
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  

คร้ังที่ 5/2560 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายนามผู้มาประชุม 

1. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ หัวหนา้งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

3. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
4. นายวรณัฐ สุขแสง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    

5. นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ   พนักงานปฏิบัติงาน 

6. นางสาววิราวรรณ ใจเงนิ  พนักงานปฏิบัติงาน 
  

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

 หัวหนา้งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา ด าเนนิการประชุม ดังนี้ 

1. ภาระงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

1.1 นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1. พัฒนาเว็บไซต์งานวิ่งมาราธอน 

2. พัฒนาเว็บไซต์งานเกษตรภาคเหนือ 

3. ท าการ Activate Microsoft Office 2013 ให้กับผูท้ี่พบปัญหาตามที่ได้รับแจง้จาก itsc 
4. ส ารวจจุดติดตัง้ wifi Jumbo plus ที่ตอ้งการเพิ่มเติมเพื่อส่งแบบฟอร์มให ้itsc 

5. การเข้าร่วมประชุมการวางแผนจัดอันดับเว็บไซต์จาก itsc 

6. ประสานงานการขอใช้อินเทอร์เน็ตและขอใช้หมายเลขคอมพิวเตอร์โดยไม่ท าการยืนยันตัวตน

เพื่อใชใ้นโครงการวจิัยจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

7. ช่วยปฏิบัติงานด้านการวางระบบเครือขา่ยและโปรแกรมระบบปฏิบัติการของภาควิชาพัฒนา

เศรษฐกิจการเกษตร 
8. ช่วยใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ

โครงการจัดท าระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

9. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวกับระบบเครือขา่ย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 



2 
 

1.2 นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. พัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานขอ้มูลนักศึกษา  

2. พัฒนาเว็บไซต์ระบบตอบกลับการประชุมส าหรับคณะ 
3. พัฒนาเว็บไซต์ระบบยืนยัน/นัดหมายส าหรับเลขานุการคณะ 

4. การเข้าร่วมประชุมการวางแผนจัดอันดับเว็บไซต์จาก ITSC 

5. ช่วยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างระบบในโครงการจัดท าระบบรับรองและตรวจสอบ
ย้อนกลับผลติภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 

 

1.3 นายวรณัฐ สุขแสง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1. พัฒนาเว็บไซต์ระบบเดินทางไปราชการ 

2. ท าการ Activate Microsoft Office 2013 ให้กับผูท้ี่พบปัญหาตามที่ได้รับแจง้จาก ITSC 

3. ท าแบบประเมินโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนางาน
วิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งแบบออนไลน์ และเป็นเอกสาร 

4. ท าแบบประเมินการเข้าร่วมโครงการพิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ทั้งแบบออนไลน์ และเป็นเอกสาร 
 

1.4 นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลประมาณการเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ในระบบ Budget Management และระบบ CMU e-Planning 

2. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน

ระบบ Budget Management และระบบ CMU e-Planning 
3. จัดท าสรปุข้อมูลค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

4. ด าเนินการจัดท าบันทึกขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และด าเนินการโอนงบประมาณ

ในระบบ Budget Management 
5. ติดตามความก้าวหนาของผลการด าเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560) เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับกองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

6. ประสานงานโครงการกิจกรรมด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. จัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
หมวดงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ ์/ ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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1.5 วิราวรรณ ใจเงนิ  ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงาน 

1. วางแผนการจัดท างบประมาณ เงนิแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดงบลงทุน ครุภัณฑ์

และสิ่งก่อสร้าง  
2. จัดท าค าขออนุมัตใิช้พื้นที่ไปยังกองอาคาร ของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 และ 2562  
2. จัดท ารายงานการประชุมของงานนโยบายและแผนฯ และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. งานสารบรรณ จัดท าหนังสือส่ง หนังสอืรับ แจ้งเวียนหนังสอืเชญิประชุม   

4. แจ้งการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

2. ปรับแผนการด าเนินการพัฒนาระบบ 

 

3. ปัญหาและอุปสรรคของงาน  

3.1 ปรับการเข้าระบบและแก้ปัญหาระบบ e-QA   

ระบบ e-QA เกิดปัญหาด้านการเข้าใช้ระบบ จึงประสานให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการอัพโหลด และดาวนโ์หลดเอกสารจากระบบ  

 

 

 

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค.

