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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

ครั้งที่ 2/2561 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   

**************************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
2. พระชัยนาทมุนี    
3. นายยุทธนา   พันธุ์ศรีวิลาส 
4. นายวิจิตร     จารุโณประถัมภ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. พลโทมานิจ    บุญโปร่ง 
2. นายชินกร     จิรขจรจริตกุล 
3. นางสาวกัลยกร     วงศ์รักษ์  

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไร     รื่นฤทธิ์ 

  
 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานคณะกรรมการฯ เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
   ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ก าหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 มีจ านวนนักศึกษา ดังนี้ 

สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ 
สมัครเรียน รายงานตัว สมัครเรียน รายงานตัว 

รัฐประศาสนศาสตร์ 27 17 31 23 
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 2 - - - 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ประธานคณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ตามที่ได้รับอนุมัติเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โรงเรียน
มัธยม และนักประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์จากการออกแนะแนวการศึกษา แต่เนื่องจากการอนุมัติหลักสูตร
ล่าช้าซึ่งเป็นช่วงนักเรียนปิดภาคเรียนแล้วจึงท าให้ผู้สมัครสาขาวิชาดังกล่าวน้อย 
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  นายยุทธนา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตเรื่องชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตร์เกษตรและการ
ประกอบการ ชื่อยาวเกินไปเสนอเป็นชื่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เพ่ือง่ายต่อการจ าและเนื้อหาหลักสูตรจะกว้างกว่า
อาจส่งผลให้มีผู้สนใจเรียนมากกว่า  
  เพ่ิมมาตรการการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโรงเรียน ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หน่วยงานราชการ
เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกทางเลือกหนึ่ง          
มติที่ประชุม รับทราบ 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวทั้งหมด จ านวน 30 คน 
2. มอบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานตามที่เสนอ 
3. ก าหนดรายงานตัวครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
4. ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคปกติ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 และภาคนอกเวลา 

ราชการ วันที่ 11 สิงหาคม 2561 
5. ก าหนดจัดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 

14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ  
จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

6. ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 1 และ 2 
สิงหาคม 2561 
  

1.2 การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ลาศึกษา 
ต่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
   ตามที่นางสาววิลาสินี ชูทอง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2558 วุฒิปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 บัดนี้ ได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว คงเหลือวิทยานิพนธ์ ขอรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการตามเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
   ประธานคณะกรรมการฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม กรณีการจัดการศึกษาศูนย์ฯนอกสถานที่ตั้ง แต่ละ
สาขาวิชาต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาละ 5 คน ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีอาจารย์
ลาออก จ านวน 2 ท่าน คือ นางสาวสิริมาส หมื่นสาย และนางสาวตวงทอง สินชัย ซึ่งนางสาววิลาสินี ชูทอง จะ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนนางสาวสิริมาส หมื่นสายและนางสาวตวงทอง สินชัย สาขาต้องแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนภายใน 90 วัน   
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการตามเดิมของนางสาววิลาสินี ชูทอง ตั้งแต่ วันที่ 10 
กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  

1.3 การจัดงานครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 9 กันยายน 2561   
ด้วยในวันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นวันครบรอบ 78 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนด 
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จัดกิจกรรมส าคัญประกอบด้วย การมอบรางวัลเพชรสยาม การมอบรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม และท าบุญสถาปนา
มหาวิทยาลัย 
   ในส่วนของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จะครบรอบ 17 ปี ในวันที่ 
9 ธันวาคม 2561 
มติที่ประชุม รับทราบ  

1.4 หอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
ปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการปรับภูมิทัศน์ เพ่ิมการ 

ติดตะแกรงกันนก และประสานผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าซ่อมระบบน้ า 
มติที่ประชุม รับทราบ  

1.5 งานนโยบายด้านพัฒนาท้องถิ่น  
ตามนโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลให้องคมนตรีติดตามการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม น าโดย รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพร้อมผู้บริหารได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่ อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 และพบผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 
เพ่ือน าข้อมูลความต้องกาจิรงของแต่ละจังหวัดมาพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการครูพ่ีเลี้ยง 1 มหาวิทยาลัย 10 
โรงเรียน ด้านครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนห้วยกรด โรงเรียนสรรพยา การท า GAP ของชุมชนสระ
ไม้แดง คือ คุณวรรณี และคุณสุพิทย์ ในส่วนของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท อยู่ระหว่างด าเนินการรอใบประกาศ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -
ชัยนาท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มีจ านวน 9 หน้า ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยขอแก้ไข 
   2. วาระท่ี 1.2 ขอแก้ไขชื่อหลักสูตร   
   จาก การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการ  
  เป็น การอนุมัติหลักสุตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 

3.มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานข้อมูลการจัดอบรมเพ่ือหารายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ สิ้นไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)  
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   สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่  3.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น 
   งานนโยบายและแผนด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 1.  งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 29,549,700 บาท ใช้ไป 21,830,345 บาท คิด
เป็นร้อยละ 73.88 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดถือตรงตามเป้าหมาย 
 2. งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2,301,000 บาท ใช้ไป 1,386,771.17 บาท คิด
เป็นร้อยละ 60.27 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดถือว่าต่ ากว่าเป้าหมาย  

