
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําเดือนมีนาคม 2564 

วันจันทรท่ี 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 

รายนามผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร  ทะพิงคแก รองคณบดีฝายบริหาร 
2. นางสาวสวรรยา  วัฒนศิริเสรีกุล หัวหนางานนโยบายและแผนฯ 
3. นางสาวพัชราพร    บุญจันตะ พนักงานปฏิบัติงาน 
4. นางสาวมนสิชา   กองเพชรวัฒนา พนักงานปฏิบัติงาน  
5. นางสาววิราวรรณ   ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน (ทําหนาท่ีเลขานุการ) 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ท่ีประชุมฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ / และใหขอเสนอแนะ 

1.1 การนําเสนอระบบงาน 32 system  

ตามท่ี คณะฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอระบบงาน 32 ระบบตามแนวทาง EdPEx  โดยผูบริหารท่ีรับผิดชอบ

ระบบไดนําเสนอระบบงานไปแลวจํานวน 25 ระบบ เม่ือวันท่ี ในวันท่ี 20 มกราคม 2564, 29 มกราคม 2564 และ

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 คงเหลืออีก 7 ระบบ ท่ียังไมไดมีการนําเสนอ ไดแก 

1 ระบบการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการทํางาน 

2 ระบบการจัดการกระบวนการทํางาน 
3 ระบบการปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการทํางาน 
4 ระบบการจัดการตนทุนของกระบวนการทํางาน 
5 ระบบการจัดการเครือขายอุปทาน 
6 ระบบการจัดการความปลอดภัยและการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือใหเกิด

ความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
7 ระบบการจัดการนวัตกรรม 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหงานนโยบายและแผนฯ กําหนดวันในการนําเสนอท้ัง 7 ระบบ 
พรอมท้ังประสานงานใหผูรับผิดชอบระบบตางๆ นําขอเสนอแนะของรองศาสตราจารย ดร.จักรพงศ นาทวิชัย 

วิทยากรท่ีปรึกษาการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ มาเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง / จัดทํา
ระบบดวย  

1.2 โครงการ smart farm 

ตามท่ี คณะฯ ไดกําหนดใหการพัฒนา smart farm เปนหนึ่งในกลยุทธเชิงรุก ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 การ
จัดการดานกายภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม และไดมีการกําหนดงบประมาณโครงการพัฒนา Smart farm ไว
ในแผนงบประมาณประจําป ในวงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) โดยท่ีผานมา การขอ

อนุมัติโครงการและงบประมาณสําหรับการดําเนนิโครงการตางๆ ภายใตโครงการพัฒนา Smart farm ดําเนินการ
ผานงานนโยบายและแผนฯ  
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ในการนี้ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณภายใตโครงการดังกลาวเปนไปอยางท่ัวถึง เปนระบบ เกิดผลลัพธ

ตามท่ีคณะคาดหวัง จึงมีขอเสนอวา การบริหารงบประมาณของโครงการพัฒนา Smart farm ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ควรมอบหมายใหงานบริหารงานวิจัยฯ เปนหนวยงานดําเนินการในการพิจารณาโครงการ และจัดสรร
งบประมาณ เนื่องจากงานริหารงานวิจัยฯ มีระบบ/หลักเกณฑ การพิจารณาขอเสนอโครงการอยูแลว และโครงการ

พัฒนา Smart farm มีลักษณะเปนการสนับสนุนดานการวิจัย ซ่ึงเก่ียวของกับงานบริหารงานวิจัยฯ โดยตรง ท้ังนี้ 
การจัดสรรงบประมาณ อาจเสนอคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และควรมีการ
กําหนดกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัด  

ท่ีประชุมฯ รับทราบ และ ใหนําเสนอผูบริหารทราบ และหารือกับงานบริหารงานวิจัยฯ ถึงแนวทางการ

ดําเนินงานดังกลาว 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผนฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ เม่ือวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2564 โดยไมมีขอแกไข / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง   

3.1 การตั้งงบประมาณรายจายเงินรายไดของหองสมุดคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

ตามท่ี ท่ีประชุมงานนโยบายและแผนฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดมอบหมายใหงานนโยบายและ
แผนฯ ประสานงานกับหองสมุดคณะฯ เก่ียวกับแนวทางการใชจายงบประมาณของหองสมุด ซ่ึงในปงบประมาณ 
2564 คณะฯ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณหองสมุดจากมหาวิทยาลัย รวมท้ังแนวทางการบริหารจัดการหองสมุด
ท้ังในดานการใหบริการ และดานงบประมาณในอนาคต โดยคณะฯ ไดมีบันทึกท่ี อว8393(2)1.5/037 ลงวันท่ี 11 
มีนาคม 2564 ถึงหัวหนาหองสมุดคณะเกษตรศาสตร เพ่ือขอจัดรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน สําหรับใชเปนขอมูล
ประกอบการหารือรวมกันเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหองสมุด ดังนี้ 