1
ปรับปรุงหนา้เว็บไซต ์และ ขา่วสารประชาสัมพันธ ์+ เว็บไซตห์น่วยงานและภาควชิา (สชุนรักษ์+

ศักดิช์ยั)

2 เว็บไซตง์านเกษตรภาคเหนือ  (สชุนรักษ์)

3 เว็บไซตง์านวิง่มาราธอน  (สชุนรักษ์)

- เปิดใชง้าน 11

- เปิดรับลงทะเบยีน 11

4 KPI Online 2560 (สชุนรักษ์)

5 ระบบฐานขอ้มูลนักศกึษา (ศักดิช์ยั)

-ระบบฐานขอ้มูลวทิยานพินธ/์การคน้ควา้แบบอสิระ

-ระบบฐานขอ้มูลนักศกึษาเสนอผลงาน ฝึกงาน สหกจิศกึษาดงูานแลกเปลีย่นในตา่งประเทศ

-ระบบฐานขอ้มูลผลงานตพีมิพข์อง นศ.บัณฑติศกึษา

     -ตดิตามความกา้วหนา้ 1

     -pretest ครัง้ที ่1 31

     -pretest ครัง้ที ่2 15

     -อบรมโปรแกรม 31

6 ระบบเดนิทางไปราชการ (วรณัฐ)

     -ตดิตามความกา้วหนา้ 1

     -pretest ครัง้ที ่1 31

     -pretest ครัง้ที ่2 15

     -อบรมโปรแกรม 31

7 ระบบบรหิารจัดการระบบสาธารณูปโภค (ศักดิช์ยั)

8 ระบบฟังเสยีงของลกูคา้ Voice of Customer (สชุนรักษ์)

9 ระบบการคดิตน้ทนุตอ่หัว

10 ระบบการจัดสรรคา่ธรรมเนียมการศกึษา

11 ระบบการลงทะเบยีนออนไลน์โครงการงานบรกิารการศกึษาฯ

12 ระบบจัดท าใบขออนุมัตปิรญิญาระดับบัณฑติศกึษา (มช.22 บว.)

13 ระบบออกเลขหนังสอืออนไลน์

14 ระบบจัดเก็บเอกสารระบบอเิลคทรอนกิส ์งานบรหิารท่ัวไป

15 ระบบบันทกึการซอ่มบ ารุง

16 ระบบฐานขอ้มูลการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวชิาการของนักวจัิยคณะเกษตรศาสตร์

ปีงบ

 63

ปฏทินิแผนพฒันาระบบสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกนัคณุภาพการศกึษา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม
พ.ศ.2560 ปีงบ

 61

ปีงบ

 62
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3.2 ไม่ท าตามปฏิทินของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

- งานที่ท าอยู่นั้นเกิดความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานและภาควิชาด าเนินการล่าช้า ท าให้การ
ประสานงานของหน่วยงานนโยบายและแผนฯล่าช้าตาม ทั้งนีไ้ด้ก าหนดกรอบระยะเวลาปฏิทินไว้

แล้ว แต่มักจะมีค าสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา หรือขยายกรอบระยะเวลาออกไป ท าให้

งานไม่ตรงตามกรอบปฏิทินที่ก าหนดไว้ จึงส่งผลให้งานมีจ านวนมากเกินไปไม่สามารถ
ด าเนนิงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

- มีงานอื่นแทรกเข้ามาระหว่างการท างานประจ า ท าให้งานประจ าที่ท าอยู่ไม่ต่อเนื่องและไม่เสร็จ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้งานที่แทรกเข้ามานั้นเป็นงานของภาควิชาและหน่วยงาน ที่ขอความ

ช่วยเหลือมายังหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์ของภาควิชาและ

หน่วยงาน ติดตั้งโปรแกรมให้กับภาควิชาและหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ งานประจ าของหน่วยงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเขียนระบบหรือโปรแกรมของส่วนกลางคณะจ านวนมาก รวมทั้ง
ต้องท าระบบ/เว็บของคณะให้เสร็จทันตามการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย 

- หน่วยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มักจะมีงานแทรกที่เกิดจากภาควิชา

ไม่สามารถด าเนินการเองได้ เช่น งานที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติกะทันหัน หน่วยงานและภาควิชาไม่
เข้าใจค าสั่งและไม่ติดตามการแจ้งข่าวสารจากหน่วยงาน ท าให้เกิดความผิดพลาดของงาน 

ส่งผลให้งานประจ าที่ท าอยู่ไม่ต่อเนื่อง และท าให้งานที่ตั้งกรอบระยะเวลาเป้าหมายไว้ไม่

สามารถด าเนินการให้ส าเร็จและทันระยะเวลาได้ ท าให้กรอบระยะเวลาปฏิทินขยายออกไป และ
ไปทับซ้อนกับระยะเวลาการท างานอื่น ๆ ที่อยู่ในกรอบปฏิทิน 

 

ปิดการประชุม เวลา  16.00 น. 
  

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจการประชุม 

 


