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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ครั้งที่ 3/2559 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เวลา  13.00 น. 
ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
2. นายพงษ์รัตน์   วิสิทธิ ์
3. พระชัยนาทมุนี 
4. พลโทมานิจ    บุญโปร่ง 
5. นายยุทธนา    พันธุ์ศรีวิลาส 
6. นายวิจิตร    จารุโณประถัมภ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวอุไร    รื่นฤทธิ์ 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม –ชัยนาท ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ   

1.1  การท าบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี 
ในปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นเจ้าภาพท าบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี  

ณ วัดเหนือใต้ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ก าหนดการ ดังนี้ 
   วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 
    เวลา 13.00 น.    ตั้งองค์กฐิน 
    เวลา 18.00 น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน 
   วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 
    เวลา 10.30 -11.30 น.  ถวายภัตตาหารเพล 
     เวลา 12.00 – 13.00 น.  พิธีถวายผ้ากฐิน 
   ก าหนดการทอดกฐินวัดต่างๆดังนี้ 

วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 22 -23 ตุลาคม 2559  
    เวลา 10.00 น. ทอดถวายกองผ้าป่า-องค์กฐินสามัคคี 

   วัดเทพหิรัณย์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 
    เวลา 12.00 น. ทอดกฐินสามัคค ี
   วัดอรัญญิก อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 22–23 ตุลาคม 2559 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ
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1.2  โครงการธรรมะรับอรุณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดจัดกิจกรรมธรรมะรับอรุณประจ าปี 

การศึกษา 2559 โดยก าหนดจัดให้มีพิธีท าบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ณ บริเวณลานธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
     ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2559 
มติที่ประชุม รับทราบ 
    1.3 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 
 การศึกษา 2558  
   ด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
ในวันที่ 9 เดือนสิงหาคม 2559 ผลการประเมินเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ระดับดี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชนกานต์  สุวรรณทรัพย ์ กรรมการ 
3. ดร.ภูเนตุ   จันทร์จิต  กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง กรรมการ 
5. นางสาวชุลีกร  หงส์สิบแปด ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวอดใจ  พลหงส์  ผู้ช่วยเลขานุการ   

 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ   เฉลี่ย  4.33 ระดับดี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน  5.00 คะแนน 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 5.00 คะแนน 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของหน่วยงาน 3.00 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน เฉลี่ย  3.00 ระดับพอใช้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3.00 คะแนน 
 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1การพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนวิชาการ  5.00 คะแนน 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 3 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ครบถ้วนเป็นรูปธรรม 
 2. ผู้บริหารมีความรู้และความสามารถในการแนะน าการปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 
 3. มีผลลัพธ์ของการบริหารจัดการปรากฏเป็นที่ประจักษ์และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
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 1. ทบทวนตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวน
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สามารถวัดผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2. ควรมีการจัดการด้านความรู้ (KM) ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน เช่น การให้บริการในด้านต่างๆ  
 3. ควรมีการก ากับติดตามผลกระทบที่เกิดกับหน่วยงานหลังจากบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
จุดเด่น 
 1. การเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกเอ้ือต่อการเรียนการสอน  
 2. มีการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
จุดเด่น 
 1. มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยจัดท าคู่มือขั้นตอน
การเข้ารับการบริการทางด้านการเงิน ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการเข้ารับการบริการทางด้านการเงิน โดยจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 
ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 
1/2559 มีการรายงานผลคะแนนทุกหน่วยงาน ผลการด าเนินงานที่มีระดับพอใช้ จ านวน 1 คณะ เนื่องจากขาด
อาจารย์ผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ในส่วนผลการด าเนินงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาทผลคะแนนอยู่ในระดับเดียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
มติที่ประชุม รับทราบ 
   1.4 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ประจ าปี 2558(ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท) 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมาด 4 มาตรา 49 และมาตรา 50 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พร้อมความคิดเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัยนั้น 
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  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นดังนี้ 
ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาเม่ือเทียบกับแผนการรับนักศึกษา(80.7%) 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีถัดไป(80.9%) 
3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการตามแผน(100%) 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม(82.1%) 
5. ร้อยละของโครงการที่สามารถบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(100%) 
6. ร้อยละของโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการตามแผน(100%) 
7. ระดับความพึงพอใจของโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(94.1%) 
8. ร้อยละของโครงการที่สามารถบูรณราการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(100%) 
9. มีผลการด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน(ครบถ้วน 11 แผนงาน) 

การบริหารงานของผู้อ านวยการ 
1. ผลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (4.39 ระดับดี) 
2. ระดับคุณลักษณะของผู้บริหาร(4.38 ระดับดี) 
3. ระดับภาวะผู้น า(4.34 ระดับดี) 
4. ผลการบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัย(3.68 ระดับดี) 
5. ผลการโดยรวม (4.20 ระดับดี) 

ประธานกรรมการขอขอบคุณคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ที่
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานท าให้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี 
    
