
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

 
รายนามผู้มาประชุม 

1. นางสาววิไลพร   ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
   รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผน 
   และประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นายสุชนรักษ์   ชาตานันท ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายพีรภพ   สมภมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายศุภกิจ   โพธารินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวมนสิชา   กองเพชร์วัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาวพัชราพร    บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน (บันทึกรายงานการประชุม) 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์/รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

สรุปรายละเอียดการประชุม 
1. การประชุมหน่วยงานประจ าเดือน 
 การบริหารจัดการหน่วยงานภายในส านักงานคณะฯ ขอให้เป็นไปตามโครงสร้างหน่วยงาน โดยให้มี
การประชุมหน่วยงานทุกเดือน (วันอังคารที่ 4 ของเดือน) และสรุปผลการด าเนินงานรายบุคคล ส่งให้ผู้บันทึก
รายงานการประชุม 
ที่ประชุมรับทราบ 

2. สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ lannathaicoffeehub 
2. ปรับปรุงแก้ไขบ ารุงรักษา maintain ระบบเดิม 
3. แก้ไขปัญหาด้าน it ให้แก่บุคลากร (it support) 
4. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
5. เพ่ิมจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สาย JumboPlus 

2 นายพีรภพ  สมภมิตร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.พัฒนาระบบ MIS V2 
2.พัฒนาระบบตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
3.ปรับปรุงระบบ e-Action Plan 
4.ปรับปรุงเว็บไซต์คณะฯ 
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
3 นายศุภกิจ  โพธารินทร์  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1. พัฒนาระบบหนังสือเดินทางไปราชการ V.1 
1.1 เชื่อมต่อฐานข้อมูลของอาจารย์และบุคลากรคณะ 
1.2 เก็บข้อมูลการเดินทางไปราชการของอาจารย์และบุคลากร 
1.3 ออกรายงานเพ่ือนพิมพ์เป็นหนังสือ 
2. ดูแลและปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
2.1 แก้ไขการกรอกข้อมูลให้ง่ายต่อเกษตรกร 
2.2 เพ่ิมรายงานเพื่อดูภาพรวมของการปลูกพืช 
3. ดูแลการใช้งาน Ms Team และ Zoom เพ่ือการเรียนการสอน 

4 นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

1. จัดท าเอกสารตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
(Challenge) ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 ประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ และคณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าคณะฯ 
2. ประสานงานหน่วยสารสนเทศ การแก้ไขและปรับปรุงระบบ e 
action plan 
3. ประเมินคุณค่าของกิจกรรมในกระบวนการจัดท าและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ กองแผนงาน 
4. จัดท าข้อมูล data hub (วิเทศสัมพันธ์และกายภาพ) 
5. จัดท าข้อมูลแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
6. จัดท าข้อมูลแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
7. เติมเป้าหมายตัวชี้วัดร่างแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2564 - 2569) 
8. จัดท าโครงร่างองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ 
ประจ าปี 64-67 
9. ประสานงานและรวบรวมเอกสารโครงการย่อยภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) ส่งกองแผนงานตามแบบฟอร์มปรับปรุงใหม่ 

