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พระราชทานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายนพุทธศักราช 2556
"งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวางเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุกฝ่าย
เมื่อเป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆอันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่
ตรงกัน ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดาข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งคาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
สติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัยโดยถือว่าความคิดเห็นและคาวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือการระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการ
แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆให้ งานทุ ก ส่ ว นทุ ก ด้ านของแผ่ น ดิ น ส าเร็จ ผลเป็ น ความเจริญ มั่ น คงแก่ ป ระเทศชาติ แ ละ
ประชาชนอย่างแท้จริง"

คำนำ
ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้ดาเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการและกิจกรรมพิเศษตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาศูนย์ฯจนบรรลุนโยบายปรัชญา
พันธกิจและสอดคล้อง กับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยทั้งพันธกิจการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการแก่
สั งคมและทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรม รายงานประจาปี 2559 ได้นาเสนอข้อ มูล ด้านประวัติศูน ย์การศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม-ชั ย นาท ผู้ บ ริ ห าร โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ แผนกลยุ ท ธ์ ศู น ย์ ฯ
คณะกรรมการบริ ห าร บุ ค ลากร งบประมาณ กิ จ กรรมประจ าปี และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพประจ าปี
2551 -2559
ข้อมูลรายงานประจาปีเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒนาการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงหน่วยงานในปี
ต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ส่วนนำ
 ปรั ช ญำ วิ สั ย ทั ศ น์ อั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต เอกลั ก ษณ์ ( Uniqueness)พั น ธกิ จ
เป้ำประสงค์
 วัตถุประสงค์ และยุทธศำสตร์
 คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย
 สีประจำมหำวิทยำลัย
 ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัย
 ประวัติมหำวิทยำลัย
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ปรัชญำ (Philosophy)
“ให้โอกาสทางการศึกษา นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วิสัยทัศน์(Vision)
“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างสังคมอุดมคุณธรรม”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

พันธกิจ
1. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีศักยภาพสู่มาตรฐาน
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 เยาวชนได้ศึกษาใกล้บ้าน
เป็นการลดค่าใช้จ่ายและปัญหาสังคม
3.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้ เยาวชน
ประชาชนรั ก ท้ อ งถิ่ น รั ก วั ฒ นธรรม
ประเพณีตลอดจนนาความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ มาอนุ รั ก ษ์ แ ละ
พัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนชาวชัยนาท
และจังหวัดใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5. เพื่อให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชัยนาทได้ทาหน้าที่ให้บริการทางวิชาการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
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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

4

คติธรรมประจำมหำวิทยำลัย

อตฺตำน ทมยนฺติ ปณฺฑิตำ“บัณฑิตย่อมฝึกฝน”
สีเทำสีเหลือง

สีประจำมหำลัย

สีเทำ

หมำยถึง ปัญญำ

สีเหลือง

หมำยถึง ควำมมีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำศูนย์ฯชัยนำท “ต้นมะตูม” “Aeglemarmelos (L.) Correa ex Roxb.”
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ประวัติศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
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กำรบริหำรทรัพยำกรและกำรดำเนินงำน
Administation of Operation Resources







โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
งบประมำณ
บุคลำกร
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ

 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
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โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

ผู้อานวยการ

หัวหน้ำสำนักงำน(บริหำร)
1

9

งำนบริหำรงำนทั่วไป
จ.บริหำรงำนทั่วไป (ชำนำญกำร)(1)

งำนนโยบำยและแผน (3)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน(ชำนำญ
กำร)(1)

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(ปฏิบัติกำร)1
นักวิชำกำรพัสดุ(ปฏิบัติกำร)
1 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

(ลูกจ้างประจา)1
คนงำน(ปฏิบัติงำน)6
พนักงำนขับรถ(ปฏิบัติงำน)1
ช่ำงเทคนิค(ปฏิบัติงำน)1

งำนบริหำรกำรศึกษำ(6)
นักวิชำกำรศึกษำ(ชำนำญกำร)(1)
นักวิชำกำรศึกษำ (ปฏิบัติกำร)3
(ปฏิบตั ิกการ)2
บรรณำรั
ษ์ (ปฏิบัติกำร)1
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

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

รำยนำม
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
อาจารย์พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
พระครูศีลพัฒนชัย
นายยุทธนา
พันธุ์ศรีวิลาศ
พลโท มานิจ บุญโปร่ง
นายวิจิตร
จารุโณประถัมภ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อำจำรย์ประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ประเภทบุคลำกร

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
1. นางสาวณพัชญ์ปภา ราศรี
2. นายวชิระ ชนะบุตร
3. นางสาวรติพร ราชปรีชา
2. นางสาวทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์
5. นางสาวลัคนา ศักดิ์ดีวงศ์
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แผนที่ยุทธศำสตร์
”

(Philosophy) “

”

(vision) “
(Life Long Learning for Localization Moral Society)

(Shared Value)
”
“
”
“

(Identity)

(Uniqueness)
“

“

”

”
(Mission)
1.

2.
4.

