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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ครั้งที่ 1/2560 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 เวลา  09.30 น. 
ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
2. นางสาวกัลยกร       วงศ์รักษ์ 
3. นายอุดมศักดิ์   ผ่องศรี 
4. พระชัยนาทมุนี 
5. พลโทมานิจ    บุญโปร่ง 
6. นายยุทธนา    พันธุ์ศรีวิลาส 
7. นายวิจิตร    จารุโณประถัมภ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไร    รื่นฤทธิ์ 

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม –ชัยนาท ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อทราบ     

1.1 แนะน ารองผู้อ านวยการฯที่มาด ารงต าแหน่งใหม่  
สืบเนื่องจาก ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานที่ประชุม ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง 

ต าแหน่งผู้อ านวยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ต่ออีก 1 วาระ(จ านวน4ปี) มหาวิทยาลัยจึง
แต่งตั้งรองผู้อ านวยการใหม่ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและ
วิชาการ 2. นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา ให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งรองผู้อ านวยการฯ ทั้ง 2 ท่าน เป็นอาจารย์สังกัด
คณะเกษตรและชีวภาพ จบการศึกษาด้านสัตวศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ จึงได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดท า
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทด้วย  

1.2 โครงการช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 8 ต้ายภัยยาเสพติด จัดโดยงานกิจการนักศึกษา ศูนย์ 
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในวันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนาม
หน้าอาคารเรียน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท   

1.3 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดการบรรพชาอุปสมบท 
 ในวันที่  14 กุมภาพันธ์  2560 และลาสิกขาในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 9 วัน จ านวน 29 รูป 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1.นาย
ติณณ์ วิไลข า 2.นายเอกชัย คงเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ 3.นายนิพนธ์ จันทร์สุเทพ 4. นายสมบัติ พงษ์ด ี   

1.4 รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย 
วิชาการและสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 มจษ.-ชัยนาท 
     1.4.1 สายวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
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     1.4.2 สายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา(ปริญญาตรี) จ านวน 2 อัตรา 
    รับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 9-31 ม.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา 
สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 60 ก าหนดการสอบภาค ก วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 60 
และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 60  
   1.5 รายงานการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างไปแล้วจ านวน 
11 งวดงาน จากจ านวนการก่อสร้าง 15 งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560  
    มอบหมายให้อาจารย์วิจิตร ประสานด าเนินการเรื่องอุปกรณ์ภายในอาคารหอพัก เพ่ือ
เสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไปและให้นักวิชาการพัสดุติดต่อร้านค้าเสนอราคาอุปกรณ์ภายในโดยเร็วที่สุด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นั้น 
    ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  6 หน้า 
ตั้งแต่หน้าที่ 4 ถึงหน้าที่ 9 
    มติที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข  
    ประธานที่ประชุมขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. กฐินสามัคคี ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดเป็นเจ้าภาพ  
ณ วัดเหนือใต้ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ยอดท าบุญประมาณ 800,000 บาท 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการประจ า 
ศูนย์ฯ  ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559มีการเบิกจ่ายตามก าหนดระยะเวลา มีการกัน
เหลื่อมปี จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างประปา และโครงการการสร้างห้องสุขา  
มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไม่มี-  
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1  รายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 

งานนโยบายและแผน ผู้เสนอเรื่อง 
   ด้วยขณะนี้สิ้นไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 
ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559)  

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไตรมาส ภาพรวม 

รายไตรมาส สะสม ณ สิ้นไตรมาส 
ไตรมาส 1 30 30 



๒๒ 
 

ไตรมาส 2 22 52 
ไตรมาส 3 21 73 
ไตรมาส 4 23 96 

    ผลว่าการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 (ภาพรวม) ได้เท่ากับ 25.07% จาก
เป้าหมายที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยตั้งไว้ 30% ยังต่ ากว่าอีก 1.20% 
    ประธานที่ประชุม ชี้แจงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ยัง
ด าเนินการไม่เสร็จสิ้น ขาดการลงระบบ  
   นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส กล่าว กรณีโครงการที่ 11 กิจกรรมงานบวงสรวงดวงวิญญาณ
ขุนสรรค์ฯ ซึ่งไม่ได้ด าเนินการจะสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ได้หรือไม่ 
   ประธานที่ประชุม กล่าว โครงการดังกล่าวสามารถโอนงบประมาณไปใช้ในโครงการอยู่
พันธกิจเดียวกันได้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้เสนอเรื่อง 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ 

บริหารจัดการหน่วยงาน เกณฑ์ข้อ 2 มีการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่เป็นผลจาการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และมีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
    คณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพองค์กร กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้(KM) ในวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยากรบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการได้รับฟังการบรรยายและปฏิบัติการร่วมวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เรียบร้อยแล้วตามพันธกิจ ได้แก่  

1. การคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ขาดผู้วิจัย/ผู้ค้นคว้าองค์ความรู้ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้  
3. การบริการวิชาการซ้ าซ้อน 
4. ความสนใจของนักศึกษาต่อความเป็นไทยลดลง 
5. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม 1. คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2560และเห็นควรมอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเผยแพร่ต่อไป 
 

4.3 แผนการจัดการความรู้(KM) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การ 
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บริหารจัดการหน่วยงาน เกณฑ์ข้อ 3 มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 

1) คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้(KM) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้(KM) ในวันที่ 21-
22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ หัวข้อ ตัวชี้วัดโครงการ ปีการศึกษา 2560  
 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบคณะกรรมการจัดการความรู้สรุปองค์ความรู้เผยแพร่ต่อไปแก่บุคลากรและนักศึกษา   
   4.4 ระบบการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือก ากับติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลตามระบบคุณภาพ และเพ่ือให้ทุก 
ส่วนงานพัฒนาระบบงานและเกิดการจัดการความรู้ในการด าเนินงาน และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดการแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมงานวิจัยที่สอดคล้องกับกระบวนการท างานด้านคุณภาพการศึกษา 
     ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมระบบการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
จ านวน 37 ระบบ ตามวิสัยทัศน์ของผู้อ านวยการฯ ให้บุคลากร 3 ฝ่ายงานทุกสายงานมีการปรับปรุงระบบใหม่เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม เห็นชอบระบบการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   ข้อเสนอแนะ 
    พลโทมานิจ บุญโปร่ง : เห็นชอบเรื่องการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เนื่องจากการจัดท าระบบปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเมื่อมีหน่วยงานหรือบุคคล
อ่ืนน าไปใช้ก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้วย และขอเพ่ิมเติมให้กลยุทธ์ ด้านผู้สูงอายุ ซึ่งจากการส ารวจความต้องการของ
ผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ขอมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมทัศนศึกษา 
    นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส : เสนอเรื่องหอพักนักศึกษา เมื่อด าเนินการสร้างเสร็จแล้วจะมี
การจัดพิธีเปิดหอพักหรือไม่ หากมีพิธีเปิดเห็นควรให้มีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าหอพัก เช่น การปลูกทานตะวัน เพ่ือ
เป็นการปรับปรุงดินด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
 
 
(นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์)(นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์) 