5 นางสาววิราวรรณ  ใจเงิน 
พนักงานปฏิบัติงาน 

1. แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ขอใช้พื้นที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
รายการก่อสร้าง 
1. ขออนุมัติแบบรูปรายการประมาณราคา และขอใช้พ้ืนที่ 
1.1 ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใบประมาณราคา BOQ และ
รายละเอียดงานก่อสร้างเบื้องต้น ของหน่วยงาน/ภาควิชาที่ส่งขออนุมัติ 
โดยให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ และเอกสารจะต้อง
ครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
1.2 ตรวจสอบค่า F Factor เบื้องต้น 
1.3 เสนอเรื่องคณบดีลงนามในแบบรูปรายการ และส่งแบบรูปรายการ
และประมาณราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารลงในระบบ CMU-Building 
และส่งเอกสารขนาดA3 ตัวจริงไปยังกองอาคารฯ จ านวน 16 เรื่อง ดังนี้ 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรม Activity & Learning 
Space room 
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียน และห้องกิจกรรมห้องวิจัยบัณฑิตศึกษา 
study room 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรม Smart Classroom 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรมห้องสอบวิทยานิพนธ์ 
ห้องดุษฎีนิพนธ์ 
- โครงการปรับปรุงห้อง smart class room (AB02-004) 
- โครงการปรับปรุงห้อง co-working learning space เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนแบบcreative thinking (AB02-009-010) 
- โครงการปรับปรุงห้อง co-working learning space เพ่ือรองรับการ
เรียนการสอนแบบcreative thinking (AB02-314) 
- โครงการผลิตกัญชาเพ่ือการทดลองทางการแพทย์ภายใต้ระบบการ
ควบคุม แบบหมวดงานระบบ 
- รางระบายน้ า บริเวณศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ปรับปรุงระบบน้ าให้เป็นแบบPrecision Irrigation แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ 
-  โครงการปรับปรุงระบบน้ าแปลงไม้ผล หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ  
(หริภุญชัย) 
- ก่อสร้างโครงการจัดท าระบบน้ าบาดาล และสร้างระบบจัดเก็บน้ า
บริเวณพ้ืนที่หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 
- โครงการปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Ez-Studio 
- งานปรับปรุงอาคารภาควิชาเกษตรที่สูง และทรัพยากรธรรมชาติชั้น 2 
และชั้น 3 
- โครงการปรับปรุงห้องวิเคราะห์พันธุศาสตร์โมเลกุลทาง ปศุสัตว์ และ
สัตว์น้ า 
- ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจากระบบการ
ก าจัดของเสียจากฟาร์มสัตว์ 
2.ขอใช้พื้นที ่
2.1 รวบรวมและจัดท าเอกสารเพ่ือส่ งค าขอใช้ พ้ืนที่ ดินไปยั ง
มหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยแผนที่แสดงต าแหน่งที่ชัดเจน และ
เหตุผล วัตถุประสงค์ งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ และเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดงต าแหน่งการใช้ที่ดินให้ชัดเจน และ
รูปภาพพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงมีเรื่องที่ขอใช้พ้ืนที่  
2.3 พร้อมทั้งจัดท าเอกสารขอใช้พ้ืนที่เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ และกรรมการอ านวยประจ าคณะ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
1. ก่อสร้างโครงการจัดท าระบบน้ าบาดาล และสร้างระบบจัดเก็บน้ า
บริเวณพ้ืนที่หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) 
2. โครงการปรับปรุงระบบน้ า และโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด
ป่าพร้อม Evaporation ที่แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้แม่เหียะ 
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ล าดับ ผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝ่ายงานวิจัยภาคสนาม 
เพ่ืองานวิจัย การเรียนการสอนสาขาพืชไร่สู่ความเป็นเกษตรสมัยใหม่ 
(smart farm) 
4. โครงการก่อสร้างโรงคั่วกาแฟ 
5. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ 
6. สร้างโรงเก็บเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ 
7. ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจากระบบ
การก าจัดของเสียจากฟาร์มสัตว์  
ของภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า 
3. จัดสรรค่าธรรมเนียม 
3.1 จัดสรรค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 รหัส 57 เป็นต้นไป 
ภาคเรียนที่ 2/2562 
3.2 จัดสรรค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านพืช ภาคเรียนที่ 2/2562 
3.3 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยศิลปะสื่อ และ
เทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2/2562 

6 นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

1. ขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3 รายการ 
2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 56 รายการ 
3. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 19 รายการ 

(ในระบบ 3 มิติ และระบบ Budget Management) 
4. ประสานงาน และจัดท าข้อเสนอโครงการบูรณาการพัฒนาพ้ืนที ่

ระดับภาค จ านวน 1 โครงการ : โครงการศูนย์วิจัยส าหรับการแปรรูป
ชีวมวลทางการเกษตรครบวงจร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงหน้าที่
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน 

5. ประสานงานการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 - 
1 กันยายน 2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน 

6. ประสานงานติดตามรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
(Feedback report)  โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7 

7. จัดท าข้อมูล common data set ประจ าปีการศึกษา 2562 
8. จัดท ารายงานข้อมูลการด าเนินการของส่วนงานเพ่ือรองรับ

สถานการณ์ COVID-19 และ Power Point น าเสนอ 
9. ประจ าจุดคัดกรองวันที่ 11 และ 28 สิงหาคม 2563 

ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

  
(นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ) 

พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาววิไลพร ธรรมตา) 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


