
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที ่1 / 2561 

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ณ  ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ ์

 
รายนามผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวสากันย์  สุวรรณการ หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นายสุชนรักษ์     ชาตานันท ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายศักดิ์ชัย   พิรักษ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายพีรภพ   สมภมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
8. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 11/2560 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา 

3.1 การพิจารณาปฏิทินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดท าปฏิทินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ ให้ครอบคลุมตามล าดับความส าคัญ ก าหนดกรอบ
ระยะเวลา และแบ่งหน้าที่ผู้พัฒนาระบบ เสนอต่อเลขานุการคณะฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหารพิจารณา 
ความเหมาะสม 

ในการนี้ ที่ประชุมฯ เห็นสมควรให้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการตามปฏิทินดังเสนอ โดยมี
ข้อเสนอแนะให้หน่วยฯ ประสานงานกับผู้รับผิดชอบระบบ และจัดท าผังงาน เพ่ือรายละเอียดของการพัฒนา
ระบบ และหน่วยฯ ควรมีการรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบให้ผู้บริหารรับทราบทุกไตรมาส เพ่ือ
เป็นการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขอให้งานนโยบายและแผนฯ แจ้งการปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานไปยังงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ต่อไป 
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(ร่าง) ปฏิทินแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.2561 

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 พัฒนาระบบ Budget Management v.2  (สุชนรักษ์) 

ระยะเวลา 8 เดือน         

- ค าขอ แผ่นดิน งบลงทุน 
- แยกหมวดสาธารณูปโภคงบแผ่นดิน/งบเงินรายได้ 
- ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างตาม พรบ. 2561 
- รายงานการเงินส าหรับผู้บริหาร  
- เงินเหลือจ่าย 

 - เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน   9                     

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1     2                   

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2     28                   

 - อบรมการใช้ระบบ (ค าขอ แผ่นดิน งบลงทุน)       18                 

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3           27             

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4             25           

 - อบรมการใช้ระบบ (ที่เหลือทั้งหมด)               29         

2 ระบบบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภค (สุชนรักษ์)                 ระยะเวลา 4 เดือน 

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                 26       

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                   31     

 - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3                     28   

 - อบรมการใช้ระบบ สาธารณูปโภค                       19 

3 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา v.2 (ศักดิ์ชัย) 

ระยะเวลา 8 เดือน 

        

  

 - การลงทะเบียนออนไลน์โครงการงานบริการการศึกษาฯ  
 - เสนอโครงร่าง/สอบวิทยานิพนธ์/เสนอส าเร็จการศึกษา 
 - ฐานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 - ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

        

   - เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน   9                     

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1     2                   

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2     28                   

   - อบรมการใช้ระบบ (เสนอโครงร่างฯ)       18                 

   - เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน         4               

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3           27             

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4             25           

   - อบรมการใช้ระบบ (ฐานข้อมูลตีพิมพ์ฯ)               29         

4 ระบบเดินทางไปราชการ (ศักดิ์ชัย)                 ระยะเวลา 4 เดือน 

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                 26       

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                   31     

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3                     28   

   - อบรมการใช้ระบบ เดินทางไปราชการ                       19 

5 KPI Online (พีรภพ) ระยะเวลา 3 เดือน                   

   - เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน   9                     

   - การติดความความก้าวหน้า ครั้งที่ 1     2                   
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ.2561 

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

   - อบรมการใช้ระบบ KPI Online     14                   

6 ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน  (พีรภพ)        ระยะเวลา 5 เดือน         

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1       25                 

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2           27             

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3             25           

   - อบรมการใช้ระบบ ฟังเสียง/ขอร้องเรียน               29         

7 ระบบบุคลากร (ทันสมัย มีประสิทธิภาพ) v.1 (พีรภพ)      
            ระยะเวลา 4 เดือน 

   - ติดตามการขอต าแหน่งวิชาการ 
 - ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร 

    

   - เสนอแผนผัง (Flowchart) ระบบงาน                 7       

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                 26       

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                   31     

   - การติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 3                     28   

   - อบรมการใช้ระบบ                        19 

8 ปรับปรุงเวบ็ไซต์คณะ (Staff)                         

  ติดตามการ update เว็บภาควิชา/หน่วยงาน 
และรายงานต่อผู้บริหารทุกไตรมาส (Staff) 

      4     4     4     

3.2 การพิจารณาแผนปฏิบัติการงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมของ

หน่วยงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมได้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรม
การอบรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 1.) ชื่องบประมาณ :  งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

                  กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล กองทุนเพื่อการศึกษา (โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา) 
1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      10,000.00  ก.พ. - มิ.ย. 61 2 คร้ัง 
  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

