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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563 
 คณะฯ มีนโยบายสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) เพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 8 โดยคณะฯ ต้องจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ประกอบด้วย โครง
ร่างองค์กร (OP) จ านวนไม่เกิน 5 หน้า ผลลัพธ์ จ านวนไม่เกิน 5 หน้า และหัวข้อ 2.2 และ 4.1 ข้อละไม่เกิน 5 หน้ารวมแล้ว
ไม่เกิน 10หน้า โดยไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนจ านวนหน้าได้  และน าส่งข้อมูลไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 (ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563)  

1.2 โครงการอบรม EdPEx ส าหรับผู้บริหาร 
 งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการประสานงานไปยังคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ 
รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ (รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหาร 
และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “EdPEX Overview: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx” ใน
วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08:30-13:00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ล าเภาพงศ์  
 ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Aggie Overview: มุมมองเชิงระบบ เพื่อมุ่งสู่ 
Smart Agriculture for Better Life” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นวิทยากรในการสัมมนา และ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย   

1.3 โครงการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก: ล้านนาสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 
เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดส่งภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ ยังไม่มีผู้
ส่งข้อเสนอโครงการ  



1.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการงบประมาณ และการใช้งานระบบ Budget Management 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งานนโยบายและแผนฯ มีก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการงบประมาณ และการใช้งาน
ระบบ Budget Management ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจ
การใช้งานระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ Budget Management รวมทั้งแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของทุกหน่วยงาน  

ที่ประชุมรับทราบข้อมูลดังที่มีการน าเสนอข้างต้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

2.1 ด้านการงบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 
(1) จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวมเอกสารค าของบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ 2565  

หน่วยงาน 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวม 

จ านวน 
(รายการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(รายการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(รายการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ส านักงานคณะ (ส่วนกลาง) 8 12,658,000     8 12,658,000  
ส ำนักงำนคณะ (ส่วนกลำง) 

- เครื่องปรับอำกำศประจ ำอำคำร และหอพัก
นักศึกษำเพื่อรองรับกำรเรียนกำรสอน และกำร
วิจัยแบบ Smart Agriculture for Better Life 

1 2,737,000     1 2,737,000  

งำนบริกำรกำรศึกษำ 1 203,000     1 203,000  
หน่วยสำรสนเทศ 2 2,123,000     2 2,123,000  
ห้องปฏิบัติการกลาง 4 7,595,000     4 7,595,000  

ภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช 10 16,275,000     10 16,275,000  
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 6 10,469,000     6 10,469,000  

สำขำพืชสวน 2 3,200,000     2 3,200,000  
สำขำพืชไร ่ 2 2,199,000     2 2,199,000  
สำขำปฐพีศำสตร ์ 2 5,070,000     2 5,070,000  

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร     1 1,800,000  1 1,800,000  
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 5 13,070,000     5 13,070,000  
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 68 68,985,000  2 1,540,000  70 70,525,000  
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 4 884,000  3 770,000  7 1,654,000  
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหียะ 

4 895,000  1 2,800,000  5 3,695,000  

หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หรภิุญชัย)      1 2,800,000  1 2,800,000  
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10 300,000     10 300,000  

รวม 111 123,536,000 7 6,910,000 122 130,446,000 
(2) กรอกค าของบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในระบบ CMU e-Planning และ

จัดส่งเอกสารไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
(3) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ CMU e-Planning 

 งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 21 รายการ  



 งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 89 รายการ  
(4) ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

จ านวน 1 โครงการ สถานะโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะมติ
คณะรัฐมนตรี  

(5) ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอแผนงานโครงการการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 ก าหนดส่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สถานะไม่มีผู้ส่งข้อเสนอ
โครงการ 

(6) ประชาสัมพันธ์การจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ 2565 ก าหนดส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถานะไม่มีผู้ส่ง
ข้อเสนอโครงการ 

(7) ประสานงานเจ้าของโครงการในการรายงานข้อมูลระบบ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(8) รายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (รายละเอียดดังตารางในหน้าถัดไป) 
 งบประมาณเงินรายได้ 
(1) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน  5 รายการ 
(2) จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

(2.1)  ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
รายการ คณะฯ ศูนย์บริการฯ รวม 

