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 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค ์เ พ่ือให ้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพ 

ทำาการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลย ีทำานบุำารงุศลิปะและวฒันธรรม ผลติครแูละส่งเสริมวิทยะฐานะครู  

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดำาเนนิการตามยทุธศาสตร์และพนัธกจิมหาวทิยาลยั

ราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได ้จัดทำ ารายงานประจำ าป ี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศและผลการ

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลการดำาเนินงานต่อประชาคม

จันทรเกษม สาธารณชน และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย ผลงานของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความรู้  

ความสามารถและความเสยีสละ ทุม่เทของผูบ้รหิารและบคุลากรทกุภาคส่วน

ทำาให้การดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี

สารอธิการบดี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม 

“ราชภัฏ” 

และตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์

ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์

ประจำามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สีประจำามหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำ�มห�วิทย�ลัย

แคฝรั่ง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร 

เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีนำ้าตาลแดง  

มีถิ่นกำาเนิดที่อเมริกากลางและเม็กซิโก

ดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้มขาว  

แคฝรั่งออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม 

ชื่อสามัญ Mother of Cocoa, Madre de Cacao,

Quick Stick

“แคฝรั่ง”

อตฺตานำ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : “บัณฑิต ย่อมฝึกตน”

ค่านิยม

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำาชุมชนพัฒนา

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรนถะ และเป็นสถาบันหลักที่ 

บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ 

การสร้างมั่นคงให้กับประเทศ

วิสัยทัศน์
บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุ-

ภาษา

อัตลักษณ์

ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีคุณภาพ

เอกลักษณ์

สีเทา หมายถึง ปัญญา สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 โรงเรียนฝึกหดัครมูธัยม ก่อต้ังขึน้เม่ือวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2483 เปิดสอนใน

ปีการศกึษา 2484 เป็นโรงเรยีนสหศกึษาคอืชายหญิงเรยีนรวมกนัโดยมหีม่อมหลวง

มานจิ ชมุสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

 ในระยะเริม่แรกโรงเรยีนฝึกหดัครมูธัยมยงัไม่มีอาคารสถานทีเ่รยีน จงึไปอาศัย

เรยีนทีโ่รงเรยีนฝึกหดัครเูพชรบรุวีทิยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิง่เพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้

อาคารรมิถนนในเขตวงัจันทรเกษม ซึง่อยู่ด้านหลงักระทรวงศกึษาธกิารเป็นสถาน

ทีเ่รยีน จงึเรียกว่า “ป.ม. หลงักระทรวง”

โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม

 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น 

“วทิยาลยัครู” และให้เปลีย่นหลกัสตูรการผลติครปูระกาศนยีบตัรประโยคครมูธัยม 

(ป.ม.) เป็นการผลติครูประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู (ป.กศ. ชัน้สงู) 

 พ.ศ.2528 พระราชบญัญติัวทิยาลยัคร ู(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษม รวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัย

รตันโกสนิทร์” 

  พ.ศ.2534 วทิยาลยัครูจนัทรเกษมได้รบัคดัเลอืกจากกระทรวงศกึษาธกิารให้

เป็นสถานศกึษาดีเด่นรางวลัพระราชทานระดบัอุดมศกึษา

  พ.ศ.2535 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 

ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที ่

14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2535ดงันัน้ วทิยาลยัครูจนัทรเกษมจงึเปลีย่นเป็น “สถาบนั

ราชภัฏจนัทรเกษม”

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2483

2501



รายงานประจำาปี 2562

7รายงานประจำาปี 2562

 พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 

2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ” 

  พ.ศ.2548 มปีระกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัที ่20 

มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ใช้ประโยชน์ในราชการพื้นที่ตำาบลแพรกศรีราชา อำาเภอ

สรรคบรุ ีจงัหวัดชยันาท เนือ้ทีป่ระมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา 

เป็นทีต้ั่งศนูย์การศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม– ชยันาท

   พ.ศ.2548 มีประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 

เมือ่วนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2548 เร่ือง การจัดต้ังส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 

10 หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ

ชวีภาพ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวทิยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัย

และพัฒนา สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม และสำานักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

 พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์

แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

 พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วนัที ่24 มกราคม พ.ศ. 2538 “วทิยาลยั
คร”ู เปลีย่นเป็น “สถาบนัราชภฏั” ให้สถาบนัราชภฏัเป็นสถาบนั
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
วชิาการ และวชิาชพีช้ันสูง ทำาการวจัิย ให้บรกิารทางวชิาการแก่
สงัคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีทำานบุำารงุศิลปะ
และวฒันธรรม ผลติคร ูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยเฉพาะทาง
ด้านการผลติบณัฑติ สถาบนัราชภฏัทกุแห่งสามารถผลติบณัฑติ
ได้สงูกว่าระดบัปรญิญาตรี
 พ.ศ.2542 ได้เปิดศนูย์การศกึษาจันทรเกษม-สหะพาณชิย์ 
ที่ โรง เรียนสหะพาณิชย ์ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิ ถี ) 
ถนนสขุุมวทิ กรุงเทพมหานคร
 พ.ศ.2543 จดัตัง้ศนูย์การศกึษาจนัทรเกษม - เทคนคิชยันาท 
 พ.ศ.2544 จดัต้ังศนูย์การศึกษาจันทรเกษม - มนีบุรี

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2538

2547
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ทำาเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. หม่อมหลวงมานิจ  ขุมสาย

2. อาจารย์กมล   เภาพิิจิตร

3. อาจารย์โชค   สุคันธวณิช

4. อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์

5. อาจารย์สนอง   สิงหะพันธุ์

6. อาจารย์พงศ์อินทร์   ศุขขจร

7. คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณก์ิจ

8. อาจารย์สนอง   สิงหะพันธุ์

9. อาจารย์วิศิษฏ์   ชุมวรฐายี

10. รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ

11. รองศาสตราจารย์ทองคูณ หงส์พันธุ์

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร 

13. รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ

14. รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว

15. รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ

16. นายสุชาติ   เมืองแก้ว 

17. รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล

2584 - 2491

2491 - 2497

2497 - 2501

2501 - 2503

2503 - 2508

2508 - 2515

2515 - 2517

2517 - 2519

2519 - 2528

2528 - 2532

2532 - 2537

2537 - 2540

2540 - 2544

2545 - 2547

2547 - 2552

2552 - 2554

2555 - ปัจจุบัน

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำานวยการ

ผู้อำานวยการ

อธิการ

อธิการ

อธิการ

อธิการบดี

อธิการบดี

อธิการบดี

อธิการบดี

อธิการบดี

อธิการบดี
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

(มาตรา 16) *

(มาตรา 27) *

สำานักงานอธิการบดี

สำานักงานอธิการบดี

- กองกลาง

- กองคลัง

- กองบริหารงานบุคคล

- กองนโยบายและแผน

- กองพัฒนานักศึกษา

คณะเกษตรและชีวภาพ

- สำานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์

- สำานักงานคณบดี

- ภาควิชาวิทยาศาสตร์

- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

- สำานักงานคณบดี

- ภาควิชามนุษยศาสตร์

- ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

- สำานักงานคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์

- สำานักงานคณบดี

- โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั

   ราชภฏัจนัทรเกษม ***

วทิยาลยัการแพทย์ทางเลือก ***

- สำานักงานคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย ***

- สำานักงานคณบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

- สำานักงานผู้อำานวยการ

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม

- สำานักงานผู้อำานวยการ

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภฏัจนัทรเกษม - ชยันาท ***

- สำานักงานผู้อำานวยการ

หมายเหตุุุ : ( * ) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

     ( ** ) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน 

                สถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

    ( *** ) เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตังขึ้นโดยสภา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- สำานักงานสภามหาวิทยาลัย