มติที่ประชุม รับทราบ 
      1.5 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 
    คณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ด าเนินการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่  4(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)  
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 
    จงึขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 113,800 บาท 
ใช้ไป 113,732.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 สูงกว่าเป้าหมาย 1.94% 

2. งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4,797,500 บาท  
ใช้ไป 4,496,186.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.72 เป้าหมาย เท่ากับ 98 ต่ ากว่าเป้าหมาย 4.28%  

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม(งบประมาณแผ่นดินและ 
งบประมาณรายได้) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4,911,300 บาท ใช้ไป 4,609,918.85 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 93.86 เป้าหมาย คือ 96 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.14 
    ข้อมูลรายงานดังกล่าวสรุป ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งการเบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น 
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเบิกจ่ายอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป 
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   ในปีงบประมาณ 2559 โครงการพัฒนาศูนย์ฯ-ชัยนาท จ านวน 2 กิจกรรมอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ได้แก่ โครงการสร้างถังน้ าประปา จ านวนเงิน 2 ,800,000 บาท และสร้างห้องน้ า จ านวน 
1,535,000,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
  ๒.๑ ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ ๒/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕9 ณ วัดสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  ๔ หน้า  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
  เสนอแนะและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ให้ระบุหมายเลขหน้า 
2. วาระท่ี 1.3 ผลการสรรหาผู้มีความเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล(ผู้ด ารงต าแหน่งเดิม) 
3. วาระท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 64 คน แบ่งเป็น 

ภาคปกติ จ านวน 31 คน ภาคนอกเวลาราชการ จ านวน 33 คน 
4. วาระท่ี 3.1 รายงานผลการจัดซื้อรถตู้โยสาร 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ซีซี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบหมายให้พนักงานขับรถยนต์ กองยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม เป็นผู้ขับรถรับส่งอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ 

5. วาระท่ี 3.2 รายงานผลการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ปัจจุบันด าเนินการถึงงวดงานที่ 11 
และมีวิศวกรจากโยธาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างอาคารหอพักด้วย 

6. วาระท่ี 5 ข้อเสนอแนะการใช้พื้นท่ีของศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท น าแผนแม่บทมาเสนอ 
ในวาระท่ี 3.1 ในการประชุมครั้งนี้ 

7. วารที่ 5 ข้อเสนอแนะเรื่องถนนทางเข้าท่ีช ารุด อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
   ๓.๑ การใช้พื้นท่ีของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

    ตามระเบียบวาระที่ 5 ข้อเสนอแนะ นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส  คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะ เรื่องการใช้พ้ืนที่ของ ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท เสนอแนะให้มีการสร้างอาคาร 
สถานที่ตามแผนแม่บทเพ่ือการใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ 
   นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะเรื่องการด าเนินการ
ส่องกล้องตรวจสอบความสูง ต่ า ของพ้ืนที่ก่อนด าเนินการก่อสร้างเพ่ือลดปัญหาการระบายของน้ า 
   ประธานกรรมการ มอบฝ่ายเลขานุการมอบงานพัสดุด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ ประสานงานพัสดุด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

  ๔.๑ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ด าเนินการจัดท าแผนกล

ยุทธ์ เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน ก าหนด
กรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นั้น 
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   คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 แผนงาน ต่อไปนี้ 

1. แผนผลิตบัณฑิต 
2. แผนการให้บริการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. แผนงานวิจัย 
4. แผนบริการวิชาการ 
5. แผนท านุศิลปะและวัฒนธรรม 
6. แผนบริหารความเสี่ยง 
7. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
8. แผนการจัดการความรู้ 
9. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา และแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปี 2558 
10. แผนบริหารการเงินและจัดหารายได้ 
11. แผนกายภาพ 
12. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มติที่ประชุม รับทราบ เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อเสนอแนะ 

1. วันที่ 5 ตุลาคม 2559 มหาวทิยาลัยก าหนดการประชุมมอบนโยบาย“ทิศทางการปรับ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Reprofiling)” โดยอธิการบดีเป็นประธาน ผู้อ านวยการจึงเสนอ
หัวข้อที่จะน าเสนอ จ านวน 5 หัวข้อดังนี้ 
   1.1 การผลิตพัฒนาครู 
    1.2 การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม(นวัตกรรมการเกษตร) 

1.3 อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(แปรรูผลิตผลเกษตร) 
1.4 วิทยาศาสตร์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ 
1.5 การจัดการสังคม 

   นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส เห็นชอบ จากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดจังหวัดชัยนาท เป็นสิ่ง
ที่จังหวัดมีความต้องการด้านนวัตกรรมการเกษตร และการแปรรูป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

1. ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุม ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท(ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์) ครบวาระในวันที่ 1 พ.ย. 2559 
    -วันที่ 19 กันยายน 2559  มีการเสนอชื่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
    -วันที่ 30 กันยายน 2559  ตอบรับการเสนอชื่อ 
   -วันที่ 10 ตุลาคม 2559  เสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย 

   -วันที่ 20 ตุลาคม 2559  สัมภาษณ์และแต่งตั้งผู้อ านวยการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 


