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ผู้มาประชุม  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
2. นางสาวกัลยกร         วงศ์รักษ ์
3. นายอุดมศักดิ์   ผ่องศรี 
4. พระชัยนาทมุนี 
5. นายยุทธนา    พันธุ์ศรีวิลาส 

ผู้ไม่มาประชุม ติดราชการ 
1. พลโทมานิจ    บุญโปร่ง 
2. นายวิจิตร    จารุโณประถัมภ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวอุไร     รื่นฤทธิ์ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ เห็นว่าคณะกรรมการประจ า 

ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อทราบ     
   ประธานที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจ าปี 2560  
ณ วัดทับขี้เหล็ก อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
   วัดสระไม้แดง ก าหนดทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 
   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

1. โครงการปลูกดอกไม้ถวายพ่อหลวง  
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทย 

ทั่วไปประเทศร่วมกันปลูกดอกไม้สีเหลือง และจังหวัดชัยนาทจึงเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานราชการ เอกชน 
ประชาชนทั้งจังหวัดพร้อมกันปลูกดาวเรืองเพ่ือให้ออกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2560  
ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงถึง
ความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทรเกษม-ชัยนาท จึงจัดโครงการปลูกดอกไม้ถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย
กิจกรรมด านา ปลูกดอกดาวเรือง และปลูกปอเทือง  
มติที่ประชุม รับทราบ



 
2. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดการประเมินประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.สันทนา   วิจิตรเนาวรัตน์ 
2. ดร.ชนกานต์   สุวรรณทรัพย ์
3. นางสาวมณฑารัตน์   ชูพินิจ 
4. นางสาวรุ่งรัตน์   ดวงสร้อยทอง 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ประชุมหารือการจัดท ารายงานและประเมินตนเองที่ค่าคะแนนเท่ากับ 4.20 
คะแนน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3. รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัส ชั้นปี สาขาวิชา 
ภาคปกติ ภาคนอกเวลาราชการ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

2560 1 รัฐประศาสนศาสตร ์ 7 7 19 11 44 
2559 2 รัฐประศาสนศาสตร ์ 14 16 13 18 61 
2558 
  

3 
 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 8 16 7 19 50 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 0 0 3 10 13 

2557 
  
  

4 
 
 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 10 21 12 14 57 
การจัดการ 0 0 3 12 15 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5 5 0 0 10 

รวมท้ังสิ้น 44 65 57 84 250 
  ประธานที่ประชุม กล่าวถึงนโยบายด้านการเรียนการสอน จะเน้นการสอนเชิงปฏิบัติการ อยากให้มี
เทศบาลจ าลองเพ่ือให้นักศึกษาได้ร่วมด าเนินการจริงในหน่วยงานเทศบาล 
   นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส พบปัญหาเรื่องนักศึกษา ไม่ชอบการเขียนหนังสือ จึงเสนอเรื่องการปรับปรุง
พ้ืนฐานการอ่านการเขียนมากขึ้น 
 ประธานที่ประชุม จึงเสนอวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น คือ ประชุมหลักสูตร ปรึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
เรื่องโครงการกิจกรรมทีเ่สริมทักษะด้านการอ่านการเขียน และการก าหนดชั่วโมงเรียนประจ าสัปดาห์ 
 ซึ่งประธานกรรมการจะน าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทราบ 
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560  
มติที่ประชุม  1. รับทราบ 
   2. ผู้อ านวยการฯ น าปัญหาของนักศึกษาไม่ชอบการอ่านเขียนหนังสือ เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทราบในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
     

 
 



 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ในจังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
   ด้วยท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทพิจารณาจ้างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ เป็นที่ปรึกษา โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 60 แห่ง ด าเนินการเก็บข้อมูลแล้ว จ านวน 14 แห่ง  