- ประมาณการรายรับรวม 63,474,600 18,712,100 82,186,700 
- ประมาณการรายรับส าหรับตั้งงบประมาณ 62,026,900 18,712,100 80,739,000 
- ประมาณการงบประมาณที่สามารถตั้งได้ (1) 56,536,590 18,712,100 75,248,690 
- ประมาณการเงินสะสมส่วนงานที่น ามาตั้งงบประมาณ (2) 19,603,350 - 19,603,350 
- วงเงินงบประมาณที่สามารถจัดท าค าขอได้จริง (1)+(2) 76,139,940 18,712,100 94,852,040 

(2.2)  สรุปค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) 
คณะเกษตรศาสตร ์ 76,139,940 บาท  
- งบบุคลากร 14,394,840 บาท 18.91% 
- งบด าเนนิงาน 27,872,900 บาท 36.61% 
- ค่าสาธารณูปโภค 3,010,600 บาท 3.95% 
- งบเงินอุดหนุน 23,551,200 บาท 30.93% 
- งบลงทุน 4,810,400 บาท 6.32% 
- งบรายจา่ยอื่น 2,500,000 บาท 3.28% 
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 17,972,420 บาท  
- งบบุคลากร 3,589,220 บาท  19.97% 
- งบด าเนนิงาน 710,000 บาท  3.95% 
- ค่าสาธารณูปโภค 3,500 บาท  0.02% 
- งบเงินอุดหนุน 12,193,900 บาท  67.85% 
- งบลงทุน 1,475,800 บาท  8.21% 

วงเงินงบประมาณรวมทั งสิ น 94,112,360 บาท  
 
 



ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการปฏบิัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปัญหา/อุปสรรค 
จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

รายละเอียด 
ผลด าเนินการ 

งบประมาณที่ใช ้

จ านวน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ทั งหมด 
ประเด็นการพัฒนาที ่1 สง่เสริมการวิจยั พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย ์

  99.5813       

ประเด็นย่อยที่ 1.3 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย์   61.6210       
38 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ

ท าเกษตรอินทรีย์ และปลูกผกัสวนครัวแบบ
ผสมผสาน” 

จัดอบรมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิสาธิตลงแปลง ศึกษา
ดูงานสวนผักแบบผสมผสาน 

30 ราย 0.0300 - - - - - *ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 

39 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
เพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือนแบบครบวงจร” 

จัดอบรมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิสาธิตลงแปลง ศึกษา
ดูงานสวนผักแบบผสมผสาน 

30 ราย 0.0450 - - - - - *ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 

40 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ” 

จัดอบรมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิศึกษาดูงาน
กระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัและปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ 

30 ราย 0.0300 - - - - - *ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 

41 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“เกษตรหลังเกษียณเลี้ยงอะไร ปลูกอะไรดี” 

จัดอบรมภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิศึกษาดูงาน แนะน า
กิจกรรมการเกษตรที่หลากหลาย
ส าหรับวยัเกษียณ 

30 ราย 0.0300 - - - - - *ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 

42 โครงการ "การถา่ยทอดเทคโนโลยีการพฒันา
วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ - ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรร่วมกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปุ๋ยจุลินทรีย์ เพือ่ใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตพืช และลดปัญหามลพิษหมอกควันจากการ
เผาท าลาย" 

 30 ราย 0 - - - - - *ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์   24.4340       
ประเด็นย่อยที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย ์   4.5460       

16 โครงการ "การสร้างต้นแบบระบบการเกษตร
อนุรักษ์ที่เกษตรกรมีรายได้จากกาแฟอราบิก้าใน
พื้นที่ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่" 

1. ส ารวจและก าหนดพื้นที่
หมู่บ้านเป้าหมายเพือ่ด าเนินงาน
ของกิจกรรม 

1 โครงการ 0.0305 268 ราย เกษตรกรมีผลผลิตของ
ข้าวที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรรู้
ขั้นตอน ขบวนการ และ

0.0305 100% บริการวิชาการ งบประมาณ
แผ่นดิน 



ชื่อแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการปฏบิัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปัญหา/อุปสรรค 
จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ 

รายละเอียด 
ผลด าเนินการ 

งบประมาณที่ใช ้

จ านวน  
(ล้านบาท) 