3.
5.
1

2

4

3

12

5

6

แผนที่ยุทธศำสตร์
(Vision) “

” (Life Long Learning for Localization Moral Society)

1

2

3

4

6

5

-

1.1

2.1
5

3.1
3.2

2.2
2.3

1.2

3.3
3.4

1.3

4.1

5.1

4.2
4.3

5.2
6.2
5.3

4.4

(KM)
/

1.4

6.1

5.4
5.5

3.5

(
.)
(KM)
(

-

(

(
)

)
(

)

(

)

(

)

(KM)

)
(

)
-
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(

)

งบประมำณ
สรุปงบประมำณ ประจำปี 2559
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

จำนวนเงิน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก
งบประมำณเงินแผ่นดิน
1.
โครงการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
113,800
งบประมำณเงินรำยได้
2
โครงการที่ 1 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและพัฒนาประสบการณ์สู่ประชาคม
16,750
อาเซียน
3
โครงการที่ 2 ปฐมนิเทศอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ใหม่
12,000
4
โครงการที่ 3 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
30,000
5
โครงการที่ 4 การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ(ภาคปกติ-ภาคนอก
11,600
เวลา)
6
โครงการที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
30,600
7
โครงการที่ 6 ประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
12,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของสังคม
งบประมำณเงินรำยได้
8
โครงการที่ 7 ส่งเสริมภูมิปัญญาวิจัย
12,000
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
งบประมำณเงินรำยได้
9
โครงการที่ 8 บริการวิชาการในชุมชนและพัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
26,850
10
โครงการที่ 9 อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
10,000
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และอนุรักษ์ควำมเป็นไทย
งบประมำณเงินรำยได้
11
โครงการที่ 10 พัฒนาระบบและองค์กรความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
7,300
12
โครงการที่ 11 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
20,500
ยุทธศำสตร์ที่ 5.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งบประมำณเงินรำยได้
13
โครงการที่ 12 จัดทาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
87,900
14
โครงการที่ 13 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
82,000
15
โครงการที่ 14 บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์ความรู้ (KM)
34,850
16
โครงการที่ 15 ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
15,700
17
โครงการที่ 16 พัฒนาบุคลากร
120,000
18
โครงการที่ 17 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
4,241,800
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
19
โครงการที่ 18 พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ
20
โครงการที่ 19 อนุรักษ์คูคลอง พัฒนาแหล่งน้าชุมชมส่งเสริมท้องถิน่

รวมงบประมำณทั้งสิ้น

15,600
10,000
4,911,300

แผนภูมิสรุปงบประมำณปี 2559
งบประมำณเงินแผ่นดิน

200,000
113,800
0
1

โครงการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาชัยนาท

งบประมำณเงินรำยได้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลกและสังคมโลก

15

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

30,600

30,000
16,750

12,000

11,600

12,000

โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่ โครงการที่
1
2
3
4
5
6

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

100%
50%

12,000

0%
1

โครงการที่ 7 ส่งเสริมภูมิปัญญาวิจัย

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม

16

30,000
20,000

26,850

10,000

10,000

0
โครงการที่ 8

โครงการที่ 9

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย

30,000

20,000
10,000

20,500

7,300

0
โครงการที่ 10

โครงการที่ 11

ยุทธศำสตร์ที่ 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

4,241,800
87,900 82,000 34,850 15,700 120,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

20,000
10,000

15,600

10,000

0
โครงการที่ 18

โครงการที่ 19

สรุปงบประมำณงบพัฒนำศูนย์ฯชัยนำท ประจำปีงบประมำณ 2559
ลำดับ
โครงกำร

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ เป็นส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก
1
โครงการที่ 1จัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการและแหล่งเรียนรู้
1,800,000
2
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
200,000
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3
โครงการที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
5,065,000
4
โครงการที่ 4 บริหารจัดการงานของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
5,535,000
5
โครงการที่ 5 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
100,000
ยุทธศำสตร์ที่ 6.พัฒนำเอกลักษณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิน่
6
โครงการที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
300,000
พระราชดาริ
รวมทั้งสิ้น
13,000,000

18

แผนภูมิสรุปงบประมำณปี 2559
งบประมำณงบพัฒนำศูนย์ฯชัยนำท ประจำปีงบประมำณ 2559

6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

5,065,000

5,535,000

2,000,000
1,000,000

0

1,800,000
200,000

100,000

300,000

โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 4 โครงการที่ 5 โครงการที่ 6

โครงการที่ 1จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการและแหล่งเรียนรู้
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
โครงการที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
โครงการที่ 4 บริหารจัดการงานของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
โครงการที่ 5 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ

19

สรุปโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (ภำคในเวลำรำชกำร และภำคนอก
เวลำรำชกำร)
โครงกำรที่

ชื่อโครงกำร

กำรดำเนินงำน
ดำเนินกำร
แล้ว

5.
6.
7.
8.

