พระราชทานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนพุทธศักราช 2556
"งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวางเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย
เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆอันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดาข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกีย่ วข้องจึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
สติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัยโดยถือว่าความคิดเห็นและคาวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการ
แก้ ไขปั ญหาต่า งๆให้ งานทุก ส่ ว นทุ กด้ า นของแผ่ นดิ น ส าเร็ จ ผลเป็น ความเจริ ญมั่ น คงแก่ป ระเทศชาติแ ละ
ประชาชนอย่างแท้จริง"

ในปีงบประมาณ 2558ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ดาเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาศูนย์ฯจนบรรลุนโยบาย
ปรัชญาพันธะกิจและสอดคล้อง กับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยทั้งพันธะกิจการเรียนการสอนการวิจัยการ
บริการ วิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรายงานประจาปี 2558 ได้นาเสนอข้อมูลด้านประวัติ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารจัดการ แผนกลยุทธ์
ศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหาร บุคลากร งบประมาณ กิจกรรมประจาปี และผลการประเมินคุณภาพประจาปี
2556-2558
ข้อมู ลรายงานประจ าปีเ ป็น ข้อ มู ลที่ สามารถน าไปใช้ ใ นการวางแผนและก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุง
หน่วยงานในปีต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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 ปรัช ญา วิสัย ทัศน์ อั ตลัก ษณ์ ของบัณฑิ ต เอกลั กษณ์ ( Uniqueness)พัน ธกิ จ
เป้าประสงค์
 วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์
 คติธรรมประจามหาวิทยาลัย
 สีประจามหาวิทยาลัย
 ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
 ประวัติมหาวิทยาลัย
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ปรัชญา (Philosophy)
“ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วิสัยทัศน์(Vision)
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสาก้าวหน้าเทคโนโลยี”

พันธกิจ
1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิตให้ความรู้คู่คุณธรรมและมีศักยภาพสู่มาตรฐาน
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม
4. บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. อนุรักษ์ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
3. พัฒนาผลงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาด้านอาชีพและบริการวิชาการ
5.ปลูกฝังและอนุรักษ์ความเป็นไทย
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วัตถุประสงค์ (Objective)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.
เพื่ อ ขยายการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าคตามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น
2.
เพื่ อ ให้ ป ระชาชน เยาวชนได้ ศึ ก ษาใกล้ บ้ า นเป็ น การลดค่ า ใช้ จ่ า ยและปั ญ หาสั ง คม
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนรักท้องถิ่น รักวัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่ อ ให้ ป ระชาชน เยาวชนชาวชั ย นาทและจั ง หวั ดใกล้ เ คีย งได้ มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
5. เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมชั ย นาทได้ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการในฐานะ
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 สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และพัฒนางานประจาได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
4.2 มีภาวะผู้นาในการทางานของกลุ่ม
4.3 มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานของกลุ่ม
4.4 มีความรับผิดชอบต่ออาชีพมีน้าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อส่วนรวม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างมี
วิจารณญาณเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
5.2 มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา“บัณฑิตย่อมฝึกฝน”
สีเทาสีเหลือง

สีประจามหาลัย

สีเทา

หมายถึง ปัญญา

สีเหลือง

หมายถึง ความมีคุณธรรม

ต้นไม้ประจาศูนย์ฯชัยนาท “ต้นมะตูม” “Aeglemarmelos (L.) Correa ex Roxb.”
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการขอใช้ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ณ บ้านดอนอรัญญิก ต.แพรกศรีราชาอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมื่อต้นปี พ.ศ. 2543
เพื่อขยายเป็นวิทยาเขตของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมในขณะนั้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น
คื อ ท่ า นอารยะ วิ วั ฒ น์ ว านิ ช ได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การขอใช้ ที่ดิ น อย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและ
ประชาชนในจังหวัดชัยนาทได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาอุดมศึกษาโดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิ
ศักดิ์ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการในขณะนั้นในฐานะผู้ริเริ่มในการขอใช้ที่ดินได้รายงาน
ให้ร องศาสตราจารย์ สุว รรณี ศรีคุ ณอธิ การบดีในขณะนั้ นได้ รับ ทราบการขอใช้ที่ดิน ดอนอรัญญิ ก
หลังจากการถอนสภาพการเป็นที่ดิน สปก. เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 แล้วกรมที่ดินได้เสนอให้
กระทรวงมหาดไทยประกาศขึ้นทะเบียนที่ดินหมู่ 7-8 ดอนอรัญญิกต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.
ชัยนาท จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.
2548 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นาประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม 122 ตอนที่ 24ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548หลังจาก
นั้น พระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลาวงปู่ฤาษีตาไฟ) เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ (วัดหนองทาระภู) อ.หันคา
จ.ชัยนาทได้มีเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์สร้างอาคารเรียนเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น
ได้ทาพิธีจกดินวางฐานอาคารและตอกเสาเข็ม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และต่อมา
ประมาณกลางปี พ.ศ. 2550 คุณแม่ทองคา เมฆโต ได้บริจาคอาคารเรียนแม่ทองคาเมฆโต เป็นอาคาร
เรียน 4 ชั้นให้กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
คณะกรรมการประจาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
งบประมาณ
บุคลากร
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี

7

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

สานักงานประกันคุณภาพ

คณะ หรือหน่ วยงาน
เทียบเท่ า
คณะเกษตรและชีวภาพ
(ปฏิบตั กิ าร)2
คณะมนุษย์ ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
คณะวิ
(ปฏิบทตั ยาการจั
กิ าร)2 ดการ
(ปฏิบตั กิ าร)2
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
(ปฏิบตั กิ าร)2
บัณฑิตวิทยาลัย
(ปฏิบตั กิ าร)2
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
ศู(ปฏิ
นย์ กบารศึ
กษาฯชัยนาท
ตั กิ าร)2
(ปฏิบตั กิ าร)2
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สถาบัน
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
(ปฏิบตั กิ าร)2

สานัก
ส.ส่ งเสริมวิชาการ
(ปฏิบตั กิ าร)2
ส.วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส.ศิ
นธรรม
(ปฏิลบปวัตั กิ ฒาร)2
(ปฏิบตั กิ าร)2

ผู้อานวยการ

หัวหน้ าสานักงาน
(บริหาร)1

9

งานบริหารงานทั่วไป
จ.บริหารงานทั่วไป (ชานาญการ)(1)

งานนโยบายและแผน (3)
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน(ชานาญการ)(1)

งานบริหารการศึกษา(6)
นักวิชาการศึกษา(ชานาญการ)(1)

เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัตกิ าร)2
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัตกิ าร)1
นักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัตกิ าร)1
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
(ลูกจ้ างประจา)1
คนงาน(ปฏิบัติงาน)6

นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
(ปฏิบัตกิ าร)1
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบตั กิ าร)2
(ปฏิบัตกิ าร)1

นักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัตกิ าร)3
บรรณารักษ์ (ปฏิบัตกิ าร)1
(ปฏิบตั กิ าร)2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัตกิ าร)1

พนักงานขับรถ(ปฏิบตั ิงาน)
1
ช่ างเทคนิค(ปฏิบัติงาน)1

ลาดับที่
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.

รายนาม
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์

พระครูศีลพัฒนชัย
อาจารย์วิสุทธิ์ ม่วงทอง
พลโท มานิจ บุญโปร่ง
นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
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ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ประเภทบุคลากร

สาขาคอมฯธุรกิจ
1. นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
2. นางสาวโอปอ กลับสกุล
3. นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม
4. นางสาวลวัณกร สร้อยมาต
5. นางสาวรินทร์ลภัส ศักดิ์ชัยวัฒนา

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สาขาการจัดการทั่วไป
6. นางสาวนภัสสร ตื่มสูงเนิน
7. นางสาวศศิกานต์ จรณะกรัณย์
8. นางสาวนุชนาถ มีสมพืชน์
9. นางสาวชลธิชา ทิพย์ประทุม
10. นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
11. นางสาวณพัชญ์ปภา ราศรี
12. นางสาวทัศนีย์ สาแก้ว
13. นางสาวรติพร ราชปรีชา
14. นางสาววิฬารัตน์ ชูขาว
15. นางสาววิลาสินี ชูทอง

ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

11

12

13

สรุปงบประมาณ ประจาปี 2558
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

จานวนเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเป็นส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
งบประมาณเงินแผ่นดิน
1.
โครงการที่ 1 จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
98,000
งบประมาณเงินรายได้
2
โครงการที่ 1 พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาศูนย์ฯ ชัยนาท
4,712,210
3
โครงการที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและอนุรกั ษ์คูคลอง
81,900
4
โครงการที่ 3 ปฐมนิเทศอาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์ใหม่
9,000
5
โครงการที่ 4 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
37,440
6
โครงการที่ 5 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาคปกติ) ฯ
2,400
7
โครงการที่ 6 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาคนอกเวลา) ฯ
4,000
8
โครงการที่ 7 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาคนอกเวลา) ฯ
4,000
9
โครงการที่ 8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาคปกติ) ฯ
2,400
10
โครงการที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
28,400
11
โครงการที่ 10 การพัฒนาประสบการณ์นักศึกษาสู่อาเซียน
10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
งบประมาณเงินรายได้
12
โครงการที่ 11 บริการวิชาการในชุมชนและพัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์ฯชัยนาท
26,850
13
โครงการที่ 12 ประกวดคลิปวิดโี อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
10,000
14
โครงการที่ 13 อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
10,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย
งบประมาณเงินรายได้
15
โครงการที่ 14 พัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5,000
16
โครงการที่ 15 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
17,200
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
17
โครงการที่ 16 พัฒนาบุคลากร
120,000
18
โครงการที่ 17 อบรมการจัดทาแผนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
81,700
19
โครงการที่ 18 พัฒนาระบบบริหารธรรมาภิบาล
102,500
20
โครงการที่ 19 บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้(KM)
32,700
21
โครงการที่ 20 การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดี
1,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
22
โครงการที่ 21 พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ
8,000
23
โครงการที่ 22 ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
10,000
5,414,700
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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งบประมาณเงินแผ่นดิน

100%
โครงการที่ 1 จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

งบประมาณเงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
1% 0%
0%
2%

0%

0%

0%

0%
1%

96%
โครงการที่ 1 พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาศูนย์ฯ ชัยนาท
โครงการที่ 2 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและ
อนุรักษ์คูคลอง
โครงการที่ 3 ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ใหม่
โครงการที่ 4 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โครงการที่ 5 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ(ภาคปกติ)
โครงการที่ 6 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ(ภาคนอกเวลา)
โครงการที่ 7 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ(ภาคนอกเวลา)
โครงการที่ 8 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ(ภาคปกติ)
โครงการที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

15

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
15%

85%
โครงการที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้หอ้ งสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย

23%

77%

โครงการที่ 14 พัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการที่ 15 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

16

ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

0%
10%

36%

30%
24%
โครงการที่ 16 พัฒนาบุคลากร
โครงการที่ 17 อบรมการจัดทาแผนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
โครงการที่ 18 พัฒนาระบบบริหารธรรมาภิบาล
โครงการที่ 19 บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้(KM)
โครงการที่ 20 การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

44%
56%

โครงการที่ 21 พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ
โครงการที่ 22 ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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สรุปงบประมาณงบพัฒนาศูนย์ฯชัยนาท ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับ
โครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
1
โครงการที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
3,436,000
2
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
583,679
ยุทธศาสตร์ที่ 4.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอนุรักษ์ความเป็นไทย
3
โครงการที่ 3 พิธีวางศิลาฤกษ์หอพักนักศึกษา
48,900
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา
4
โครงการที่ 4 พัฒนาศูนย์ฯ ชัยนาท
2,244,000
5
โครงการที่ 5 บริหารจัดการงานของศูนย์ฯชัยนาท
5,035,421
6
โครงการที่ 6 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
502,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6.พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่
7
โครงการที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
1,150,000
พระราชดาริ
รวมทั้งสิ้น
13,000,000
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งบประมาณงบพัฒนาศูนย์ฯชัยนาท ประจาปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เป็น แหล่ งเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

15%

85%

โครงการที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและอนุรักษ์ความเป็นไทย

100%

โครงการที่ 3 พิธีวางศิลาฤกษ์หอพักนักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

6%

29%

65%

โครงการที่ 4 พัฒนาศูนย์ฯ ชัยนาท
โครงการที่ 5 บริหารจัดการงานของศูนย์ฯชัยนาท
โครงการที่ 6 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6.พัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

100%

โครงการที่ 7 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ

20

สรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 (ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลา
ราชการ)
โครงการที่

ชื่อโครงการ

การดาเนินงาน
ดาเนินการ
แล้ว

1
2.
3.
4.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และวันนับพบผู้ปกครอง
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินิ
โครงการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และวันนับพบผู้ปกครอง
โครงการ Student EdPEx พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิม
นิเทศ)
โครงการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ด้าน
บริหารจัดการ)
- การบริหารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
โครงการจั ดการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการสร้ า งวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
(แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “ช่อมะตูมเกมส์” ครั้งที่ 7)
- การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม)
- ขุนสรรค์วรี ะบุรุษแหล่งลุ่มแม่น้าน้อย
- สงกรานต์น้าทิพย์
โครงการจั ดการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการสร้ า งวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
(แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “ช่อมะตูมเกมส์” ครั้งที่ 7)
- การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม

11.
12.