ร้อยละต่อ
งบประมาณ

ทั งหมด 
2. จัด PRA เพือ่สมัครหรือ
คัดเลือกเกษตรกรที่จะสร้างสวน
กาแฟใหมจ่ากพื้นที่โล่งแจ้ง และ
ภายใต้ร่มเงาไม้ป่าและอบรมให้
ความรู้ 
3. คัดเลือกแปลงกาแฟเกา่ที่มีการ
จัดการเล็กน้อย และแนะน าให้มี
การจัดการแบบประณีตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ    
4. สนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่
หรือเกษตรกรที่มีความพรอ้มผลิต
กล้าไม้ผลและกล้ากาแฟส าหรับปี
ต่อปี  
 5. ออกพื้นที่พร้อมเกษตรกร
เจ้าของแปลงที่ใช้ท า 
demonstration เพื่อให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

สามารถท าแปลงสาธิต
เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์
ข้าวได้ เกษตรกรสามารถ
ติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และพันธุ์
ข้าวระหว่างเครือข่ายได้ 
และมีข้อมูลเกี่ยวกบัความ
หลากหลายของพันธุ์ขา้ว
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปใน
อนาคตได้ 



2.2 แผนบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 

มีความเสี่ยงทั้งหมด 12 ประเด็น ดังนี้ 
ประเภท

ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ณ  
ต้นปีงบประมาณ 2563 

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ ณ ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

S1 ด้านการจัดการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

ปานกลาง ต่ ามาก งานบริการการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

S2 ด้านการจัดการศึกษา 
หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน 

ปานกลาง ต่ ามาก งานบริการการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

O1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศสูญหาย 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยสารสนเทศ 

O2 อุบัติเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม/สถานที่
ท างาน 

ต่ ามาก ต่ ามาก ภาควิชา/ศูนย์/ 
หน่วยกายภาพ 

O3 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O4 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

สูง ต่ า หน่วยกายภาพ 

O5 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(การจราจรบริเวณคณะฯ) 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O6 ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
(ภัยธรรมชาติ) 

สูง ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 
ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง 

O7 การถูกบุกรุกพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

ปานกลาง ต่ ามาก ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 
/ภาควิชาที่ใช้พื้นที่ในศูนย์ฯ 

F1 ด้านการเงิน 
ศักยภาพในการหารายได้ไม่เป็นไปตาม
แผน 

ต่ ามาก ต่ ามาก งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

C1 จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ต่ ามาก ต่ ามาก งานบริหารทั่วไป 
งานวิจัยฯ 

R1 ข้อมูลทาง Social media ที่ส่งผล
กระทบ ต่อภาพลักษณ์ และช่ือเสียง 
ของ คณะฯ 

ต่ ามาก ต่ ามาก หน่วยประชาสัมพันธ์ 
(ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย) 

 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด 13 ประเด็น 

ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง 
จ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยง 

รวม ร้อยละ 
ของทั งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์  
(Strategic Risk : S) 

- - - - 2 2 15.38 

ความเสีย่งด้านปฏิบตัิงาน  
(Operational Risk : O) 

- 2 1 - 4 7 53.85 
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ประเภทความเสี่ยง จ านวนความเสี่ยงที่เหลืออยู่ตามระดับความเสี่ยง รวม ร้อยละ 
ของทั งหมด สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

ความเสีย่งด้านการเงิน  
(Financial Risk : F) 

- - - - 1 1 7.69 

ความเสีย่งด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
(Compliance Risk : C)  

- - - 1 1 2 15.39 

ความเสีย่งด้านช่ือเสียง   
(Reputation Risk : R) 

- 1 - - - 1 7.69 

รวม 0 3 1 0 8 13 100.00 
ร้อยละของทั งหมด 0.00 23.08 7.69 7.69 61.54 100.00  

รายละเอียดแยกตามประเด็นความเสี่ยง  
ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม ระดับความ

เสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

S1 ด้านการจัด
การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตรเชิงรุก (กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน
ระดับมัธยมปลายในอ าเภอรอบนอก) 
2. จัดกิจกรรม Road Show และโครงการเพื่อ
ประชาสมัพันธ์และดึงดูดผู้ที่จะเขา้ศึกษาต่อในคณะฯ 
3. เปิด/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและผูเ้รียนอย่างแท้จริง  
4. ปรับเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเปดิโอกาสให้นักเรียนเข้า
มาเรียนไดม้ากขึ้น 
5. จัดท าหลักสตูร non degree เพื่อแสวงหาผู้เรยีน
กลุ่มใหม ่