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่ 1 ขุนนสรรค์วีระบุรษแหล่งลุ่มน้าน้อย
กิจกรรมที่ 2 สงกรานต์น้าทิพย์
โครงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการองค์กรนักศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ
โครงการ Student EdPEx พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกัน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกอาชีพ
โครงการจัดการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
โครงการปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ และกิ จ กรรมวั น พบ
ผู้ปกครอง
โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการเข้าวัดทาบุญพระ สร้างสรรค์ชุมชน
โครงการพี่ให้น้องส่งมอบความสุข สานฝัน ปันสุข

รวมเงิน
รวมเงินใช้จ่ำยจริง
ยอดคงเหลือ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

งบประมำณ หมำยเหตุ
ไม่ได้
ดำเนินกำร

44,500
5,000





30,000



20,000
3,750










20,000
10,000
133,250
69,500
63,750
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แผนภูมิ สรุปโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (ภำคในเวลำรำชกำร และ
ภำคนอกเวลำรำชกำร)
(ดาเนินการแล้ว)
5,000

50,000

44,500
20,000

20,000

3

4

0
1

2

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกัน
กิจกรรมที่ 2 สงกรานต์น้าทิพย์
กิจกรรมที่ 1 ขุนนสรรค์วีระบุรษแหล่งลุ่มน้าน้อย

(ไม่ดาเนินการ)

60000
40000

10,000
3,750

20000

30,000

0
1

2

3

4

กิจกรรมที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการองค์กรนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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บุคลำกร
ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

ผู้อำนวย
1

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

ผูอ้ านวยการศูนย์ฯชัยนาท

ปริญญาเอก

รองผู้อำนวยกำร
1

รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา

รองผู้อานวยการ

ปริญญาโท

2

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์

รองผู้อานวยการ

ปริญญาโท

ช่วยราชการ

ปริญญาโท

ลูกจ้ำงประจำ
1

นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร

1

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

อาจารย์

ปริญญาโท

2

นางสาววิลาสินี ชูทอง

อาจารย์

ปริญญาโท

3

นางสาวตวงทอง สินชัย

อาจารย์

ปริญญาโท

นักวิชาการพัสดุ

ปริญญาตรี

พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนวิชำกำร
1

นายติณณ์

วิไลขา

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

9.

นายศุภสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

ศรีเฉลียว

ลูกจ้ำงประจำตำมสัญญำ
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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อำคำร สถำนที่
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ที่
1

ประเภทอำคำร

จำนวน(หลัง)

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
จำนวน(หลัง)
1
1
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อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มีระบบเครือข่ายเป็นแบบ Gigabit Network
มีการเชื่อมต่อระหว่าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม กรุงเทพด้วยความเร็ว 20 MB มีการเชื่อมต่อระบบ Internet กับผู้ให้บริการ กับCAT Telecom
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาทได้จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่อง และทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่แบบเช่า ให้อีกจานวน 60 เครื่อง ในการเรียน
การสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นประกอบด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ 1 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เพื่อใช่การเรียนการ
สอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และมีบริการเครือข่ายไร้สาย

Wireless Lan )ไว้สาหรับให้บริการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึ กษา
จานวน 11 จุด โดยทางศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ได้ แ จก Username และ Password ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ทุ ก คนเพื่ อ เข้ า ใช้
Internet และเพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. การยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้
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ระบบโทรศั พ ท์ ภ ายใน 2 สายนอก 24
สายใน ส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติ ด ต่ อ
ประสานงานเพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
เพื่อให้งานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีระบบกล้องวงจรปิด จานวน 60 ตัว ติดตั้งทุกอาคาร
เช่น อาคารเรียน อาคารเกษตร อาคารหอประชุมใหญ่ โรงรถ
และอาคารที่พักบุคลากร เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการ และต่อนักศึกษา และบุคลากร

ห้องสมุด สาหรับบริการนักศึกษา ในการ
สืบค้นข้อมูล และมีคอมพิวเตอร์ไว้บริการในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมบริการ Wifi เพื่อให้
นักศึกษา บุคลากร เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลได้สะดวก
และรวดเร็ว
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ผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
Results of Mission Opertions and
 กำรจัดกำรศึกษำ
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ.
 ข้อมูลด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
 ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
 ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 ข้อมูลด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ข้อมูลโครงกำรควำมร่วมมือ MOU กับหน่วยงำนภำยใน
และต่ำงประเทศ
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กำรจัดกำรศึกษำ
หลั กสูตรที่เปิ ดสอนในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม – 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 ติที่ผ่านมามหาวิทยาลั ยได้เสนอคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการรับ
นั กศึ กษา และคณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ยอนุ มั ติ แผนงาน โครงการและงบประมาณประจาปี ที่ จ ะ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา ซึ่งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
อยู่ในกรอบแผน และโครงการดังกล่าว รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณทุกปี จึงขอเสนอการ
เห็นชอบการจัดการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยฯ – ชัยนาทตามรายละเอียดดังแนบ

จำนวนนักศึกษำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ปีกำรศึกษำ
2556
2557
2558
2559

ชั้นปีที่ 1
85
87
69
44

ชั้นปีที่ 2
78
62
79
73

ชั้นปีที่ 3
104
58
57
119
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ชั้นปีที่ 4
136
72
66
105

รวม
403
279
271
341

จำนวนคงอยู่ หมำยเหตุ
403
279
271
247
Drop 94 คน

ตำรำงแสดงจำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ

500
400
300
200
100

136
72

66
57

78

58
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85

87

69
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105
119

79

73

44

0
2556

2557

ชั้นปีที่ 1

2558

ชั้นปีที่ 2
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ชั้นปีที่ 3

2559

ชั้นปีที่ 4

ตำรำง 1 จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
แผนรับ
รับจริง
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
20
35
37
41
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
20
13
การจัดการ
20
20
28
รวม
60
75
50
69
ตำรำง 2 จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558
สำขำวิชำ

