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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ครั้งที่ 5/2560 

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์  
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
2. นางสาวกัลยกร         วงศ์รักษ์ 
3. นายชินกร   จิรขจรจริตกุล 
4. พระชัยนาทมุนี 
5. นายยุทธนา   พันธุ์ศรีวิลาส 
6. พลโทมานิจ   บุญโปร่ง 
7. นายวิจิตร   จารุโณประถัมภ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวอุไร    รื่นฤทธิ์ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ เห็นว่าคณะกรรมการ 

ประจ าศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อทราบ    
   1.1 แนะน าบุคลากรที่มาด ารงต าแหน่งใหม่ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   1. นายชินกร จิรขจรจริตกุล ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา 
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
   2. นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย มาช่วยปฏิบัติราชการ  ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  1.2 ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2560 ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จันทรเกษม-ชัยนาท   

1. ภาคปกติ  
- เปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561  
- ปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561   

2. ภาคนอกเวลาราชการ  
- เปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 
- ปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 
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   ผู้อ านวยการฯ กล่าวเพ่ิมเติม กรณีการเปิด ปิด ภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยเรื่องจ านวนนักศึกษาที่ลดลง คือ การเปิดเรียนช้ากว่าระบบเดิมท าให้นักเรียนเลือกเรียน
มหาวิทยาลัยที่เปิดก่อนหรือท างานแล้วไม่อยากท่ีจะศึกษาต่อ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร 
    เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม น าคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ่มกรุงเทพมหานคร โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  
    อธิการบดีได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแก่ องคมนตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบค าถามด้วย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้น าข้อมูลเสนอองคมนตรี จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  

1. พัฒนาท้องถิ่น คือ เรื่องปลาร้า การบริการระบบน้ าหยดและนาแปลงใหญ่ 
2. พัฒนาครู การผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. พัฒนาเครือข่าย กับจังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ จ านวน 29 ล้านบาท โดย ดร.กัลยกร รองผู้อ านวยการฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 4/2560  

          ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
จันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่  3 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสระไม้แดง 
อ าเภอสรรคบุรี จังหวดชัยนาท นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
7 หน้า ตั้งแต่หน้าที่ 7 ถึงหน้าที่ 13 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ จึง
เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม   1.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 โดยไม่มีการแก้ไข 
   2. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
    2.1 วาระที่ 3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ในปีงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ิมระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากเดิมรายไตรมาส เป็นราย
เดือน และในปี 2560 งบประมาณรายได้มีการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 79.13 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายนั้น 
เนื่องจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พบปัญหาขาดแบบการก่อสร้างรั้วและ
ถนนทางเข้าศูนย์ฯ จึงต้องน างบประมาณดังกล่าวท าเรื่องกันเหลื่อมปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง 
     2.2 วาระท่ี 5 ข้อเสนอแนะ ข้อที่ 1 เรื่องจ านวนนักศึกษาที่ลดลง จากการเปิดปิดภาค
เรียนระบบอาเซียน ท าให้นักเรียนเลือกเรียนที่อ่ืนและประกอบอาชีพไม่ศึกษาต่อ ผู้อ านวยการฯได้น าข้อมูล
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เสนอต่อมหาวิทยาลัยเรื่องให้คณะมาเปิดการเรียนการสอนเพ่ิม แต่ก็ยังไม่มีการด าเนินการ และปัจจุบันใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในที่ตั้งบางคณะมีการเปลี่ยนหลักสูตรเป็นแขนงวิชาการก็พบปัญหาเรื่อง
จ านวนนักศึกษาน้อยเช่นกัน 
    2.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ เรื่องการพิจารณา
คณะอนุกรรมการศูนย์ฯนั้น จะน าเสนอในระเบียบวาระท่ี 4.1 ต่อไป 
2.4 การหารายได้จากการฝึกอบรม ตามที่ผู้อ านวยการด าเนินการการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จ านวน 60 เทศบาล พบว่า เทศบาลยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบริหารความเสียงของหน่วยงาน จึงจ าน าหัวข้อดังกล่าวจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
    2.4 การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ซึ่งวันนี้ได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านศาสตร์ระราชา
จากพ้ืนที่และนอกจากนี้ยังมีโครงการจ้างเหมาคนงานเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่และจะมีการเสริมในเรื่องการปลูก
ผัก ผลไม้  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560  
     ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท ได้รับจัดสรร
งบประมาณประกอบด้วย 