1.2 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร      30,000.00  ก.ค. - ก.ย. 61 1 คร้ัง 
โดยกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 

1.3 การประชุมจัดท า OP และผลลัพธ์องค์การ หมวด 7        1,000.00  ต.ค. - ธ.ค. 60 5 คร้ัง 
1.4 การประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง EdPEx200 (สกอ.)        4,500.00  ม.ค. - มี.ค. 61 10 คร้ัง 
1.5 การประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx (มช.)        4,500.00  ก.ค. - ก.ย. 61 10 คร้ัง 

รวม 50,000.00  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 2.) ชื่องบประมาณ :  งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  

                       กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล กองทุนเพื่อการศึกษา (โครงการบ่มเพาะ EdPEx) 
2.1 เข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    230,000.00  ต.ค. 60 – ก.ย. 61 ตลอดปี 

(incubation project)" โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2 การตรวจประเมิน CMU-EdPEx ระดับคณะ       20,000.00  30 - 31 ต.ค. 60 1 คร้ัง 
  โดยกรรมการฯ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559       

รวม    250,000.00   (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
   



 4   
 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-61.docx 

ล าดั
บ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
 3.) ชื่องบประมาณ :  งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป  

                       (โครงการพัฒนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์) 
3.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและค ารับรอง        2,000.00  ม.ค. – ก.ย. 61 4 คร้ัง 
  การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์        2,000.00  ม.ค. – ก.ย. 61 4 คร้ัง 
  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.3 โครงการสัมมนาการปรับปรุงกระบวนการท างาน        4,000.00  ก.พ. – มี.ค. 61 1 คร้ัง 
  ของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

3.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการและ          500.00  พ.ค. 61 1 คร้ัง 
  ตัวชี้วัด : Action Plan ปีงบประมาณ 2562” 

3.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้          500.00  16 พ.ย. 60 1 คร้ัง 
  เพ่ือการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 

3.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบจัดท าค าของบประมาณ        1,000.00  เม.ย. 61 1 คร้ัง 
  แผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”       

รวม 10,000.00  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
 4.) ชื่องบประมาณ :  งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

                       กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
4.1 การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ 3,000.00 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 15 คร้ัง 
4.2 การประชุมคณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 1,000.00 ต.ค. 60 – ก.ย. 61 2 คร้ัง 
4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน Microsoft Office 365  1,200.00 พ.ย. – ธ.ค. 60 1 คร้ัง 
  (Office Online), Google Form ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “เว็บไซต์คณะ หน่วยงานและภาควิชา” 1,000.00 31 ม.ค. 61 1 คร้ัง 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดค ารับรอง 800 เม.ย. 61 1 คร้ัง 
  การปฏิบัติงานคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560”    

4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ระบบเดินทางไปราชการ” 1,000.00 เม.ย. – พ.ค. 61 1 คร้ัง 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

4.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน” 1,000.00 เม.ย. – พ.ค. 61 1 คร้ัง 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

4.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค” 1,000.00 ส.ค. – ก.ย. 61 1 คร้ัง 
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

รวม 10,000.00  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเพ่ิมโครงการอบรมบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้อง  
กับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 

3.3 การพิจารณาปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณในภาพรวม เพ่ือเสนอต่อ

เลขานุการคณะฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณา โดยมีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าค าขอ
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ทันตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
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(ร่าง) ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ 

วัน-เดือน-ปี กิจกรรมการจัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. 61 คณะฯ แจ้งยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน จัดท า 
คณะฯ 