ประธานที่ประชุม(ผู้อ านวยการ) แจ้งต่อที่ประชุม ตามท่ีผู้อ านวยการฯได้รับมอบ 
อ านาจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ด าเนินการโครงการดังกล่าว ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวน 150 วัน แบ่งเป็นเดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 30 แห่ง และเดือนกันยายน 2560 สิ้นสุดการ
ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม 2560 ผลจากการด าเนินโครงการเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้อ าจารย์ 
บุคลากรด้านการลงพ้ืนที่ ต่อยอดไปถึงการท าวิจัยต่อไป และเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท 
   นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาศ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ตามที่ได้มี
การติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องผลการจัดอันดับจังหวัดน่าอยู่ นั้น มีการน าผลการประเมินนี้เป็นตัวตัดสินหรือไม่ 
   ประธานที่ประชุมขอขน าข้อมูลหารือกับจังหวัดชัยนาทเพ่ือตอบข้อค าถามต่อไป 
แต่จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของจังหวัดชัยนาท ซึ่งปีที่ผ่านมามีผลการ
ประเมิน อันดับที่ 1(100%) นั้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาทมีผลการปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม 1. ทราบ 
   2. ผู้อ านวยการฯ หาข้อมูลการจัดอันดับจังหวัดน่าอยู่แจ้งต่อที่ประชุมครั้งต่อไป  
 

1.5  แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ด าเนินการเสนอแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นั้น มติที่ประชุม เห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท 
โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า งบประมาณที่จัดสรรให้กับหน่วยงาน ไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณ
ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการอ านวยการที่มีจ านวนสูง อาจทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน
น้อยลงหรือจ่ายในรูปแบบอื่น ร่วมถึงโครงการอ่ืน ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการด้วยเช่นกัน  
    ประธานที่ประชุม กล่าวเพ่ิมเติมถึงนโยบายของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท ในปี 2561 จะเน้นจุดแข็งปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(โรงนา) ให้เป็น
ศูนย์วิจัย 
   ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักศึกษาลดลง งบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงลดลง
ส่งผลให้การบริหารจัดการค่าสอนและค่าตอบแทนไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
 



   คณะกรรมการฯ เสนอวิธีแก้ คือการเปิดหลักสูตรให้มากขึ้น หรือการสร้างผลผลิตให้
มีชื่อเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ทดแทนงบประมาณจากจ านวนนักศึกษา 
มติที่ประชุม  1. รับทราบ 

1.6 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  
 ด้วยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชัยนาท(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)จ ากัดร่วมมือกั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท รวมทั้งภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตร
และชีวภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์และเกษตรกรผู้
ปลูกส้มโอขาวแตงกวา จะต้องด าเนินงานภายใต้งานโครงการเกษตรปลอดภัยในกิจกรรมศูนย์การปฏิบัติ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเน้นการผลิตผัก  ผลไม้ที่มีความปลอดภัย  
ก้าวหน้าและมีมาตรฐานมากขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิต และจัดการสินค้า
เกษตรได้ตามความต้องการของตลาด ในปีงบประมาณ 2561  

   โดยรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ-ชัยนาทและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ 29,395,600 บาท   

   ใช้พ้ืนที่ชั้น 1 อาคารแม่ทองค า ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท  เป็นห้องปฏิบัติการโครงการดังกล่าว  
   ประธานที่ประชุม กล่าวถึงแนวทางการด าเนินของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จะมี
การส ารวจความต้องการ ปริมาณการใช้ผักจากโรงเรียน โรงพยาบาล เพ่ือสร้างเครือข่ายการจ าหน่ายผัก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
     1.7 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

งานพัสดุ ผู้เสนอเรื่อง 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวันที่ 15 

กันยายน พ.ศ. 2560 งานพัสดุยังมีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้ 
1. โครงการที่ 1 บริหารจัดการงานของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินการเรียนการสอน อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 4 
รายการ 

 เครื่องโทรสารจ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ   8,000  บาท  
 ค่าเครื่องไมโครเวฟ 1 เครื่อง งบประมาณ   7,000  บาท    
 ค่าเครื่องปริ้นเตอร์สี 2 เครื่อง งบประมาณ 14,000  บาท   
 ฉากกั้นห้อง พีวีซี 3 ชิ้น   งบประมาณ 45,000  บาท   

