
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศกึษา 
และหน่วยประชาสัมพันธ์ ครั้งที ่1/2559 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ  หอ้งประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสทิธิ ์

 
รายนามผู้มาประชุม 
1.  นางสาววิไลพร  ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  

รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน  
และประกันคุณภาพการศกึษา 

2.  นางสาวสากันย์  สุวรรณการ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศกึษา 
3.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4.  นายวรณัฐ สุขแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5.  นางสาวดวงหทัย ปริตา พนักงานปฏิบัติงาน 
6.  นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
7.  นางสาวอัจฉริยา บุญชัย พนักงานปฏิบัติงาน 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

เลขานุการคณะฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การรับสมัครหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ อย่างเป็นทางการ
เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการรับสมัครและแต่งตั้งหัวหน้างานจะเสร็จสิ้นภายใน 
เดือนตุลาคม หรอือย่างช้าเดือนพฤศจิกายน 2559  

ที่ประชุมรับทราบ 

1.2 การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 ขอความร่วมมือบุคลากรงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหน่วยประชาสัมพันธ์ รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาเวลา
ในการปฏิบัติงานตามเวลาราชการ และช่วยกันดูแลสอดส่องความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในหอ้งท างาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

-ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระที่ 3   การติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 

3.1 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบ Budget Management มีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานจริง และ
เพิ่มเติมระบบงานย่อยภายในระบบ Budget Management ดังนี้ 

- การออกรายงาน งานการเงนิขอให้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงการออกรายงาน
ในระบบ ใหแ้สดงรายละเอียดย่อยของการเบิกจ่าย และสามารถพิมพ์รายงานจากระบบ 

- ระบบเงินเหลือจ่าย ขอหารือร่วมกันระหว่างเลขานุการคณะฯ งานการเงินฯ และหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกครั้ง เพื่อท าความเข้าใจในรูปแบบและรายละเอียดของระบบที่
ตรงกัน  

 ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ งานนโยบายและแผนฯ และหน่วยการเจ้าหน้าที่ได้จัดท า
แผนผังระบบฯ เสนอต่อเลขานุการคณะฯ เพื่อพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนผังให้มีความ
ครอบคลุมในทุกบริบท เพื่อจะสามารถรวบรวมเป็นฐานข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆ 
ต่อไป โดยแผนผังระบบจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ระบบ e-Action Plan (ส าหรับบันทึก Project และ KPI) อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ระยะที่ 12 เมื่อได้ขอ้สรุปที่ชัดเจน สามารถด าเนินการปรับปรุงระบบได้ทันที 
 การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นรูปแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนด คือ ภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 
 การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล และระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหน่วยความจ าหลัก (RAM) และหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอยู่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดย 
ใหห้น่วยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าโครงการจัดซือ้ครุภัณฑด์ังกล่าว เพื่อเสนอขออนุมัตใินหลักการต่อไป 

3.2 หน่วยแผนและยุทธศาสตร์ 
 งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2559 (งบกลาง) ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเอกสารประกอบค าของบประมาณเพิ่มเติม เช่น 
ใบเสนอราคาคู่เทียบ TOR และจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อส านักงบประมาณพิจาณา 
 งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 (งบลงทุน) กองแผนงาน มช. ได้แจ้งผลการอนุมัติ
งบประมาณดังกล่าวในเบื้องต้นมายังคณะฯ โดยคณะฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินแผ่นดิน (งบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวงเงนิทั้งสิน้ 36,249,200 บาท ดังนี้ 

- ค่าครุภัณฑ ์ จ านวน 11,220,000 บาท 
- ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 25,029,200 บาท 

