
๑ 

รายงานการประชุมกองนโยบายและแผน 
ครั้งท่ี 7/2565  

วันศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑5.30 น. 
ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
************************************* 

 
 

รายนามผูม้าประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย รองอธิการบดี   
๒. นางนงลักษณ์ สมณะ   ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๓. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕. นางสาววชิราพร สมอทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นายแทนคุณ วงค์ษร   นักวิชาการศึกษา 
๗. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกลุ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๘. นางสาวกานติมา พันชน   นักวิชาการศึกษา 
๙. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
รายนามผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี  ไปราชการ 
๒. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  

ลากิจ 
๓. นางสาวอรอุมา พรหมน้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลาป่วย 

 
 

 
เริ่มประชุม เวลา 15.3๐ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบั ติการและกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ผ่ านความ เห็นชอบ                 
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงตัว Super KPI วิสัยทัศน ์โดยให้เพิ่ม
เรื่องนวัตกรรม จำนวนนวัตกรรมที่ใช้ในการกระบวนการทำงาน 
 



๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2565 วันศุกร์ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 นางสาวกานติมา พันชน นักวิชาการศึกษา นำเสนอรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่          
6/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

 ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2565 

   
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ  
 ๓.๑ การติดตามผลการดำเนนิงานกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมในส่วนงาน EdPEx จำนวน 2 กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการในเดือนกรกฎาคม           
คือ 1. กิจกรรมถ่ายทอดการดำเนนิงาน EdPEx ตามเล่ม SAR ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยโดยให้ระบุสาเหตุในการเลื่อนการดำเนินการและดำเนินการปรับปรุงแผน  

 ท่ีประชุม รับทราบ ประธานแจ้ง ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามแผนให้ระบุ
สาเหตุ และระบุวันที่ดำเนินการใหม่ให้เหมาะสมของเดือนถันไป เพื่อใช้ในการดำเนินการติดตาม 

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองนโยบายและแผน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
นางสาวจิตประภา ยุบลชิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง โครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมดของกองนโยบายและแผนจำนวน 6 โครงการ 28 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,325,240 บาท        
ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 20 กิจกรรม คงเหลือจำนวน 8 กิจกรรม งบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,670,100.00 
บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,393,359.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.43 คงเหลือจำนวน 276,740.76 บาท 
งบประมาณรายได้จำนวน 655,140.00 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 426,908.61บาท คิดเป็นร้อยละ 65.16 
คงเหลือจำนวน 228,231.39 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 1,820,267.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.28  

ท่ีประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะให้รวบรวมงบประมาณจากกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมี
งบประมาณคงเหลือขออนุมัติจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และให้ตรวจสอบ      
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดให้ขออนุมัติขยาย             
การเบิกจ่ายงบประมาณไปยังมหาวิทยาลัย 

๓.๓ รายงานผลการดำเนนิโครงการตามงบประมาณยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
นางสาวจิตประภา ยุบลชิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจง้ให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 3.2 ข้างต้น

เรียบร้อยแล้ว 

ท่ีประชุม รบัทราบ  

๓.๔ กิจกรรม ๑๒ เรื่องเลา่ เราสนบัสนุน VRU  
นายแทนคุณ วงค์ษร นักวิชาการศึกษา นำเสนอเรื่องเล่าเราสนับสนุน VRU  เรื่อง 7 เทคนิคการพรีเซนต์

งาน เทคนิคในการนำเสนองานให้พิชิตใจผู้ฟัง ประทับใจและเกิดแรงจงูใจ 

ท่ีประชุม รบัทราบ  



๓ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

 - ไม่มี - 

ระเบียบวารท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เสนอเรื่องการแนะนำหรือข้ันตอนการเข้า
ใช้ระบบ SIS ในส่วนของผู้บริหาร กำหนดให้ช้ีแจงการใช้ระบบร่วมกับการช้ีแจงสร้างความเข้าใจตัวช้ีวัดของหน่วยงาน
ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ 

ท่ีประชุม รบัทราบ มอบนางสาววชิราพร สมอทองกำหนดวันจัดประชุมออนไลน ์

5.2 กำหนดการประชุมครั้ง 8/2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 

ท่ีประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  

 

 
(นางสาววชิราพร สมอทอง) 
ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
 

 
 

(นางนงลักษณ์ สมณะ) 
ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

 