แผนรับ
รับจริง
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
20
35
26
35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
20
14
การจัดการ
20
20
รวม
60
75
26
49
ตำรำง 3 จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
แผนรับ
รับจริง
สำขำวิชำ
ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ
รัฐประศาสนศาสตร์
30
30
33
31
สำขำวิชำ

รวม

หมำยเหตุ

78
13
28
119

รวม

หมำยเหตุ

61
14
75
รวม

หมำยเหตุ

64

ตำรำง 4กำรให้ ค วำมเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของสภำมหำวิ ท ยำลั ย และกำรรั บ ทรำบจำก ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (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
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิชาชีพครู 3/2551 (19 มี.ค. 51) 25 มี.ค. 52
ปีการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง 2551)
2551-2552
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ/ศูนย์/สถำบัน/สำนัก
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2558 เมื่อวันอังคาร ที่ 9
สิงหาคม 2559
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
ประธานกรรมการ
2 ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
กรรมการ
3. ดร.ภูเนตุ
จันทร์จิต
กรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง
เลขานุการ
5. นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวอดใจ พลหงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทีมผู้ช่วยเลขานุการผู้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
7. นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์
นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวมารยาท วงษ์พวง
นักวิชาการศึกษา
ตารางแสดงผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน หน่ว ยงานสนั บ สนุ น วิชาการ ประจ าปี การศึ กษา 255 8
คณะกรรมการได้ดาเนินการยืนยันข้อมูลและความถูกต้อง จานวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้
คะแนน
ผลกำร
คะแนนประเมิน
เป้ำหมำย
กำรประเมิน
ดำเนินงำน
โดยกรรมกำร
ตนเอง

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการของหน่วยงาน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
จำกกำรประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับ ดี
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลักของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
จำกกำรประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 3.00 ระดับ พอใช้
องค์ประกอบที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน

5 ข้อ
5 ข้อ
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5 ข้อ
5 ข้อ
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
3 คะแนน 3 คะแนน 3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
ผลประเมินจำกคะแนนกรรมกำร
คะแนนเฉลี่ย 4.33
ระดับ ดี
3 คะแนน 3 คะแนน 3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
ผลประเมินจำกคะแนนกรรมกำร
คะแนนเฉลี่ย 3.00
ระดับ
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คะแนน
ผลกำร
คะแนนประเมิน
เป้ำหมำย
กำรประเมิน
ดำเนินงำน
โดยกรรมกำร
ตนเอง
5 ข้อ
5 ข้อ
4.00 คะแนน
5.00 คะแนน
ผลประเมินจำกคะแนนกรรมกำร
คะแนนเฉลี่ย 5.00
ระดับ ดีมำก
ผลประเมินจำกคะแนนกรรมกำร
คะแนนเฉลี่ย 4.20
ระดับ ดี

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนวิชาการ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3
จำกกำรประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับ ดี
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่ 3
จำกกำรประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.00 ระดับ ดี

แผนภูมิผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2551
ถึง ปีกำรศึกษำ 2558
ปีกำรศึกษำ
ผลกำรประเมิน
2551
2552
2553
2554
2555
2556

0.81
2.44
3.70
3.91
4.32
4.81
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557

2557
2558

3.33
4.20

แผนภูมิผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2551
ถึง ปีกำรศึกษำ 2556

2565
2560
2555
2550

0.81
2551

2.44
2552

3.7

3.91

2553

2554

4.32
2555

2545

ปีการศึกษา

ผลการประเมิน
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4.81
2556

แผนภู มิ ผ ลกำรประเมิ น รำยตั ว บ่ งชี้ ต ำมองค์ ป ระกอบคุ ณ ภำพ เกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำใหม่
ปีกำรศึกษำ 2557
2570
2560

4.2
2558

3.33
2557

2550
ปีการศึกษา

ผลการประเมิน
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ข้อมูลด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ศูน ย์ การศึ กษามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จัน ทร
เกษม-ชัยนาท ให้ โอกาสทางการศึกษา น าจิ ตอาสา
พัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒ นาภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสร้ า งวั ง คมอุ ด มคุ ณ ธรรม การ
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนการ
สอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพ
สู่ ม าตรฐานวิ ช าชี พ วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
อนุรักษ์และพัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่ นและถ่ายทอดสู่
สังคม บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น อนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
สรุปข้อมูลเงินอุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมำณ 2559
ลำดับที่ แหล่งทุน
จำนวนโครงกำรเรื่อง
1.

งบรายได้

งบประมำณ(บำท)

1 เรื่อง (การศึกษาพรรณไม้ในจังหวัด
ชัยนาทในการทาเครื่องดนตรี)
โครงการที่ 7 ส่งเสริมภูมิปัญญาวิจัย
(ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ)

ข้อมูลเงินอุดหนุนทุนวิจัย ปีงบประมำณ 2559
ลำดับที่ ชื่อโครงกำร
หัวหน้ำโครงกำร
-
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12,000

งบประมำณ หน่วยงำน

ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ลำดับที่
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
งบประมำณเงินรำยได้
1.
2.
3.

