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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. นางสาวสิริมาส   หมื่นสาย 
2. นางสาวอุไร     รื่นฤทธิ์ 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ประธานกรรมการ เห็นว่าคณะกรรมการประจ า 

ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อทราบ     

1.1 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้รับอนุมัติบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ จ านวน 1 อัตรา คือ นางสาวสิริมาส หมื่นสาย ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปฏิบัติการสอน ณ ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 10 เดือน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  
    ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 รอบ 
10 เดือน จ านวน 3 องค์ประกอบ ผลการประเมินจากคณะกรรมการคะแนนเฉลี่ย 3.60 ระดับ ระดับดี จาก
คะแนนเต็ม 5    
   ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีการรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน โดยในเดือนที่ 12 จะมีการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก ซึ่งศูนย์
การศึกษา มจษ.-ชัยนาท ก าหนดการตรวจประเมิน วันที่ 9 สิงหาคม 2560  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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   1.3 รายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2560 – มีนาคม 2560) 
   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาส  2  เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ได้ชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในการก าหนดเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณร่ายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลการเบิกจ่ายเป็นดังนี้ 
 

แหล่งเงิน เป้าหมาย ผล สูงกว่าเป้า/ต่ ากว่าเป้า 
1. งบประมาณแผ่นดิน 22.00 81.50 59.50 
2. งบประมาณรายได้ 22.00 26.13 4.13 

รวมทั้งสิ้น 52.00 51.53 -0.47 
 
   ประธานกรรมการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินมี
ผลการเบิกจ่ายเป็นล าดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย แสดงว่าการเบิกจ่ายงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายที่ใกล้เคียง
กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  
มติที่ประชุม  1. รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

2. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1) โครงการที่ 11 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรม งานบวงสรวงดวงวิญญาณและเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติขุนสรรค์ เมื่อไม่ได้จัดกิจกรรมควรโอน
งบประมาณไปเป็นโครงการใหม่ หากไม่ด าเนินงานจะท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่บรรลุเป้าหมาย 
   2) โครงการที่ 11 ยังไม่ได้โอนงบประมาณ เนื่องจากท่ีว่าการอ าเภอแจ้งว่าจะมีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณ แต่ยังไม่
ก าหนดวันเวลา ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท คาดว่าจะโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าว 
   3) มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ติดตามการจัดงานดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อจะด าเนินการ
เขียนโครงการ งบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยได้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ  

1.4 รา่ง คู่มือแผนบริหารโครงการหอพัก ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท 
    ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้จัดท า ร่าง แผน
บริหารโครงการหอพัก ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ครั้ง แล้วนั้น  
   การก่อสร้างหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท ปัจจุบันถึงงวดงานที่ 13 
เหลืออีก 2 งวดงาน จะครบตามสัญญาการก่อสร้าง 
   การตกแต่งภายใน ต้องด าเนินการของบประมาณเพ่ิมเติม โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯให้ประมาณราคาการตกแต่งภายในและระบบไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ได้
เสนอต่อที่ประชุมประมาณราคาแล้วอยู่ที่ราคาประมาณ 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)  
มติที่ประชุม  1. รับทราบไม่มีการแก้ไข 

2. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้     
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  1) นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส เสนอให้มีระบบการจ่ายเงินหอพักนักศึกษาแยกจากระบบการ
จ่ายเงินเกี่ยวการการลงทะเบียน เนื่องจากการแยกส่วนด าเนินการเป็นเอกเทศจะท าให้งานเป็นระบบแยกส่วน
ชัดเจน 
   2) ประธานกรรมการชี้แจงเรื่องระบบการจ่ายเงินหอพักเห็นควรใช้ระบบการจ่ายเงินกับฝ่าย
การเงินแยกรายการเฉพาะค่าหอพัก เนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อยสามารถด าเนินการได้  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
นั้น 
    ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน  4 หน้า 
ตั้งแต่หน้าที่ 11 ถึงหน้าที่ 14 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้  
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  1. รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

2. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
วาระท่ี 4.4 ระบบการพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานพัสดุ 

การเงิน เอกสารการเบิกจ่ายไม่ผ่านระบบงานสารบรรณ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานยังพบข้อผิดพลาด  
   วาระท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
    พลโทมานิจ บุญโปร่ง : เรื่องผู้สูงอายุ ศูนย์การศึกษา มจษ.ชัยนาท จัดท าโครงการ
ด้านผู้สูงอายุทุกปีมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
    นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส : เรื่องพิธีเปิดหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษา มจษ.-
ชัยนาท คาดว่าจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าหอพัก และมีการจัดท าบุญหอพัก เพ่ือความเป็นสิริ
มงคล 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

งานนโยบายและแผน ด าเนินการประเมินยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 จากผลการประเมินพบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 94 คน ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 ระดับดี โดย
ยุทธศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนการจัดท าองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.21 ระดับดี 
รองลงมาคือ กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.19 และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
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5 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศูนย์ฯตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพฯ และกลยุทธ์
ที่ 5.5 พัฒนาการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.91  

ปรัชญา : ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม 
เอกลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ  
อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
ค่านิยม : บัณฑิตย่อมฝึกตน : อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา  
พันธกิจ : 

1. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
2. บริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
3. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น

วิชาชีพ 
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้กีบชุมชนและท้องถิ่น 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
4. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -

ชัยนาท ตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค ์

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

2. พัฒนาด้านวิชาชีพ วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้อ่ืนๆให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแก้ชุมชนและท้องถิ่น 

3. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และปลูกฝังอนุรักษ์ความเป็น
ไทย 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบประกอบการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนี้ 
มติที่ประชุม  1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ขอแก้ไขเพ่ิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
จาก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน  
เป็น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน 
   2. เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 
  3. คณะกรรมการมีข้อเสนแนะ ดังนี้  
    1) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ศูนย์ฯ-ชัยนาท การท าทางเข้ามหาวิทยาลัย นายยุทธนา 
พันธุ์ศรีวิลาส เสนอให้ขออนุมัติซ่อมทางเข้าเดิมจากหน่วยงานชลประทาน 

2) มอบงานพัสดุประสานเบื้องต้นกับหน่วยชลประทาน และจัดท าหนังสือขอ 
อนุญาตซ่อมแซมเพ่ือประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม-ชัยนาท ครั้งที่ 2/2560   หนา้ ๕ 
 

4.2 ร่าง ระเบียบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ว่าด้วย 
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท พ.ศ. ..... 

 งานอาคารสถานที่ ผู้เสนอ ร่าง ระเบียบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร 
เกษม-ชัยนาท ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท พ.ศ. ..... จ านวน 7 ข้อ เพื่อให้คณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท เห็นชอบในหลักการ จ านวนเอกสาร 2 หน้า  
มติที่ประชุม   1. แก้ไข ร่าง ระเบียบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ว่าด้วยอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชยันาท พ.ศ. ..... 

- ข้อ 4 ค่าธรรมเนียม ข้อ 4.1-4.5 ให้คิดอัตราเป็นต่อวัน 
- ข้อ 4.8 ไม่ควรน าอุปกรณ์ออกนอกสถานที่ เนื่องจากจะไม่คุ้มค่าต่อความเสียหาย 
- ข้อ 4.12 ข้อความไม่ครบถ้วน คณะกรรมการเสนอแนะให้กรณีเป็นบุคคลภายในเข้าพัก 

ให้เสียคา่ธรรมเนียมห้องพักลดราคา 50% 
2. คณะกรรมการ เสนอแนะ ดังนี้ 

1) ให้ใช้อุปกรณ์วัดอัตราการใช้ไฟฟ้าแต่ละจุด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการก าหนด 
อัตราค่าธรรมเนียม 

  2) ให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหน่วยงานภายนอก เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ 
การศึกษามีหอพัก เมื่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้สถานที่จะได้รับรายได้จากการเข้าพักหอพักด้วย 

3. มอบงานอาคารสถานที่ทบทวนและน าเสนอให้การประชุมครั้งต่อไป  
 

   4.3 ปฏิทินการศึกษา  
งานวิชาการ เสนอปฏิทินการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เพื่อพิจารณาเห็นชอบปฏิทินการศึกษา ประกอบด้วย 
   1) ปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 3/2559 ภาคนอกเวลาราชการ เปิดภาค
เรียน 3 มิถุนายน 2560 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน วันที่ 6 สิงหาคม 2560 
    2) ปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560  

    - ภาคปกติ เปิดภาคเรียน 8 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของการเรียนการ 
สอน 27 พฤศจิกายน 2560  
    - ภาคนอกเวลาราชการ เปิดภาคเรียน 12 สิงหาคม 2560 วันสุดท้ายของ
การเรียนการสอน 24 ธันวาคม 2560 
    3) ปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560      

    - ภาคปกติ เปิดภาคเรียน 8 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการเรียนการ 
สอน 29 เมษายน 2561  
    - ภาคนอกเวลาราชการ เปิดภาคเรียน 6 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของ
การเรียนการสอน 20 พฤษภาคม 2561 
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มติที่ประชุม 1. เห็นชอบปฏิทินการศึกษา โดยมีข้อสังเกต ปฏิทินการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 
ภาคนอกเวลาราชการ เปิดภาคเรียน 12 สิงหาคม 2560 เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็น
วันหยุดราชการจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้หรือไม่ 

2. คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) ให้งานวิชาการหารือแนวปฏิบัติการจัดระบบบริการการศึกษาจากอาจารย์สิริมาส หมื่น 

สาย เนื่องจากเดิมเคยปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีระบบการจัดการ
เรียนการสอนที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้  
 
ระเบียบวาระท่ี 5   ข้อเสนอแนะ 

1) นายยุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส เสนอให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท หาข้อมูลศิษย์เก่าที่ปัจจุบันด ารงต าแหน่งที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ มาจั ดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนได้ เช่น นางสาวสิริรัตน์ 
นามสกุลไม่ทราบแน่ชัด เป็นศิษย์เก่าที่อาจารย์ยุทธนาสอน ปัจจุบันได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ฯลฯ  
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอแนะ และมอบงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการโดยเร็วที่สุด 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
         นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์ 
                          ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
             ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


