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การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ครั้งที่ 2/2560 

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 (เวลา 11.00 น.) 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์  ประธานกรรมการ 
2. นายอุดมศักดิ์   ผ่องศรี   รองประธานกรรมการ 
3. ดร.กัลยกร    วงศ์รักษ ์  กรรมการ 
4. นายวิจิตร   จารุโณประถัมภ์  กรรมการ 
5. นางสาวตวงทอง   สินชัย   กรรมการ 
6. นายติณณ์   วิไลข า   กรรมการ 
7. นางสาวมารยาท   วงษ์พวง   กรรมการ 
8. นางสาวยุพาพร   รัตนจันทร์  กรรมการ 
9. นายเอกชัย   คงเพ็ง   กรรมการ 
10. นายวริทธิ์นันท์   น้อยเอ่ียม  กรรมการ 
11. นายพงษ์พัฒน์   เสนหอม   กรรมการ 
12. นายศุภสิทธิ์    ศรีเฉลียว  กรรมการ 
13. นายสืบสกุล   หมื่นกล้า  กรรมการ 
14. นางสาวอภิญญา    อิทธิเวชชัย  กรรมการ 
15. นางสาวณัฏฐา    บุญคุ้มครอง  กรรมการ 
16. นายอรินทร์ศักดิ์   รัตนะวงษ ์  กรรมการ 
17. นางสาวอุไร   รื่นฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวเอมวิกา    อยู่เย็น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายสัมพันธ์    รุ่งฤทธิ์   กรรมการ 
2. นางสาวสิริมาส   หมื่นสาย  กรรมการ 
3. นางสาวสุภาพร   วงษ์พวง   กรรมการ 
4. นางสาววาสนา   ค าสงค ์   กรรมการ 

 
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 
   ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์   ผู้ อ านวยการ ประธานที่ประชุม เมื่อพิจารณาเห็นว่า
คณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานที่ประชุม เมื่อพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์
การศึกษา มจษ.-ชัยนาท ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1. การประชุมครั้งนี้มีเรื่องเสนอทราบและพิจารณา จ านวน 2 เรื่อง หลัก คือ การพัก 
อาศัยในสถานที่ราชการ ณ อาคารช่อมะตูม และแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นนโยบายของ
ท่านอธิการบดี 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน  
2.1 วันที่ 20 มิ.ย. 60 มหาวิทยาลัยก าหนดการประชุมยกร่างแผนกลยุทธ์  

ขอมอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิชาการพร้อมด้วยศิษย์เก่า นักศึกษา เข้าร่วมตามวันดังกล่าว 
2.2 งานย้อนรอยเล่าขานต านานเมืองแพรกของอ าเภอสรรคบุรี ขอความร่วมมือ 

ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท จัดชุดการแสดง 1 ชุด และขอเชิญชวนให้บุคลากรร่วมแต่งกายพ้ืนบ้านในระหว่าง
วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 

2.3 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ก าหนดการเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
เหมือนเดิม เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2560 ผู้อ านวยการติดราชการตอลดทั้งเดือน หากเลื่อนการจัดกิจกรรม
ออกไป อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบและเสนอเพื่อทราบ 
1. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเพิ่มค่าจ้างพนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
    แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ส่งส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเพ่ิม
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หน่วยงานยึดถือแนวปฏิบัติ  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
   ตามเอกสารหน้าที่ 10 ฐานในการค านวณและช่วงค่าจ้างส าหรับการเพ่ิมค่าจ้างฯ 
ผู้อ านวยการให้ข้อเสนอแนะพนักงานสายวิชาการ ในการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งนอกจากจะ
ได้เพ่ิมค่าจ้างแล้ว ชื่อต าแหน่งก็จะติดตัวของผู้ได้รับแต่งตั้งไปตลอด 
   ตามประกาศฯ ข้อที่ 23 การพิจารณาร้อยละส าหรับการเพ่ิมค่าจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป็นการปรับเกณฑ์การเพ่ิมค่าจ้างจากระบบขั้นค่าจ้างเป็นร้อยละ โดยจะใช้เกณฑ์การพิจารณา
ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 ถึงปัจจุบัน 

2. แบบติดตามการปฏิบัติงาน ประจ าสัปดาห์ โดยอาจารย์วิจิตร ผู้ให้ข้อมูล 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ในปีที่ผ่านมาประเมินด้วย 

ระบบแบบขั้นค่าจ้างประกอบกับจ านวนบุคลากรมีจ านวนน้อยการประเมินจึงใช้ระบบการพิจารณาร่วมกันลงมติ 
แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการเพ่ิมค่าจ้างเป็นร้อยละ และมีจ านวนบุคลากรเพ่ิมขึ้น จึงขอชี้แจ้ง
หลักเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินครั้งท่ี 2 เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1) ให้บุคลากรรายงานการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มเอกสารหน้าที่ 12 เป็นราย 
สัปดาห์ วันจันทร์-วันศุกร์ การจัดส่งให้จัดส่งที่นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ ทุกวันศุกร์ หากจัดส่งไม่ทันในวันศุกร์ให้แจ้ง
เหตุผลเป็นกรณีไป ให้เริ่มการบันทึกตั้งแต่จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
   ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิชาการ แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เรื่องแบบฟอร์มให้ทดลองเขียนก่อนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  ประธานที่ประชุม เห็นด้วยกับการรายงานการปฏิบัติงานและการจัดท าภาระงานของ
บุคลากร  
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   กรณีพนักงานบรรจุใหม่ อาจจะมีภาระงานน้อย ให้รายงานการปฏฺบัติงานตามจริง เมื่อ
ผ่านการทดลองงานแล้วจึงจะมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมให้อีกครั้ง 
มติที่ประชุม   1. รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                       ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาฯชัยนาท ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารเทพหิรัณย์ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อย 
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบโดยมีการแก้ไข  