โครงการที่ 8 บริการวิชาการในชุมชนและพัฒนาเอกลักษณ์ศูนย์ฯ
ชัยนาท
โครงการที่ 9 อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท "เรื่องการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตโคเดอร์มา"

งบประมำณ

26,850
10,000
-

ข้อมูลด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ลำดับที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
งบประมำณเงินรำยได้
1
2
3

โครงการที1่ 0พัฒนาระบบและองค์กรความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการที่ 11 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
 กิจกรรมที่ 1 ขุนนสรรค์วีระบุรษแหล่งลุ่มน้าน้อย
 กิจกรรมที่ 2 สงกรานต์น้าทิพย์
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งบประมำณ

7,300
20,500
44,500
5,000

ข้อมูลโครงกำรควำมร่วมมือ MOU กับหน่วยงำนภำยในและต่ำงประเทศ
ที่ สถำนศึกษำ/สถำบัน/องค์กรที่ร่วมลงนำม
1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรรบุรี
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
นอกทีต่ ั้งนครนายก
3 มหาวิทยาลัยกาแพงเพชร แม่สอด
4 ชมรมลูกขุนสรรค์
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้งสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี

ด้ำน
ประกันคุณภาพการศึกษา
บริการวิชาการและการวิจัย

วันเดือนปีที่ลงนำม
18 กรกฏาคม 2559
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

คณะผู้บริหำร







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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ผลิศักดิ์ 2543-2554)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงษ์ธร รักษาราชการ 2554-2555)

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 2555-ปัจุบัน )
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คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท
.

ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รำยนำม
ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
พระครูศีลพัฒนชัย
นายยุทธนา พันศรีวิลาศ
พลโท มานิจ บุญโปร่ง
นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมกำรประจำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

ผศ.ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ประธานกรรมการ

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
กรรมการ

พลโท มานิจ บุญโปร่ง
กรรมการ

นายุทธนา พันธุ์ศรีวิลาส
กรรมการ

พระครู ศีลพัฒนชัย
กรรมการ

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม – ชัยนำท

ผศ. ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ประธานกรรมการ

นายพงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
กรรมการ

นายติณณ์ วิไลขา
กรรมการ

ผศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา
กรรมการ

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์
กรรมการ

นางสาวมารยาทวงษ์พวง
กรรมการ

นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์
กรรมการ

นางสาวอุไรรื่นฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
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บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่

41

ภำคผนวก
 ข้อมูลนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2559
 ผลงำนนักศึกษำ บุคลำกร ผู้บริหำร
 ประมวลภำพกิจกรรม

42

ข้อมูลนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
จำนวนนักศึกษำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม–ชัยนำท

ภำคปกติ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6.

หมู่เรียน
ศศ.บ.561(4)/71
ศศ.บ.571(4)/71
ศศ.บ.581(4)/71
บธ.บ.561(4)/71
บธ.บ.571(4)/71
รปบ.591(4)/71
รวม

1

ศศ.บ.562(4)/71

2
3
4
5
6
7

ศศ.บ.572(4)/71
ศศ.บ.582(4)/71
รปบ.592(4)/71
บธ.บ.562(4)/71
บธ.บ.572(4)/71
บธ.บ.582(4)/71
รวม

สำขำ
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์

จำนวน (คน)
18
37
26
18
13
33
145

ภำคนอกเวลำรำชกำร
รัฐประศาสนศาสตร์
32
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

41
33
31
17
28
14
196

จบ
-

Drop out
9
8
5
6
4
32

เหลือ
9
29
21
12
9
33
113

-

9

23

-

17
6
10
19
1
62

24
27
31
7
9
13
134

-

รวมจำนวนนักศึกษำทั้งสิ้น ณ ปีกำรศึกษำ 2559
หมำยเหตุ : นักศึกษา Drop Out = ยังมีรายชื่ออยู่ในระบบของทะเบียน แต่ไม่มาเรียนตามปกติ
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247

แผนภูมิแสดง จำนวนนักศึกษำศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

ภำคปกติ
40
30

37

20
10

18

33

26

18

13

0

Drop out
10
8
6
4
2

9

8

6

5

4
0

0
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ภำคนอกเวลำรำชกำร

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

32

41

33

31

28
17

14

Drop out
20
15
10
5
0

19

17
9

10

6
0

45

1

ผลงำนนักศึกษำ บุคลำกร ผู้บริหำร

นางสาวสายฝน บุญประภูติ นักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม
ประเภทนักศึกษา และ นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล
คนดีศรีจันทรเกษม ประเภทอาจารย์ ประจาปี 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล “จันทรเดือนเพ็ญ” ประจาปี 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม
จันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
46

ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้อานวยการศูนย์ฯชัยนาท มอบหมาย นายพงรัตน์ วิสิทธิ์ รองผู้อานวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสงกรานต์น้าทิพย์ โดย มีพระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

47

ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 30 พ.ค.59 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจาปี 2559
ณ หอประชุมศูนย์ฯ-ชัยนาท

