
วัน-เดือน-ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

การด าเนินงาน EdPEx ปีการศึกษา 2559

พ.ย.-ธ.ค. 60 ส่งจัดท ำรำยงำน เพ่ือ Screening ในกำรเข้ำร่วมโครงกำร EdPEx200 คณะท ำงำนฯ EdPEx

22 ธ.ค. 60 ส่งรำยงำนฉบับ Screening ให้ สกอ.

22 ม.ค. 61 แจ้งผลกำร screening EdPEx200 รุ่นท่ี 5 จำก สกอ.

ก.พ. 61 จัดท ำรำยงำนตำมแนวทำง สกอ. EdPEx200 ปีกำรศึกษำ 2559 เพ่ือตรวจประเมิน

28 ก.พ. 61 ส่งรำยงำนฉบับตรวจประเมินให้ มช.

21 มี.ค. 61 ส่งรำยงำนฉบับตรวจประเมินให้ สกอ. (ก่อนเวลำ 24.00 น. โดยจะนับจำกวันเวลำท่ีส่ง

จำกอีเมล์ edpexproject@gmail.com เป็นส ำคัญ)

มิ.ย. ตรวจประเมิน EdPEx200#5 โดยคณะกรรมกำรจำก สกอ.

การติดตามผลด าเนินงาน Action Plan / PA (ค ารับรอง) / ความเส่ียง 2561

2 มี.ค. 61 แจ้งภำควิชำ/หน่วยงำน ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน Action Plan ไตรมาส 1-2/61 คณะฯ

แจ้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำน PA (ค ำรับรอง) ไตรมำส 1-2/61

4 เม.ย. 61 ประชุมติดตำมควำมเส่ียง ไตรมำส 1-2/61 คก.ควำมเส่ียงฯ

9 เม.ย. 61 ส่งผลกำรด ำเนินงำนโครงการ Action Plan ไตรมำส 1-2/61 (ระบบ e-Action Plan) ภำควิชำ/หน่วยงำน

ส่งผลกำรด ำเนินงำน KPI Action Plan และ PA ไตรมำส 1-2/61 (ระบบ KPI Online) หน่วยงำนคณะฯ

25 เม.ย. 61 กรอกผลกำรด ำเนินงำนควำมเส่ียงระดับสูง/สูงมำก ไตรมำส 1-2/61

ในระบบ CMU MIS

คณะฯ

1 มิ.ย 61 แจ้งภำควิชำ/หน่วยงำน ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน Action Plan ไตรมาส 3/61 คณะฯ

แจ้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำน PA (ค ำรับรอง) ไตรมำส 3/61

11 ก.ค. 61 ประชุมติดตำมควำมเส่ียง ไตรมำส 3/61 คก.ควำมเส่ียงฯ

9 ก.ค. 61 ส่งผลกำรด ำเนินงำนโครงการ Action Plan ไตรมำส 3/61 (ระบบ e-Action Plan) ภำควิชำ/หน่วยงำน

ส่งผลกำรด ำเนินงำน KPI Action Plan และ PA ไตรมำส 3/61 (ระบบ KPI Online) หน่วยงำนคณะฯ

25 ก.ค. 61 กรอกผลกำรด ำเนินงำนควำมเส่ียงระดับสูง/สูงมำก ไตรมำส 3/61 

ในระบบ CMU MIS

คณะฯ

3 ก.ย. 61 แจ้งภำควิชำ/หน่วยงำน ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน Action Plan ไตรมาส 4/61 คณะฯ

แจ้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำน PA (ค ำรับรอง) ไตรมำส 4/61

8 ต.ค. 61 ประชุมติดตำมควำมเส่ียงระดับสูง/สูงมำก ไตรมำส 4/61 คก.ควำมเส่ียง

ส่งผลกำรด ำเนินงำนโครงการ Action Plan ไตรมำส 4/61 (ระบบ e-Action Plan) ภำควิชำ/หน่วยงำน

ส่งผลกำรด ำเนินงำน KPI Action Plan และ PA ไตรมำส 4/61 (ระบบ KPI Online) คณะฯ

25 ต.ค. 61 กรอกผลกำรด ำเนินงำนควำมเส่ียงระดับสูง/สูงมำก ไตรมำส 4/61 

ในระบบ CMU MIS

คณะฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 2561 
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วัน-เดือน-ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

การด าเนินงานแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ / แผนความเส่ียง 2561-2562

30 เม.ย. 61 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติการ 2561 ระยะ 6 เดือน งำนแผนฯ

24 พ.ค. 61 - ประชุมจัดท ำ SWOT ระดับคณะฯ ผู้บริหำร/หัวหน้ำงำน

- ประชุมทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติกำร 2561 ระยะ 6 เดือน คก.ยุทธศำสตร์ฯ

4-7 มิ.ย. 61 (สัมมนำผู้บริหำรคณะ) ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2561 และจัดท ำแผนกลยุทธ์ 2562 คณะฯ

20 มิ.ย. 61 รับรองแผนปฏิบัติกำร 2561 (ปรับปรุง) / รับรองแผนกลยุทธ์ 2562

(ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ)

คณะฯ

ก.ค.-ส.ค. 61 ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรคณะฯ 2562 คก.ยุทธศำสตร์ฯ

 25 ก.ค. 61 กำรจัดท ำแผนควำมเส่ียง 2562 คก.ควำมเส่ียงฯ

15 ส.ค. 61 รับรองแผนปฏิบัติกำร 2562 (ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ) คก.ยุทธศำสตร์ฯ

รับรองแผนควำมเส่ียง 2562 (ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณะ) คณะฯ

20 ส.ค. 61 น ำแผนควำมเส่ียง 2562 ข้ึนระบบ CMU MIS

ส.ค.-ก.ย. 61 ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำร / แผนควำมเส่ียง 2562 สู่กำรปฏิบัติ คก.ยุทธศำสตร์ฯ

14 ก.ย. 61 ส่งแผนปฏิบัติกำร 2562 ในระบบ e-Action Plan ของคณะ ภำควิชำ/หน่วยงำน

การทบทวนจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

14 ก.ย. 61 แจ้งภำควิชำ/หน่วยงำน ยืนยันจ ำนวนรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 คณะฯ

10 ต.ค. 61 ส่งจ ำนวนรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 มำยังคณะฯ ภำควิชำ/หน่วยงำน

12 ต.ค. 61 วิเครำะห์จ ำนวนนักศึกษำ และจัดท ำประมำณกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 คณะฯ

17 ต.ค. 61 แจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะฯ

19 ต.ค. 61 จัดท ำในระบบประมำณกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 (CMU e-Planning) คณะฯ
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