พระราชทานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนพุทธศักราช 2556
"งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวางเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุก
ฝ่ายเมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆอันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นไม่ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดาข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจน
ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคา
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัยโดยถือว่าความคิดเห็นและคา
วิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่ายเพื่อ
ประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินสาเร็จผล
เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง"
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คำนำ
ในปี งบประมำณ 2557ศูนย์กำรศึก ษำมหำวิทยำลัยรำชภั ฏ
จั น ทรเกษม-ชั ย นำท ได้ ด ำเนิ น กิ จ กรรมตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรและ
กิจกรรมพิเศษตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจำศูนย์ฯจน
บรรลุ น โยบำยปรั ช ญำพั น ธะกิ จ และสอดคล้ อ ง กั บ จุ ด เน้ น ของ
มหำวิ ท ยำลั ย ทั้ งพั น ธะกิ จ กำรเรี ย นกำรสอนกำรวิ จั ย กำรบริ ก ำร
วิ ช ำกำรแก่ สั ง คมและท ำนุ บ ำรุงศิ ล ปวั ฒ นธรรมรำยงำนประจ ำปี
2557ได้นำเสนอข้อมูลด้ำนประวัติศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ผู้บริหำร โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร แผน
กลยุทธ์ศูนย์ฯ คณะกรรมกำรบริหำร บุคลำกร งบประมำณ กิจกรรม
ประจำปี และผลกำรประเมินคุณภำพประจำปี 2556-2557
ข้อมูลรำยงำนประจำปีเป็ นข้อมูลที่สำมำรถนำไปใช้ในกำร
วำงแผนและก ำหนดนโยบำยกำรพัฒ นำกำรดำเนินงำนของศูนย์ฯ
และมหำวิทยำลัย
รวมทั้งกำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนปรับปรุงหน่วยงำนในปี
ต่อไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์)
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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ส่วนนำ
 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิตเอกลักษณ์(Uniqueness)พันธ
กิจ เป้ำประสงค์
 วัตถุประสงค์ และยุทธศำสตร์
 คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย
 สีประจำมหำวิทยำลัย
 ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัย
 ประวัติมหำวิทยำลัย
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ปรัชญำ (Philosophy)
“ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วิสัยทัศน์(Vision)
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสาก้าวหน้าเทคโนโลยี”

พันธกิจ
1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิตให้ความรู้คู่คุณธรรมและมีศักยภาพสู่มาตรฐาน
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม
4. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาด้านอาชีพและบริการวิชาการ
5.ปลูกฝังและอนุรักษ์ความเป็นไทย
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วัตถุประสงค์(Objective)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคตามความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้ศึกษาใกล้บ้านเป็นการลดค่าใช้จ่ายและปัญหาสังคม
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนรักท้องถิ่น รักวัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนชาวชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาทได้ทาหน้าที่ให้บริการทางวิชาการในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้กาหนดวัตถุประสงค์ โดยแยกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ขยัน อดทน อดกลั้นประหยัด พอเพียง
1.3 มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบรู้กาลเทศะ ตรงเวลา
1.4 เสียสละ มีน้าใจมีจิตสาธารณะ
1.5 กตัญญู มีจิตสานึกรักท้องถิ่นสถาบันและประเทศชาติ
1.6 สุภาพอ่อนน้อม
1.7 รู้รักสามัคคีและมีจิตสานึกประชาธิปไตย
1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ
2.2 มีความรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน
2.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทางานได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริงและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
3.2 สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นและพัฒนางานประจาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.2 มีภาวะผู้นาในการทางานของกลุ่ม
4.3 มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานของกลุ่ม
4.4 มีความรับผิดชอบต่ออาชีพมีน้าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อส่วนรวม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
5.2 มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย

อตฺตำน ทมยนฺติ ปณฺฑติ ำ“บัณฑิตย่อมฝึกฝน”
สีประจำมหำลัย

สีเทำสีเหลือง

สีเทำ

หมำยถึง ปัญญำ

สีเหลือง

หมำยถึง ควำมมีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำศูนย์ฯชัยนำท “ต้นมะตูม”
“Aeglemarmelos (L.) Correa ex Roxb.”
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ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการขอใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ณ บ้านดอนอรัญญิ ก ต.แพรกศรีราชาอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมื่อต้นปี พ.ศ.
2543เพื่อขยายเป็นวิทยาเขตของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมในขณะนั้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน
สมัยนั้นคือท่านอารยะ วิวัฒน์วานิชได้ให้การสนับสนุนการขอใช้ที่ดินอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้าราชการ
และประชาชนในจั ง หวั ด ชั ย นาทได้ ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญ าอุ ด มศึ ก ษาโดยที่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการในขณะนั้นในฐานะผู้ริเริ่ม
ในการขอใช้ที่ดินได้รายงานให้รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณอธิการบดีในขณะนั้นได้รับทราบ
การขอใช้ที่ดินดอนอรัญ ญิ กหลังจากการถอนสภาพการเป็นที่ดิน สปก. เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2546 แล้วกรมที่ดินได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนที่ดินหมู่ 7-8 ดอนอรัญญิก
ต .แพ รก ศ รี ร าชา อ .ส รรค บุ รี จ.ชั ย น าท จ าน วน 326 ไร่ 85 ต ารางวาต าม ป ระก าศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นาประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม
122 ตอนที่ 24ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548หลังจากนั้น พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลาวงปู่ฤาษี
ตาไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ (วัดหนองทาระภู) อ.หันคา จ.ชัยนาทได้มีเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์
สร้างอาคารเรียนเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ได้ทาพิธีจกดินวางฐานอาคาร
และตอกเสาเข็ม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และต่อมาประมาณกลางปี พ.ศ. 2550 คุณ
แม่ ท องค า เมฆโต ได้ บ ริ จาคอาคารเรี ย นแม่ ท องค าเมฆโต เป็ น อาคารเรี ย น 4 ชั้ น ให้ กั บ ศู น ย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
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กำรบริหำรทรัพยำกรและกำรดำเนินงำน
Administation of Operation Resources
 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
 คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม –
ชัยนำท
 งบประมำณ
 บุคลำกร
 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ
 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี

7

โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบาย
และแผน
กองคลัง
กองบริหารงาน
บุคคล
กองพัฒนา
นักศึกษา

สานักงานประกันคุณภาพ

คณะ หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า
คณะเกษตรและชีวภาพ
(ปฏิบตั ิการ)2
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
(ปฏิบตั ิการ)2
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
(ปฏิบตั ิการ)2
บัณฑิตวิทยาลัย
(ปฏิบตั ิการ)2
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาฯชัยนาท
(ปฏิบตั ิการ)2
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สถาบัน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สานัก
ส.ส่งเสริมวิชาการ
(ปฏิบตั ิการ)2
ส.วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ศิลปวัฒนธรรม
(ปฏิบตั ิการ)2

โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม– ชัยนำท
ผู้อำนวยกำร

หัวหน้ำสำนักงำน (บริหำร)1
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งำนบริหำรงำนทัว่ ไป
จ.บริหำรงำนทั่วไป (ชำนำญกำร)(1)

เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
(ปฏิบัตกิ ำร)2
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(ปฏิบัตกิ ำร)1
นักวิชำกำรพัสดุ(ปฏิบตั ิกำร)1
เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร(ลูกจ้ำงประจำ)1
คนงำน(ปฏิบัติงำน)6
พนักงำนขับรถ(ปฏิบตั ิงำน)1
ช่ำงเทคนิค(ปฏิบัติงำน)1

งำนนโยบำยและแผน (3)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน(ชำนำญกำร)(1)

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
(ปฏิบัตกิ ำร)1
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
1

งำนบริหำรกำรศึกษำ(6)
นักวิชำกำรศึกษำ(ชำนำญกำร)(1)

นักวิชำกำรศึกษำ (ปฏิบัตกิ ำร)3
(ปฏิบตั ิการ)2
บรรณำรักษ์ (ปฏิบัตกิ ำร)1
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติกำร)
1

คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รำยนำม
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผศ. ธนทรรศน์ พลเดช
พระครูศีลพัฒนชัย
อาจารย์วิสุทธิ์ ม่วงทอง
พลโท มานิจ บุญโปร่ง
นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อำจำรย์ประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

ชื่อ-สกุล
นำยวิจิตร จำรุโณประถัมภ์

คุณวุฒิ
ปริญญำโท

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
อำจำรย์

ประเภทบุคลำกร
วิชำกำร

นำงสำงวิลำสินี ชูทอง

ปริญญำโท

อำจำรย์

วิชำกำร

อำจำรย์วิจิตร จำรุโณประถัมภ์
อำจำรย์ประจำสำขำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11

อำจำรย์วิลำสินี ชูทอง
อำจำรย์ประจำสำขำ รัฐประศำสนศำสตร์

อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
หลักสูตรป.เอก สหวิทยำกำรพัฒนำ
1. ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
สำขำคอมฯธุรกิจ
2. นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
3. นางสาวโอปอ กลับสกุล
4. นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม
5. นายสุรชาติ บัวชุม
6. นางสาวรินทร์ลภัส ศักดิ์ชัยวัฒนา
สำขำกำรจัดกำรทั่วไป
7. นางสาวนภัสสรตื่มสูงเนิน
8. นางสาวศศิกานต์ จรณะกรัณย์
9. นางสาวนุชนาถ มีสมพืชน์
10. นางสาวชลธิชา ทิพย์ประทุม
11. นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต
สำขำนิติศำสตร์
12. นายอัครเดช มณีภาค
13. นายภาณุวัฒน์บุญยัง
14. นายกรณัท สร้อยทอง
15. นางสาววิชุดา ธนมิตรามณี
16. นายวิชิต ต้นทัพไทย
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
17. นางสาวณพัชญ์ปภา ราศรี
18. นางสาวทัศนีย์ สาแก้ว
19. นางสาวรติพร ราชปรีชา
20. นางสาววิฬารัตน์ ชูขาว
21. นางสาววิลาสินี ชูทอง

คุณวุฒิ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ประเภทบุคลากร

ปริญญาเอก ศศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหาร/วิชาการ

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
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แผนที่ยทุ ธศำสตร์
ปรัชญา(Philosophy) "ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน"
วิสัยทัศน์(Vision)“แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิต พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิน่ และสร้ำงสังคมอุดมคุณธรรม”(Life Long Learning for Leads Localization Moral Society)
เอกลักษณ์(Uniqueness)
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบตั ิ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต(Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบตั ิ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอำสำ
ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี”