48

ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
24 มิ.ย. 59 ศูน ย์การศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม-ชัยนาท จัดโครงการอนุรักษ์คูคลอง
พัฒนาแหล่งน้าชุมชนส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชน ของ
มหาวิทยาลัย ได้เห็นความสาคัญ หรือการให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยมี
กิจกรรมปลูกต้นหางนกยูงดอกแดง จานวน 30 ต้น

49

ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 18-19 มิ.ย.59 ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มอบหมาย
อาจารย์วิจิตร จารุโณปถัมภ์อาจารย์ ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนร่วม โครงการ Student EdPex
พัฒ นาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็น เลิศ (ด้านวิชาการ และประกันคุณภาพ) โดยมีพิธีลงนามความมือด้าน
ประกันคุณภาพและการจัดกิจกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ จัน ทรเกษม ชัยนาท ณ ห้ องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้วสอง มหาวิทยาลั ยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
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ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 25 มิ.ย.59 ผู้อานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธาน
เปิดโครงการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจานวน
8 โรงเรียน ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจานวน 9 โครงงาน ด้วยกัน ณ หอประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
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ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 23 ก.ค.59 ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
เป็นประธำนเปิดโครงกำรพิธีฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท

52

ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 9 ส.ค. 59 ผู้อานวยการศูนย์ฯ ชัยนาท กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ณ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ณ ศูนย์ฯ ชัยนาท อย่างเป็นทางการในปีนี้คือ 4.20 คะแนน

.
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ประมวลภำพกิจกรรมประจำปี 2559
วันที่ 1 ก.ย.59 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อานวยการศูนย์ฯ มจษ.-ชัยนาท เป็นประประธาน
กล่าวเปิดโครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาภาคในเวลา
ราชการและภาคนอกเวลาราชการ จานวน 2 ทุน และมอบเกียรติบัตรให้แก่สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรดำเนินงำน และ นำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

ปัญหำและข้อเสนอแนะ

กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิน่ และสังคมโลก
งบประมำณเงินแผ่นดิน
1.
โครงการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาฯ1. การเบิกจ่ายล่าช้า
1. มีการดาเนินการเร่งรัดและติดตาม
ชัยนาท
งบประมำณเงินรำยได้
2
โครงการที่ 1 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและ 1. นักศึกษายังให้ความร่วมมือในการศึกษากิจกรรมต่างๆ น้อย ทา 1. จัดให้มีการสรุปผลรายงานการศึกษาดูงานหรือ
พัฒนาประสบการณ์สู่ประชาคมอาเซียน
ให้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
การเข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลต่ออาจารย์
ผู้สอนต่อไป
3
โครงการที่ 2 ปฐมนิเทศอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ใหม่
1. อาจารย์ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
1. วางมาตรการหากไม่เข้าร่วม และ หาวันและ
2. เอกสารข้อมูลที่ประชุมอาจารย์ผู้สอนไม่เก็บรักษา
เวลาที่สามารถเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน
4
โครงการที่ 3 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
1. บางโรงเรียนไม่ได้รับเอกสารในการส่งแฟกซ์การขอเข้าแนะแนว 1. เจ้าหน้าที่ดาเนินการส่งเอกสารการขอเข้าแนะ
การศึกษาต่อ
แนวการศึกษาต่อด้วยตนเอง
5
โครงการที่ 4 การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.วิทยากรควรมีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
1. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญให้ความรู้แก่
คณะมนุษยศาสตร์ฯ(ภาคปกติ-ภาคนอกเวลา)
2.เพิ่มความรู้ในเรื่องแนวทางในการปฏิบัตติ ัวในการออกฝึก
นักศึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพ และเพิ่มความคาดหวังที่จะนาความรู้และ
2. ให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานจริงในการ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัตจิ ริงแก่นักศึกษา
บริหารงานของ ศูนย์ฯชัยนาทเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การทางานก่อนออกฝึกงานจริง
6
โครงการที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
1. นักศึกษาไม่ให้ความสนใจและเข้าร่วมน้อย
1. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
นักศึกษา
7
โครงการที่ 6 ประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
1. หัวข้อคลิปวีดีโอไม่สื่อให้ผเู้ ข้าร่วมส่งผลงานไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
1. กาหนดหัวข้อ หรือเนื้อหาให้มคี วามเข้าใจได้
จริยธรรม
กระบวนการเนื้อหา และเครื่องมือในการจัดทาสื่อ
ง่าย

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

ปัญหำและข้อเสนอแนะ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
8
โครงการที่ 7 ส่งเสริมภูมิปัญญาวิจัย
1. วิทยากรยังตอบข้อซักถามในการฝึกอบรมไม่ชดั เจน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
9
โครงการที่ 8 บริการวิชาการในชุมชนและพัฒนาเอกลักษณ์ 1. กาหนดความรู้พื้นฐานของผูเ้ ข้าร่วมอบรมและกาหนดหัวข้อ
ศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
อบรมพร้อมทั้งควรมีเอกสารประกอบการอบรม
10