 ทั้งนี้ สว่นงานต้องด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างและเบิกจา่ยงบประมาณ ให้แล้วเสร็จในไตรมาส
ที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ้า่ยงบประมาณของรัฐบาล 
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 งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2561 (งบลงทุน) ภาควิชา / ศูนย์ และหน่วยงานภายในคณะฯ 
ได้จัดส่งเอกสารค าของบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2561 (งบลงทุน) และหน่วยแผนและยุทธศาสตร์ 
ได้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น พบว่ามีบางรายการที่ต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์มค าขอให้ถูกต้อง 
และเอกสารไม่ครบ โดยหน่วยแผนและยุทธศาสตร์จะสรุปรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน เพื่อด าเนินการต่อไป 

3.3 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะฯ 
ได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 และ
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ระหว่างจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินฯ และหน่วยประกัน
คุณภาพการศกึษาจะได้น าแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ อย่างเป็นทางการต่อไป 
 โครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx200 ครั้งที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่ง
รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ (Feedback report) โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3 มายังคณะฯ 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยคณะฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx200 
ของ สกอ.  
 ในปีการศึกษา 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการ
ส าหรับโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน EdPEx200 ครั้งที่ 4 ซึ่งจะเปิดรับสมัครและมีการประชุมชี้แจงในเดือนพฤศจิกายน 
และคณะฯ สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx200 ฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อจัดส่งใหก้ับ สกอ. โดยไม่ต้องจัดท าโครงร่างองค์การ (OP Screening) 
 ทั้งนี้ หากคณะฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินตามโครงการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx200 ของ สกอ. คณะฯ ไม่ต้อง
เข้ารับการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย (CMU-EdPEx) และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจะแจ้งต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 
 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) หน่วยประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 
ในเบือ้งต้นแล้ว และจัดเตรียม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวน าเสนอทีมบริหารชุดใหม่เพื่อพิจาณาต่อไป 

3.4 หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 หนว่ยประชาสัมพันธ์แจง้ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้  

- กอล์ฟการกุศล อัพเดตความก้าวหน้าของยอดเงินบริจาค เตรียมกระเช้าของที่ระลึก 
และออกแบบ จัดพิมพไ์วนิล 

- ผ้าป่าผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมบนยอดดอยพระธาตุปู่ก่ า ต.เมืองงาย 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : ด าเนินการออกแบบซอง และใบฎีกา  

- งานมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2559 อยู่ระหว่าง
รวบรวมภาพถ่ายของผูเ้กษียณอายุราชการ เพื่อจัดท าวิดีโอพรีเซนเทช่ัน และไวนิล 
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- กรอบรูปที่ระลึกเกษียณอายุคณบดี (รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พาณชิย์)  
อยู่ระหว่างการออกแบบจัดวางองค์ประกอบภาพที่ระลึก โดยเลขานุการคณะฯ ขอให้
หน่วยประชาสัมพันธ์ด าเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย เพื่อจะได้ด าเนินการในล าดับต่อไป 

- ของท่ีระลึกคณะเกษตร ทางผู้ผลิตสามารถจัดส่งของที่ระลึกชุดแรก (แก้วเบญจรงค์
พร้อมกล่องผ้าไหม) ใหก้ับคณะฯ ได้ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 

- ป้ายสติ๊กเกอร์ติดตั้งหน้าคณะเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างออกแบบ 
- แผ่นพับการศึกษา หน่วยประชาสัมพันธ์ได้ก าหนดขนาด และความหนาบางของกระดาษ 

ที่จะใช้จัดพิมพ์  และตกลงราคากับทางโรงพิมพ์ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออกแบบแผ่นพับใหม ่ให้มคีวามสวยงาม ทันสมัย และมีขอ้มูลเป็นปัจจุบัน 

- งานอื่นๆ 
- ออกแบบเสื้อรุ่นของคณบดี  
- Feed ข่าวใน Facebook 

 ทั้งนี้ รายการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ หน่วยประชาสัมพันธ์จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนกันยายน 2559) 
 
ระเบียบวาระที่ 5   วาระอื่น ๆ    
 ทุกหน่วยงานควรมีการรายงานความก้าวหนา้ของผลการด าเนินงานต่อเลขานุการคณะฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน หรือตามความจ าเป็น 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

           
(นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบ้ันทึกการประชุม 

(นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 


