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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

ครั้งที่ 3/2561 

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชินกร     จิรขจรจริตกุล 
2. นางสาวกัลยกร     วงศ์รักษ์  

ผู้ร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไร     รื่นฤทธิ์ 
2. นางสาวสุภาพร   ค าปลิว 

 
 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานคณะกรรมการฯ เห็นว่าคณะกรรมการครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1. แนะน าบุคลากรใหม่ 

นางสาวสุภาพร ค าปลิว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 

2. จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตามท่ีได้แจ้งจ านวนนักศึกษารายงานตัว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 แล้วนั้น 
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บัดนี้ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว โดยมีจ านวนนักศึกษา 
ดังนี้  

 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

  (รป.บ.) 
แผนรับ 

ปีการศึกษา 2561 
รับจริง 

ปีการศึกษา 2561 
หมายเหตุ 

- ภาคในเวลาราชการ (ภาค
ปกติ) 

30  คน 35  คน ** 14 คน เป็นนักฟุตบอล 
ทีมเยาวชนชัยนาทฮอร์นบิล 

- ภาคนอกเวลาราชการ 30  คน 35  คน  

 ข้อเสนอจากนายยุทธนา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนกานสอนส าหรับ
นักศึกษาจากทีมเยาวชนชัยนาทฮอร์นบิลเนื่องจากต้องซ้อม เก็บตัว และแข่งขันกีฬาท าให้การเข้าเรียนน้อยกว่า
ปกติจึงขอเสนอให้นักศึกษาย้ายมาเรียนภาคนอกเวลาราชการ 

3. งานมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประจ าปี2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพนักงานสายวิชาการ จ านวน 9 ท่านและสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 3 ท่าน 
ผู้อ านวยการมอบหมายให้รองผู้อ านวยการร่วมงานแทนเนื่องจากติดราชการน าเสนอผลงานวิจัย ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

4. เจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 

ณ วัดนรสิงห์ จังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

จ านวน 11 หน้า 

   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 
มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
    3.1 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ประจ าปี 2560 
   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -
ชัยนาท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่อง รายงานผลรายงานการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้รายงานผลการประเมินตนเอง เท่ากับ 4.40 ระดับ ดี  
     บัดนี้ การด าเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น 
     งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ดังนี้ 

1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี 
การศึกษา 2560 มีผลการประเมิน ในล าดับที่ 2 จาก 10 หน่วยงาน รองจากส านักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาประเมิน 3 ตัวบ่งชี้ ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ประเมิน 5 ตัวบ่งชี้ 
 

หน่วยงาน คะแนน 
ปีการศึกษา 

2558 

คะแนน 
ปีการศึกษา 

2559 

คะแนน 
ปีการศึกษา 

2560 

ระดับคุณภาพ 

1.ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 4.60 4.80 4.80 ดีมาก 
2.ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท 4.20 4.60 4.80 ดีมาก 
3.สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.16 4.67 4.67 ดีมาก 
4.ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.20 4.40 4.60 ดีมาก 
5.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.50 4.33 4.50 ดี 
6.ส านักงานอธิการบดี 3.71 4.00 4.43 ดี 
7.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.20 4.40 4.40 ดี 
8.ส านักงานหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 4.20 4.40 4.40 ดี 
9.บัณฑิตวิทยาลัย 4.00 4.00 4.40 ดี 
10.ส านักงานตรวจสอบภายใน 4.20 4.40 4.40 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.20 4.40 4.54 ดีมาก 
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2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี 
การศึกษา 2560 รายตัวบ่งชี้ของศูนย์การศึกษาฯ- ชัยนาท       

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน

ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน 

โดยกรรมการ 
องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของการบริหารจัดการ
หน่วยงาน 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.67 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน (เลือกเฉพาะตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานด าเนินการ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอน/การเรียนรู้ 
7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพตามพันธ

กิจการสนับสนุนวิชาการ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 - 3 คะแนนเฉลี่ย 4.80 

 
จุดแข็ง 

1. มีระบบการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการอัตราก าลังในอนาคต 
2. มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านสารสนเทศต่อผู้บริหาร 
3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตาม Flow chart ของแต่ละบุคคล/งาน 
4. มีการวิเคราะห์และปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับ และมีหน่วยงานอื่นน าไปใช้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีการวิเคราะห์ประเด็นในการพัฒนาที่สอดคล้องการด าเนินงานตามพันธกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้

จริง  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรทบทวนตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ให้สามารถวัดผลได้ 
2. ควรมีขั้นตอนของแผนการจัดการความรู้ตามกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนให้ชัดเจน  
3. ถอดบทเรียนกระบวนการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนฯ เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่น  
4. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเองให้กระชับและสอดคล้องกับเกณฑ์ฯ 
5. ควรวิเคราะห์ประเด็นด้านอื่นๆ ในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยเฉพาะการบริการวิชาการแก่

สังคม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ จะน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวาระที่ 5.2 ต่อไป 
  3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2561(ไตรมาส 4)  
     สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ฏณฏฎาคม 2561 ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561) แล้วนั้น 
    งานนโยบายและแผนจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2561 (ไตรมาส 4)  

งบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

ใช้ไป ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 29,549,700 25988933 87.95 3560767 12.05 
งบประมาณรายได้ 2,282,873 1718282.47 75.27 564591 24..73 
งบกลางรายได้ 4,675,500 3,899,260.72 83.40 776,239.28 16.60 
มติที่ประชุม  1. รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. รับทราบงบประมาณกันเหลื่อมปี จ านวน 2 โครงการคือ การก่อสร้างรั้ว และโครงการปรับภูมิ
ทัศน์หอพักนักศึกษา 
3. เสนอให้สรุปจ านวนงบประมาณรวมในวาระการประชุม 
4. เสนอให้มีการท าซุ้มประตูทางเข้าที่ก าหนดความสูงป้องกันรถบรรทุกใช้ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย 

เพ่ือลดการช ารุดของถนน 
   3.3 ปฏิทินการวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ได้แจ้งวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น คือ 
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     งบประมาณแผ่นดิน  71,300  บาท (ค่าวัสดุการศึกษา) 
     งบประมาณเงินรายได ้  2,125,300  บาท 
     งบประมาณกลาง   3,000,000  บาท  
     งบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
        จ านวน 1,850,000  บาท  

   มติที่ประชุมมอบหมายให้งานนโยบายและแผน รวบรวมผลการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 เสนอคณะกรรมการประจ าศูนย์ในการประชุมครั้งต่อไป นั้น 
     งานนโยบายและแผนจึงเสนอปฏิทินการวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยงบประมาณรายได้ แบ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จ านวน 10 
โครงการ 15 กิจกรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 แบ่งเป็น 
เป้าหมายรัฐบาล 

รายการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ภาพรวม 96.00% 30.29% 22.00% 22.00% 21.71% 

รายจ่ายประจ า 98.36% 33.00% 22.00% 22.00% 21.36% 
 
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

รายการ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ภาพรวม 96.00% 34.00% 24.00% 25.00% 15.00% 

รายจ่ายประจ า 99.00% 35.00% 24.00% 25.00% 15.00% 
 
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบปฏิทินตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยก าหนด 
   2. มอบงานนโยบายและแผนประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
    4.1 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  

   ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย จ านวน 29,395,600 บาท นั้น 

   บัดนี้ จะสิ้นสุดงบประมาณ 2561 ในเดือนกันยายน 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ จึง

รายงานผลการด าเนินพัฒนาเกษตรปลอดภัย ดังนี้ 

1. โครงการเกษตรปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2561 
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โครงการ /กิจกรรม/รายการ งบประมาณ  
(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือจัด
จ้าง(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

คงเหลือจ่าย 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 29,395,600 27,419,846 93.28 1,975,754 6.72 

ค่าจ้างเหมาคนงาน 864,000 864,000 100 0 0 

ค่าวัสดุ 3,710,600 3,709,020 99.96 1,580 0.04 

-ค่าวัสดุ-ส านักงาน 200,000 199,921 - 79 - 

-ค่ า วั ส ดุ -ส า ห รั บ ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง
การเกษตร 

3,510,600 3,509,099 - 1,501 - 

ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 40 รายการ 21,158,000 19,999,926 94.53 1,158,074 5.47 

งบลงทุน-ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 3,663,000 2,846,900 77.72 816,100 22.28 

-โรงเรือนอนุบาลควบคุมความช้ืนและ
อุณหภูมิ 

2,277,000 1,910,000 - 367,000 - 

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
ทางเคมีและจุลชีววิทยา 

594,000 460,000 - 134,000 - 

-ปรับปรุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 396,000 219,290 - 176,710 - 

-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑเ์กษตรและ
อาหารปลอดภัย 

396,000 257,610 - 138,390 - 

2. แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 

     ประธานคณะกรรมการ แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ กรณีเงินเหลือจ่ายโครงการพัฒนา

เกษตรปลอดภัย โอนไปเป็นค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ า ค่าไฟ) และแผนปฏิบัติการในปี 2562 จะด าเนินการ 

- เดินเครื่องห้องปฏิบัติการตามล าดับ คือ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องปฏิบัติการ 

วิเคราะห์อาหารทางเคมีและจุลชีววิทยาและโรงคัดบรรจุภัณฑ์ ให้ทันในวันที่ 9 ธันวาคม 2561  

- ส ารวจและประชุมกลุ่มผักแปลงใหญ่เพ่ือส ารวจผลผลิตที่จะสามารถน ามาใช้ใน 

โรงคัดบรรจุภัณฑ์ 

- ห้องปฏิบัติการทุกห้องต้องมีคู่มือการใช้ห้องทุกห้อง 

ปัญหาปัจจุบัน เรื่องอัตราก าลัง ซึ่งปัจจุบันมีนักวิชาการศึกษา 1 ต าแหน่ง ลาออก 1 ต าแหน่ง อยู่ระหว่างการ