13.

14.

รวม

งบประมาณ

อยู่
ระหว่าง
ดาเนินการ






73,000


-




20,000
3,750



30,000




20,000
10,000






44,500



5,000



20,000



10,000

133,250
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หมายเหตุ

งบประมาณ
มหาวิทยาลัย

แผนภูมิ สรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
(ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ)
จานวนเงิน
การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
(แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “ช่อมะตูมเกมส์” ครั้งที่ 7)
การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
โครงการจัดการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
สงกรานต์น้าทิพย์
ขุนสรรค์วีระบุรุษแหล่งลุ่มแม่น้าน้อย
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมด้าน…
การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “ช่อมะตูมเกมส์” ครั้งที่ 7
การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
โครงการจัดการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (ด้านบริหารจัดการ)
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ)
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ Student EdPEx พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และวันนับพบผู้ปกครอง
โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
โครงการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
โครงการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินิ
โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และวันนับพบผู้ปกครอง
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10,000
20,000
5,000
44,500
10,000
20,000

30,000
3,750
20,000

73,000

ที่

ตาแหน่ง

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ผู้อานวย
1

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

ผู้อานวยการศูนย์ฯชัยนาท

ปริญญาเอก

รองผู้อานวยการ
1

รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา

รองผู้อานวยการ

ปริญญาโท

2

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์

รองผู้อานวยการ

ปริญญาโท

ช่วยราชการ

ปริญญาโท

ลูกจ้างประจา
1

นายสัมพันธ์รุ่งฤทธิ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

1

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

อาจารย์

ปริญญาโท

2

นางสาววิลาสินี ชูทอง

อาจารย์

ปริญญาโท

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
1

นายติณณ์ วิไลขา

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

2

นางสาวมารยาท วงษ์พวง

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

3

นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี

4

นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี

5

นายเอกชัย คงเพ็ง

นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี

6

นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

7

นางสาวสุภาพร วงษ์พวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี

8.

นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

ลูกจ้างประจาตามสัญญา
1

นายอรินทร์ศักดิ์รัตนะวงษ์

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

2

นางสาววาสนา คาสงค์

บรรณารักษ์

ปริญญาตรี

3

นางสาวเอมวิกา อยู่เย็น

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ปริญญาตรี

4

นางสาวทองเล็ก สมสมัย

คนงาน

5

นายนิพนธ์ จันทร์สุเทพ

คนงาน

6

นางสุรี แสนนาไต้

คนงาน

7

นางอนันต์ หวังดี

คนงาน

8

นายอมรเทพ อยู่เจริญ

คนงาน

9

นายสันติ น้อยแสง

พนักงานขับรถ
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ที่
1
2

ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคาร สปอ.
หอประชุม MKC
อาคารจันทร์ลอย
อาคารช่อมะตูม
อาคารเรียนเทพหิรัณย์มหามงคลรัตน์
อาคารเรียนแม่ทองคาเมฆโต
อาคารหอประชุม
โรงเกษตร1
โรงเกษตร 2
อาคารห้องน้าหอประชุมใหญ่
อาคารห้องน้าหลังอาคารช่อมะตูม
โรงซ่อมบารุง
โรงอาหาร
รวม
อาคารที่กาลังก่อสร้าง
หอพักนักศึกษา
อาคารโรงเกษตร (ตึกส้ม)
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
จานวน(หลัง)
1
1
2
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีระบบเครือข่ายเป็นแบบ Gigabit Network
มีการเชื่อมต่อระหว่าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม กรุงเทพด้วยความเร็ว 20 MB มีการเชื่อมต่อระบบ Internet กับผู้ให้บริการ กับ
CAT Telecom
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทได้จั ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 100
เครื่อง และทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แบบเช่า ให้อีกจานวน 60 เครื่อง ในการเรียน
การสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นประกอบด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ 1 และห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ 2 เพื่อใช่การเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และมีบริการเครือข่ายไร้สาย