- สำานักประกัน

  คุณภาพการศึกษา

- สำานักงานหมวดวิชา

  ศึกษาทั่วไป

- สำานักงานตรวจสอบภายใน

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  (จันทรเกษมปาร์ค)

- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

- โรงพยาบาลสัตว์

- สถานพยาบาล

- สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน

สถาบัน / สำานัก / ศูนย์คณะ / วิทยาลัย หน่วยงานจัดตั้งภายใน ***

สภาวิชาการ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ

(มาตรา 20) *

(มาตรา 49) * (มาตรา 25) *

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) * *

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(มาตรา 23) *
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

1

42

8

3

75 6

9 10

1. พระเทพวรสิทธาจารย์

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

3. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  สุขสำาราญ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน  ทองแก้ว 

5. ดร.สมโภชน์    นพคุณ

6. นายแพทย์วิชัย   โชควิวัฒน

7. นายทวีศักดิ์    วรพิวุฒิ

8. นายขจร    จิตสุขุมมงคล

9. นายธนา   ไชยประสิทธิ์

10. นางดวงตา   ฤกษ์ม่วง

รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคุณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายบุญปลูก ชายเกตุ

นายกสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1

1

1

2 3 4

1

2

2

3

3 4

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. นายธนา     ไชยประสิทธิ์

   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

3. นายธงชัย    เหลืองทอง

   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์   เหมือนชอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย  สุขสวัสดิ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล

3. ดร.ก่อกุล    กีฬาพัฒน์

4. ดร.จินตนา    สุขสำาราญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
     อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์พิมลรัตน์  วนสัณฑ์
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
     รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำานักงานอธิการบดี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์   บุญเจือ
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิิทธิประโยชน์และพันธกิจสัมพันธ์

1

2

5

8

3

6

4

7
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ สวัสดิ์นะที
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
     และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กมลชัย   ตรงวานิชนาม
     คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์  พวงนาค
     คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์
     ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

8. อาจารย์กุลชไม   สืบฟัก
    ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร
    ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. อาจารย์สงกรานต์   สุขเกษม
      ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11. ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  บัวเล็ก
       ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
12. อาจารย์ธงชัย   เหลืองทอง
       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
13. นายบุญเกียรติ   ชีระภากร
       รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี

1

6

2

7

11

3

8

12

4

9

13

5

10
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ส่วนที่ 2 สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรที่เปิดสอน
 ปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลัยราชภฏั

จันทรเกษมมีหลักสูตรที่ เป ิดการเรียน 

การสอน ในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร 

42 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร 

1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 

1 หลกัสตูร 1 สาขาวชิา และระดบัปรญิญาเอก 

1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด

ดงันี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 สาขาวชิาอิเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์อตุสาหกรรม

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 สาขาวิชาฟิสิกส์

 สาขาวิชาเคมี

 สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 สาขาวิชาภาษาไทย

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 สาขาวิชาศิลปกรรม

 สาขาวิชาดนตรีสากล

 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง

 สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)

 สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

 สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)

 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

 สาขาวิชาบัญชี

คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

คณะวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลนักศึกษา
 ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม มีจำานวนนักศึกษา 

ท้ังส้ิน 8,987 คน มีการจัดการเรียนการสอน 

2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

การดำาเนินงานจัดการเรียนการสอน เป็น 

5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย 

มจีำานวนนกัศกึษาเขา้ใหม ่จำานวน 2,372 คน 

ผูส้ำาเรจ็การศกึษาปกีารศกึษา 2561 จำานวน  

1,929 คน มีรายละเอียดดังแผนภาพ

จำ�นวนนักศึกษ�ทั้งหมด

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� ปี 2561

จำ�นวนนักศึกษ�เข้�ใหม่ปี 2562

คณะเกษตรและชีวภาพ (16 คน)

คณะวิทยาศาสตร์ (547 คน)

คณะวิทยาการจัดการ (694 คน)

คณะศึกษาศาสตร์ (191 คน)

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (721 คน)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

(22 คน)

บัณฑิตวิทยาลัย (181 คน)

คณะเกษตรและชีวภาพ (117 คน)

คณะวิทยาศาสตร์ (1,899 คน)

คณะวิทยาการจัดการ (3,085 คน)

คณะศึกษาศาสตร์ (830 คน)

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (2,726 คน)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

(132 คน)

บัณฑิตวิทยาลัย (198 คน)

จำานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำาแนกตามคณะ

2,372
คน

8,987
คน

1,929
คน

คณะเกษตรและชีวภาพ (14 คน)

คณะวิทยาศาสตร์ (393 คน)

คณะวิทยาการจัดการ (671 คน)

คณะศึกษาศาสตร์ (142 คน)

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (478 คน)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

(53 คน)

บัณฑิตวิทยาลัย (178 คน)
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จำานวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2562

จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา ปี 2561

จำานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำาแนกตามหลักสูตร

2,372
คน

8,987
คน

1,929
คน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (333 คน)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (48 คน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (558 คน)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (174 คน)

บัญชีบัณฑิต (101 คน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (305 คน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (15 คน)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (98 คน)

นิติศาสตรบัณฑิต (68 คน)

ครุศาสตรบัณฑิต (469 คน)

แพทย์แผนจีนบัณฑิต (22 คน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (180 คน)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (0 คน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (1 คน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (1,284คน)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (209 คน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (2,236 คน)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (880 คน)

บัญชีบัณฑิต (414 คน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (1,375 คน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (50 คน)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (557 คน)

นิติศาสตรบัณฑิต (264 คน)

ครุศาสตรบัณฑิต (1,388 คน)

แพทย์แผนจีนบัณฑิต (132 คน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (176 คน)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (13 คน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (9 คน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (285 คน)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (15 คน)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (638 คน)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (0 คน)

บัญชีบัณฑิต (82 คน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (364 คน)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (16 คน)

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (2 คน)

นิติศาสตรบัณฑิต (55 คน)

ครุศาสตรบัณฑิต (241 คน)

แพทย์แผนจีนบัณฑิต (53 คน)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (170 คน)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (5 คน)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (3 คน)
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ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
จำาแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
จำาแนกตามหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

1.30%

(117 คน)

2.20%

30.33%

21.13%

34.33%

(198 คน)

(2,726 คน)

(830 คน)

(1,899 คน)

(3,085 คน)

9.24%

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1.47%

(53 คน)

24.88%

14.29%

2.33%

15.30%

4.61%

6.20%

0.56%

2.94%

15.44%

1.47%
1.96%

0.14% 0.10%

9.97%

วิทยาศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต
แพทย์แผนจีนบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

(1,284 คน)

(880 คน)

(2,236 คน)

(414 คน)

(1,375 คน)

(557 คน)

(50 คน)

(264 คน)

(1,388 คน)

(132 คน)
(176 คน)

(13 คน) (9 คน)

จำานวนคน

(209 คน)
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ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562 
จำาแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562 
จำาแนกตามหลักสูตร