ต่ ามาก งานบริการการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพ 

นักศึกษา 

S2 ด้านการจัด
การศึกษา 
หลักสตูรไม่ผา่น
การประเมิน 

1. แจ้งคุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
คณาจารย์ทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น 
2. วิเคราะห์อัตราก าลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อเสนอขอกรอบอัตราก าลัง  
3. สร้างระบบติดตามออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

ต่ ามาก งานบริการการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพ 

นักศึกษา 

O1 ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศสญู
หาย 

1. สร้างระบบป้องกัน และส ารองข้อมูลใน cloud 
CMU 
2. มีการตรวจสอบเครื่องส ารองและรายงานผลการ
ตรวจสอบกรณีฉุกเฉิน 
3. ปรับปรุง และวางระบบห้อง server 

ต่ ามาก หน่วยสารสนเทศ 

O2 อุบัติเหตุ 
ห้องปฏิบัติการ/
ภาคสนาม/
สถานท่ีท างาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบตัิการคณะ(รวมทุก
ภาค)  
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบตัิงานห้องแล็บเพื่อ
วางแผนติดตามตรวจสอบ บ ารุงรกัษาห้องปฏิบัติการ 
ระบบสายไฟ ระบบน้ าและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. มีการรายงานอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้น เพื่อติดตาม/สรุปหา
สาเหตุของการเกิดอุบัตเิหตุของการปฏิบัติงาน เพื่อ
วิเคราะหห์าแนวทางป้องกัน/แก้ไข 
4. วางแผนในการฝึกอบรมให้กับบคุลากรที่เกีย่วข้อง
และนักศึกษาภายในคณะฯ 

ต่ ามาก ภาควิชา/ศูนย/์ 
หน่วยกายภาพ 
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ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม ระดับความ

เสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

O3 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(อัคคีภัย) 

1. ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยเสมือนจริง 
2. ตรวจสอบระบบน้ าดบัเพลิง ทีม่ีอยู่เดิมให้พร้อมใช้
งานได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง  
3. ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านท่ีใช้ก๊าซ ต้องมีถังเคมี
ดับเพลิงท่ีมสีภาพดีพร้อมใช้งาน 1 ถัง 
4. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า 

ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O4 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(โจรกรรม) 

1. มีการก ากับติดตามระบบกล้องวงจรปิด และมีการ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส ารวจจุดเสีย่งท่ีจะเพิ่มเติมกลอ้งวงจรปิด 
3. ติดป้าย ประกาศ เตือน ให้ระมดัระวังทรัพยส์ินสญู
หาย 
4. ก าหนดภาระหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่นอนเวร โดยปรับ
ให้มีการเดินตรวจตราพื้นที ่

ต่ า หน่วยกายภาพ 

O5 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(การจราจร
บริเวณคณะฯ) 

1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์อบรมให้ความรู้ ปลูกฝังความ
เข้าใจเครื่องหมายจราจรให้ปฏิบตัติามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 
2. ปรับปรุงเครื่องหมาย สญัลักษณ์ และปา้ยจราจรต่าง 
ๆ ให้เห็นเด่นชัด  
3. ตั้งงบประมาณประจ าปีในการดูแล บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนน 

ต่ ามาก หน่วยกายภาพ 

O6 ความปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 (ภัยธรรมชาติ) 

1. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
3. ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลดอุบตัิเหตุ (รุกขกร) 
4. จัดท าแนวกันไฟ และเฝ้าระวัง 
5. จัดท ารั้วกั้นสัตว์ปา่บุกรุก (รั้วไม้ไผ/่รั้วลวดไฟฟ้าบาง
จุด) 
6. ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อจดัท าประกันภัยอาคาร 

สูง หน่วยกายภาพ 
ศูนย์วิจัยสาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหยีะ 
ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง 

O7 การถูกบุกรุก
พื้นที่ศูนย์วิจัย 
สาธิต และ
ฝึกอบรม
การเกษตรแม่
เหียะ 

1. วางแผนจัดท า master plan และจัดท าแผนท่ีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีของคณะฯ ในพื้นที่ไร่แม่เหียะฯ 
2. คณะฯ ได้มีแผนการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของศูนย์ฯ 
มากขึ้น โดยมคีณะท างาน smart farm คณะท างาน 
Greenhouse Technology และ คณะท างานกัญชา 
ด าเนินโครงการทางด้านการพัฒนา smart farm ของ
คณะฯ เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ภายในศูนย์ฯ มากขึ้น 

ปานกลาง ศูนย์วิจัย สาธติ และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหยีะ 