(Wireless Lan )ไว้สาหรับให้บริการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา จานวน 11 จุด โดยทางศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้แจก Username และ Password ให้กับนักศึกษา ทุก
คนเพื่อเข้าใช้ Internet และเพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. การยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้
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ระบบโทรศัพท์ภายใน 2 สายนอก 24 สายใน สาหรับเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานติดต่อประสานงาน
เพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารและเพื่อให้งานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีระบบกล้องวงจรปิด จานวน 56 ตัว ติดตั้งทุกอาคาร เช่น อาคารเรียน อาคารเกษตร อาคาร
หอประชุมใหญ่ โรงรถ และอาคารที่พักบุคลากร เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ และต่อ
นักศึกษา และบุคลากร

ห้องสมุด สาหรับบริการนักศึกษา ในการสืบค้นข้อมูล และมีคอมพิวเตอร์ไว้บริการในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมบริการ Wifi เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลได้สะดวก
และรวดเร็ว
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การจัดการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา.
ข้อมูลด้านการผลิตบัณฑิต
ข้อมูลด้านการวิจัย
ข้อมูลด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ข้อมูลด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลโครงการความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภายใน
และต่างประเทศ
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หลักสูตรที่เปิดสอนในศูน ย์การศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548 –พ.ศ. 2554 ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (โดยบัณฑิตวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบ)
หลักสูตรที่เปิดสอนในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ปี พ.ศ.2555 พ.ศ.2558 ได้แก่
1.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
ในทางปฏิบั ติที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการรับ
นั กศึ กษา และคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยอนุมั ติแผนงาน โครงการและงบประมาณประจ าปี ที่จ ะ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา ซึ่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
อยู่ในกรอบแผน และโครงการดังกล่าว รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณทุกปี จึงขอเสนอการ
เห็นชอบการจัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยฯ – ชัยนาทตามรายละเอียดดังแนบ

จานวนนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
รวม

ชั้นปีที่ 1
85
87
69
241

ชั้นปีที่ 2
78
62
79
219

ชั้นปีที่ 3
104
58
57
219
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ชั้นปีที่ 4
136
72
66
274

รวม
403
279
271
953

จานวนคงอยู่ หมายเหตุ
403
279
271
953
-

ตาราง 1 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
รับจริง
แผนรับ
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
40
30
18
32
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40
30
18
17
วิชาการจัดการ
40
30
0
0
รวม
120
90
36
49
ตาราง 2 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
แผนรับ
รับจริง
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
20
35
37
41
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
20
13
การจัดการ
20
20
28
รวม
60
75
50
69
ตาราง 3 จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
แผนรับ
รับจริง
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
20
35
26
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
20
14
การจัดการ
20
20
รวม
60
75
26
49

รวม

หมายเหตุ

50
35
18
85

รวม

หมายเหตุ

78
13
28
119

รวม

หมายเหตุ

40
40
75

ตาราง 4การให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย และการรั บ ทราบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตร / สาขาวิชา
สภามหาวิทยาลัย
สกอ.
คุรุสภา
- 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
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิชาชีพครู 3/2551 (19 มี.ค. 51) 25 มี.ค. 52
ปีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง 2551)
2551-2552
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สานัก
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28
กันยายน 2558
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์ ประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ กรรมการ
- นางสาวจาลอง
รอดแก้ว
กรรมการ
- นางสาวรุ่งรัตน์
ดวงสร้อยทอง
เลขานุการ
- นายอรินทร์ศักดิ์
รัตนะวงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตารางแสดงผลการประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษาภายใน หน่ว ยงานสนับสนุน วิช าการ ประจ าปีก ารศึกษา 2557
คณะกรรมการได้ดาเนินการยืนยันข้อมูลและความถูกต้อง จานวนตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ

จานวน
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
รวมเฉลี่ย

3
1
2

I

30

P

O

5.00,4.00
4.00
4.00
4.25

2.00
1.00
1.50

คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

3.67
4.00
2.50
3.33

ระดับดี
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้

แผนภูมิผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
ถึง ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา

ผลการประเมิน

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

0.81
2.44
3.70
3.91
4.32
4.81
3.33

2562
2560
2558
2556

3.7

2554
2552
2550
2548

3.91

4.32

4.81

3.33

2556

2557

2.44
0.81
2551

2552

2553

2554

2555

2546
1

2

3

4

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน
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5

6

7

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างวังคมอุดมคุณธรรม การบริหารจัดการ
แบบธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
วิจั ย และพัฒ นาองค์ค วามรู้ อนุ รั ก ษ์แ ละพัฒ นาภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่น และถ่ ายทอดสู่ สั งคม บริ การวิ ช าการที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สรุปข้อมูลเงินอุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่ แหล่งทุน
1.

