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การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ครั้งที่ 1/2560 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 (เวลา 10.00 น.) 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  ประธานกรรมการ 
2. นายอุดมศักดิ์   ผ่องศรี   รองประธานกรรมการ 
3. ดร.กัลยกร    วงศ์รักษ์   กรรมการ 
4. นางสาวตวงทอง   สินชัย   กรรมการ 
5. นายสัมพันธ์    รุ่งฤทธิ์   กรรมการ 
6. นายติณณ์   วิไลข า   กรรมการ 
7. นางสาวมารยาท   วงษ์พวง   กรรมการ 
8. นางสาวยุพาพร   รัตนจันทร์  กรรมการ 
9. นายเอกชัย   คงเพ็ง   กรรมการ 
10. นายวริทธิ์นันท์   น้อยเอ่ียม  กรรมการ 
11. นางสาวสุภาพร   วงษ์พวง   กรรมการ 
12. นายพงษ์พัฒน์   เสนหอม   กรรมการ 
13. นายศุภสิทธิ์    ศรีเฉลียว  กรรมการ 
14. นายอรินทร์ศักดิ์   รัตนะวงษ์  กรรมการ 
15. นางสาววาสนา   ค าสงค์   กรรมการ 
16. นางสาวอุไร   รื่นฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวเอมวิกา    อยู่เย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายวิจิตร   จารุโณประถัมภ์  กรรมการ 
  
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
   ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์   ผู้ อ านวยการ ประธานที่ประชุม เมื่อพิจารณาเห็นว่า
คณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    ด้วยผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ร่วมประชุมกับ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 256 จึงมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 

1.1 แผนการบริหารหอพัก 
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  วันที่ 16 มีนาคม 2560 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือเสนอแผนบริหารหอพักนักศึกษา ที่ ร่างขึ้นเพ่ือคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณานั้น 

  มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์หลักในการเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการติวหนังสือ การฝึก 

อาชีพ และการเรียนดนตรี ฯลฯ 
2. ค่าเช่าห้อง เดือนละ 1,200 บาท รองรับนักศึกษา จ านวน 60 คน/ปี  

 
3. ห้องรับรองผู้บริหาร กรณีมาราชการ ณ จังหวัดชัยนาท จ านวน 10 ห้อง 
4. ชั้นล่างสุด ให้จัดสรรห้องส าหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่คุมหอพัก จ านวน อาคารละ 1 ห้อง 
5. ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการซ่อมบ ารุง/แม่บ้าน จ านวน 1 คน 

 
มติที่ประชุม   1. รับทราบ 
   2. มอบงานพัสดุ ด าเนินการประมาณการราคาการซ่อมบ ารุง จ้างแม่บ้าน จ านวน 1 อัตรา 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ในเดือนหน้า 

1.2 ประกาศเจตจ านงสุจตริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครั้งที่ 3/2560 เห็นชอบ

นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีเจตจ านงในการปฏิบัติงาน
ด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เพ่ือ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส 
2. ด้านความพร้อมรับผิด 
3. ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

ขอให้บุคลากรได้ทราบและยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 การก่อสร้าง อาคารโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และโรงสี 
ข้าว งบประมาณรวม 75,783,800 บาท 

ด้วยจังหวัดชัยนาท ได้รับอนุมัติด าเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ได้รับจัดสรร
งบประมาณการก่อสร้าง อาคารโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์  และโรงสีข้าว  
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ในพ้ืนที่ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรีงบประมาณรวม 75,783,800 บาท และขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่
ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ด้านทิศตะวันออก จ านวน 8 ไร่  เป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง
โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และโรงสีข้าว  

ผู้อ านวยการฯ ได้น าเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบเมื่อวันที่  16 มีนาคม 2560 แล้ว 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการด าเนินการดังกล่าว โดยให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในข้อกฎหมาย/สัญญา/ขอ้ตกลง การก่อสร้าง 
และการใช้พ้ืนที่ดังกล่าว 

2. ร่าง การลงนามความร่วมมือ โดยให้เกิดประโยชน์/ความคุ้มค่ากับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมในการด าเนินการโครงการดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.4 งบประมาณโครงการ เกษตรปลอดภัย 30,044,300 บาท 
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)จ ากัดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม-ชัยนาท รวมทั้งภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ภาคี
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์และเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอขาวแตงกวา จะต้อง
ด าเนินงานภายใต้งานโครงการเกษตรปลอดภัยในกิจกรรมศูนย์การปฏิบัติ เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือการส่งเสริม
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเน้นการผลิตผัก  ผลไม้ที่มีความปลอดภัย  ก้าวหน้าและมีมาตรฐานมากขึ้น อันจะ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิต และจัดการสินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของตลาด ใน
ปีงบประมาณ 2561  

โดยรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ -ชัยนาท ทั้ งสองท่าน และนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน  
ร่วมด าเนินการจัดท ารายละเอียดครุภัณฑเ์รียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุม รับทราบ หากเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าว จะใช้พ้ืนที่ห้องสมุดปัจจุบันเป็นห้องปฏิบัติการ
โครงการและจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงห้องปฏิบัติการต่างๆตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                      ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาฯชัยนาท คร้ังที่ 2/2559  เมื่อวัน

อังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้อง ประชุม ชัน้ 2 อาคารเทพหิรัณย์ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้วจึงเสนอท่ีประชุมร่วมพิจารณาและ  
 
มติที่ประชุม รับทราบโดยไม่มีการแก้ไข  
  

ระเบียบวาระท่ี 3.    เรื่องสืบเนื่อง 
               - (ไม่มี) – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.    เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. การติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
    มติที่ประชุม รับทราบ การติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 
4 หมู่เรียน รวม 54 คน แยกเป็น 

    1. ภาคปกติ 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 คน และ 2.สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  13 คน รวม 27 คน 

  2. ภาคนอกเวลาราชการ 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 คน  2. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 21 คน รวม 27 คน 
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  ไม่มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น I แต่มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น F ที่คาดว่าจะไม่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดจ านวนทั้งสิ้น 16 คน โดยแยกเป็นภาคปกติ 11 คน  ภาคนอก
เวลาราชการ 5 คน  
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   2. รายงานการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน  
   มติที่ประชุม รับทราบ ผลการรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 
1-องค์ประกอบที่ 3 จากการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 2.70 ระดับ พอใช้  

   รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 3 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านการประเมินผู้บริหาร ผลของการประเมินของสภามหาวิทยาลัย ยังไม่สามารถสรุปผล 
 2. การด าเนินการจัดการความรู้ ยังด าเนินการไม่เป็นรูปธรรม ตามระบบการจัดการความรู้  
 3. แผนบริหารและบุคลากร จ านวนการเข้ารับการอบรม ที่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 4. ยังไม่สามารถสรุปผลของการบริหารจัดการหน่วยงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 5. ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการทบทวนความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่
ท าให้ความเสี่ยงระดับหน่วยงานลดลง โดยจะต้องมีผลการบริหารจัดการความเสี่ยงลดลง 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ยังไม่มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุง กระบวนการ
ด าเนินงาน  
 2. การปรับปรุงด้านต่างๆ มีก่อนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ยังไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ยังมีสถิตกิารแก้ไขเอกสารด้านการเงิน (ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถมหาวิทยาลัย) และมาตรฐานการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ของกองคลัง  

3. รายงานสรุปถนนคอนกรีตทางเข้าภายใน 
   มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าภายในจากด้านหน้าป้าย
มหาวิทยาลัยเลียบถนนทางเข้าเดิมพร้อมกั้นรั้วเขตมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณโดยประมาณ 2,700,000.00 
บาทและจะต้องขุดย้ายต้นไม้ จ านวน 32 ต้น พร้อมให้พิจารณาการสร้างทางเท้าเพ่ิมด้วย 

4. แม่ค้าร้านอาหารแจ้งยุติการจ าหน่าย 
 มติที่ประชุม  1. รับทราบ แม่ค้าร้านอาหารโรงอาหารแจ้งยุติการจ าหน่ายอาหารตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560  

2. มอบงานบริหาร ร่าง ประกาศการจ าหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม โดยสอบถามจากหน่วย 
สิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นข้อมูลประกอบโดยด่วนให้มีการพิจารณาก่อน 

5. การจัดท าแผนในภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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มติที่ประชุม รับทราบ  1. ก าหนดการจัดส่งแผนงานในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565 ) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
    2. มอบงานนโยบายและแผน ก าหนดการประชุมร่วมกันจัดท าแผนแผนงานในภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ระหว่าง วันที่ 20 หรือ 21 เมษายน 2560 และเชิญผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประชุมร่วมด้วย 
 
 
 

6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2  
(ข้อมูล ณ วันทึ่ 15 มี.ค. 60) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
มติที่ประชุม   1. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 
2 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 60)  

งบประมาณ จ านวน ใช้ไป คงเหลือ 
งบประมาณรายได้ 5,127,700 2121030(41.36%) 3006670(58.64) 
งบกลางรายได้ 10,000,000 923,152(9.23%) 9,076,847(90.77%) 
งบแผ่นดิน 217,500 176,282.50(81.05%) 41,217(18.95%) 

3. มอบให้ให้นักวิชาการเงินและบัญชี ควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าตอบแทนทุกโครงการ 
เพ่ือความถูกต้องของ 
 

4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มติที่ประชุม เห็นชอบ URL ของเว็บไซต์ศูนย์ฯชัยนาท www.chainat.chandra.ac.th 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.    เรื่องอ่ืนๆ 

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดสะพานใหม่ โดนรื้อถอน งานพัสดุประสานข้อมูลพบว่ากรมชลประทาน 
เป็นผู้รื้อถอน และไม่มีการแจ้งรื้อถอน มอบให้งานบริหารตรวจสอบการรับหนังสือและประสานติดตามต่อไป 

2. เวลา 13.30 น. ก าหนดการประชุมแต่ละโครงสร้าง จ านวน 3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบาย 
และแผน และงานบริการการศึกษา เพ่ือทบทวนภาระงาน 

ระเบียบวาระท่ี 6.    เรื่องเสนอแนะ 
ไม่มี 
 

 ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
    นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
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ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