2. โครงการที่ 6 พัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 งานจ้างท ารั้ว 1 งาน    งบประมาณ 2,000,000 บาท  
(รอแบบจากกองอาคารสถานที่ และส านักงานโยธาจังหวัดชัยนาท และคาดว่าจะได้แบบ
จากส านักงานโยธาภายในเดือน สิงหาคม เนื่องจากใช้แบบที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุง) 

 งานจ้างท าถนน   งบประมาณ 2,735,000 บาท  



(ได้แบบจากแขวงการทางจังหวัดชัยนาทและ ส่งเรื่องไปยังกองคลังเพ่ือด าเนินการจัดจ้าง
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป) 

ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ 
1. กรณีด าเนินการไม่ทันให้ด าเนินการกันเหลื่อมปี 
2. เสนอการสร้างรั้วให้สร้างนอกเขตถนน สามารถท าได้หรือไม่ 
3. เสนอการสร้างรั้วจากด้านหลังก่อนเพ่ือกันพ้ืนที่ 

 
มติที่ประชุม 1. รับทราบ 

4. มอบฝ่ายเลขาประสานฝ่ายพัสดุ  
- การกันเหลื่อมปี 
- ข้อสังเกตการสร้างรั้วนอกเขตถนนและจุดที่สร้างรั้ง  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นั้น 
    ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  6 หน้า 
ตั้งแต่หน้าที ่6-11  
    ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 รายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) 
   สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 1.3 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2560 นั้น กองนโยบายและแผน รายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2  
     จึงเสนอรายงานติดตามผลการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ณ สิ้นไตรมาส 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) สรุปดังนี้ 

แหล่งงบประมาณ จัดสรร 
งบประมาณแผ่นดิน เป้าหมาย 

               ร้อยละ 
217,500.00 
                 73.00 

ใช้ไป 
               ร้อยละ 

216,782.5       
                 99.67 

สูงกว่าเป้าหมาย 
                ร้อยละ 

 
                 26.67 

งบประมาณเงินรายได้ เป้าหมาย 5,345,200 
                 73.00 

ใช้ไป 3,521,414.14 
                66.24 

ต่ ากว่าเป้าหมาย                  -6.76 



  งบประมาณเงินรายได้มีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าเนื่องจากจัดสรรไว้ส าหรับค่าสอนและค่าตอบแทน
ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2560  
 
มติที่ประชุม  1. รับทราบ       
   2. ประสานงานนโยบายและแผนให้ด าเนินการประสานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณท่ีเหลือ
ให้หมด 

3.2  โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา  
ตามระเบียบวาระที่ 1.4 ร่าง คู่มือแผนบริหารโครงการหอพัก ศูนย์การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560  
     สรุปรายงานโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษา ดังนี้ 

1) งานก่อสร้างหอพักนักศึกษาได้ด าเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  

2) การจัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,055,560 บาท 
อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ซึ่งจะใช้งบประมาณท่ีเหลือจากการ 
ใช้จ่ายต่างๆในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว 

   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   ตามที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2 ,301,000 บาท 
งบกลางเงินรายได้ จ านวน 5,000,000 บาท จ านวน 19 โครงการ 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและวิชาการ ขอรายงานเพ่ิมเติม งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร มีงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 150,000 บาท 
   ตามที่คณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ร่วมกันพิจารณากลยุทธ์ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 แล้วนั้น คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 

1) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2,301,000 บาท เป็นค่าตอบแทนและค่าสอน 
 1,860,600 บาท จ านวน 1 โครงการ และเป็นโครงการตามพันธกิจ จ านวน 440 ,400 บาท จ านวน 14 
โครงการ 
ล ำดับ

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรของสังคมท้องถิ่น
วิชำชีพ 

1 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณภาพบัณฑิต   
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

7,960 อ.สิริมาส,อ.ตวงทอง 



กิจกรรมที่ 2 การอบรมและและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 7,650 วริทธ์ินันท 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 9,360 อ.ตวงทอง,อ.สิริมาส 