จานวนโครงการเรื่อง

สานักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

1

งบประมาณ(บาท)
-

ข้อมูลเงินอุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่ ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ หน่วยงาน

1.

-

โครงการประเมินความโปร่งใสในการ ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
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ศูนย์ฯชัยนาท

โครงการบริการวิชาการ
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
งบประมาณเงินรายได้
1.
2.
3.

โครงการที่ 11 บริการวิชาการในชุมชนและพัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์ฯ
ชัยนาท
โครงการที่ 13 อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
โครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี จ.
ชัยนาท

ลาดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
งบประมาณเงินรายได้
1
2
3
4

โครงการบวงสรวงพ่อขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้าน้อย ครั้งที่ 34
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์น้าทิพย์
โครงการที่ 14 พัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการที่ 15 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
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งบประมาณ
26,850
10,000
-

งบประมาณ
44,500
5,000
5,000
17,200

ที่ สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กรที่ร่วมลงนาม
1 1.ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรด้ า น
อารักขาพืชจังหวัดชัยนาท
2.ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรด้ า น
วิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งนครนายก
3 มหาวิทยาลัยกาแพงเพชร แม่สอด
4 ชมรมลูกขุนสรรค์
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้งสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี

ด้าน
บริการวิชาการและการวิจัย

วันเดือนปีที่ลงนาม
17 กรกฎาคม 2558

การพัฒนาการศึกษา

19 มิถุนายน 2557

ประกันคุณภาพการศึกษา
3 มี.ค. 2557
ศิลปะและวัฒนธรรม
26 มกราคม 2557
พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ 5 ก.ค. 2556
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

1.ด้านการประกันคุณภาพ
2. ด้านกิจการนักศึกษา
3.ด้ า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย์
การศึกษา
7 กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านสระ ส่ ง เสริ ม วิ ช าชี พ อิ ส ระของชุ ม ชน
ไม้แดง
อย่างครบวงจร
8 ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ
ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ฝึ ก
ประสบการณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาศู น ย์
การศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท
9 วงดนตรีพลังหนุ่มศิษย์อาจารย์ญา 2
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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22 เมษายน 2556

11 ก.พ. 2556
10 ม.ค. 2556

6 พ.ย. 2555







รายนามผู้บริหารศูนย์การศึกษา
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
คณะกรรมการประจาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
บุคลากร และเจ้าหน้าที่
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ 2543-2554)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงษ์ธร รักษาราชการ 2554-2555)

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 2555-ปัจุบัน )
36

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายนาม
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
รศ. ฉัตรชนก เธียรปรียา
นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
พระครูศีลพัฒนชัย
อาจารย์วิสุทธิ์ ม่วงทอง
พลโท มานิจ บุญโปร่ง
นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

.
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ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ประธานกรรมการ

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
กรรมการ

พลโท มานิจ บุญโปร่ง
กรรมการ

อาจารย์วิสุทธิ์ ม่วงทอง
กรรมการ

พระครู ศีลพัฒนชัย
กรรมการ

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ

38

ผศ. ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ประธานกรรมการ

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
กรรมการ

นายติณณ์ วิไลขา
กรรมการ

ผศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา
กรรมการ

นางสาวมารยาทวงษ์พวง
กรรมการ

นางสาวอุไรรื่นฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
39

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
กรรมการ

นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์
กรรมการ

40

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
รักษาการหัวหน้าสานักงาน

นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

อาจารย์วิลาสินี ชูทอง
อาจารย์ประจาศูนย์ฯชัยนาท

นางสาวอุไร รื่นฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเอกชัย คงเพ็ง
นักประชาสัมพันธ์

นายติณณ์ วิไลขา
นักวิชาการพัสดุ

นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวมารยาท วงษ์พวง
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียน

นางสาวสุภาพร วงษ์พวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

41

นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา

นางสาวเอมวิกา อยู่เย็น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพงพัฒน์ เสนหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา คาสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายนิพนธ์ จันทร์สุเทพ
ฝ่ายอาคารและสถานที่

