
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกนัคุณภาพการศกึษา 
ครั้งที ่2/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ องักสิทธิ ์

 
รายนามผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร  ธรรมตา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  
3. นางสาวสากันย์  สุวรรณการ   รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน  

และประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นายสุชนรักษ์  ชาตานันท์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรณัฐ  สุขแสง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ   พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาวอัจฉริยา  บุญชัย   พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา 

3.1 การพิจารณาระบบบริหารงาน/ระบบงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
โครงสร้างหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
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ระบบงาน : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือให้การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน จึงจัดท าโครงสร้างหน่วยงาน และแผนผังระบบงานของงานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

3.2 การพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงได้จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานขั้น โดยแบ่งตามกิจกรรมหลักๆ ของหน่วยงาน ดังนี้ 

ด้านงานนโยบายและแผน  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส/ปีงบประมาณ 

4/59 1/60 2/60 3/60 4/60 1/61 

ก.ค.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค-ธ.ค. 

1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบาย ระยะ 12 (2560-2564)                             

2 รวบรวม/วิเคราะห์ความเสี่ยงจากภาควิชา/หน่วยงาน                             

3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2560                             

4 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (แผนยุทธศาสตร์) ระยะ 12 (2560-2564)                             

5 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560                             

6 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด ไตรมาส 1-2/60                             

7 ทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 6 เดือน/รับรอง                             

8 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด ไตรมาส 3/60                             

9 วิเคราะห์และพัฒนา แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ/ แผนความเสี่ยง 
2560 

                            

10 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์/ จัดท าแผนปฏิบัติการ/ แผนความเสี่ยง 2561                             

11 การรับรองแผนประจ าปี 2561                             

12 ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม - ตัวชี้วัด ไตรมาส 1/61                             
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ด้านงานวิเคราะห์งบประมาณ  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส/ปีงบประมาณ 

4/59 1/60 2/60 3/60 4/60 1/61 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค-ธ.ค. 

1 จัดท าค าขอใช้งบประมาณกระตุ้นการลงทุน เพ่ิมเติมปี 2559                                 
2 ด าเนินการเตรียมเอกสารประกอบการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปี 2561 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
                               

3 จัดท าค าขอตั้งงบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) 2560                                 
4 มหาวิทยาลัยแจ้งการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ 
  - งานแผนฯ จัดสรรงบลงในระบบ 3 มิติกองคลัง 
  - จัดสรรแจ้งหน่วยงานภายในคณะเกษตรศาสตร์                                 

5 จัดท าค าของบประมาณเงินเหลือจา่ยหมวดงบลงทนุ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) 

                                

6 จัดท าค าขอตั้งงบปะมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน รายจ่ายประจ าขั้นต่ า 2560 
  - งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว) 
  - งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)  
  - ข้อมูลนักศึกษา E-planning / Plan Stu 

                                

7 จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 2560                                 
8 จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน หมวดลงทุน ประจ าปี 2560                                  
9 จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2560 (เพ่ิมเติม) ปรับปรุงงบกลางปี 

โดยผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน                                 

10 จัดท ารายละเอียดโครงการมติ ครม. ตามนโยบายรัฐบาล  
(งบบูรณาการ ป6ี0 เพ่ิมเติม) 

                                

11 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปี 2560                                 
12 ตัด/โอนงบประมาณบนระบบ e-budget management และระบบบญัชี 3 

มิติ 
                                

ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ไตรมาส/ปีงบประมาณ 

4/59 1/60 2/60 3/60 4/60 1/61 

ก.ค.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. 

1 จัดท ารายงานประจ าป ีระดับคณะ ตามระบบ CMU EdPEx                             
2 จัดส่งรายงานประจ าปี ระดับคณะ ตามระบบ CMU EdPEx             17               
3 ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตามระบบ CMU 

EdPEx 
                            

4 ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามระบบ สกอ. 
(ผู้รับผิดชอบ : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 
 
 

                      7-8     

5 รวบรวมรายงานประจ าปี ระดับหลักสูตร (pdf) ข้ึบระบบ eQA ของงานแผนฯ                             

ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ และ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ + เว็บไซต์หน่วยงานและภาควิชา 
(สุชนรักษ์, นักศึกษาฝึกงาน) 

                        

2 KPI Online 2560 (สุชนรักษ์)                         
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โปรแกรมฐานข้อมูลนักศึกษา (ศักด์ิชัย) 
-โปรแกรมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 
-โปรแกรมฐานข้อมูลนักศึกษาเสนอผลงาน ฝึกงาน สหกิจศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศ 

                        
                        

                        

