
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.

1 ทบทวนปรับแผนกลยุทธรายไตรมาสที่ 1/2564 20 ผูบริหาร

2 ประชุมจัดทําแผน 5 ปประจําคณะเกษตรศาสตร 24
3 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2564 (ระยะ 6 เดือน) 5 งานแผนฯ

4 ทบทวนปรับแผนกลยุทธรายไตรมาสที่ 2/2564 21 ผูบริหาร

5 ประชุมจัดทํา SWOT ระดับคณะฯ 5 ผูบริหาร
6 ประชุมทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2564 (ระยะ 6 เดือน) 5 ผูบริหาร
7 ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2564 5 ผูบริหาร
8 ประชุมจัดทําแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2565 2 ผูบริหาร

9 รับรองแผนปฏิบัติการ (ทบทวน/ปรับปรุงระยะ 6 เดือน) ปงบประมาณ 2564 16 ผูบริหาร

10 รับรองแผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ) 16 ผูบริหาร
11 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ 2565 7 ผูบริหาร
12 รับรองแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 (คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ) 21 ผูบริหาร

13 ทบทวนปรับแผนกลยุทธรายไตรมาสที่ 3/2564 21 ผูบริหาร

14
ภาควิชา/หนวยงาน กรอกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ 2565

บนระบบ e-action plan

ภาควิชา/หนวนงาน

15 สรุปผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธป 2564 20 งานแผนฯ

 การจัดทําแผนกลยุทธ / แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

หมายเหต:ุ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
2563 2564

ผูรับผิดชอบ



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.

1 แจงภาควิชา/หนวยงานติดตามผลการดําเนินงาน  ไตรมาสที่ 1/2564 และ

ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส

8 งานแผนฯ

2 ภาควิชา/หนวยงาน แจงการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมมายังงานแผนฯ 14 ภาควิชา/หนวยงาน

3 สงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1/2564 ใน

ระบบ e-Action Plan

4 ภาควิชา/หนวยงาน

4 สงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) / คํารับรอง (PA) 

ไตรมาสที่ 1/2564 ในระบบ KPI Online

4 สํานักงานคณะฯ

5 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณารับรองการปรับเปลี่ยน

โครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดําเนินงาน KPI รายไตรมาส

20 ผูบริหาร

6 แจงภาควิชา/หนวยงานติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564  

และปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส

1 งานแผนฯ

7 ภาควิชา/หนวยงาน แจงการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมมายังงานแผนฯ 15 ภาควิชา/หนวยงาน

8 สงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2/2564 ใน

ระบบ e-Action Plan

5 ภาควิชา/หนวยงาน

9 สงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) / คํารับรอง (PA) 

ไตรมาสที่ 2/2564 ในระบบ KPI Online

5 สํานักงานคณะฯ

10 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณารับรองการปรับเปลี่ยน

โครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดําเนินงาน KPI รายไตรมาส

21 ผูบริหาร

การติดตามผลการดําเนินงาน KPI  (Action Plan)/(PA)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 ผูรับผิดชอบ



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.
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 ผูรับผิดชอบ

11 แจงภาควิชา/หนวยงานติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2564  

และปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส

1 งานแผนฯ

12 ภาควิชา/หนวยงาน แจงการปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมมายังงานแผนฯ 14 ภาควิชา/หนวยงาน

13 สงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3/2564 ใน

ระบบ e-Action Plan

5 ภาควิชา/หนวยงาน

14 สงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) / คํารับรอง (PA) 

ไตรมาสที่ 3/2564 ในระบบ KPI Online

5 สํานักงานคณะฯ

15 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณารับรองการปรับเปลี่ยน

โครงการ/กิจกรรมและรายงานผลการดําเนินงาน KPI รายไตรมาส

21 ผูบริหาร

16 แจงภาควิชา/หนวยงานติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4/2564  

และปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส

6 งานแผนฯ

17 สงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 4/2564 ใน

ระบบ e-Action Plan

27 ภาควิชา/หนวยงาน

18 สงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) / คํารับรอง (PA) 

ไตรมาสที่ 4/2564 ในระบบ KPI Online

27 สํานักงานคณะฯ

19 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน KPI ประจําป 27 ผูบริหาร

หมายเหต:ุ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม



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.

1 วิเคราะหอัตรากําลังสายสนับสนุน และสายวิชาการ 1 งานแผนฯ ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลา

เนื่องจากตองมีรายงานFTES กระบวน

วิชารวมกอนจึงสามารถคิดFTESรวมได 

(กองแผนจะแจงคณะฯ มาอีกที)

2 คณะกรรมการบริหารประจําคณะ พิจารณาอัตรากําลังสายสนับสนุน และสายวิชาการ 16 ผูบริหาร
3 แจงผลการพิจารณาไปยังหนวยงาน 1 งานแผนฯ

1 วิเคราะหจํานวนนักศึกษา และจัดทําประมาณการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2565 - 2569 21 งานแผนฯ
2 แจงภาควิชาพิจารณาแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2565 -2569 28 งานแผนฯ
3 ภาควิชายืนยันจํานวนรับนักศึกษา ปการศึกษา 2565 - 2569 มายังคณะฯ 8 ภาควิชา/หนวยงาน
4 คณะกรรมการบริหารประจําคณะ พิจารณาการรับนักศึกษาที่ภาควิชาแจงกลับมา 21 งานแผนฯ
5 แจงงานบริการการศึกษาฯ ตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาจริง และผูสําเร็จการศึกษา 2 งานแผนฯ
6 จัดทําในระบบประมาณการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2565 - 2569 (CMU e-Planning) 4 งานแผนฯ

หมายเหตุ

 วิเคราะหอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ 2564

 การทบทวนประมาณการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2565 - 2569

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
2565 2564

ผูรับผิดชอบ



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

1 รวบรวมขอมูลผลลัพทธหมวด 7 1 31 งานแผนฯ
2 จัดทํา screening สง สกอ 16 คณะทํางาน EdPEx
3 แจงผล screening จากสกอ. 13
4 จัดทํารายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 หมวด 1-3 14 คณะทํางาน EdPEx
5 จัดทํารายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 หมวด 4-6 1 คณะทํางาน EdPEx
6 รวบรวมรูปเลมรายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 1 งานแผนฯ
7 จัดสงรายงานประเมินตนเองปการศึกษา 2562 29 งานแผนฯ

 การจัดทํารายงานประเมินตนเอง SAR สงมหาวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2562 ซึ่งจะเปนการสง EdPEx 200 รุนที่ 8 พ.ศ 2564 (ใชขอมูลปการศึกษา 2562)

หมายเหต:ุ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
2563 2564

ผูรับผิดชอบ



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

1 ประชุมติดตามความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1/2564 13 คณะกรรมการความเสี่ยง

2 ประชุมติดตามความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2564 14 คณะกรรมการความเสี่ยง

3 ประชุมติดตามความเสี่ยง ไตรมาสที่ 3/2564 14 คณะกรรมการความเสี่ยง

4 ประชุมติดตามความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4/2564 13 คณะกรรมการความเสี่ยง

5 ประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ 2565 13 คณะกรรมการความเสี่ยง

6 ถายทอดแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปงบประมาณ 2565 สูการปฏิบัติ 20 ผูบริหาร

แผนบริหารความเสี่ยง (Risk) ประจําปงบประมาณ 2564

หมายเหต:ุ วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
2563 2564

ผูรับผิดชอบ
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