นางสุรี แสนนาไต้
ฝ่ายอาคารและสถานที่

นายอมรทพ อยู่เจริญ
ฝ่ายอาคาร และสถานที่

นางสาวทองเล็ก สมสมัย
ฝ่ายอาคารและสถานที่

42

นายสันติ น้อยแสง
พนักงานขับรถ

นางอนันต์ หวังดี
ฝ่ายอาคารและสถานที่

 ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2558
 ผลงานนักศึกษา
 ประมวลภาพกิจกรรม

43

จานวนนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม–ชัยนาท

ภาคปกติ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

หมู่เรียน
ศศ.บ.551(4)/71
ศศ.บ.561(4)/71
ศศ.บ.571(4)/71
ศศ.บ.581(4)/71
บธ.บ.551(4)/72
บธ.บ.561(4)/72
บธ.บ.571(4)/72
รวม

1
2

ศศ.บ.552(4)/71
ศศ.บ.562(4)/71

3
4
5
6
7
8

ศศ.บ.572(4)/71
ศศ.บ.582(4)/71
บธ.บ.552(4)/71
บธ.บ.562(4)/71
บธ.บ.572(4)/71
บธ.บ.582(4)/71
รวม

สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จานวน (คน)
15
18
37
26
18
18
13
145

ภาคนอกเวลาราชการ
รัฐประศาสนศาสตร์
25
รัฐประศาสนศาสตร์
32
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

41
30
20
17
28
14
207

จบ
-

Drop out
6
5
10
2
3
26

เหลือ
9
13
27
26
18
16
10
119

-

2
11

23
21

-

15
1
4
10
12
0
55

26
29
16
7
16
14
152

รวมจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ณ ปีการศึกษา 2558
หมายเหตุ : นักศึกษา Drop Out = ยังมีรายชื่ออยู่ในระบบของทะเบียน แต่ไม่มาเรียนตามปกติ
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271

แผนภูมิแสดง จานวนนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

ภาคปกติ
30
25
20
15
10
5
0

23

29

26

21

16

16
7

ภาคนอกเวลาราชการ
35

30
25

20
15

23

26

29

21
16

10
5

16
7

0
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14

นางสาวจันทรา มีมุกข์ นักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางงามนพมาศ ประจาปี 2558 ในงานวันมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

นักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมงานวันประกันคุณภาพ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมจันทรประภัทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้รับรางวัลชมเชย ในการจัดนิทรรศการ หัวข้อ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรูปแบบการ์ตูน
แอนนิเมชั่นวิชา อาเซียนศึกษา
46

โครงการทบทวนประวั ติ ศ าสตร์ เ มื องสรรคบุรี วัน ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมศูน ย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

โครงการเข้าวัดทาบุญสร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดอรัญญิก อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

47

งานบวงสรวงดวงวิญญาณ์ขุนสรรค์
วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี

โครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ การทาเครื่องสีข้าวแบบโบราณ
วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

48

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา(กระบวนการ PDCA กับกิจกรรมนักศึกษา)
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

5

การประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

49

โครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ชุมชนสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท

โครงการวันสงกรานต์น้าทิพย์
วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

50

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3
วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารอธิการบดี

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
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คณะกรรมการจัดทาหนังสือรายงานประจาปี 2558
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร
นายพงษ์รัตน์
รศ.ฉัตรชนก
นาย วิจิตร
นางสาว วิลาสินี
คณะผู้รวบรวม
นายสัมพันธ์
นายติณณ์
นายเอกชัย
นายวริทธิ์นันท์
นางสาวมารยาท
นางสาวยุพาพร
นางสาวอุไร
นางสาวสุภาพร
นางสาวเอมวิกา
นางสาววาสนา
นายอรินทร์ศักดิ์

ถาวรอธิวาสน์
วิสิทธิ์
เธียรปรียา
จารุโณประถัมภ์
ชูทอง
รุ่งฤทธิ์
วิไลขา
คงเพ็ง
น้อยเอี่ยม
วงษ์พวง
รัตนจันทร์
รื่นฤทธิ์
วงษ์พวง
อยู่เย็น
คาสงค์
รัตนะวงษ์

ผู้จัดทา
นายวริทธิ์นันท์

น้อยเอี่ยม

แหล่งข้อมูล สถาบัน คณะ ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน
อาจารย์ประจาศูนย์ฯชัยนาท
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