ค่านิยม (Shared Value)

“บัณฑิตย่อมฝึกตน :
อตตำน ทมยนติ ปณฑิตำ”

พันธกิจ(Mission)
1. กำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล
2. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนแก่บัณฑิต ให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภำพสู่มำตรฐำนวิชำชีพ
3.วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ อนุรักษ์และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นและถ่ำยทอดสู่สังคม
4. บริกำรทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศำสนำและศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำลและ
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำระบบและกลไกใน
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภำพสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมใน
กำรพั
ฒนำท้
ยุทธศาสตร์
ที่ อ2งถิ่นและ
สังคม
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
ตำมควำมต้องกำรของ
สังคมท้องถิ่นวิชำชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์
และนวัตกรรมตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำและอนุรักษ์ควำม
เป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนำเอกลักษณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
และท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร วิจัยและพัฒนำภูมิ
ปัญญำสู่นวัตกรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชนและ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนำเอกลักษณ์เพื่อ
พัฒนำชุมชนและท้องถิ่น

บุคลากร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างพื้นฐาน

วิสัยทัศน์(Vision)“แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิต พัฒนำภูมิปัญญำท้องถิน่ และสร้ำงสังคมอุดมคุณธรรม”(Life Long Learning for Leads Localization Moral Society)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำระบบและกลไกใน
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏจันทรเกษมชัยนำท

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของสังคม
ท้องถิ่นวิชำชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร วิจัยและ
พัฒนำภูมิปัญญำสู่
นวัตกรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริกำรวิชำกำรตำม
ควำมต้องกำรของ
ชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนำเอกลักษณ์
เพื่อพัฒนำชุมชน
และท้องถิ่น

โครงการกิจกรรม

1.พัฒนาบุคลากร
2.อบรมการจัดทาแผนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
3.พัฒนาระบบบริหารธรรมาภิ
บาล
4.บริหารจัดการความเสี่ยงและ
การจัดองค์ความรู้(KM)
5.การออกกาลังกายเพื่อพัฒนา
สุขภาพที่ดี
6.พัฒนาศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท
7.โครงการบริหารจัดการงานของ
ศูนย์ฯ-ชัยนาท
7.โครงการประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

1.พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท
2.ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการและ
อนุรักษ์คูคลอง
3.ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ใหม่
4.แนะแนวการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
5.การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ(ภาคปกติ)คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
6. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา
7. โครงการจัดการเรียนการ
สอนศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท
8. โครงการจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้
9. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

1. การพัฒนาเครื่องสีข้าวซ้อม
มือโบราณ(งบอุดหนุนการ
วิจัย)
2. Opinions to Higher
Education Appraises in
Thai upper Central Region
of Thailand (ทุนส่วนตัว)

1.บริการวิชาการในชุมชนและ
พัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์ฯ
ชัยนาท
2.ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. อบรมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์

1.พัฒนาระบบและองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
3.โครงการพิธีวางศิลาฤกษ์
หอพักนักศึกษา

1.พัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชดาริ
2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
3.โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
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งบประมำณ
สรุปงบประมำณประจำปี 2557
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

จำนวนเงิน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศเป็น
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิน่ และสังคมโลก
งบประมำณเงินแผ่นดิน
1
โครงการที่ 1 จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
98,000
งบประมำณเงินรำยได้
2
โครงการที่ 2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3
4

โครงการที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการประเมินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และ
ศักยภาพทางการศึกษา
โครงการที่ 4 ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ประจาปีการศึกษา 2557

5

โครงการที่ 5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ

6

โครงการที่ 6 อัตลักษณ์ประจาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

7

โครงการที่ 7 อบรมภาษาอังกฤษเตรียมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

8

โครงการที่ 8 ประกวดเว็บไซด์ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม

3,978,835
7,350
1,500
9,900
6,500
17,250
8,600

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
9
โครงการที่ 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
5,000
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
งบประมำณเงินแผ่นดิน
10
โครงการที่ 10 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และอนุรักษ์ควำมเป็นไทย
งบประมำณเงินรำยได้
11
โครงการที่ 11 ขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้าน้อย
12

โครงการที่ 12 ขนบธรรมเนียมภูมิปัญญาทานาข้าว

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
13
โครงการที่ 13 การบริหารจัดการความเสี่ยง
14

โครงการที่ 14 การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

15

โครงการที่ 15 ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดี

15

100,000

136,150
63,850
4,840
5,000
1,000

ลำดับที่
ชื่อโครงกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
16
โครงการที่ 16 ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
17

โครงการที่ 17 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

18

โครงการที่ 18 การอบรมการบริหารจัดการ การสร้างกลยุทธ์

19

โครงการที่ 19 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมงบประมำณทั้งสิ้น
แผนภูมิสรุปงบประมำณปี 2557แต่ละประเภท
งบประมำณเงินแผ่นดิน

100%
โครงการที่ 1 จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ชัยนาท
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จำนวนเงิน
135,300
20,070
3,000
4,455
4,606,600