โครงการที่ 9 อบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
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1. กาหนดการจัดกิจกรรมซ้าซ้อน/ตรงกับกิจกรรมของผูเ้ ข้าร่วม
อบรมภายนอก
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และอนุรักษ์ควำมเป็นไทย
11
โครงการที1่ 0พัฒนาระบบและองค์กรความรูด้ ้าน
1.ควรศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมระบบองค์ความรู้ด้านศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2. เลือกฤดูกาลอบรมที่เหมาะสมกับองค์ความรู้ที่นามาถ่ายทอด
แก่นักศึกษา
12
โครงการที่ 11 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงต่อเวลา
2. การจัดกิจกรรมล่าช้าใกล้หมดไตรมาส

ยุทธศำสตร์ที่ 5.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งบประมำณเงินรำยได้
13
โครงการที่ 12 จัดทาแผนกลยุทธ์และปรับปรุงแผน
1. การจัดทาแผนล่าช้า ควรจัดทาก่อนเริ่มเปิดงบประมาณใหม่
ยุทธศาสตร์
ของปีถัดไป
14
โครงการที่ 13 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
1. การประชุมไม่ครบตามจานวนครั้งที่กาหนด

กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
1. เรียนเชิญวิทยากรวิทยากรที่มีความรู้และ
เชี่ยวชาญ
1.กาหนดหัวข้อในการอบรม
2. กาหนดความรู้พื้นฐานของผูเ้ ข้าร่วมการอบรม
3. เพิ่มผู้ช่วยวิทยากร
1. กาหนดวันร่วมกิจกรรมไม่ให้ตรงกับส่วนกลาง
หรือตรงกับการเรียนการสอน
1. ส่งเสริมให้มีการอบรมให้แก่ นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากร
2. ดาเนินการกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
1. ส่งเอกสารการขอการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างโดย
แนบเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน
2. จัดกิจกรรมและดาเนินการโครงการก่อนถึง
ไตรมาส

1. ปรับช่วงเวลาการจัดทาแผนให้ทันก่อนเปิด
งบประมาณใหม่ของปีถัดไป
1. ลดจานวนครั้งในการประชุม

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

15

โครงการที่ 14 บริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการองค์
ความรู้ (KM)

ปัญหำและข้อเสนอแนะ
1.การแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรมีน้อยทาให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นไม่ทั่วถึง
2. ควรจัดโครงการขึ้นก่อนการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ

กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
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1.ดาเนินการปรับสถานที่แลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
เพิ่มระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.ดาเนินการปรับช่วงเวลาในการประชุมจัดทา
แผน
16
โครงการที่ 15 ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1. ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษายังมีความ 1. ดาเนินการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงการรับผิดชอบ
การศึกษา
คลาดเคลื่อนและไม่ได้รับความร่วมมือจากผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประกัน
17
โครงการที่ 16 พัฒนาบุคลากร
1. บุคลากรบางส่วนเข้าร่วมอบรมหลังเดือน ก.ค. 60 ทาให้ผลการ 1. กาหนดให้บุคลากรดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ดาเนินงานไม่บรรลุตัวชี้วัด
ภายในเดือนกรกฎาคม
18
โครงการที่ 17 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา 1. อาจารย์ผสู้ อนส่งใบเบิกล่าช้า
1. ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดการเรียนการ
ฯ-ชัยนาท
สอน
2. ดาเนินการติดประกาศแจ้งเตือน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล
19
โครงการที่ 18 พัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดาริ
1. กาหนดการจัดกิจกรรตรงกับกิจกรรมของโรงเรียนและผู้เข้าร่วม 1. เลื่อนกาหนดการ
กิจกรรม
20
โครงการที่ 19 อนุรักษ์คูคลอง พัฒนาแหล่งน้าชุมชมส่งเสริม 1. ควรจัดกิจกรรมในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากสะดวกต่อการ
1. จัดกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียน
ท้องถิ่น
เดินทาง
2. สารวจวัสดุอุปกรณ์ให้ครบก่อจัดกิจกรรม
2. ควรเพิ่มอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการทากิจกรรม โดยเฉพาะ บัว
รดน้า จอบ เคียวเกี่ยวข้าว

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

ปัญหำและข้อเสนอแนะ

กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง

งบพัฒนำศูนย์ฯชัยนำท
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ เป็นส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นและสังคมโลก
1
โครงการที่ 1จัดซื้อวัสดุและครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการและ
1. เร่งการดาเนินการให้ทัน
1. ดาเนินการจัดซื้อไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
แหล่งเรียนรู้
ระยะเวลา เช่น จัดเตรียมแหล่งใน
การจัดซื้อ รายละเอียดครุภณ
ั ฑ์ให้
ครบถ้วน
2
โครงการที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
1. ดาเนินการจัดหาเครื่อง
1. คอมพิวเตอร์ห้องสมุดควรใช้งานได้ทุกเครื่องและสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูล
คอมพิวเตอร์ใหม่จานวน 11
สารสนเทศได้
เครื่อง เพื่อสามารถสืบค้น
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
3
โครงการที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
1. ขอความร่วมมือแบบแปรน
1. การขอแบบแปรน ล่าช้า
โยธาธิการ จังหวัดชัยนาท
2. ใบเสนอราคาและข้อมูลผู้ขาย
2. สารวจร้านค้า และรายชื่อ
ร้านค้า
4
โครงการที่ 4 บริหารจัดการงานของศูนย์การศึกษาฯ-ชัยนาท
1. สารวจร้านค้า และรายชื่อ
1. ใบเสนอราคาและข้อมูลผู้ขาย
ร้านค้า
5
โครงการที่ 5 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็น
1.ส่งเอกสารการขอการจัดซื้อ
1. เอกสารส่งเบิกผิดพลาดเกิดความล่าช้าในการเบิก
เลิศ
จัดซื้อจัดจ้างโดยแนบเอกสาร
หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน
2. สอบถามเอกสารการซื้อ-จ้าง
จากเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