/ภาควิชาท่ีใช้พื้นที่ในศูนย์ฯ 

F1 ด้านการเงิน 
ศักยภาพในการ
หารายไดไ้ม่
เป็นไปตามแผน 

1. จัดท าการวิเคราะห์และประมาณการรายรับและ
รายจ่ายอยา่งเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
2. ควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได ้
3. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุม้ค่า และ
มีประสิทธิผล 
4. เพิ่มแผนการหารายได้ที่เชื่อมโยงกับการศึกษา 
บริการวิชาการ และการวจิัย 
5. ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง holding company 

ต่ ามาก งานการเงิน การคลังและพัสด ุ
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ประเภท
ความ
เสี่ยง 

ประเด็น 
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม ระดับความ

เสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

C1 จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมา 
ภิบาล กฎ ระเบยีบข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้บุคลากร 

ต่ ามาก งานบริหารทั่วไป 
งานวิจัยฯ 

C2 การถูกร้องเรียน
เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานท่ีไม่
เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1. ส่งเสรมิให้ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบตัิงาน ที่เกี่ยวข้องได้เข้า
ร่วมการอบรม / มีความรูเ้กี่ยวกับกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2. จัดท าคู่มือ / Flowchart แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ต่ า งานบริหารทั่วไป 
งานการเงินฯ 

R1  ข้อมูลทาง 
Social media ที่
ส่งผลกระทบ ต่อ
ภาพลักษณ์ และ
ช่ือเสียง ของ 
คณะฯ 

1. มอบหมายให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่จะรับผดิชอบใน
การตอบ ข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่เป็นทางการต่อ
สาธารณชนอย่างทันท่วงที/ทันการณ์  
(หน่วยประชาสมัพันธ์เป็นผูต้อบ หรือผู้เกีย่วข้อง/ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ข้อมูล) 
2. มีการชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ที่ เกี่ยวข้องผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ ของคณะฯ 

สูง หน่วยประชาสัมพันธ์ 
(ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ทีไ่ด้รบั

มอบหมาย) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการความเสี่ยงฯ ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงตามการควบคุมภายใน ซึ่งด าเนินการ
ตรวจสอบโดยส านักการตรวจสอบภายใน จ านวน 6 ประเด็น ดังตาราง และก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง C2 

ประเด็นความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด้านวิจัย 
อาจารย์ด าเนินโครงการวิจัย
โดยไม่ผา่นคณะฯ 

1. เห็นควรแจ้งให้นักวิจัยลงทะเบยีนที่งานวิจัยฯ ท้ังที่เป็นหัวหน้า
โครงการ ผูร้่วมโครงการ และให้มเีจ้าหน้าท่ีของงานวิจัยฯ คอย
ตรวจสอบ 
2. สถานะโครงการวิจัยในระบบMIS ที่จะน ามาพิจารณาภาระงาน 

งานบริหารงานวิจัยฯ 

ด้านวิจัย 
โครงการวิจัยไมส่ามารถตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานไดภ้ายใน
ระยะเวลาโครงการ 

1. คณะฯ ท าเรื่องแจ้งติดตาม และให้หัวหน้าโครงการชี้แจง
รายละเอียดของการตีพิมพ์ดังกลา่ว 
2. ให้ Mentor มีการKM กระบวนการตีพิมพ์ในช่วงไตรมาสที่ 2 

งานบริหารงานวิจัยฯ 

ด้านวิจัย 
โครงการวิจัยไมส่่งมอบครภุัณฑ์
วิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินของ
โครงการฯ ให้คณะฯ อย่างเป็น
ทางการ 

จัดท าหนังสือส่งมอบครุภณัฑ์โครงการอย่างเป็นทางการให้คณะฯ งานบริหารงานวิจัยฯ 
งานการเงิน การคลังและพัสด ุ

ด้านวิจัย 
เอกสารเบิกจ่ายโครงการวิจยัไม่
ครบถ้วน 

จัดท ากระบวนงาน/คู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของโครงการ
ตามระเบียบที่คณะฯ ก าหนด (เพิม่ในสัญญาย่อย) 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

ด้านวิจัย 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการวิจยั 
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณ 

1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. ท าเรื่องแจ้ง ช้ีแจง ติดตาม ให้มกีารด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผน และระเบยีบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ท าโครงการ4. ตรวจสอบ
สัญญาณเตือนภัย 
5. ซ่อมบ ารุงระบบเมนไฟฟ้า 