แผนภูมิสรุปงบประมำณปี 2557แต่ละประเภท
งบประมำณเงินรำยได้
0%
0%

2%

0%

2% 0%
0%
0%
1%
3%
3%

0%
0%
0%

0%
0%

0%

0%

86%
โครงการที่ 2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการประเมินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และศักยภาพทางการศึกษา
โครงการที่ 4 ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการที่ 5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงการที่ 6 อัตลักษณ์ประจาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
โครงการที่ 7 อบรมภาษาอังกฤษเตรียมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โครงการที่ 8 ประกวดเว็บไซด์ด้านคุณธรรมและวัฒนธรรม
โครงการที่ 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 10 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
โครงการที่ 11 ขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้าน้อย
โครงการที่ 12 ขนบธรรมเนียมภูมิปัญญาทานาข้าว
โครงการที่ 10 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
โครงการที่ 13 การบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการที่ 14 การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
โครงการที่ 15 ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดี
โครงการที่ 16 ประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
โครงการที่ 17 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โครงการที่ 18 การอบรมการบริหารจัดการ การสร้างกลยุทธ์
โครงการที่ 19 พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

17

สรุปงบประมำณงบพัฒนำศูนย์ฯชัยนำท
ประจำปีงบประมำณ 2557
ลำดับที่
โครงกำร
ชื่อโครงกำร
จำนวนเงิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกระแสโลก
1
โครงการที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุด)
302,720
2
โครงการที่ 2 จัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
591,050
3
โครงการที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
7,295,380
4
โครงการที่ 4 การวิเคราะห์แผนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
81,300
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกระดับกับภำครัฐ เอกชน และต่ำงประเทศ
5
โครงการที่ 5 เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง
3,700
6
โครงการที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
302,000
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชำติ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร
7
โครงการที่ 7 ครบรอบ 13 ปี จันทรเกษม – ชัยนาท
38,850
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
8
โครงการที่ 8 ปรับสภาพภูมิทัศน์ (ระยะที่ 2)
915,000
9
โครงการที่ 9 พัฒนาบุคลากร
120,000
10
โครงการที่ 10 ซ่อมแซมอาคารการเรียนการสอน
824,000
11
โครงการที่ 11 ปรับพื้นถนนและฝังท่อระบายน้าภายในศูนย์ฯ ชัยนาท
470,000
12
โครงการที่ 12 โรงซ่อมบารุง วัสดุ อุปกรณ์
260,000
13
โครงการที่ 13 ระบบกรองน้าบาดาล
210,000
14
โครงการที่ 14 ก่อสร้างทีจ่ อดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
410,000
15
โครงการที่ 15 จัดหาอุปกรณ์ฟิตเนส
166,000
16
โครงการที่ 16 โรงอาหารมาตรฐานและอาหารปลอดภัย(ระยะที่1)
360,000
17
โครงการที่ 17 ปรับปรุงสนามฟุตบอล
500,000
18
โครงการที่ 18 ติดตั้งเสียงตามสาย
150,000
รวมงบประมำณทั้งสิน้
13,000,000

18

แผนภูมิแสดง ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกระแสโลก
1% 4%
7%

88%

โครงการที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ (ห้องสมุด)
โครงการที่ 2 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
โครงการที่ 4 การวิเคราะห์แผนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทุกระดับกับภำครัฐ เอกชน และต่ำงประเทศ
1%

99%

โครงการที่ 5 เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง
โครงการที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ

19

แผนภูมิแสดง5 ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชำติ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร

100%

โครงการที่ 7 ครบรอบ 13 ปี จันทรเกษม – ชัยนาท

แผนภูมิแสดงยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล

3%
8%

11%

21%

3%

4%
9%

19%
6%

11%

5%
โครงการที่ 8 ปรับสภาพภูมิทัศน์ (ระยะที่ 2)
โครงการที่ 9 พัฒนาบุคลากร
โครงการที่ 10 ซ่อมแซมอาคารการเรียนการสอน
โครงการที่ 11 ปรับพื้นถนนและฝังท่อระบายน้าภายในศูนย์ฯ ชัยนาท
โครงการที่ 12 โรงซ่อมบารุง วัสดุ อุปกรณ์
โครงการที่ 13 ระบบกรองน้าบาดาล
โครงการที่ 14 ก่อสร้างที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โครงการที่ 15 จัดหาอุปกรณ์ฟิตเนส
โครงการที่ 16 โรงอาหารมาตรฐานและอาหารปลอดภัย(ระยะที1่ )
โครงการที่ 17 ปรับปรุงสนามฟุตบอล
โครงการที่ 18 ติดตั้งเสียงตามสาย
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สรุปโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557(ภำคในเวลำรำชกำร และภำคนอกเวลำรำชกำร)
โครงกำรที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อโครงกำร
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้ว
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มหาวิทยาลัยสีขาว
สร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด “University No Place for Drug”
โครงการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามนโยบายตามสถานศึกษา 3 ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา เรื่อง บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โครงการร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษลุ่มแม่น้าน้อย
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ตัวน้อย ท่องเที่ยวเมืองสรรค์
โครงการธรรมะในลานธรรม จิตแจ่มใส
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 5”
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมชุมชนและจิตอาสา “รักษา
สิ่งแวดล้อม
โครงการการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจาปี 2557
โครงการสงกรานต์นาทิ
้ พย์ ประจาปี 2557
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “ยุทธศาสตร์สร้างความสาเร็จ
กิจกรรมการประชุมประจาปีสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท
โครงการ Big Cleaning Day กิ จ กรรม 5 ส. เพื่ อ การพั ฒ นาสุ น ทรีย ภาพด้ า น
ศิลปะและวัฒนธรรม