บันทึกขอเปิดรับสมัครโดยเร่งด่วน และให้รอผลการพิจารณาในวันที่ 18 กันยายน 2561 และสายวิชาการปัจจุบัน

คงเหลือ 1 ต าแหน่ง ลาออก 1 ต าแหน่ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทราบและเป็นชอบการด าเนินงานด้านโครงการเกษตรปลอดภัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 การจัดกิจกรรมวันครบรอบ 17 ปี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- 

ชัยนาท   
  ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท จะครบรอบ 17 ปี ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2561 นั้น จึงก าหนดกิจกรรมที่จะร่วมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 17 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 
2561  ดังนี้ 

1. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป 
2. พิธีเปิดป้ายอาคารหอพักนักศึกษา จ านวน 2 หลัง 
3. พิธีเจิมป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเพ่ิมเติม นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องส้มโอ โดยปราชญ์ชุมชน
และนักวิชาการท่ีได้ไปเก็บข้อมูลจากสวนส้มโอที่ละ 5 วัน เพ่ือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้จากชุมชนและ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบกิจกรรมที่จะร่วมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ 17 ปี 
    5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
   ตามที่งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement 
plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน 
เสริมแนะแนวทางการพัฒนา 

กิจกรรมโครงการ เพ่ือ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง 

วัน/
เดือน/ปี 

เร่ิม 

วัน/
เดือน/ป ี
สิ้นสุด 

งบประมาณ
ที่ใช้ในการ

ด าเนิน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตาม

แผน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
1.1 ควรทบทวนตัวช้ีวัดในแผนกล
ยุทธ์ให้สามารถวัดผลได้ 

โครงการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบั ติ กา ร
ประจ าปี 

1 
สิงหาคม 
2561 

31 
กรกฎาคม 

2562 

- นา งสา วสุ ภ าพร 
วงษ์พวง 

กิจกรรมการจัดการความรู้
พัฒนาความรู้ขององค์กร (KM) 
ก า ร ตั้ ง ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลตัวช้ีวัด 

1 
สิงหาคม 
2561 

31 
กรกฎาคม 

2562 

- นายอรินทร์ศักดิ์ 
รัตนะวงษ์ 

1.2 ควรมีขั้นตอนของแผนการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการทั้ง 7 
ขั้นตอนให้ชัดเจน 

กิจกรรมการ เขี ยนผลการ
ด าเนินงานขั้นตอนการจัดการ
ความรู้  

1 
สิงหาคม 
2561 

31 
กรกฎาคม 

2562 

- นางสาวอุ ไ ร  รื่ น
ฤทธิ์ 
นายอรินทร์ศักดิ์ 
รัตนะวงษ์ 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
2.1 ถอดบทเรียนกระบวนการ
ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่น 

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน (วิทยา
เขตหรือการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง) และความเหมาะสมของ
การจัดสิ่งสนับสนุนทางการ
เรียนรู้  

1 
สิงหาคม 
2561 

30 ธันวาคม 
2561 

- นายอรินทร์ศักดิ์ 
รัตนะวงษ์ 
ดร.สถาพร ถาวร
อธิวาสน ์

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
3.1 ควรวิเคราะห์ประเด็นด้านอื่นๆ 
ในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
โดยเฉพาะการบริการวิชาการแก่
สังคม 

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สั งคม 
หรือการให้การบริการ 

1 
สิงหาคม 
2561 

31 
กรกฎาคม 

2562 

- นางสาววาสนา ค า
สงค์ 
น า ย ว ริ ท ธิ์ นั น ท์ 
น้อยเอี่ยม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1. มอบงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการก ากับติดตามโครงการกิจกรรมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายยุทธนา เสนอแนะ  
1. เรื่องโครงการเกษตรปลอดภัย โรงคัดบรรจุภัณฑ์เมื่อใช้งานจริงจะมีเศษวัสดุจ านวนมาก ศูนย์มีการรองรับเรื่องนี้ 
อย่างไร พร้อมเสนอให้น าเศษอาหารไปท าปศุสัตว์ขนดเล็ก 
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส้มโอ เสนอแนะให้ประสานงานกับสวนส้มโอที่ชนะการประกวดส้มโอของจังหวัดชัยนาท 
เพ่ือน ามาพันธ์มาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
และเสนอให้ศึกษาส้มโอจากสวน(อดีตก านันเลย) วัดพระแก้ว เนื่องจากมีบุตรสาวที่จบจากเกษตรแม่โจ้เพ่ือจะ
สามารถน ามาความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อไป 
พลโทมานิจ เสนอแนะ 
1. เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมด้านโครงการเกษตรปลอดภัย 
2. ให้เน้นเรื่องแสงสว่างของอาคารหอพักนักศึกษาเพ่ือความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน(อยู่ระหว่างการพิจารณา
ระเบียบหอพักนักศึกษา) 
 
       

นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 
           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
                                              นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์ 
                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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