้อมูลด้านหลักสตูร 1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาหลักสตูร 

2. หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา 

1. นางสุทธิณี อินถา 
2. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ ์
 

2. ฐานข้อมูลด้านนักศึกษา 1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาหลักสตูร 
2. หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา 

1. นางสุทธิณี อินถา 
2. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ ์  
3. นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0306
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=00074
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0306
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=00074
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ชื่อฐานข้อมลู ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบฐานข้อมลู 
3. ฐานข้อมูลด้านบุคลากร 1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

2. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์
3. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

1. นางสุดใจ สันธทรัพย ์
2. นางอัญชลี นากา 
3. นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย 
4. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน 

4. ฐานข้อมูลด้านการเงิน 1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
2. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์
3. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสด ุ

1. นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ 
2. นางสาวสุภนิช โตทอง 
 

5. ฐานข้อมูลด้านวิจัย 1. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 
2. หัวหน้างานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์  

1. นางลาลิตยา นุ่มมีศร ี
2. นายมานพ เปี้ยพรรณ ์

6. ฐานข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ 1. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์

1. นางสาวภูษิตา จันทิมา 

7. ฐานข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
2. ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนาระบบกายภาพ 
3. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์
4. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

1. นายกิตติชัย ทิพย์ทา 
2. นายรุ่งเรือง ทิตย์สรุินทร ์
3. นายธวัช ค าฝั้น 

8. ฐานข้อมูลด้านศิษยเ์ก่า 1. รองคณบดีฝา่ยกิจการพเิศษและนักศึกษาเก่าสมัพันธ์ 
2. หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา 

1. นางสุทธิณี อินถา 
2. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ ์  
3. นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น 

9. ฐานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา 1. รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา 
2. หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา  

1. นายสมโภชน์ อริยจักร 
2. นายเอกรัตน์ คงยอด 
 

10. ด้านภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาหลักสตูร 
2. หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา 

1. นางสุทธิณี อินถา 
2. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ ์  
3. นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น 

 

ปิดการประชุม เวลา  16.00 น. 
 

  

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจการประชุม 
 
 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=00074
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=00074