รวม
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งบประมำณ
ภายนอก
สนับสนุน
5,000
85,000
12,000
20,000
ภายนอก
สนับสนุน
ภายนอก
สนับสนุน
8,300
51,200
40,490
งปม.
มหาวิทยาลัย
19,500
รายได้
600
งปม.
มหาวิทยาลัย

แผนภูมิสรุปโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557(ภำคในเวลำรำชกำร
และภำคนอกเวลำรำชกำร)
0
600
0
19,500
0
40,490
51,200
1

8,300
0
0
20,000
12,000
85,000
5,000
0
0

10000

20000

30000

โครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส.

40000

50000

60000

70000

80000

เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมการประชุมประจาปีสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “ยุทธศาสตร์สร้างความสาเร็จ
โครงการสงกรานต์น้าทิพย์ ประจาปี 2557
โครงการการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจาปี 2557
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมชุมชนและจิตอาสา “รักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “ช่อมะตูมเกมส์

ครั้งที่ 5”

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการธรรมะในลานธรรม จิตแจ่มใส
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ตัวน้อย ท่องเที่ยวเมืองสรรค์
โครงการร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษลุ่มแม่น้าน้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา เรื่อง บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ตามนโยบายตามสถานศึกษา 3 ดี
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90000

บุคลำกร
ที่

ตำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำ

ผู้อานวยการศูนย์

ปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล
ผู้อำนวย

1

ผศ.ดร.สถาพรถาวรอธิวาสน์
รองผู้อำนวยกำร

1

ผศ.ฉัตรชนกเธียรปรีชา

รองผู้อานวยการ

ปริญญาโท

2

ผศ.ธนทรรศน์พลเดช

รองผู้อานวยการ

ปริญญาโท

ช่วยราชการ

ปริญญาโท

ลูกจ้ำงประจำ
1

นายสัมพันธ์รุ่งฤทธิ์
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร

1

นายวิจิตรจารุโณประถัมภ์

อาจารย์

ปริญญาโท

2

นางสาววิลาสินีชูทอง

อาจารย์

ปริญญาโท

1

นายติณณ์วิไลขา

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

2

นางสาวมารยาทวงษ์พวง

ปริญญาตรี

3

นางสาวยุพาพรรัตนจันทร์

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

4

นางสาวอุไรรื่นฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ปริญญาตรี

5

นายเอกชัยคงเพ็ง

นักประชาสัมพันธื

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ลูกจ้ำงประจำตำมสัญญำ
1

นายอิทธิรงค์จงใจ

นักแนะแนวอาชีพ

ปริญญาตรี

2

นางโศภิตคงนิสัย

บรรณารักษ์

ปริญญาตรี

3

นายอรินทร์ศักดิ์รัตนะวงษ์

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

4

นายวริทธิ์นันท์น้อยเอี่ยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

5

นางสาวสุภาพรวงษ์พวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

ปริญญาตรี

6

นางสาวทองเล็กสมสมัย

คนงาน

7

นายนิพนธ์จันทร์สุเทพ

คนงาน

8

นายภิรมย์จีนอ่า

คนงาน

9

นายลาเพยดิษผึ้ง

คนงาน

10

นางสาวสายชลสนธิโพธิ์

แม่บ้าน

11

นางสุรีแสนนาไต้

คนงาน

12

นายอมรเทพอยู่เจริญ

พนักงานอาคารสถานที่

13

นายสันติ น้อยแสง

พนักงานขับรถ
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อำคำร สถำนที่
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ที่
1
2

ประเภทอำคำร

จำนวน(หลัง)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
จำนวน(หลัง)
1
1
2

อาคาร สปอ.
หอประชุม MKC
อาคารจันทร์ลอย
อาคารช่อมะตูม
อาคารเรียนเทพหิรัณย์มหามงคลรัตน์
อาคารเรียนแม่ทองคาเมฆโต
อาคารหอประชุม
โรงเกษตร1
โรงเกษตร 2
อาคารห้องน้าหอประชุมใหญ่
อาคารห้องน้าหลังอาคารช่อมะตูม
รวม
อำคำรที่กำลังก่อสร้ำง
โรงอาหาร
โรงซ่อมบารุง
รวม
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อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีระบบเครือข่ายเป็นแบบ Gigabit Network มีการ
เชื่อมต่อระหว่าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพ
ด้วยความเร็ว 20 MB มีการเชื่อมต่อระบบ Internet กับผู้ให้บริการ กับ
CAT Telecom
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่อง และทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แบบเช่า ให้อีกจานวน 60 เครื่อง ในการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาในการเรียนประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เพื่อ
ใช่การเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และมีบริการเครือข่ายไร้สาย