1. แก้ไข ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานสรุปถนนคอนกรีตทางเข้าภายใน ขอแก้ไขจ านวนเงิน 
จาก 2,352,000 บาท เป็น 2,700,000 บาท 
    ประธานที่ประชุมให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) แผนบริหารหอพัก ได้รายงานต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท  
เพ่ือทราบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ต้องด าเนินการเสนองบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องต่อไป ปัจจุบันการ
ก่อสร้างถึงงวดที่ 14 คณะกรรมการหอพักนักศึกษาขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านร่วมกันตรวจในงวดที่ 16 (งวด
สุดท้าย) วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

2) งบประมาณโครงการเกษตรปลอดภัย 30,044,300 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดท า 
รูปแบบเสนอราคา 

3) การติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เหตุผลส่วนใหญ่พบว่า 
นักศึกษาไม่สามารถขอส าเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากค้างช าระค่าลงทะเบียน ผู้อ านวยการเห็นชอบให้มีการประชุมเรื่อง
การลงทะเบียนทุกเทอม 

ระเบียบวาระท่ี 3.    เรื่องสืบเนื่อง 
               - (ไม่มี) – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.    เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ(อาคารช่อมมะตูม)  
   ขอแจ้งเพ่ือทราบและด าเนินการ ดังนี้  
   รายงานการประชุมผู้เข้าพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2559  
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  

1) ระเบียบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ว่าด้วยการเข้าพัก 
อาศัยในท่ีพักของทางราชการ พ.ศ. 2559 

2) การพิจารณาผู้เข้าพักและแนวฏิบัติ ดังนี้ 
ตามระเบียบการะทรวงการคลัง ได้ยกเลิกการให้ที่พักฟรีแก่ข้าราชการยกเว้นมีที่พัก 

ว่างและประกาศให้พักได้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังนี้ 
- ข้าราชการแต่งงานกับบุคลากรภายใน 
- ข้าราชการแต่งงานกับบุคคลภายนอก 
- ข้าราชการสถานภาพโสดแต่ภูมิล าเนาอยู่ไกล 
- ข้าราชการภูมิล าเนาอยู่ใกล้ ยกเว้นปฏิบัติงานที่ไม่สามารถไปไหนได้ 
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    ผู้อ านวยการฯ ประธานที่ประชุม ได้พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติการเข้าพักในที่พักของ
ทางราชการ (อาคารช่อมะตูม) ดังนี้ 

- มอบหมายให้นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม เป็นผู้จดมิเตอร์จัดเก็บค่าไฟฟ้า  
ณ อาคารช่อมะตูม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

- บุคลากรที่มีสถานะภาพโสดให้อยู่ห้องละ 2 คน ในห้องพักใหญ่ กรณีโสดประสงค์ 
จะอยู่คนเดียวให้สามารถขออนุญาตย้ายเข้าพักห้องพักเล็กได้ กรณีประสงค์จะขอติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้เสนอ
การขออนุมัติการติดตั้งต่ออธิการบดี ตามระเบียบ 

- อาจารย์กัลยกร อาจารย์ตวงทองและอาจารย์สิริมาส ให้อยู่ห้องเดิม 3 คน โดยอนุญาต 
ให้เพ่ิมเตียงนอนได ้
     การขออนุญาตย้ายห้องให้ด าเนินการได้ทันที และในงบประมาณ 2561 ผู้อ านวยการ
จะมีนโยบายให้จัดท าห้อง เพ่ิมจ านวน 3 ห้อง   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการตามแนวปฏิบัติ      
  
ระเบียบวาระท่ี 5.    เรื่องอ่ืนๆ 

   5.1 นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม แจ้งเรื่องการย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากชั้น 2 
อาคารแม่ทองค า ไป ชั้น 3 อาคารแม่ทองค า และย้ายห้องสมุดจาก ชั้น 1 อาคารแม่ทองค า ไปอยู่ ชั้น 2 อาคาร
แม่ทองค าแทนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเดิมจะเป็นห้อง Lab โครงการเกษตรปลอดภัยต่อไป 

   5.2 นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ ขอนัดหมายผู้รับผิดชอบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 วันอังคารที่ 
20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 

5.3 นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว แจ้งกิจกรรมการงานกิจการนักศึกษา 

- วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการกับจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยาเสพติด  

ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

    - วันที่ 30 มิถุนายน ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 จัดชุดการแสดงของนักศึกษา 

ร่วมย้อนรอยเล่าขานต านานเมืองแพรก ณ อ าเภอสรรคบุรี 

มติที่ประชุม  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.    เรื่องเสนอแนะ 
ไม่มี 

 ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
 
 
    นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