  1. งบประมาณแผ่นดิน   
20 เม.ย. 61 1.1 จัดท าค าขอตั้งงบลงทุน (ส่งเอกสารให้คณะฯ และกรอกระบบ Budget Management คณะฯ) * ภาควิชา/หน่วยงาน 
  - ค่าครุภัณฑ์ พร้อมใบเสนอราคา 3 ร้านค้า   
  - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และขออนุมัติใช้พ้ืนที่   
1 มิ.ย. 61 1.2 จัดท ารายละเอียดโครงการตามมติ ครม. โครงการบริการชุมชน โครงการท านุบ ารุงศาสนาฯ  ศูนย์บริการวิชาการ 
  โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  1.3 โครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและโครงการตามแผนบูรณาการมิติพ้ืนที่ (area)   
  - จัดท าข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุน ภาควิชา/หน่วยงาน 
6 ก.ค. 61 - ส่งข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุนมายังคณะฯ   
9-16 ก.ค. 61 - ตรวจสอบข้อเสนอโครงการฯ / เอกสารงบลงทุน คณะฯ 
23 ก.ค. 61 - กรอกข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ CMU e-planning เสนอมหาวิทยาลยัภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561   
5 ก.ค. 61 ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งเอกสารงบลงทุนฉบับสมบูรณ์ให้งานนโยบายและแผนฯ ภาควิชา/หน่วยงาน 
31 ส.ค. 61 ตรวจสอบเอกสาร ข้อ 1.1, 1.2 และเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะฯ 
ต.ค.-พ.ย. 61 1.4 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ า คณะฯ 
 - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าจ้างชั่วคราว, อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)   
    (ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)   
  - งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนอาจารย์)   
  - จัดท าข้อมูลส่งตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
  - จัดท าในระบบประมาณการรับนักศึกษา   
12 ต.ค. 61 คณะฯ ตรวจสอบข้อมูล 1.4 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะฯ/ศูนย์บริการฯ 
2 พ.ย. 61 เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561   
  2. งบประมาณเงินรายได้    
  2.1 จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 2563 (รอบที่ 1)   
29 ต.ค. 61 ภาควิชา/หน่วยงาน จัดท าค าขอในระบบ Budget Management ของคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน 
21 พ.ย. 61 ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะฯ 
  จัดท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 – รด. 07   
23 พ.ย. 61 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ   
30 พ.ย. 61 เสนอมหาวิทยาลัยภายใน 30 พฤศจิกายน 2561   
  2.2 งบประมาณเงินรายได้ (งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (งบกลางปี)   
18 ม.ค. 62 จัดท าบันทึกงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ภาควิชา/หน่วยงาน 
20 ก.พ. 62 ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะฯ 
  จัดท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 – รด. 07   
22 ก.พ. 62 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ   
28 ก.พ. 62 จัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562   
  2.3 งบประมาณเงินรายได้ (งบประมาณเงินรายได้ปี 2563) (รอบที่ 2)   
27 พ.ค. 62 ภาควิชา/หน่วยงาน ปรับปรุงค าของบประมาณเงินรายได้ปี 2563 ในระบบ Budget Management ภาควิชา/หน่วยงาน 
  (กรณีมีการปรับปรุงให้ส่งบันทึกข้อความแจ้งคณะฯ)   
19 มิ.ย. 62 ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะฯ 
  จัดท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 – รด. 07   
21 มิ.ย. 62 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ   
12 ก.ค. 62 จัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562   

   * การจัดท างบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ถ้ามี)  
  (งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ)  
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3.4 การพิจารณาปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะเกษตรศาสตร์ 2561 

งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผน และ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสนอต่อเลขานุการคณะฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

- การด าเนินงาน EdPEx ปีการศึกษา 2559 
- การติดตามผลด าเนินงาน Action Plan / PA (ค ารับรอง) / ความเสี่ยง 2561 
- การทบทวนจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 2561 

วัน-เดือน-ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 การด าเนินงาน EdPEx ปีการศึกษา 2559   

พ.ย.-ธ.ค. 60 ส่งจัดท ารายงาน เพ่ือ Screening ในการเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 คณะท างานฯ EdPEx 
22 ธ.ค. 60 ส่งรายงานฉบับ Screening ให้ สกอ.   
22 ม.ค. 61 แจ้งผลการ screening EdPEx200 รุ่นที่ 5 จาก สกอ.   
ก.พ.-มี.ค. 61 จัดท ารายงานตามแนวทาง สกอ. EdPEx200 ปีการศึกษา 2559 เพ่ือตรวจประเมิน   
28 ก.พ. 61 ส่งรายงานฉบับตรวจประเมินให้ มช.  
21 มี.ค. 61 ส่งรายงานฉบับตรวจประเมินให้ สกอ.   

มิ.ย. ตรวจประเมิน EdPEx200#5 โดยคณะกรรมการจาก สกอ.   
 การติดตามผลด าเนินงาน Action Plan / PA (ค ารับรอง) / ความเส่ียง 2561   

2 มี.ค. 61 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ติดตามผลการด าเนินงาน Action Plan ไตรมาส 1-2/61 คณะฯ 
 แจ้งติดตามผลการด าเนินงาน PA (ค ารับรอง) ไตรมาส 1-2/61   

4 เม.ย. 61 ประชุมติดตามความเสี่ยง ไตรมาส 1-2/61 คก.ความเสี่ยงฯ 
12 เม.ย. 61 ส่งผลการด าเนินงาน Action Plan ไตรมาส 1-2/61 (ปิดระบบ) ภาควิชา/หน่วยงาน 