(Wireless Lan )ไว้ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก าร อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และ นั ก ศึ ก ษา จ านวน 6 จุ ด โดยทางศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้แจก Username และ Password ให้กับนักศึกษา ทุกคนเพื่อเข้าใช้ Internet
และเพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. การยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้
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ผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
Results of Mission Opertions and
Implementations
 กำรจัดกำรศึกษำ
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ.
 ข้อมูลด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
 ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
 ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 ข้อมูลด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ข้อมูลโครงกำรควำมร่วมมือ MOU กับหน่วยงำนภำยในและ
ต่ำงประเทศ
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กำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) หลักสูตรนิติศาสตร์
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (โดยบัณฑิตวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบ)
หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ปี พ.ศ.2555-2557 ได้แก่
1.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการรับนักศึกษา และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงาน โครงการและงบประมาณประจาปี ที่จะดาเนินการจัดการเรียนการสอน
แต่ละปีการศึกษา ซึ่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาทอยู่ในกรอบแผน และโครงการดังกล่าว
รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณทุกปี จึงขอเสนอการเห็นชอบการจัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ – ชัยนาทตามรายละเอียดดังแนบ

จำนวนนักศึกษำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ปีกำรศึกษำ
2555
2556
2557
รวม

ชั้นปีที่ 1
88
85
87
260

ชั้นปีที่
100
78
62
240

ชั้นปีที่
121
104
58
283

ชั้นปีที่
192
136
72
400
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รวม
501
403
279
1,183

จำนวนคงอยู่ หมำยเหตุ
501
403
279
1,183
-

ตำรำงแสดงจำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ

ตำรำง 1จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2555
แผนรับ
ภาค
สำขำวิชำ
ภาคสมทบ
ปกติ
รัฐประศาสนศาสตร์
40
40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
40
การจัดการทั่วไป
40
40
นิติศาสตร์
40
40
รวม
200
200

ปี 2555
ภาค ภาคสมทบ
ปกติ
13
25
13
12
0
0
0
30
26
37

รวม

ตำรำง 2จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556
แผนรับ
ภาค
สำขำวิชำ
ภาคปกติ
สมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
40
30
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
30
วิชาการจัดการ
40
30
รวม
120
90

ปี 2556
ภาค ภาคสมทบ
ปกติ
18
32
18
17
0
0
36
49

รวม

ตำรำง 3จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
แผนรับปี 2557
รับจริงปี 2557
สำขำวิชำ
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
20
35
37
41
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
20
13
การจัดการ
20
20
28
รวม
60
75
50
69
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หมำยเหตุ

36
25
39
30
53

50
35
18
85

รวม
78
13
28
119

หมำยเหตุ

ฝึกงาน2/56

หมำยเหตุ

กรำฟแสดงจำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ

150
100
50

53

85

119

0
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

จานวนนักศึกษา

ตำรำง 4กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรของสภำมหำวิทยำลัย และกำรรับทรำบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
หลักสูตร / สำขำวิชำ
สภำมหำวิทยำลัย
สกอ.
คุรุสภำ
- รัฐประศาสนสาสตร์
6/2549 (7 มิ.ย. 49)
8 พ.ค. 50
- นิติศาสตร์
11/2549 (18 ต.ค. 49)
23 ธ.ค. 49
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2/2549 (8 ก.ค. 49)
2 ธ.ค. 49
- การจัดการทั่วไป
2/2549 (8 ก.ค. 49)
2 ธ.ค. 49
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิชาชีพ
3/2551 (19 มี.ค. 51)
25 มี.ค. 52
ปีการศึกษา
ครู
2551-2552
(หลักสูตรปรับปรุง 2551)

29

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ/ศูนย์/สถำบัน/สำนัก
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ตำรำง ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ

30

หมำยเหตุไม่นาตัวบ่งชี้สกอ.ที่ 10.1, 10.2 มจษ.ที่ 11.1, 11.2 สมศ.ที่ 16.1,16.2, 17, 18.1 และ 18.2 มา
คานวณ
4.32คะแนน

31

แผนภูมิ ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2551 – ปี
กำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำ
2551

ปีกำรศึกษำ
2552

ปีกำรศึกษำ
2553

ปีกำรศึกษำ
2554

ปีกำรศึกษำ
2555

ปีกำรศึกษำ
2555

0.81

2.44

3.70

3.91

4.32

4.81

6

ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ
2551 – ปีกำรศึกษำ 2556

5

1

4.81

2.44

3
2

3.91

3.7

4

4.32

0.81

0
1
ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2553
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ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ศูน ย์การศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ จั นทรเกษม-ชั ยนาท ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสา
พัฒ นาชุม ชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชี วิต พั ฒ นาภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่นและสร้างวังคมอุดมคุณ ธรรม การ
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพ
สู่มาตรฐานวิชาชีพวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
ลำดับที่
1

สรุปข้อมูลเงินอุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมำณ 2557
แหล่งทุน
จำนวนโครงกำร
งบประมำณ(บำท)
เรื่อง
ทุนอุดหนุนวิจัย
1
87,000
รวม
1
87,000