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

0.67%

(16 คน)0.93%

30.40%

23.06%

29.26%

(22 คน)

(721 คน)

(191 คน)

(547 คน)

(694 คน)

8.05%

7.63%

(181 คน)

บัณฑิตวิทยาลัย

14.04%

2.02%

0.04%0%

7.59%

0.93%

4.26%

23.52%

7.34%

0.63%

12.86%

19.77%

2.87%
4.13%

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

(333 คน)

(48 คน)

(558 คน)

(174 คน)

(101 คน)

(305 คน)

(15 คน)

(98 คน)

(68 คน)

(469 คน)

(22 คน)

(180 คน)

(0 คน) (1 คน)

จำานวนคน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต
แพทย์แผนจีนบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

0.73%

(14 คน)2.75%

24.78%

7.36% 34.78%

(53 คน)

(478 คน)

(393 คน)

(142 คน) (671 คน)

20.37%

9.23%

(181 คน)

บัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลสัดส่วนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
จำาแนกตามหน่วยงาน

0.00%0.78%

33.07%

14.77%

0.10%

4.25%

0.83%

18.87%

0.26%

8.81%

2.75%

12.49%

2.85%

0.16%

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

(285 คน)

(15 คน)

(638 คน)

(0 คน)

(82 คน)

(364 คน)

(16 คน) (2 คน)

(55 คน)

(241 คน)

(53 คน)

(170 คน)

(5 คน) (3 คน)

จำานวนคน

วิทยาศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต
แพทย์แผนจีนบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลสัดส่วนผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
จำาแนกตามหลักสูตร
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ข้อมูลบุคลากร
 ปีงบประมาณ 2562 มหา วิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม มีจำานวนบุคลากรรวมท้ังสิน้ 740 คน จำาแนก

บุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการ 

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยสามารถจำาแนก

สถานภาพบุคลากร แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่

 1. ข้าราชการ

 2. พนักงานมหาวิทยาลัย

 3. พนักงานราชการ

 4. ลูกจ้างประจำา

 5. เจ้าหน้าที่ประจำาตามสัญญา

 6. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จำาแนกตามประเภทสายงาน

 อั ต ร า ส่ ว น บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย

สนับสนุน  บุ คลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ  มี สั ดส่ วน

ร้อยละ 50.14 สายวิชาการร้อยละ 49.86 โดยบุคลากร

ประ เภทพนั ก ง านมหาวิ ทยา ลั ย  มี จำ านวน  498  คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.30 เจ้าหน้าที่ประจำาตามสัญญา มีจำานวน 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08 ข้าราชการ มีจำานวน 81 คน  

คิดเป็นร้อยละ 10.95 ลูกจ้างประจำา มีจำานวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.30 พนักงานราชการ มีจำานวน 16 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.16 และอาจารย์ชาวต่างประเทศ มจีำานวน 9 คน คดิเปน็ 

ร้อยละ 1.22 ตามที่แสดง

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

(371 คน)

(369 คน)

50.14%

49.86%
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ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จำาแนกตามประเภทบุคลากร

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

10.95%
16.08%

2.30%

67.30%

2.16%

1.22%

(9 คน)

(119 คน)

(17 คน)

(16 คน)

(498 คน)

(81 คน)

จำานวนคน

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ประจำาตามสัญญา

ลูกจ้างประจำา

พนักงานราชการ

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

0.57% 1.70%

23.01%

74.72%

(2 คน) (6 คน)

(81 คน)

(263 คน)

จำานวนคน

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

อาจารย์
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ขอ้มูลสดัสว่นบคุลากรสายวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมปีงบประมาณ 2562 
จำาแนกตามประเภทงาน

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562 
จำาแนกตามประเภทงาน

(23 คน)
(9 คน)

6.23%
2.44%

(64 คน)

17.34%

(273 คน)

73.98%

จำานวนคน

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำาตามสัญญา
อาจารย์ชาวต่างประเทศ

(17 คน)

4.58%

(225 คน)

60.65%

(16 คน)

4.31%

(17 คน)

4.58%

(96 คน)

25.88%

จำานวนคน

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำา

เจ้าหน้าที่ประจำาตามสัญญา

ข้าราชการ
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ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562 
จำาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562 
จำาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

(25 คน)

(222 คน)

(122 คน)

6.78%

60.16%

33.06%

จำานวนคน

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

(278 คน)

74.93%

(67 คน)

18.06%
(26 คน)

7.01%

จำานวนคน

ปริญญาโท

ต่ำาากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี
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ข้อมูลงบประมาณ
 ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 2  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 

จันทรเกษมได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก

สำ านั ก งบประมาณ กระทรว งกา รคลั ง  เ พ่ื อ ใช้ ใ น 

การบริ ห า ร ง านและพัฒนามหาวิ ทยา ลัย  จำ านวน 

ทั้งสิ้น 608,054,700 บาท และงบประมาณเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย จำานวนทั้งสิ้น 185,626,600 บาท รวมทั้งส้ิน 

793,681,300 บาท ดังรายละเอียด

ข้อมูลงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนง�นหลัก งบประม�ณแผ่นดิน เงินร�ยได้มห�วิทย�ลัย รวมทั้งสิ้น

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

314,897,200 30,600,000 345,497,200

2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 252,921,000 148,873,120 401,792,320

3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2,617,000 5,830,120 8,447,120

4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 37,619,500 323,360 37,944,660

รวมงบประม�ณที่ได้รับจัดสรร 608,054,700 185,626,600 793,681,300

งบประมาณเงินรายได้

(185,626,600 บาท)

23.39%

งบประมาณแผ่นดิน

(608,054,700 บาท)

76.61%



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

26 รายงานประจำาปี 2562

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามแผนงาน

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามหมวดรายจ่าย

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

(8,447,120 บาท)

1.06%
แผนงานยุทธศาสตร ์

พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

(37,977,660 บาท)

4.78%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(345,497,200 บาท)

43.53%แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพคน

(401,792,230 บาท)

50.62%

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

10.57%

18.15%
6.10%

65.61%

37.20%

0.30%

39.62%

4.85%

6.50%

11.09%

(64,293,500 บาท)

(33,692,600 บาท)
(37,115,800 บาท)

(121,784,004 บาท)

(240,928,400 บาท)

(39,536,800 บาท)

(565,850 บาท)
(9,000,000 บาท)

(226,180,200 บาท)

(20,584,146 บาท)
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ข้อมูลอาคาร
และพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาและปรับปรุง

สิ่ งปลูกสร้ า งภายในให้พร้อมสำ าหรับสนับสนุนการ 

เรียนรู้และบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบันมีอาคาร 

67  อาคาร  และอาคารสิ่ งก่ อสร้ า ง ใหม่  2  อาคาร 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 

มีอาคาร 13 อาคาร รวมทั้งสิ้น 80 อาคาร แยกตามประเภท

อาคาร ได้ดังนี้

ประเภทอ�ค�ร จำ�นวนอ�ค�ร

1. อาคารอำานวยการ 1

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 32

3. อาคารสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

4. อาคารกีฬาและสันทนาการ 6

5. อาคารพาณิชย์และสวัสดิการ 10

6. อาคารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 1

7. อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม 1

8. อาคารที่พักอาศัย 15

รวม 67

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -  ชัยนาท 

ประเภทอ�ค�ร จำ�นวนอ�ค�ร

1. อาคารอำานวยการ 1

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4

3. อาคารหอประชุม 2

4. อาคารโรงอาหาร 1

5. อาคารกีฬาและสันทนาการ 1

6. อาคารที่พักอาศัย 4

รวม 13
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ประเภทอ�ค�ร จำ�นวนอ�ค�ร