 ส่งผลการด าเนินงาน PA (ค ารับรอง) ไตรมาส 1-2/61 (ปิดระบบ) หน่วยงานคณะฯ 
25 เม.ย. 61 กรอกผลการด าเนินงานความเสี่ยงระดบัสูง/สงูมาก ไตรมาส 1-2/61 ในระบบ CMU MIS คณะฯ 
1 มิ.ย 61 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ติดตามผลการด าเนินงาน Action Plan ไตรมาส 3/61 คณะฯ 

 แจ้งติดตามผลการด าเนินงาน PA (ค ารับรอง) ไตรมาส 3/61   
11 ก.ค. 61 ประชุมติดตามความเสี่ยง ไตรมาส 3/61 คก.ความเสี่ยงฯ 
12 ก.ค. 61 ส่งผลการด าเนินงาน Action Plan ไตรมาส 3/61 (ปิดระบบ) ภาควิชา/หน่วยงาน 

 ส่งผลการด าเนินงาน PA ไตรมาส 3/61 (ปิดระบบ) หน่วยงานคณะฯ 
25 ก.ค. 61 กรอกผลการด าเนินงานความเสี่ยงระดบัสูง/สงูมาก ไตรมาส 3/61  

ในระบบ CMU MIS 
คณะฯ 

3 ก.ย. 61 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ติดตามผลการด าเนินงาน Action Plan ไตรมาส 4/61 คณะฯ 
 แจ้งติดตามผลการด าเนินงาน PA (ค ารับรอง) ไตรมาส 4/61   

10 ต.ค. 61 ประชุมติดตามความเสี่ยงระดับสูง/สูงมาก ไตรมาส 4/61 คก.ความเสี่ยง 
 ส่งผลการด าเนินงาน Action Plan ไตรมาส 4/61 (ปิดระบบ) ภาควิชา/หน่วยงาน 
 ส่งผลการด าเนินงาน PA ไตรมาส 4/61 (ปิดระบบ) คณะฯ 

25 ต.ค. 61 กรอกผลการด าเนินงานความเสี่ยงระดบัสูง/สงูมาก ไตรมาส 4/61  
ในระบบ CMU MIS 

คณะฯ 

 การด าเนินงานแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ / แผนความเส่ียง 2561-2562   
30 เม.ย. 61 สรุปผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ 2561 ระยะ 6 เดือน งานแผนฯ 
2 พ.ค. 61 ประชุมจัดท า SWOT ระดับคณะฯ ผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
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วัน-เดือน-ปี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
16 พ.ค. 61 ประชุมทบทวน/ปรับแผนปฏบิัติการ 2561 ระยะ 6 เดือน คก.ยุทธศาสตร์ฯ 
22 พ.ค. 61 รับรองแผนปฏิบัติการ 2561 (ปรับปรุง) (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ) คณะฯ 
4-5 มิ.ย. 61 (สัมมนาผู้บริหารคณะ) ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2561 และจัดท าแผนกลยุทธ์ 2562 คณะฯ 
20 มิ.ย. 61 รับรองแผนกลยุทธ์ 2562 (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ) คณะฯ 
ก.ค.-ส.ค. 61 ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และจัดท าแผนปฏิบัติการคณะฯ 2562  คก.ยุทธศาสตร์ฯ 
25 ก.ค. 61 การจัดท าแผนความเสี่ยง 2562 คก.ความเสี่ยงฯ 
15 ส.ค. 61 รับรองแผนปฏิบัติการ 2562 (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ) คก.ยุทธศาสตร์ฯ 
15 ส.ค. 61 รับรองแผนความเสี่ยง 2562 (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ) คณะฯ 
20 ส.ค. 61 น าแผนความเสี่ยง 2562 ขึ้นระบบ CMU MIS   
ส.ค.-ก.ย. 61 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ / แผนความเสี่ยง 2562 สู่การปฏิบัติ คก.ยุทธศาสตร์ฯ 
14 ก.ย. 61 ส่งแผนปฏบิัติการ 2562 ในระบบ e-Action Plan ของคณะ (ปิดระบบ) ภาควิชา/หน่วยงาน 

 การทบทวนจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563   
14 ก.ย. 61 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ยืนยันจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะฯ 
10 ต.ค. 61 ส่งจ านวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มายังคณะฯ ภาควิชา/หน่วยงาน 
12 ต.ค. 61 วิเคราะห์จ านวนนักศึกษา และจัดท าประมาณการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  คณะฯ 
17 ต.ค. 61 แจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะฯ 
19 ต.ค. 61 จัดท าในระบบประมาณการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (CMU e-Planning) คณะฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   วาระอ่ืน ๆ    
-ไม่มี- 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

 

 

(นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