งานบริหารงานวิจัยฯ 
 

ด้านกายภาพ 
การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ของรถส่วนกลาง และ
เครื่องจักรกลเกษตร 

1.ท า KM การใช้รถส่วนกลาง ร่วมกับภาควิชา/ศูนยฯ์/หน่วยงาน 
2.เร่งจัดท าบัตรเตมิน้ ามัน (Fleet Card) ให้ครบที่หน่วยงานท่ีมี
การใช้รถ/เครื่องจักรกลเกษตร 

หน่วยกายภาพ 
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2.3 ขอใช้พื นที่ดิน 
 ติดต่อประสานงานเรื่องการขอใช้พื้นที่ดินการขุดบ่อเลี้ยงปลา ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า 

2.4 งานเอกสาร สารบรรณ เอกสารวาระการประชุม 
 จัดเตรียมเอกสารวาระของงานนโยบายและแผนฯ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการขุดบ่อเลี้ยง

ปลา ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2563 

 แจ้งเวียนเอกสารขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะจ านวน 3 เรื่อง 
1) การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และ 

ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  
2) การเสนอขอเปลี่ยนชื่องานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
3) การขอใช้พื้นที่ดินสร้างโรงเรือนปฏิบัติการด้านพืชศาสตร์ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์   

2.5 อัตราก าลัง 
 วิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์  โดยอยู่ระหว่างการ

วิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุน 
 ปรับปรุงแผนภูมิอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เป็นปัจจุบัน 

2.6 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
 ปรับระบบ e-Action Plan ส าหรับกรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ในเบื้องต้น 
 จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานกรอกโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดให้สามารถ

กรอกข้อมูลได้ถึงวันที ่25 ธันวาคม 2563 

2.7 ตัวชี วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  
 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (challenge) ประจ าปีงบประมาณ 

2563 

ล าดับ ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

(ปี 2563) 2563 2564 2565 
1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) 70 90 110 68 
 1.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 20 25 30 8 
 1.2 ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผูสู้งอาย ุ 50 65 80 60 
2 ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวน 

ผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus 
20% 25% 30% 59.46% 

3 จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ TRL 4-7 
(นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช) 

3 5 7 3 

4 จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือ 
จ านวน Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือ 
ผลงานท่ีเทียบเท่า TRL 8-9 (ผลงาน) 

2 3 4 2 

5 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือ 
ชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) 

10 20 30 4.40 

หมายเหตุ : จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ตามปีปฏิทิน ข้อมลู ณ เดือนกันยายน 2563 



 -11-  
 

2.8 ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
 โครงการวิจัยพัฒนาสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ระยะที่ 2 วงเงินงบประมาณ
480,000 บาท เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานวิจัย งานบริหาร
การวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนา smart farm คณะเกษตรศาสตร์) ระยะเวลา
ด าเนินการ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

2.9 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx200 
 เตรียมข้อมูลตัวชี้วัด EdPEx ปีการศึกษา 2562 เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563 โดยมีก าหนดการส าคัญดังนี้ 
ส่งใบสมัคร Screening วันที่ 18 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม 2563  
ประกาศผล Screening วันที่ 21 มกราคม 2564 
ส่งรายงาน SAR (หากผ่าน Screening) ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
ตรวจประเมิน ณ สถานที่จริง เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564  
ประกาศผลหน่วยงานที่ผ่าน EdPEx 200 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และรายงานความก้าวหน้าประจ าปี เดือนพฤศจิกายน 2564-2567 

2.10 การเข้าร่วมการประชุม/อบรม 
 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์ 

และแผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่  โดย:บทบาทของสถาบันการศึกษา ” เมื่อวันพุธที่  28 ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

 เข้าร่วมการประชุมชี้แจง “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 
พ.ศ. 2563” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ zoom 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยไม่
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องสืบเนื่อง   
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาและให้ข้อเสนอและ 

5.1 ข้อเสนอแนะจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ให้งานนโยบายและแผนฯ สรุปประเด็นปัญหาในการประสานงานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้รองคณบดีฯ 

น าไปหารือร่วมกับงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
 ให้งานนโยบายและแผนฯ สรุปประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนฯ จัดท าเป็น Q&A 

ไว้บนหน้าเว็บไชต์ของหน่วยงาน เพ่ือลดการตอบค าถามซ้ าซ้อนในเรื่องเดิม 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
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(นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรกีุล) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