1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1

2. อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม 1

รวม 2

อาคารก่อสร้างใหม่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร จำานวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้นที่ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อำาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

หมู่ 7-8 ตำาบลแพรกศรีราชา อำาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
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ส่วนที่ 3 ผลการดำาเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ได้ดำาเนินงานตามยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยภายใต้ 4 ประเด็น

ยทุธศาสตร์ของแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบบัปรบัปรงุ 

11 ตุลาคม 2561) มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งอยู่ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 

4 ประการ ดังนี้ 

    1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง

    2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง

    3. มีงานทำา – มีอาชีพ

    4. เป็นพลเมืองดี  มีระเบียบวินัย

 เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาตามพระบรมราโชบาย มุง่ผลิตครูคณุภาพและพัฒนาท้องถ่ินท้ังทาง ด้านเศรษฐกจิ 

สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จึงผลักดันตัวเองให้เป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

และยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

 1. พื้นที่จังหวัดชัยนาท

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ที่อำาเภอสรรคบุรี  

จงัหวดัชัยนาท เพือ่จัดการเรยีนการสอนเป็นศนูย์การวจิยัชมุชน

และท้องถิน่ บรกิารวิชาการการพฒันาคณุภาพชวีติและการศกึษา 

ของจั งหวั ดชั ยนาท  โดยดำ า เนิ นการประชุ ม ร ่ ว มกั บ 

ผู ้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด การจัดการ

สัมมนาและสำารวจพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนและโรงเรียน ในพื้นที่การลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือกับท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศักยภาพและบทบาท

หน้าท่ีของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงหน่วย

พื้นที่ (RMU: Research Management Unit) เพื่อพัฒนากลไก

การขับเคลื่อนการบริการวิชาการให้ตอบสนองต่อพื้นท่ีหรือ

ชุมชนเป้าหมาย โดยให้ทุกคณะสำารวจข้อมูลพื้นท่ีหรือชุมชน 

เป้าหมายร่วมกับกลุ่มบุคคลในชุมชนเพื่อท่ีจะนำาข้อมูลดังกล่าว

มาเป็นฐานข้อมูลในการทำาวิจัยและการให้บริการวิชาการตาม

ความต้องการ อันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนและ

สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สรุปผลการดำาเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1.1 ด้านเศรษฐกิจ เน้นการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดย

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย (ข้าว ผัก สมุนไพร ตาลโตนด 

และปลาร้า) ตามหลักการมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) ลด

ต้นทุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรโดยศูนย์การเรียนรู้ 

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพ การวิเคราะห์ต้นทุน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารการจัดการทางการเงินใน

ครัวเรือน การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมและเพิม่โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมือทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่เพิม่ช่องทางการจำาหน่าย

สินค้า เป็นต้น

 1.2 ด้านสังคม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนโดยให้ความ

สำาคัญกับการดูแลสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เช่น การใช้อุปกรณ์สำาหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การ

ลดปัญหาคุณแม่วัยใส ส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบ

วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การอนุรักษ์และ

ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น ได้แก่ การธำารงรักษาจารีตประเพณี 

“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท 

 1.3 ด้านสิง่แวดล้อม เน้นการบรหิารจดัการนำา้ การบรรเทา

ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการเกษตรนำ้าน้อย

 1.4 ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการพัฒนา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ

ในการออกแบบการสอน ออกแบบสื่อ มีทักษะในการ

วิจัยในชั้นเรียน การแนะแนวและการให้คำาปรึกษา เช ่น 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ด ้านทักษะภาษาสำาหรับครู 

และเด็กปฐมวัย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียน 

การสอน การพัฒนาครูผู้อำานวยความสะดวกค่ายวิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือความเป็นเลิศทางกีฬาและสุขภาพที่ดี

ขึ้น การพัฒนาส่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

การพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคตสำาหรับเด็กที่มี

ความต้องการพิเศษ การเกษตรและอาหารปลอดภยัเพือ่อาหาร

กลางวัน เป็นต้น

การจัดโครงการ 

จันทรเกษมพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
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  มห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ จั นท ร เ กษม 

ดำาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย

และสินค้าจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนด และปลาร้า 

สู ่ มาตรฐานผลิตภัณฑ ์  อาทิ เช ่น  ผลิต ภัณฑ ์

ข้าวไรเบอร์รีบ้่านคลองรี ่ตำาบลห้วยกรด อำาเภอสรรคบรีุ 

จังหวดัชัยนาท ผลิตภณัฑ์นำา้ตาลโตนด ตำาบลห้วยกรด 

อำาเภอสรรคบรุ ีจงัหวัดชยันาท

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำาบลดงคอน อำาเภอ

สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผลิตภัณฑ์จากปลาร้าแม่

ประคอง ตำาบลโพนาดำาตก อำาเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท และแม่ผาลำา ตำาบลตลุก อำาเภอสรรพยา 

จงัหวัดชยันาท

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์นำ้าตาลโตนด

ผลิตภัณฑ์ปลาร้า
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  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ได ้ดำ า เนินงานพัฒนาแหล ่ งท ่อง เที่ ยว เชิ ง

ประสบการณ์โดยใช้ฐานจากทุนทางวัฒนธรรม 

ด้านศิลปะและอาชีพ ของชุมชนลาวเวียง โดยมี

การแบ่งฐานความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับ

คณุภาพมาตรฐานด้านอาหารและท่ีพกัของคนใน

ชุมชน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู ้ อาทิเช่น  

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การบริหาร

จดัการทีพ่กั (Home Stay) การสร้างสรรค์ทนุทาง

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (อาหาร ผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น และดนตรีท้องถิ่น) การอบรมมัคคุเทศก ์

การคิดต้นทุนการดำาเนินงานการจัดการการ 

ท่องเที่ยว การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ

การท่องเที่ยว

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้

มีการจัดทำาฐานการเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนท่ีศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยพื้นที่

จังหวัดชัยนาทไว้สำาหรับให้นักเรียนนักศึกษา 

บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามา 

เรียนรู ้ต ้นแบบการทำา เกษตรทฤษฎี ใหม ่

และการใช้พื้นที่ให ้เป ็นประโยชน์มากที่สุด 

โดยมีการสร้างฐานการเรียนรู ้เศรษฐกิจพอ

เพียง ไว ้ทั้ ง ส้ิน 10 ฐานการเรียนรู ้  ได ้แก ่  

1) ปศุสัตว์ขนาดเล็ก 2) ผักสวนครัวปลอดภัย 

3) ไร่นาสวนผสม 4) ข้าวอินทรีย์ 5) น�้าหมัก

ชีวภาพ 6) บัญชีรายรับ-รายจ่าย 7) ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน 8) ปลูกพืชไร้ดิน 9) แปรรูปเกษตร 

10) การเพาะเห็ด/แปรรูปเห็ด

กิจกรรมศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อำาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
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 2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองรอบมหาวิทยาลัย โดยให้ความ

สำาคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย เด็กและเยาวชนในชุมชนเมือง ส่งเสริม