แหล่งเงิน เป้าหมาย ผล สูงกว่าเป้า/ต่ ากว่าเป้า 
1. งบประมาณแผ่นดิน 73.00 73.88 0.88 
2. งบประมาณรายได้ 73.00 60.27 -12.73 

รวมทั้งสิ้น 73.00 72.90 -0.10 
 

แหล่งเงิน จัดสรร 
ใช้ไป คงเหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 29,549,700 21,830,345 73.88 7,719,355 26.12 
2. งบประมาณรายได้ 2,301,000 1,386,771.17 60.27 914,228.83 39.73 
3.งบประมาณกลาง 5,000,000 3,010,755.26 60.22 1,989,244.74 39.78 
 นายยุทธนา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจ าท าตารางสรุป
รายจ่ายประจ า ได้แก่ ค่าสอน เงินเดือน ค่าล่วงเวลา รายเดือนเพ่ือกันเงินเหลื่อมปี และจัดท าตารางสรุปค่าใช้จ่าย
ในอนาคต  
มติที่ประชุม รับทราบ 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 3 
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 3 มอบหมายฝ่าย

การเงินจัดท าตารางสรุปค่าใช้จ่ายประจ า รายเดือน เช่น ค่าสอน ค่าล่วงเวลา และค่าจ้าง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 แจ้งวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบม.) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง การประมาณการรายรับ – รายจ่าย และวงเงินจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเห็นชอบการประมาณการรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2562 แล้วนั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ดังนี้ 
     งบประมาณแผ่นดิน 71,300 บาท (ค่าวัสดุการศึกษา) 
     งบประมาณเงินรายได ้ 2,125,300 บาท 
     งบประมาณกลาง  3,000,000 บาท (รอผ่านการเห็นชอบ กบม.) 

 ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
มติที่ประชุม รับทราบ มอบงานนโยบายและแผน รวบรวมผลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2562 เสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ในการประชุมครั้งต่อไป 
   4.2 รายงานผลการประเมินตนเองของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
   เพ่ือให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท มีการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 บริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะ
ของผู้บริหารของหน่วยงาน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงรายงานผลการประเมินตนเองของผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ดังนี้ 

1. การประเมินผู้บริหารหน่วยงาน โดยคระกรรมการติดตามและประเมินผล 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการประเมินรวม 4.60 ระดับดีมาก ประเมินโดยผู้บริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และบุคลากรศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผลการประเมินรวม 4.73 ระดับดีมาก ประเมินโดยคณะกรรมการประจ าศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จ านวน 7 ท่าน 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
  4.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการเกษตรปลอดภัย 
   ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปี 2561 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เพ่ือจัดตั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตร ประกอบด้วย 
      1. ปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
     2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางเคมีและจุลชีววิทยา  
     3. โรงเรือนอนุบาลควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ  
     4. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัย (โรงคัด)  
                

ลักษณะการด าเนินงาน ผลผลิต ผลการด าเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยี
เกษตร 
1.1 ปรับปรุงห้องเรียนเป็น

1. ปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จ านวน 1 งาน 
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน คิด
เป็นร้อยละ 80 
- เหลือโรงเรือนอนุบาล
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ลักษณะการด าเนินงาน ผลผลิต ผลการด าเนินการ 
ห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์อาหารทางเคมีและจุล

ชีววิทยา จ านวน 1 งาน 
3. โรงเรือนอนุบาลควบคุม
ความชื้นและอุณหภูมิ จ านวน 1 
งาน 
4. ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย (โรงคัด) จ านวน 1 
งาน 

ควบคุมความชื้นและ
อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน งวดที่ 3 

1.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์และติดตั้ง ครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ทางการเกษตร จ านวน 40 
รายการ 

เหลือ 1 รายการ คือสายพาน
ล าเลียง   

  
ปัญหาอุปสรรค  ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   

ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ 
1. เรื่องความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางด้าน

สาธารณูปโภค เช่น แอร์ ไฟฟ้า ที่ล้างท าความ
สะอาด 

เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

2. ขาดอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมีบาง
ชนิด 

เนื่องจากอุปกรณ์บางชนิดจ า เพาะเจาะจงต่อ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับมา 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ-ชัยนาท เสนอให้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ยืนต้น เช่น ไม้พยุง เป็นต้น  
ไม่แนะน าให้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส้มโอ เนื่องจากใช้เวลามากกว่าการตอนหรือการเพาะช า 
มติที่ประชุม รับทราบและเสนอให้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ยืนต้นเพ่ิมเติม 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 ผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2562)  
   ตามท่ีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2562) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
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ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2562 เป็นดังนี้ 
ปรัชญา : “ให้โอกาสทางการศึกษา  น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน”  

วิสัยทัศน์ : “เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”        (Life 

Long Learning for Localization Moral Society) 

เอกลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 

ค่านิยม : “บัณฑิตย่อมฝึกตน” : อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 

