
๑ 

รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน 
คร้ังท่ี ๖/2565  

วันศุกรท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ หองประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 

************************************* 

 
 

รายนามผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  ความคุนเคย รองอธิการบดี   
๒. นางนงลักษณ สมณะ   ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน 
๓. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว   ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
๔. นางสาวณัฎฐา ปนอยู   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๕. นางสาวเนตรศรินทร พิมพจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๖. นางสาวอรอุมา พรหมนอย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๗. นางสาววชิราพร สมอทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๘. นายแทนคุณ วงคษร   นักวิชาการศึกษา 
๙. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกลุ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
๑๐.  นางสาวกานติมา พันชน   นักวิชาการศึกษา 
๑๑.  นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 
รายนามผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผูชวยอธิการบดี ติดภารกิจ 
 

เร่ิมประชุม เวลา 13.๐๐ น. 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย รองอธิการบดีกลาวเปดการประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 นางสาววชิราพร สมอทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน นำเสนอรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกรที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

 ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ ๕/2565   
 
 



๒ 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ  
 ๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 นางสาววชิราพร สมอทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานของกอง
นโยบายและแผน ใน Google Sheets เพือ่ใหบุคลากรกองนโยบายและแผน สามารถรายงานความกาวหนาผลการ
ดำเนินงาน ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนที่ไดกำหนดไว และเพิ่มชองอยูระหวางการดำเนิน เพิม่ชอง
ใหสามารถรายงานไดในทกุกิจกรรม และใหทุกคนรายงานความกาวหนาการดำเนินงานในทุกเดือน 

 ท่ีประชุม รบัทราบ  

๓.๒ การประชมุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
นางนงลักษณ สมณะ ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน แจงใหที่ประชุมทราบเรื่อง การประชุมเพื่อสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ  ในวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ หองประชุมราชนครินทร ช้ัน ๕ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร กลุมเปาหมาย ๘๐ คน 
ไดแก คณบดี รองคณบดี หัวหนาสำนักงาน ผูอำนวยการสำนัก กอง รองผูอำนวยการสำนัก กอง และเจาหนาที่ผูดูแล
งบประมาณ การดำเนินงานจะแบงออกเปน ๔ กลุม เรื่องการจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม การเบิกจายงบประมาณ และการติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ใหจัดเตรียมข้ันตอน    
การดำเนินงานในปจจุบันและใหที่ประชุมวิเคราะห วาข้ันตอนการดำเนินงานในปจจุบันมีขอดี ขอเสีย และให
ขอเสนอแนะควรมีการปรับปรุง พัฒนาอยางไร  

ท่ีประชุม รบัทราบ  ประธาน แจงการติดตามผลการเบิกจายงบดำเนินงานในไตรมาส ๔ ซึ่งหนวยงานยังไม
ดำเนินการเบิกจาย จะมีวิธีการติดตามโดยการเชิญหนวยงานที่ยังไมเบิกจายไมถึง ๖๐% มาช้ีแจงผลการดำเนินงาน
และปญหาอปุสรรคของการเบกิจายงบประมาณ 

๓.๓ กิจกรรม ๑๒ เร่ืองเลา เราสนับสนุน VRU เร่ือง โมเดลการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 
Management Model) โดย คุณอรอุมา พรหมนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวอรอุมา พรหมนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน นำเสนอเรื่องเลาเราสนับสนุน VRU  เรื่อง โมเดล
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Model) 

ท่ีประชุม รบัทราบ โดยมีขอเสนอแนะจากประธาน ใหกำหนดหลักเกณฑการพจิารณาใหคะแนน การ
ถายทอด KM ของบุคลากร โดยอาจจะมกีารพจิารณาจาก น้ำเสียงที่ใชในการนำเสนอชัดเจน ฟงแลวไมงวง เราใจ  
รูปแบบการนำเสนอ หลักการและเน้ือหาที่นำเสนอ ความคิดสรางสรรคในการนำเสนอ มีรางวัลสำหรบัผูที่ไดคะแนน
สูงสุด 

  
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๔.๑ (ราง) แผนการดำเนินงานกองนโยบายและแผน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 นางนงลักษณ สมณะ ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน นำเสนอ กิจกรรมที่แตละงานไดกรอกรายละเอยีด
ลง Google sheets ๑. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) มีกิจกรรม ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM งบยุทธศาสตร มี 
๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓.โครงการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีคุณภาพ ๑ กิจกรรม  
เกี่ยวกับการใชงานระบบ ERP งบประมาณที่ใช ๒๒,๐๐๐ บาท ๔.โครงการบริหารมหาวิทยาลัยสูความสุข ๑  
กิจกรรม งบประมาณรายได ๖๐,๐๐๐ บาท ๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและจัดทำแผน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๖.โครงการบริหารประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน ๖ กิจกรรม งบประมาณรายได  รวมงบประมาณ ๙๒๓,๐๐๐ 
บาท งบประมาณแผนดิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ เงินรายได ๑,๐๐๕,๓๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๓,๕๐๕,๓๐๐ บาท 
  

 ท่ีประชุม เห็นชอบ 

ระเบยีบวารท่ี ๕ เร่ืองอ่ืนๆ  
 นายแทนคุณ วงษศร เสนอเรื่องการรายงานผล KPI ในระบบ ERP ซึ่งการรายงานผลไมสามารถรายงานได
ทันในปงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อรายงานผลในระบบ SIS  

ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน ใหขอเสนอแนะวาควรใหหนวยงานสงรายงานมาเปนไฟล WORD  แลว
ดำเนินการจัดสงสงตอใหบริษัท เจเอสบี เทรดด้ิง จำกัด นำขอมูลการรายงานผลการดำเนินงานลงไปในระบบ ERP  
แตบริษัทยังอยูระหวางการพัฒนาโปรแกรม จึงยังไมสามารถดำเนินการได ดังน้ันจึงใหนำเอารายงานจาก Google 
sheets ที่หนวยงานไดรายงานแลว นำใชในการลงในระบบ SIS ไปพลางกอน 

ท่ีประชุม รับทราบ   

เลิกประชุมเวลา 1๕.00 น.  

 

 
(นางสาวอรอุมา พรหมนอย) 
ผูบันทกึรายงานการประชุม 

 
 

 
 

(นางนงลักษณ สมณะ) 
ผูรบัรองรายงานการประชุม 

 