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพและความ

ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการเสพยาเสพติด 

การติดเกมส์ การขี่รถจักรยานยนต์ (เด็กแว้น) และการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตจตุจักร 

และเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ดำาเนินการโดย

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พบผู้นำา

ชุมชนและชาวบ้านในชุมชนและโรงเรียน มีการบันทึกข้อตกลง

ร่วมกันกับชุมชนและโรงเรียนในพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนา

ชุมชนด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา ดังนี้

 2.1 ด้านเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม การทำา

ผลติภณัฑ์เพือ่ใช้ในชมุชน การลดค่าครองชพีครวัเรอืน เช่น การทำา

แชมพแูละนำา้ยาล้างจานจากวสัดธุรรมชาต ิการปลกูพชืไร้ดนิและพชื

ในกระถาง เพิม่มลูค่าพชืสมนุไพรและพัฒนาช่องทางการจดัจำาหน่าย

ผลติภณัฑ์สมนุไพร พฒันาอาชพีการจดัการแพะนม เทคโนโลยดีจิิทลั

เพือ่ผูป้ระกอบการ การฝึกอาชพีการทำาอาหารเพือ่สขุภาพ เป็นต้น

 2.2 ด้านสงัคม เน้นการส่งเสรมิสขุภาวะทัง้ทางด้านร่างกาย 

และจติใจโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจนี วทิยาศาสตร์การกฬีา 

คหกรรมและโภชนาการ ศลิปะ วฒันธรรม ดนตรแีละกฬีา ซึง่เป็น 

จุดเด่นของมหาวทิยาลยั เช่น โครงการสงูวยัไซเบอร์ การดแูลผูป่้วย 

ติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โภชนาการและการออก 

กำาลงักายสำาหรบัผูส้งูวยั การพฒันาศนูย์เดก็ปฐมวยั รำาวงย้อนยคุและ

รำาไทยเพือ่สขุภาพจติผูส้งูอาย ุดนตรสีำาหรบัเยาวชน ดนตรสีำาหรบั 

ผูต้้องขงัในทณัฑสถานบำาบดั การให้ความรูทั้กษะและวธิป้ีองกันตนเอง

เพือ่ลดการถกูล่วงละเมิดทางเพศสำาหรบัเยาวชนหญงิ เป็นต้น

 2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์และ

พัฒนาแม่นำ้า คูคลอง การสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การ

อนรุกัษ์และฟ้ืนฟคูลองลาดพร้าว การจดัการขยะ การเรยีนรู้การ

ใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น

 2.4 ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย

เน้นการยกระดับการอ่านออก เขียนได้ การพัฒนาทักษะ 

การคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัและสือ่ดจิทิลั

ในการพัฒนาการเรยีนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยแีละดจิทิลั

ในการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 พฒันาครผููอ้ำานวย

การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ 

และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการดำาเนินชีวิต

ในสังคมปัจจุบัน ให้มีความสุข  

ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

(Human Plus+ มนุษย์เพิ่มสุข)

ความสะดวกค่ายวทิยาศาสตร์ การพฒันาการจัดการเรียนรูด้้าน

ทักษะภาษาสำาหรับครูและเด็กปฐมวยั การสนองพระราชดำารงิาน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน การพฒันาสมรรถภาพเพือ่ความเป็น

เลิศทางกีฬา การส่งเสริมการรู้จักตนเองสำาหรับนักเรียนระดับ

ชัน้มธัยมศกึษา การส่งเสริมศกัยภาพครเูพือ่การสอนเดก็พเิศษ 

ในชั้นเรียนรวมโดยใช้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ

อาชพีสู่การเรยีนรูเ้พือ่อนาคตสำาหรบัเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

การเสรมิสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรูก้ารใช้แอปพลเิคชัน ใน

การจัดการเรียนรู ้เป็นต้น
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การดำาเนินงาน
ด้านวิจัย

ข้อมูลงบประมาณงานวิจััย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามแหล่งทุน

แหล่งทุน จำ�นวนโครงก�ร งบประม�ณ ร้อยละ

1. แหล่งทุนภ�ยในมห�วิทย�ลัย 62 7,192,855 81.11

   1.1 งบประมาณแผ่นดิน 2 2,617,000 29.51

   1.2 งบประมาณเงินรายได้ 60 4,575,855 51.60

2 แหล่งทุนภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย 4 1,675,250 18.89

รวม 66 8,868,105 100.00

แหล่งทุนภายใน
(7,192,855 บาท)
81.88 %

แหล่งทุนภายนอก

(1,675,250 บาท)

18.89 %

งบประมาณเงินรายได้
(4,575,855 บาท)

51.60 %

งบประมาณแผ่นดิน

(2,617,000 บาท)

29.51 %

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณงานวิจััย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 การดำาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริหารและประสาน

งาน ด้านการวิจยั รวมทัง้ให้คำาปรกึษา จดัหา และบรกิารข้อมลูการวจิยั ส่งเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัให้อาจารย์ บุคลากร

และนกัศกึษาพฒันาความรูใ้นการผลติผลงานวจัิย นโยบายของมหาวทิยาลัยด้านการวิจัยจึงเน้นส่งเสริมงานวจิยัเพือ่สร้าง 

องค์ความรูแ้ละนวตักรรมทีส่ามารถนำามาแก้ปัญหาของชมุชนและสังคม พร้อมสร้างนกัวจิยัทีม่คีณุภาพและเป็นเลศิทางการ

วิจัยระดับประเทศ และนานาชาติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานวิจัย จากแหล่ง

ทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 8,868,105 บาท มีผลงานวิจัย 66 โครงการ จำาแนกเป็น

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 62 โครงการ งบประมาณ 7,192,855 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 4 โครงการ 

งบประมาณ 1,675,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลงบประมาณงานวิจััย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามประเภททุน

ข้อมูลงบประมาณงานวิจััย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำาแนกตามหน่วยงาน

แหล่งทุน จำ�นวนโครงก�ร งบประม�ณ ร้อยละ

1. แหล่งทุนภ�ยในมห�วิทย�ลัย

   1. งบประม�ณแผ่นดิน

   1.1 สำาหรับอาจารย์ ประเภทงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้ 2 2,617,000 29.51

   2. งบประม�ณเงินร�ยได้

   2.1 สำาหรับอาจารย์ ประเภททั่วไป 22 2,759,555 31.12

   2.2 สำาหรับอาจารย์ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ 2    98,850 1.11

   2.3 สำาหรับอาจารย์ ประเภทเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ 3   151,200 1.70

   2.4 สำาหรับอาจารย์ ประเภท RMU (Research Management Unit) 7 1,012,100 11.41

   2.5 สำาหรับอาจารย์ ประเภทวัฒนธรรม 4   444,150 5.01

   2.6 สำาหรับนักศึกษา 22   110,000 1.24

รวม 62 7,192,855 81.11

2 แหล่งทุนภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย

2.1 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 4 1,675,250 18.89

รวม 4 1,675,250 18.89

รวมทั้งสิ้น 66 8,868,105 100.00

หน่วยง�น
จำ�นวน

โครงก�ร

แหล่งทุนภ�ยใน  

(บ�ท)

แหล่งทุนภ�ยนอก 

(บ�ท)
รวม ร้อยละ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2   341,108 -   341,108 3.85