พันธกิจ : 

1. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

2. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

4. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 2. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม 
และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็นไทย  

4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกลยุทธ์  18 กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนตามแนวพระราชด าริ 
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 กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนและการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ท านุบ ารุงศาสนา 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด จ านวน 16 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ประเภทการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนเครือข่าย 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนฐานเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 8 น าไปสู่อาชีพท่ียั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนองค์ความรู้ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความพึงพอใจที่ต่อมีจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 11 คะแนนคุณภาพศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนองค์ความรู้ KM 
ตัวชี้วัดที่ 14 แผนบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัดที่ 15 งานปรับปรุง 
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกายภาพพ้ืนที่ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่า

เป้าหมาย  
ปี 2562 

พัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการ
สอนและผลติ
บัณฑิตที่มี
คุณธรรม
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของประเทศมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน 

1.1 พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อ
คุณลักษณะบณัฑติ 
2. ร้อยละของบัณฑติที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ระดับ 
 

ร้อยละ 
 

≥3.51 
 

75 
 

1.2 พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักเรยีนระดับ
มัธยมศึกษา 
 

3. จ านวนนักศึกษาที่สมัครเรียน 
 
 

ร้อยละ 
 
 

70 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

พัฒนาด้านวิชาชีพ 
วิชาการ วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรมและองค์
ความรู้อื่น ๆ ให้บริหาร
ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่ชุมชนและท้องถิ่น 

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
งานวิจัยและบริการวิชาการแก่
ชุมชนตามแนวพระราชด าร ิ
 

4. จ านวนชนิดผักท่ีไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน GAP 
 
 
 

ชนิด 
 
 
 

1 
 
 
 

2.2 พัฒนาเครือข่ายชุมชนและ
การบริหารจัดการด้านการ
บริการวิชาการ 

5. จ านวนเครือข่าย 
 
 

เครือข่าย 
 
 

2 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

พัฒนาและเผยแพร่องค์
ความด้านศลิปวัฒนธรรม

3.1 ท านุบ ารุงศาสนา 
 

6. จ านวนวัด 
 

วัด 
 

2 
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ภูมิปัญญาและปลูกฝัง
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

3.2 อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 

7. จ านวนองค์ความรู้ของการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร ่
 
8. ระดับความพึงพอใจท่ีต่อการจดั
กิจกรรม 

เรื่อง 
 
 

ระดับ 

1 
 
 

≥3.51 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่า

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4.2 ส่งเสริมการบรหิารและ
พัฒนาบุคลากร 
4.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
 

9. คะแนนคุณภาพศูนย์การศึกษาฯ 
– ชัยนาท จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
10. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนา 
11. จ านวนองค์ความรู้ KM 
12. แผนบริหารความเสี่ยง 
13. งานปรับปรุงพ้ืนท่ี 
14. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มตี่อกายภาพ 

คะแนน 
 
 

ร้อยละ 
 

เรื่อง 
แผน 
งาน 

ระดับ 

4.00 
 
 

80 
 
1 
1 
1 

≥3.51 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ  
      2.มอบงานนโยบายและแผน ประสานการโครงการกิจกรรมให้ครบตามตัวชี้วัดตามวงเงินที่ได้รับการ 

จัดสรร 
   5.2 รายงานผลรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560   
   งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 3 รวมคะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับดี 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย  
ผลการดำเนินงานจากการ ประเมิน

ตนเอง  

ระดับ

คุณภาพ  

องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน  5 ข้อ  5.00 คะแนน  ระดับ ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน  5.00  5.00 คะแนน  ระดับ ดีมาก  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของ

หน่วยงาน  
3.00  3.00 คะแนน  ระดับ พอใช้  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับ ดี  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกัของหน่วยงาน  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  4.00  4.00 คะแนน  ระดับ ดี  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 3.00 ระดับ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพการสนับสนนุวิชาการ 5.00 5.00 คะแนน ระดับ ดมีาก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับ ดีมาก  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 3 รวมคะแนนเฉลี่ย 4.40 ระดับ ดี  

คณะกรรมการฯรับทราบ เห็นชอบผลการประเมิน โดยมีข้อสังเกตเรื่องผลคะแนน 4.40 น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ 
4.60 จะมีผลต่อการประกันของหน่วยงานหรือไม่ 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบผลคะแนน มอบหมายให้งานพัฒนาคุณภาพให้ข้อมูลตามข้อสังเกตุของ
คณะกรรมการ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส เสนอแนะ 

1. การบริหารหอพักนักศึกษา ให้มีการโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่วนกลาง มาเข้า
พักในระยะสั้นและระยะยาวที่หอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษาฯ -ชัยนาท โดยการก าหนดมาตรการการ
ฝึกงาน การจัดค่ายอาสา หรือการก าหนดในแผนการเรียนให้เรียนที่ศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ในวิชา
พ้ืนฐาน  

2. ดูแลปัญหานกพิราบภายในศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
 
 
     นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 
           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                                                นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์ 
                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


