
รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกนัคุณภาพการศกึษา 
ครั้งที ่3/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. 
ณ  ห้องหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
2. นายสุชนรักษ์    ชาตานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายวรณัฐ สุขแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวพัชราพร   บุญจันต๊ะ พนักงานปฏิบัติงาน 
6. นางสาวอัจฉริยา   บุญชัย พนักงานปฏิบัติงาน 
7. นางสาววิราวรรณ  ใจเงิน พนักงานปฏิบัติงาน 
8. นางสาวพิมพ์ภัทรา  คงเกษม พนักงานปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 น าแนะบุคลากรใหม่ของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาได้บรรจุบุคลากรของหน่วยงาน 2 คน คือ 

1. นางสาววิราวรรณ  ใจเงิน ปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผนฯ 
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  คงเกษม ช่วยงานเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องพิจารณา 

3.1 การพิจารณารายงานสรุปภาระงานที่ด าเนินการ และงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการของนางสาวอัจฉริยา บุญชัย 
เนื่องจากนางสาวอัจฉริยา บุญชัย จะท างานจนถึงสิ้นเดือนเมษายน จึงจัดท ารายงานสรุปภาระงาน 

ที่ด าเนินการ และงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เพ่ือมอบหมายงานต่อให้กับนางสาววิราวรรณ ใจเงิน โดยมีรายการ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการต้องประสานงานต่อ ดังนี้ 

1. ติดตามผลและแก้ไขเอกสาร งบลงทุน (ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง) งบปี60 / งบบูรณาการเพิ่มเติม 60/ 
งบวิจัย OSM ปี60  ร่วมกับกองแผนงาน

2. ประสานงานเพ่ือแก้ไขเอกสารแบบรูปราคาและใบประมาณราคา (BOQ ปร4 - ปร.6) หมวดงบลงทุน
ปี 2561 (สิ่งก่อสร้าง 15 รายการ)

3. ขออนุมัติแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างในโครงการงบบูรณาการ 61
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4. ติดตามผลการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 (หมวดงบลงทุน) 
จากกองแผนงาน 

5. ติดตามและแก้ไขเอกสาร รายการสิ่งก่อสร้าง งบบูรฯ ปี60 (โรงอบแห้งขนาดกลางและขนาดเล็ก)  
6. แก้ไขรายการสิ่งก่อสร้าง งบบูรณาการ ปี61 (รายการอาคารเอนกประสงค์)  
7. ติดตามความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ระบบ 

-  ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา  
-  ระบบบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค  
-  ระบบรับฟังเสียงลูกค้า VOC 
-  ระบบการเดินทางไปราชการ 

3.2 การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามความก้าวหน้า
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานนโยบายและแผนฯ ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การก าหนดปฏิทินให้สอดคล้องกับการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์ท่ีสุด 

ปฏิทินการประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

3.3 การพิจารณารูปแบบรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบ e-Action Plan 

การรายงานสรุปผลการด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม   ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ภาควิชา/หน่วยงาน งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  . 

วิสัยทัศน์ : “Go For Smart Agriculture”     
ค่านิยม : “เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”  
วัฒนธรรมองค์กร : “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” 

ยุทธศาสตร ์ สรุปผลการด าเนินงาน ตอบกลยุทธข์้อใด 
 1. ชื่อโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

2. ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

3. .... 
 

 

ที่ประชุมฯ เห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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3.4 การพิจารณาปฏิทินการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้ 

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และวันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้บริหารจะเข้าร่วมการประชุมด้วย 

3.5 การพิจารณาปฏิทินการจัดท าค าของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลางปี) และปฏิทินการจัดท า
ค าของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดงบลงทุน) 

งานนโยบายและแผนฯ ได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินการจัดท างบประมาณในภาพรวม เพ่ือเสนอต่อ
เลขานุการคณะฯ และรองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  2562  คณะเกษตรศาสตร์ 
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3.6 การพิจารณาปฏิทินการประชุมงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560 
งานนโยบายและแผนฯ ได้ก าหนดการประชุมภายในหน่วยงานขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการติดตาม

ความก้าวของการด าเนินงานของหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
โดยจะเริ่มการประชุมในเวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดั
บ 

รายการ 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 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1/2560 26                       
2 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2/2560     23                   
3 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3/2560        27                 
4 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4/2560         26               
5 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 5/2560           30             
6 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 6/2560             28           
7 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 7/2560               25         
8 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 8/2560                 29       
9 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 9/2560                   27     
10 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 10/2560                     24   
11 การประชุมงานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 11/2560                       29 

3.7 การจัดท า SWOT Analysis งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานนโยบายและแผนฯ จึงจัดท า 

SWOT Analysis ของหน่วยงานขึ้น เพ่ือวิเคราะห์ และเพ่ือก าหนดแนวคิด และวางแผนในการพัฒนาหน่วยงาน
ที่ชัดเจนต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี 4   วาระอ่ืน ๆ    
-ไม่มี- 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 
 

 
 

(นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ) 
พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ) 
รักษาการแทน หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 