 - ติดตามความก้าวหน้า     1        
 - pretest ครั้งที่ 1     31        
 - pretest ครั้งที่ 2      15       
 - อบรมโปรแกรม      30       
4 โปรแกรมเดินทางไปราชการ (วรณัฐ)                         
 - ติดตามความก้าวหน้า     1        
 - pretest ครั้งที่ 1     31        
 - pretest ครั้งที่ 2      15       
 - อบรมโปรแกรม      30       
5 โปรแกรมบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (ศกัด์ิชัย)                         
 - ติดตามความก้าวหน้า        1     
 - pretest ครั้งที่ 1        31     
 - pretest ครั้งที่ 2         15    
 - อบรมโปรแกรม         29    
6 โปรแกรมฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer (สุชนรักษ์)                         
 - ติดตามความก้าวหน้า        1     
 - pretest ครั้งที่ 1        31     
 - pretest ครั้งที่ 2         15    
 - อบรมโปรแกรม         29    
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 ทั้งนี้ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ข้อเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็นหน้าที่หลัก 2 ด้าน ได้แก่ 

1. งานด้าน Admin : ใช้เวลาในการด าเนินการพอสมควร ท าให้การเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เกิดความล่าช้า นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ จึงเสนอให้มีการแบ่งหน้าที่ โดยนายสุชนรักษ์จะเป็น
ผู้ดูแลงานด้าน Admin ทั้งหมด และเพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ มีความต่อเนื่อง 

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
 การปรับปรุงระบบส ารองข้อมูล ซึ่งเดิมด าเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ที่ประชุมได้พิจารณา

ร่วมกันแล้วขอให้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพ่ิมความถี่ในการส ารองข้อมูลเป็น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือความปลอดภัยขอข้อมูล 

- งานดูแลระบบเครือข่าย 
 - มหาวิทยาลัย (jumbo plus) เช่น การส ารวจ และย้ายจุดติดตั้งอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 - คณะ เช่น ปรับ dns, config ต่างๆ   
- ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
 - ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน 
 - config antivirus 
- ดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน it 
 - ด้าน software  
 - ด้าน hardware 

  - ถ้าต้องการซ่อม ควรส่งต่อให้หน่วยวิทยบริการเพ่ือด าเนินการต่อไป 
2. งานด้าน Programmer 

- งานดูแล/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แก้ระบบเก่า 
 พัฒนาระบบใหม่ 

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2. งานดูแล/พัฒนาเว็บไซต์ คณะ และหน่วยงาน 

 งานดูแล/พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

3.3 การพิจารณาค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 
 งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดความเรียบร้อย และเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
กับการด าเนินงานจึงเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรายชื่อคณะท างาน และหน้าที่ของ
คณะท างานดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีการเพ่ิมเติมรายชื่อคณะท างานฯ และก าหนดภาระหน้าที่
ของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 

1. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ที่ปรึกษา 
2. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการ 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
3. นางสาวฐิติมา  วงษ์วาน กรรมการ 
4. นายศักร์สฤษฏิ์  สิรินวกิจ กรรมการ 
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ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นายอภิรมย์  วุฒิคณารักษ์ กรรมการ 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
6. นางจุฑาพร  ศรจิตติโยธิน กรรมการ 
7. นางสาวปิยะนุช  ยอดเพชร กรรมการ 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
8. อาจารย์ ดร.ทศพล  มูลมณ ี กรรมการ 
9. นางสาวศุภนันท์  จันทรา กรรมการ 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
10. อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์  ปินทุกาศ กรรมการ 
11. นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร กรรมการ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
12. นายเทวินทร์  แก้วเมืองมูล กรรมการ 
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
13. นางนันทรัตน์  ก้อนใจ กรรมการ 
14. นางสาวนาตยา  ใจปัญญา กรรมการ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
15. นางสาวนิธิ  ไทยสันทัด กรรมการ 
16. นางสาวพิกุล  มูลนิลตา กรรมการ 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
17. นางสาววลัยพร  มูลพุ่มสาย กรรมการ 
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
18. นางสาวศศิรินทร์  อธิมา กรรมการ 
19. นางสาวธิดารัตน์  ดีวงศ์สาย กรรมการ 
งานบริหารทั่วไป 
20. นายธีระพงศ์  ปัญญาตุ้ย กรรมการ 
21. นางสาวดวงหทัย  ปริตา กรรมการ 
งานการเงิน การคลังและพัสดุ 
22. นายทินกร  ใจมา กรรมการ 
23. นายสุวรรณคีรี  ค าหน้อย กรรมการ 
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
24. นายเจตณวัฒน์  ฟูตั๋น กรรมการ 
25. นายสมโภชน์  อริยจักร กรรมการ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
26. นายมานพ  เปี้ยพรรณ ์ กรรมการ 
27. นางสาวภูษิตา จันทิมา กรรมการ 
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
28. นางอรพรรณ การคนซื่อ กรรมการ 
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งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
29. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ กรรมการ 
30. นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ กรรมการ 
31. นางสาวอัจฉริยา  บุญชัย กรรมการ 
32. นายสุชนรักษ์  ชาตานันท์ กรรมการและเลขานุการ 
33. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นายวรณัฐ  สุขแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ก ากับดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
2. ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
3. พัฒนา ดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ภาพรวมของคณะฯ 
4. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   วาระอ่ืน ๆ    

-ไม่มี- 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 
 

(นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3557
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE0029
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=TE0135