ข้อมูลเงินอุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมำณ 2557
ลำดับที่
ชื่อโครงกำร
หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ
หน่วยงำน
1
การพัฒนาเครื่องสีข้าวโบราณ นายอิทธิรงค์ จงใจ
87,000 ศูนย์การศึกษาฯ
ชัยนาท
2
ความคิดเห็นต่อการจัด
ผศ.สถาพร ถาวร
7,000
งบประมาณ
การศึกษานอกที่ตั้งเขตภาค
อธิวาสน์
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
กลางตอนบน
ชัยนาท
รวม
87,000
33

ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ลำดับที่
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
งบประมำณแผ่นดิน
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
1
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
อย่างเพลิดเพลิน
กิจกรรมที่ 2 อบรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP
กิจกรรมที่ 4 การอบรมมัคคุเทศก์น้อย
งบประมำณเงินรำยได้
1
โครงการอบรมบริหารจัดการการสร้างกลยุทธ์
2
เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง

งบประมำณ

100,000

3,000
3,700

ข้อมูลด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
งบประมำณเงินรำยได้
1
โครงการบวงสรวงพ่อขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้าน้อย ครั้ง
ที่ 35
2
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์น้า
ทิพย์
3
โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2556
4
โครงการแห่เทียนจานาพรรษา

34

งบประมำณ

26,000
15,000
10,000
20,000

ข้อมูลโครงกำรควำมร่วมมือ MOU กับหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ
ที่

4

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กรที่ร่วมลงนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
มหาวิทยาลัยกาแพงเพชร แม่สอด
กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้าน
สระไม้แดง
ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ

5

วงดนตรีพลังหนุ่มศิษย์อาจารย์ญา 2

1

2
3

ด้าน
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

วันเดือนปีที่ลงนาม
5 ก.ค. 2556

ประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมวิชาชีพอิสระของชุมชน
อย่างครบวงจร
การใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร
การให้ความรู้ทางวิชาการโดยการ
เป็นวิทยากรและเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษาศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาท
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

3 มี.ค. 2557
11 ก.พ. 2556
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10 ม.ค. 2556

6 พ.ย. 2555

คณะผู้บริหำร






รำยนำมผู้บริหำรศูนย์กำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่

36

รำยนำมผู้บริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ 2543-2554)

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษมศรี อัศวศรีพงษ์ธร รักษำรำชกำร 2554-2555)

37

( ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์ 2555-ปัจุบัน )

38

ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

( ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร ถำวรอธิวำสน์)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39

คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รำยนำม
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผศ. ธนทรรศน์ พลเดช
ผศ.ฉัตรชนก เธียรปรียา
พระครูศีลพัฒนชัย
อาจารย์วิสุทธิ์ ม่วงทอง
พลโท มานิจ บุญโปร่ง
นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

.

40

คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

ผศ.ดร. สถำพร ถำวรอธิวำสน์
ประธำนกรรมกำร

ผศ. ธนทรรศน์ พลเดช
กรรมกำร

พลโท มำนิจ บุญโปร่ง
กรรมกำร

อำจำรย์วิสุทธิ์ ม่วงทอง
กรรมกำร

พระครู ศีลพัฒนชัย
กรรมกำร

นำยวิจิตร จำรุโณประถัมภ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

41

คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

ผศ. ดร. สถำพร ถำวรอธิวำสน์
ประธำนกรรมกำร

ผศ. ธนทรรศน์ พลเดช
กรรมกำร

นำยติณณ์ วิไลขำ
กรรมกำร

ผศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชำ
กรรมกำร

นำงสำวมำรยำท วงษ์พวง
กรรมกำร

นำงสำวอุไรรื่นฤทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
42

นำยวิจิตร จำรุโณประถัมภ์
กรรมกำร

นำงสำวยุพำพร รัตนจันทร์
กรรมกำร

บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่

42

นำยวิจติ ร จำรุโณประถัมภ์
รักษาการหัวหน้าสานักงาน

นำงสำวยุพำพร รัตนจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

อำจำรย์
วิลำสินี ชูทอง
อาจารย์ประจาศูนย์ฯชัยนาท

นำงสำวอุไร รื่นฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป

นำยสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำยเอกชัย คงเพ็ง
นักประชาสัมพันธ์

นำยติณณ์ วิไลขำ
นักวิชาการพัสดุ

นำงโศภิต คงนิสัยบรรณารักษ์

นำงสำวมำรยำท วงษ์พวง
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียน

นำยวริทธิ์นนั ท์ น้อยเอี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่

43
นำงสำวสุภำพร วงษ์พวงเจ้ำหน้ำที่
บริหารงานทัว่ ไป

นำยอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

เจ้ำหน้ำที่คนงำน

นำยนิพนธ์ จันทร์สุเทพ
ฝ่ายอาคารและสถานที่

นำงสำวทองเล็ก สมสมัย
ฝ่ายอาคารและสถานที่

นำยอมรทพ อยู่เจริญ
ฝ่ายอาคาร และสถานที่

นำยลำเพยดิษผึ้ง
ฝ่ายอาคาร และสถานที่

นำงสุรี แสนนำไต้
ฝ่ายอาคารและสถานที่
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นำยสันติ น้อยแสง
พนักงานขับรถ

นำงสำวสำยชล สนธิโพธิ์
ฝ่ายอาคารและสถานที่

ภำคผนวก
 ข้อมูลนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2557
 ผลงำนนักศึกษำ
 ประมวลภำพกิจกรรม
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ข้อมูลนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
จำนวนนักศึกษำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม–ชัยนำท
ภำคในเวลำรำชกำร (ปกติ)
ลำดับ
1