1. สถิติการเขาใชหองสมุด ยอนหลัง 5 ป รายเดือน  

2. ขอมูลการจัดซ้ือหนังสือ ยอนหลัง 5 ป (งบประมาณท่ีจัดซ้ือ / จํานวนเลม หนังสือภาษาไทย/
ตางประเทศ และภาควิชา/หนวยงาน ท่ีเปนผูเสนอขอจัดซ้ือ) 

3. รายชื่อวารสารท่ีจัดซ้ือ (ท้ังแบบรูปเลม และ e-Journal) และสถิติการเขาถึงวารสาร ยอนหลัง 5 ป 

4. ขอมูลสําหรับการหารือ  
4.1 ขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา และรูปแบบการใหบริการท่ี

ทําใหมีนักศึกษาสนใจเขามาใชบริการมากข้ึน 

4.2 แนวทางการควบคุมการใชจายงบประมาณ 
ท้ังนี้ ผูบริหาร พรอมดวยบุคลากรงานนนโยบายและแผนฯ ไดนัดหมายประชุมหารือกับหัวหนาหองสมุด

คณะฯ และบุคลากรของหองสมุดฯ ในวันท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. เปนตนไป ท่ีหองสมุดคณะ

เกษตรศาสตร  
ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

3.2 การจัดทําแผนการศึกษาคณะเกษตรศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) 
ตามท่ี คณะฯ ไดกําหนดใหขยายการใชแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12  (พ.ศ. 2560-

2564) ออกไปในปงบประมาณ 2565 และใหชะลอการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 13 
(แผนระยะ 5 ป) ออกไป เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงอยูระหวางการจัดทํา
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แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะท่ี 13 และจะไดนําขอมูลแผนฯ 13 ขอมหาวิทยาลัยมาเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนฯ 13 ของคณะฯ ตอไป นั้น 

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ประจําเดือนมีนาคม 2564 ไดมีมติใหมีการประชุม
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 19 เมษายน 2564 และใน
ระหวางนี้ โดยขอใหแตละหนวยงานพิจารณากลยุทธ และกําหนด Key Action Plan ท่ีสําคัญของหนวยงาน เพ่ือ
นําเสนอขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะในการประชุมวันท่ี 19 เมษายน 2564 ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานตางๆ พิจารณากําหนดแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานใหสอดคลองกับคําของบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงอยูระหวางการเปดใหมีการจัดทําคําขอฯ ครั้งท่ี 2 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 แนวทางการใชพ้ืนท่ี เพ่ือสรางอาคารปฏิบัติการครบรอบ 55 ป คณะเกษตรศาสตร 

ดวย คณะฯ อยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการบริหารการใชพ้ืนท่ีอาคารตางๆ ของคณะฯ โดย
มีแผนท่ีจะกําหนดใหรวมศูนยสํานักงานคณะฯ ไวท่ีอาคารเรียนเดิม และมีแผนท่ีจะสรางอาคารปฏิบัติการ ซ่ึงจะ
รวมหองปฏิบัติการของหนวยงานตาง ๆ ไวในอาคารเดียวกัน และจะมีการออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ เพ่ือใหหองปฏิบัติการไดรับการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงจะสนับสนุนใหการวิจัยและการจัดการเรียน
การสอนในหองปฏิบัติการของคณะฯ มีมาตรฐานตามไปดวย โดยขณะนี้ หนวยกายภาพอยูระหวางสํารวจพ้ืนท่ีการ
ใชงานภายในอาคารตางๆ ของคณะฯ หองวาง หรือหองท่ีมีอัตราการใชงานนอย เพ่ือเปนขอมูลสําหรับจัดทํา 
master plan ดานการใชพ้ืนท่ีของคณะฯ ตอไป 

ท่ีประชุมฯ ไดหารือถึงแนวทางในการดําเนินการ และมีความเห็นใหเสนอ คณะฯ พิจารณา แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือรวบรวมความเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ศึกษาขอมูลความตองการใชงานหองปฏิบัติการ รวมท้ัง

ความเปนไปไดในการออกแบบ และสรางอาคารดังกลาว โดยขอใหบุคลากรหนวยหองปฏิบัติการกลาง ซ่ึงทราบ
รายละเอียดในเชิงเทคนิคเก่ียวกับหอปฏิบัติการ เปนเลขานุการคณะกรรมการท่ีจะแตงตั้งข้ึน 

ปดประชุม เวลา 12.00 น. 

(นางสาววิราวรรณ ใจเงิน) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผูบันทึกการประชุม 

(นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล) 
หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