1. งบประมาณรายได้ จ านวน 2,301,000 บาท ใช้ไป 326,513 บาท(14.20%) 
คงเหลือ 1,974,487 บาท (85.80%) งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าสอน ค่าตอบแทนและเงินเดือนของ
บุคลากร 

2. งบกลางเงินรายได้ จ านวน 5,000,000 บาท ใช้ไป 560,146 บาท(11.20%) 
คงเหลือ 4,339,854 บาท (86.80%) เป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนา สามารถน าไปชดเชยงบประมาณ
รายได้เมื่อบริหารจัดการไม่เพียงพอ 

3. งบประมาณแผ่นดิน 29,549,700 บาท ใช้ไป 0 บาท(0%) อยู่ระหว่างน าชื่อ 
เข้าระบบบัญชีกลาง  

3.1  โครงการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร จ านวน 
154,100 บาท 

3.2  โครงการเกษตรปลอดภัย จ านวน 29,395,600 บาท  
   นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 800,000 บาท เป็นค่าคณะกรรมการ
จัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์การ มจษ.-ชัยนาท  
เพ่ือให้การบริหารจัดการงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- 

ชัยนาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความในข้อ ๑๑(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพ่ือด าเนินการใดๆอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๑  
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   จึงเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์การ มจษ.-ชัยนาท ดังนี้ 
   1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การ มจษ.-ชัยนาท 
   2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การ มจษ.-ชัยนาท 
   3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2560 
    4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีการศึกษา 2560                
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบคณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  

       2. เพ่ิมต าแหน่งคณะกรรมการ ค าสั่งที่ 037 ล าดับที่ 3 จากกรรมการ เป็น รองประธาน 
กรรมการ 
                 3.เพ่ิมต าแหน่งคณะกรรมการ ค าสั่งที่ 040 ล าดับที่ 2 และ 3 จากกรรมการ เป็น รอง
ประธานกรรมการ   
                 4. มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้และเสนอประธานคณะกรรมการลงนามต่อไป  
 

4.2  แผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
     คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2560 ศูนย์การศึกษา 

มจษ.-ชัยนาท ด าเนินการให้บุคลากรคัดเลือกประเด็นการจัดการความรู้ ทั้งหมด 3 ประเด็น คือ  
   ประเด็นที่ 1 ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงาน  

  ประเด็นที่ 2 การรายงานผลการจัดกิจกรรม   
  ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการงบประมาณ   
 ผลการคัดเลือก พบว่า  ประเด็นที่ 1 ระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

ได้ผลการคัดเลือกสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1    
       คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ของศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท  
จึงด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์ม
ทีค่ณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก าหนด 
   
มติที่ประชุม 

1. เห็นชอบประเด็นการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 คือ 
ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

2. มอบคณะกรรมการด าเนินการตามปฏิทินด าเนินตามเอกสารหน้าที่ 37 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
  พลโทมานิจ บุญโปร่ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 4 เรื่อง คือ 

1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงาน โดยความร่วมมือกับส่วนภาคอ่ืนทั้ง 
ภาครัฐบาลและเอกชน เช่น โรงสี ด้านหัตถกรรม ฯลฯ 

2. เนื่องจากมีบุคลากรด้านการวิจัยเพ่ิมขึ้น ควรท าผลงานวิจัยจากท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้ได้
จริง เช่น การวิจัย เรื่องการปรับตัวจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล 

3. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯโดยตรง ให้มีการบริหารด้านงบประมาณ 
ได้ด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเรียนรู้ เพ่ือให้งานด้านเกษตรกรรมที่มีอยู่พัฒนายิ่งขึ้น 

4. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีวิชาเลือกเกี่ยวกับการเกษตรเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องเกษตรที่ 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงาน  
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 นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ จ านวน 4 เรื่อง คือ 
1. การเพ่ิมรายได้จากของที่เหลือจากการท าเกษตรปลอดภัย 
2. การสร้าเครือข่ายกับจังหวัดเรื่องการเลี้ยงแพะ อาจจะน านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน หรือการ 

สร้างเครือข่ายกับผู้มีความรู้เรื่องแพะ แล้วน าความรู้มาใช้กับศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยงาน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ในข้อเสนอแนะและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนในบางข้อเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
   
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

 
 

นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