หมู่เรียน
ศศ.บ.541(4)/71

สำขำ
รัฐประศาสนศาสตร์

จำนวน (คน)
13

2

ศศ.บ.551(4)/71

รัฐประศาสนศาสตร์

9

3

ศศ.บ.561(4)/71

รัฐประศาสนศาสตร์

15

4

ศศ.บ.571(4)/71

รัฐประศาสนศาสตร์

31

5

บธ.บ.541(4)/71

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13

6

บธ.บ.551(4)/72

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18

7

บธ.บ.561(4)/72

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

8

บธ.บ.571(4)/72

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13

รวม

รวม

129

ภำคในเวลำรำชกำร
ศศ.บ.541(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์
10%

13%

7%

10%

12%

14%
10%

ศศ.บ.551(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.บ.561(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.บ.571(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.บ.541(4)/71 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24%

บธ.บ.551(4)/72 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.561(4)/72 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.571(4)/72 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ข้อมูลนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
จำนวนนักศึกษำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หมู่เรียน
ศศ.บ.542(4)/71
ศศ.บ.552(4)/71
ศศ.บ.562(4)/71
ศศ.บ.572(4)/71
บธ.บ.542(4)/71
บธ.บ.552(4)/71
บธ.บ.562(4)/71
บธ.บ.572(4)/71

ภำคนอกเวลำรำชกำร (สมทบ)
สำขำ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ

จำนวน (คน)
21
20
24
26
25
11
6
17

รวม

150

129
279

รวมทั้งสิ้น

ภำคนอกเวลำรำชกำร

7%

4%

ศศ.บ.542(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์

11%

14%

ศศ.บ.552(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์

14%
17%
17%

16%

ศศ.บ.562(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์

ศศ.บ.572(4)/71 รัฐประศาสนศาสตร์
บธ.บ.542(4)/71 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.552(4)/71 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

บธ.บ.562(4)/71 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ.572(4)/71 การจัดการ
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ผลงำนนักศึกษำ
นำงสำวยศยำ สีแพ่ง นักศึกษำสำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับ รำงวัลเพชรสยำม ประจำปี 2557ประเภทนักศึกษำ
วันที่ 10 กันยำยน 2557
ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

นำยสมคิด วงศ์สุวรรณ นักศึกษำสำขำวิชำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรำงวัลโครงกำรลมหำยใจไร้มลทิน
นักศึกษำได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรเขียนประกวดเรียงควำมเสริมสร้ำงค่ำนิยมแห่ง
ควำมซื่อสัตย์สุจริต ระดับอุดมศึกษำ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557
ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุม IMPACT เมืองทองธำนี
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ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2557
โครงกำรสงกรำนต์น้ำทิพย์
ณ อำคำรแม่ทองคำ เมฆโต ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
วันที่ 19 เมษำยน 2557

โครงกำรทบทวนประวัติศำสตร์เมืองสรรคบุรี วันที่ 9 กรกฎำคม 2557 ณ หอประชุมศูนย์
กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
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พัฒนำอัตลักษณ์
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น กำรอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง "กำรจัดทำ
สำรบัญ ด้วย Microsoft word" วันอำทิตย์ ที่ 11 พฤษภำคม 2557

โครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำชุมชน
วันที่ 14-16 มีนำคม 2557
ณ โรงเรียนวัดวังตะเคียน อ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนำท
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ช่อมะตูมเกมส์ ครั้งที่ 5
ระหว่ำงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนำคม 2557
ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2556
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2557
ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

52

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่ำงเพลิดเพลิน
วันที่ 23-24 สิงหำคม 2557 ณ หอประชุมศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

โครงกำรเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557
ณ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

53

กระบวนกำรผลิตข้ำวไรซ์เบอรี่ พื้นที่ 1 ไร่
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
วันที่ 25 มิถุนำยน 2557 – 15 ตุลำคม 2557

พิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปี 2557
วันที่ 19 กรกฎำคม 2557 ร หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

54

โครงกำรบูรณำกำรประสบกำรณ์และพื้นที่ระหว่ำงศิษย์เก่ำ ชุมชน และมหำวิทยำลัย
วันที่ 9 กรกฎำคม 2557 ณ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

พิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2557
วันที่ 11 กันยำยน 2557
ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

55

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ และกิจกรรมพบผู้ปกครอง ปีกำรศึกษำ 2557
วันที่ 8 สิงหำคม 2557 ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
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คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือรำยงำนประจำปี 2557
ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผศ. ธนทรรศน์ พลเดช
ผศ.ฉัตรชนก เธียรปรียา
นาย วิจิตร จารุโณประถัมภ์
นางสาว วิลาสินี ชูทอง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน
อาจารย์ประจาศูนย์ฯชัยนาท

คณะผู้รวบรวม
นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์
นายติณณ์ วิไลขา
นายเอกชัย คงเพ็ง
นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม
นางสาวมารยาท วงษ์พวง
นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์
นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์
นางโศภิต คงนิสัย
นางสาวสุภาพร วงษ์พวง
นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์
ผู้จัดทำ
นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม
แหล่งข้อมูล สถาบัน คณะ ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

57

58