2 โครงการอนุรักษ์คูคลองเพื่อพัฒนาแหล่งน ้าชุมชนส่งเสริมท้องถิ่น 12.,500 ศุภสิทธ์ิ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3 โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 19,320 อ.วิจิตร,วริทธิ์นันท์ 
4 โครงการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อความ

ยั่งยืน 
  

 กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,500 วริทธ์ินันท์,สืบสกลุ 
 กิจกรรมที่ 2 ติดตามการบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
10,000 วริทธ์ินันท์,สืบสกลุ,

อภิญญา,ณัฏฐา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม กำรอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่ชุมชน 

6 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   
กิจกรรมที่ 1 ภูมิปัญญาตาลโตนด 10,500 สุภาพร 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและ
นักศึกษา 

  

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 39,000 สุภาพร 
กิจกรรมที่ 3 บ้าเพ็ญประโยชน์ครบรอบวันสถาปนาศูนย์ฯ-ชัยนาท 16,700 สุภาพร 
กิจกรรมที่ 2 ท้านุบ้ารุงศาสนา 10,000 สุภาพร 

8 โครงการบวงสรวงดวงวิญญาณและเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติขุน
สรรค์ 

19,000 สืบสกลุ,ศุภสิทธ์ิ 

9 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย 19,000 ศุภสิทธ์ิ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำฯ – ชัยนำท ตำมหลักธรรมำภิบำลและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

10 โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท   
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบริหารศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท 1,860,600 ยุพาพร 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประจ้าศูนย์การศึกษาฯ – 
ชัยนาท 

41,120 อุไร 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กร 

  

กิจกรรมที่ 1 การจัดท้าแผนปฏิบัติราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2562 

9,240 สุภาพร 

กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาองค์กร 1,320 อรินทร์ศักดิ ์
กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง 1,320 เอมวิกา 
กิจกรรมที่ 4 สัมมนาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (CRUC 
องค์กรโปร่งใสใจธรรมาภิบาล Zero Corruption) 

6,600 เอมวิกา 

12 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ใหม่และประชุมอาจารย์ 10,500 มารยาท 



ประจ้าหลักสูตร 
13 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 20,400 เอกชัย 
13 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาฯ – 

ชัยนาท 
3,600 อรินทร์ศักดิ ์

14 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ – ชัยนาท   
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 60,000 อุไร 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 80,000 อุไร 

 กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานด้านวิชาชีพเฉพาะเพื่อพัฒนาบุคลากร 5,100 อุไร 
15 โครงการมีส่วนร่วมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 8,000 สุภาพร 

รวมท้ังสิ้น 2,301,000 

 
2) งบกลางรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5,000,000 บาท  

จ านวน 4 กิจกรรม  
ล ำดับ

โครงกำร 
ชื่อโครงกำร จ ำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 

1 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด้าริ 

100,000 อ.กัลยกร,อ.อุดม
ศักดิ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรศึกษำฯ – ชัยนำท ตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2 โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท 4,700,000 ติณณ์ , ยุพาพร , 
พงษ์พัฒน์ 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 100,000 วาสนา 
4 โครงการประชาสัมพันธ์ 100,000  

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 

มติที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ระเบียบวาระท่ี 5   ข้อเสนอแนะ 

1. นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาศ เสนอเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามที่รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในวาระที่ 3.1 รายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560) นั้น  
    ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายเนื่องจากเป็นค่าตอบแทนและค่าสอน ซึ่งต้อง
ด าเนินการทุกสิ้นเดือน จึงเสนอให้การรายงานผลการเบิกจ่าย แยกเป็นงบบริหารจัดการค่าตอบแทน และ
งบประมาณโครงการตามพันธกิจ 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

1. นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560  



มอบฝ่ายเลขาประสานพลโทมิจ บุญโปร่งและนัดหมายเวลาการประชุมกับคณะกรรมการอีกครั้ง 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
         นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 
                          ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
             ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