ปัญหำและข้อเสนอแนะ
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ยุทธศำสตร์ที่ 6.พัฒนำเอกลักษณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิน่
6
โครงการที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
1. ไม่มีผรู้ ับผิดหลัก จึงทาให้การดาเนินโครงการล่าช้า การเบิกจ่ายล่าช้า
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ
1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมที่ 1 ขุนนสรรค์วีระบุรษแหล่งลุ่มน้าน้อย
1. ไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม เนือ่ งจากถวายความอาลัยในหลวง รัชการที่ ๙
กิจกรรมที่ 2 สงกรานต์น้าทิพย์
1. การดาเนินกิจกรรมไม่ตรงตามกาหนดการทาให้กิจกรรมต่างๆ คลาดเคลื่อน
2. โครงการบริหารจัดการองค์กรนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการองค์กรนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการ Student EdPEx พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกัน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกอาชีพ

1. ดาเนินการจัดซื้อไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนดและไม่ได้ใช้งบประมาณตาม
แผน

1. กาหนดการและระยะเวลาการจัดโครงการไม่ตรงตามที่กาหนด
2. การนัดหมายระหว่างองค์การมีวันที่ว่างไม่ตรงกัน
3. นักศึกษาสโมสรนักศึกษาจานวน 15 คน ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคนเนื่องจาก
ต้องไปเข้าค่ายผู้นานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
- ไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม -

กำรนำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุง
1. กาหนดผู้รับผิดชอบ

-

1. ประชาสัมพันธ์กาหนดการ
ประชุมแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์งาน
กิจการนักศึกษาดาเนินการสารวจ
จากงบประมาณเดียวกัน
1. เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการให้ร่วมกับ
เข้าค่ายผู้นานักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพฯ
- ไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม -

ลำดับที่

ชื่อโครงกำร

4. โครงการจัดการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
5.

6.

โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ และกิ จ กรรมวั น พบ
ผู้ปกครอง

ปัญหำและข้อเสนอแนะ

1. การสูบบุหรี่ของนักศึกษาในห้องน้าส่วนร่วมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
1. ผู้ปกครองบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
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โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558

1. ลาดับพิธีการยังไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากคณะกรรมการสโมสร พิธีกร ยังขาดการ
ประสานงานในลาดับขั้นพิธีการ

โครงการเข้าวัดทาบุญพระ สร้างสรรค์ชุมชน

1. บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อย และตื่นไม่ทันพิธีทาบุญ

7.

8.
โครงการพี่ให้น้องส่งมอบความสุข สานฝัน ปันสุข

1. สถานที่ไม่เหมาะสมต่อการดาเนินการจัดกิจกรรม และกาหนดการไม่เป็นตาม
แผนทีก่ าหนดไว้

กำรนำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุง
1. จัดทาป้าย บริเวณสูบบุหรีไ่ ม่ให้
เกิดมลภาวะต่อผู้อื่น
1. ให้นักศึกษาใหม่ไม่ต้องนา
ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมได้
2. จัดกิจกรรมแบบต่อเนือ่ ง
1. ประชุมวางแผนงานก่อนวันจัด
กิจกรรม
1. จัดโครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เช่นโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทย โดยจัดให้
นักศึกษาเรียนเป็นรายชั่วโมง
1. เปลี่ยนแปลงวันและเวลา
ดาเนินการจัดโครงในช่วงฤดูหนาว

คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือรำยงำนประจำปี 2559
ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร
นายพงษ์รัตน์
รศ.ฉัตรชนก
นาย วิจิตร
นางสาวตวงทอง
คณะผู้รวบรวม
นายสัมพันธ์
นายติณณ์
นายเอกชัย
นายวริทธิ์นันท์
นางสาวมารยาท
นางสาวยุพาพร
นางสาวอุไร
นางสาวสุภาพร
นางสาวเอมวิกา
นางสาววาสนา
นายอรินทร์ศักดิ์

ถาวรอธิวาสน์
วิสิทธิ์
เธียรปรียา
จารุโณประถัมภ์
สินชัย

รุ่งฤทธิ์
วิไลขา
คงเพ็ง
น้อยเอี่ยม
วงษ์พวง
รัตนจันทร์
รื่นฤทธิ์
วงษ์พวง
อยู่เย็น
คาสงค์
รัตนะวงษ์

ผู้จัดทำ
นายวริทธิ์นันท์

น้อยเอี่ยม

แหล่งข้อมูล สถาบัน คณะ ศูนย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงาน
อาจารย์ประจาศูนย์ฯชัยนาท
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