2. คณะวิทยาศาสตร์ 32 2,713,287 575,000 3,288,287 37.08

3. คณะวิทยาการจัดการ 17   681,960 650,250 1,332,210 15.02

4. คณะศึกษาศาสตร์ 4 2,400,900 - 2,400,900 27.07

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8   658,800 450,000 1,108,800 12.50

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1   147,000 -   147,000 1.66

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2   249,800 -   249,800 2.82

รวมทั้งสิ้น 66 7,192,855 1,675,250 8,868,105 100.00
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้

ชื่อโครงการวิจัย รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน

1. การศึกษาสมบัติด้านโฟโตลูมิเนสเซนส์ซินทิลเลชันของผลึกการ์เนต  
Pr: (Lu,Y) 3AL2G3012 เจือด้วยอิออน K+ และ Mg2+

ดร.กฤติยา ศรีบุญเพ็ง 463,100 วิทยาศาสตร์

2. การพัฒนาสื่อออนไลน์ทางวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมเส้นทาง
กิจกรรมท่องเที่ยวสำาหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ดร.พิสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน์
และคณะ

2,153,900 ศึกษาศาสตร์

รวม 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,617,000

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภททั่วไป

ชื่อโครงการวิจัย รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน

1. การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ข้าวสาร สายพันธุ์การค้าของจังหวัด

ชัยนาท *มีการขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ รอแก้ไข

ดร.ติณณภพ  จุ่มอิ่น
ดร.ปพิชญา  ศรีเทพ

ดร.สุภาพรรณ  สัจวรรณ
ดร.สายใจ  พรหมรักษ์

133,350 วิทยาศาสตร์

2. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และลมร้อนสำาหรับปลาสลิดหมัก

ชะคราม

นางสาวคนึงนิต ปทุมมาเกษร
ดร.ติณณภพ  จุ่มอิ่น

นางสาวสายชล  ทองคำา

123,900 วิทยาศาสตร์

3. การพัฒนาผงหมักปรุงรสสำาหรับเนื้อปลาจากชะคราม นางสาวสายชล  ทองคำา
ดร.ติณณภพ  จุ่มอิ่น

ดร.นภาพันธ์  โชคอำานวยพร

123,900 วิทยาศาสตร์

4. เซ็นเซอร์แผ่นฟิล์มเรืองแสงได้ของฟีนิลเอโซ- โรดามีน ดร.ปรีชา  เทียมปัญญา 169,050 วิทยาศาสตร์

5. การพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงจากส้มพื้นเมืองชัยนาท

ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.สุกัญญา  เจียมวรนันท์กุล 137,844 วิทยาศาสตร์

6. นวัตกรรมโปรแกรมการฝึกออกกำาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ที่มีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ดร.เอกรัตน์  อ่อนน้อม
ดร.ดิฎฐชัย  จันทร์คุณา

นางพชร  ชินสีห์

92,925 วิทยาศาสตร์

7. นวัตกรรมวัสดุกรองนำ้าจากใยตาล ดร.สุภาพรรณ  สัจวรรณ 105,000 วิทยาศาสตร์

8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำาขวดพลาสติกใช้แล้วผสมใน

คอนกรีตสำาหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนของประเทศไทย

ผศ.ดร.จรัล  รัตนโชตินันท์ 98,700 วิทยาศาสตร์

9. แนวทางการจัดการระบบใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรตาม

แผนการใช้ที่ดินด้วยวิธีวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอำาเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.ดวงพร  กาซาสบิ 147,000 วิทยาศาสตร์

10. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา 

ครุศาสตรบัณฑิต

นางสาวสุวิชา  วันสุดล 25,000 วิทยาศาสตร์
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภททั่วไป (ต่อ)

ชื่อโครงการวิจัย รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน

11. แผนงานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำาบลบ้านเชี่ยน อำาเภอหันคา 

จังหวัดชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อำานาจ  สวัสดิ์นะที
ผศ.เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล

ดร.พัทธดนย์  สุขพันธุ์
ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
ดร.สุกานดา  ไชยยง

ผศ.ดร.จันทรัตน์  กิ่งแสง

200,000 วิทยาศาสตร์

12. โครงการย่อยที่ 2 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  

ในตำาบลบ้านเชี่ยน อำาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดร.สุกานดา  ไชยยง
ดร.พัทธดนย์  สุขพันธุ์
ดร.ชลิต  กังวาราวุฒิ

200,000 วิทยาศาสตร์

13. โครงการย่อยที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของตำาบลบ้านเชี่ยน อำาเภอหันคา 

จังหวัดชัยนาท

ผศ.กนิษฐา  อ่อนศิริ
ดร.สุภาภรณ์  สดวกดี

71,413 วิทยาศาสตร์

14. โครงการย่อยที่ 4 

การบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนตำาบลบ้านเชี่ยน อำาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นางสาวสายสุณี  ประดับนาค
ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
ผศ.นันทวรรณ  บัวรา

148,365 วิทยาศาสตร์

15. โครงการย่อยที่ 5 

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน

สำาหรับสถานศึกษาในตำาบลบ้านเชี่ยน อำาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นางสาวสิรินพร  บ้านแสน
นางสาวสุวิชา วันสุดล
ผศ.อภิชาติ  หาจัตุรัส

93,240 วิทยาศาสตร์

16. การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบแชทบอท บริการสำาหรับแนะนำา

ข้อมูลการท่องเที่ยวเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชน  

จังหวัดชัยนาท

ดร.สุรชาติ  บัวชุม
ผศ.ดร.ภัทรมน  กล้าอาษา
ดร.ณัฐพล  ธนเชวงสกุล

150,360 วิทยาการจัดการ

17. ผลกระทบของโครงสร้างการถือหุ้นต่อความระมัดระวังทางบัญชีของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.อนุวัฒน์  ภักดี 60,000 วิทยาการจัดการ

18. การพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยววิถีถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ ์

ของชุมชนมีนบุรี

ดร.ฐิตาภา  บำารุงศิลป์
นางสาวนิสา บุญทะสอน

159,600 วิทยาการจัดการ

19. โครงการย่อยที่ 1 

การพัฒนากระบวนการการผลิตผักแบบครบวงจรแบบมีส่วนร่วม 

ของตำาบลบ้านเชี่ยน จังหวัดชัยนาท

ดร.จุฬาลักษณ์  ตลับนาค
ผศ.ดร.อำานาจ  สวัสดิ์นะที

ดร.กัลยกร  วงศ์รักษ์
นางสาวเพลินพิศ ยะสินธิ์

187,908 เกษตรและชีวภาพ

20. การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการพึ่งตนเอง

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ดร.พรรณรายณ์  ทรัพย์แสนดี
ดร.ปิยาภรณ์  เตชะเรืองรอง

60,000 ศึกษาศาสตร์

21. การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้วยกลวิธีการเรียนแบบเสริม

ต่อการเรียนรู้ผ่านโครงงานภาษาอังกฤษ

ผศ.เกศสุดา  เตชะคำาภู 25,000 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

22. คุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียและราก่อโรคติดเชื้อที่สำาคัญ

ในระบบทางเดินหายใจของสารสกัดจากตำารับยาจีน

ดร.กฤษณา  มณีรัตน์
แพทย์จีนสุทธิสกนธ์   

วรรธนะชัยแสง
ผศ.ดร.เอนก  ภู่ทอง

ดร.สุกัญญา  ยงเกียรติตระกูล

147,000 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

รวม 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,759,555
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อโครงการวิจัย รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน

1. การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง

นาฎยรังสรรค์

นางสาวขนิษฐา  บุตรไชย 38,850 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

2. แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต้นแบบด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 

:กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

(ศพก.) ในจังหวัดชัยนาท

นายพิศิษฐ์ แซ่ตั่น 60,000 วิทยาศาสตร์

รวม 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 98,850

ชื่อโครงการวิจัย รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน

1. การพัฒนาระบบคลังความรู้แบบเปิดมหาชนด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบวิศวกรรมความรู้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ 
ผู้ประกอบการดิจิทัล

ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล 60,000 วิทยาการจัดการ

2. การวิเคราะห์ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า จังหวัดชัยนาท

ผศ.จิรวรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์ 57,000 วิทยาการจัดการ

3. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถม
ศึกษา

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง 34,200 ศึกษาศาสตร์

รวม 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 151,200

ชื่อโครงการวิจัย รายชื่อผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน

1. แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ศ.ดร.พรรณี  บัวเล็ก
ดร.วีระพงค์  รุกขพันธ์

นางสาวสุดารัตน์  จิณฤทธิ์

130,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. โครงการย่อยที่ 1 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ ์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม 
และคณะ

150,800 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

3. โครงการย่อยที่ 2 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
และคณะ

152,800 ศึกษาศาสตร์

4. โครงการย่อยที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ ์
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำา
และคณะ

150,000 วิทยาการจัดการ

5. โครงการย่อยที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ ์
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.อำานาจ สวัสดิ์นะท ี
และคณะ

155,500 วิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภท Research Management Unit (RMU)
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ชื่อโครงก�รวิจัย ร�ยชื่อผู้วิจัย งบประม�ณ หน่วยง�น

6. โครงการย่อยที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ ์
ของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

รศ.ดร.กมลชัย  ตรงวานิชนาม
และคณะ

153,200 เกษตรและชีวภาพ

7. โครงการย่อยที่ 6 
การพัฒนาระบบบริหารศูนย์จัดการนวัตกรรม 
และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ดร.วีระพงค์  รุกขพันธ์
ดร.นุชนาถ  มีสมพืชน์

นางสาวสุดารัตน์  จิณฤทธิ์

119,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม 7 โครงก�ร งบประม�ณทั้งสิ้น 1,012,100

โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภท Research Management Unit (RMU)

โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภท Research Management Unit (RMU) ต่อ

โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทวัฒนธรรม

โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา

ชื่อโครงก�รวิจัย ร�ยชื่อผู้วิจัย งบประม�ณ หน่วยง�น

1. การศึกษาภูมิปัญญาและสืบสานวิจิตรศิลป์ของนายจั๊ว  แซ่ตั้ง ผศ.กรรัตน์  พ่วงพงษ์ 141,750 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

2. แนวทางการจัดนิทรรศการในศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน นางสาววารดา  พุ่มผกา 95,550 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

3. การธำารงรักษาจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท

ดร.ชวิตรา ตันติมาลา 126,000 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

4. วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของทุ่งบางเขนจากกิจกรรมฝาผนัง

วิหารวัดเสมียนนารี

นางสาวแววรวี ลาภเกิน
นางสาวพงศ์ผกา ทีบัวบาน

80,850 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

รวม 4 โครงก�ร งบประม�ณทั้งสิ้น 444,150

ชื่อโครงก�รวิจัย ร�ยชื่อผู้วิจัย ที่ปรึกษ� งบประม�ณ หน่วยงาน

1.ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำาหรับเลเบลลิงแบบ
รวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์
กับกราฟล้อ

น.ส.พรจิรา  อินทนอย
น.ส.ณัฎฐ์ชญา  ยอดออน

ดร.สุภาภรณ์  สดวกดี 5,000 วิทยาศาสตร์

2. สื่อความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดมุกดาหาร

น.ส.สุกัญญา  ศรีสมบูรณ์
น.ส.สุรีวรรณ  รักน้อย

ผศ.ดร.ศุภรางค์  เรืองวานิช 5,000 วิทยาศาสตร์

3. ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9  
โดยการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

น.ส.วิภาวรรณ  ไชยน้อย
น.ส.วรรณวิสา  หอระตะ

ผศ.ดร.ศุภรางค์  เรืองวานิช 5,000 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์

4. การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อแนะนำา
สถานที่เกาะรัตนโกสินทร์

น.ส.นลิน  เหลืองเอกอนันต์
น.ส.ภัทรพร  จิรสัทธรรม

ดร.ไพโรจน์  สมุทรรักษ์ 5,000 วิทยาศาสตร์

5. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์สัตว์สงวนโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
เสริม

น.ส.สไบทิพย์  สืบวงศ์ ดร.ไพโรจน์  สมุทรรักษ์ 5,000 วิทยาศาสตร์

6. แอปพลิเคชันสอนระนาดเอกเบื้องต้น นายอรรถพล  เทียมทัน ดร.ปภาดา  นาวากาญจน์ 5,000 วิทยาศาสตร์

7. แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเสมือนจริงใน

จังหวัดนครนายก

นายกนกพล  สุวรรณกลาง น.ส.ภัสสราภรณ์  

สมบูรณ์ศักดิ์
5,000 วิทยาศาสตร์



มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

40 รายงานประจำาปี 2562

ชื่อโครงก�รวิจัย ร�ยชื่อผู้วิจัย ที่ปรึกษ� งบประม�ณ หน่วยง�น

8. การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมในด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม ไทย 4 ภาค

นายณัฐนนท์  พงวรานนท์ น.ส.ภัสสราภรณ์  

สมบูรณ์ศักดิ์

5,000 วิทยาศาสตร์

9. แอปพลิเคชันแนะนำาจุดเสี่ยงอันตรายบนท้อง

ถนนในเขตจตุจักรและการปฏิบัติตน

นายพรหมมินทร์ พรหมศรี น.ส.ภัสสราภรณ์  

สมบูรณ์ศักดิ์

5,000 วิทยาศาสตร์

10. ผลฉับพลันของความหนักที่แตกต่างกันในท่า

เดดลิฟฟ์ต่อพลังของกล้ามเนื้อ

นายอิทธิพล  เล็กเขียน
นายธีรภัทร  รัตนเศียร

นายธงทอง  ทรงสุภาพ 5,000 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์

11. การเปรียบเทียบผลการฝึกแม่ไม้มวยไทย

ประยุกต์และไทชิที่มีผลต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ

น.ส.เจนจิรา  นามูลทัศน์
นายอภิชาติ  ราชจำาปา

นายมานพ  ภู่สุวรรณ์ 5,000 วิทยาศาสตร์

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นเสริมนำ้านม น.ส.พัชรี  สนกนก
น.ส.วราภรณ์  แก้วเกตุ

นายชานวาทิก จันทรช่วยนา

น.ส.สายชล  ทองคำา 5,000 วิทยาศาสตร์

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชูโรสจากข้าวสังข์หยด น.ส.นันทพร  จั่นสำาอาง

น.ส.ธัญญพันธ์  ไวยรัตน์

น.ส.วราภรณ์  อินทรเสน

ดร.นภาพันธ์ โชคอำานวยพร

5,000

วิทยาศาสตร์

14. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ข้อมูลการบริจาคสิ่งของของสถานสงเคราะห์เด็ก

พิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง)

นายพิษณุ  ถวิลกิจ

นายชนวีร์ แฟงมาก

นายอดิกร  สุธัมมะ

นายเมธี  ยุวะเวชา

นายชานนท์  รัตนีมงคล

น.ส.รินทร์ลภัส 

ศักดิ์ชัยวัฒนา

5,000 วิทยาการจัดการ

15. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำาสั่งและการกระจายสินค้า กรณีศึกษาธาราอะโกร 

จำากัด

นายชัยวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง

นางสาวทอรุ้ง  อินปนาม

นายจักรพงษ์  ทองสุข

นายคณิศร  ใจสุทธิ

นางสาวรินทร์ลภัส  

ศักดิ์ชัยวัฒนา

5,000 วิทยาการจัดการ

16. การพัฒนาระบบเช่ารถเครนผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาบริษัทธนดลเครน 2012 

จำากัด

นายการัณย์ กะลันตะบุตร์

น.ส.นัฐชนก  วงษ์กลัด

น.ส.ปวีณ  สือเจริญ

น.ส.ภาคิไนย์  รัตนพันธ์

น.ส.สุมินตรา  เนียมแท่น

นายฐนกฤตย์  เพิ่มพูน

ดร.เล็กฤทัย  ขันทองชัย 5,000 วิทยาการจัดการ

17. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ข้อมูลร้ านชุดครุยผ่ านเครือข่ ายอิน เตอร์ เน็ต  

กรณีศึกษา ร้านครุยอลงกรณ์

น.ส.ชนิกานต์  

สิงหนาทนิติรักษ์

น.ส.ปิยะมาศ คานพรม

นายพงศธร  ตั๋นคำา

น.ส.พรรณผกา  ตัณตยกุล

น.ส.วรัญญา  จันจุ้ย

ดร.เล็กฤทัย  ขันทองชัย 5,000 วิทยาการจัดการ

18. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วัสดุสำานักงาน กรณีศึกษา บริษัท กลอรี่คอน

สตรัคชั่น จำากัด

น.ส.นุชสรา  ฤกษ์กำายี

นายธนภัทร รุ่งฟ้าวัฒนพงศ์

นายณัฐพล เจียระไนสุขสกุล

น.ส.ณัฐณิชา  ธูปานันท์

น.ส.ธิดารัตน์  สุวรรณรัตน์

น.ส.ชนัญชิดา  เจริญศรี

ผศ.ดร.ภัทรมน กล้าอาษา 5,000 วิทยาการจัดการ

โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา (ต่อ)

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก

ชื่อโครงก�รวิจัย ร�ยชื่อผู้วิจัย ที่ปรึกษ� งบประม�ณ หน่วยง�น

19. การพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบความ

ก้าวหน้าการสร้างบ้าน กรณีศึกษา สอนกล้าการช่าง

น.ส.ศิริพร  จารุจินดา
นายทินกร  แสนศรี

นายกฤษณ์  พิริยะกฤต
นายปฏิภาณ  ทองอุบล

นายศรินทร์  กาเผือกงาน
น.ส.เกตษฎา  สอนกล้า

ผศ.ดร.ภัทรมน กล้าอาษา 5,000 วิทยาการจัดการ

20. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ง

ผ ล ง า น กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า สำ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า 

ระดับปริญญาตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

น.ส.ภูษนิศา  สันติภพ
นายชนะศักดิ์  สติมั่น
น.ส.อารยา  สุทธิพงษ์
นายกฤษณะ  กิ่งถา

น.ส.กาญจนา  จินตสินธุ์

นายสมเอก ชุณหประเสิรฐ 5,000 วิทยาการจัดการ

21. การพัฒนาระบบต้นแบบตรวจติดตามสภาพนำ้า

สำาหรับการเลี้ยงกุ้งขาวด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง

นายชนินทร์  สิงห์ลอย
นายนพรัตน์  คงเป็นนิจ
นายพิเชษฐ์  โคตรชัยยา
นายชิษณุชา  จันทนนท์
น.ส.ณัฐกานต์  เกตุโรจน์

ดร.สุรชาติ  บัวชุม 5,000 วิทยาการจัดการ

22. การพัฒนาระบบต้นแบบสำาหรับติดตามควบ

ร ะ บ บ ไ ห ล เ วี ย น นำ้ า ใ น บ ่ อ เ ลี้ ย ง ป ล า ค า ร ์ ฟ 

โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

นางธงชัย  โพธิ์ไกร
น.ส.ธนุชชา  คูกีรติรัตน์

นายกฤษณะ  เหยา
น.ส.อภิญญา  

ประกาแก่นทราย
นายยุทธนา  ฟาหลี

ดร.สุรชาติ  บัวชุม 5,000 วิทยาการจัดการ

รวม 22 โครงก�ร งบประม�ณทั้งสิ้น 110,000

ชื่อโครงก�รวิจัย ร�ยชื่อผู้วิจัย งบประม�ณ หน่วยง�น

1. โครงการสำารวจความพึงพอใจให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด

ระยอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารีย์  ประจวบเหมาะ
ดร.รุ่งอรุณ  กระแสสินธุ์

405,500 วิทยาการจัดการ

2. ศึกษาผลการจ้างงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตาม

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายอดิเทพ  ครุฑธามาศ 244,750 วิทยาการจัดการ

3. โครงการฟื้นฟูประชากรหิ่งห้อยในศูนย์การเรียนรู้ความหลาก

หลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ณ โรงงานโตโยต้า 

บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.ปาริฉัตร  ลักษณะวิมล 575,000 วิทยาศาสตร์

4. การสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่

กำาลังก่อตัวขึ้นใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่

ดร.วิศิษย์  ปิ่นทองวิชัยกุล 450,000 มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์

รวม 4 โครงก�ร งบประม�ณทั้งสิ้น 1,675,250
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ ่ งผลิตค รูที่ มี

ความเป็นเอกลักษณ์ของจันทรเกษม คือ มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู ในด้านความอดทนอุทิศทุ ่มเทให้การสอนมี

ทักษะในการถ่ายทอดและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีน่าสนใจ 

เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน ออกศึกษาสังเกตโรงเรียน 

เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำาประสบการณ์ที่ได้

จากการปฏิบัติงานในโรงเรียนไปพัฒนาก่อนจัดการเรียน 

การสอน เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะได้นำาประสบการณ์และความรู้

เกี่ยวกับการทำางานร่วมกับผู้อื่น กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยและบริบทต่างๆ 

ในโรงเรียนไปถ่ายทอดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

5 ปี โดยนักศึกษาจะได้นำาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูต่อไปเพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบวิชาชีพ การยกระดับ

คุณภาพบัณฑิตครูมีแนวทางดังนี้

 1. การผลิตครู มหาวิทยาลัยมีการจัดทำาแผนกลยุทธ์ที่

การจัดกิจกรรมพัฒนาครูข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนให้วิทยฐานะศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ

รุ่นที่ 20

น้อมนำาพระราโชบายมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็น

ครูและมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรนำาเทคโนโลยีมาใช้และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพการสอน พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับ

ครู การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ การเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นต้น

 2. พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัย

มีการพัฒนาครูให้สามารถนำาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการ

เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) และมีการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เช่น การพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ

เล่ือนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ การพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ

เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ การใช้ไอซีทีในการ

จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์แนวทางการใช้นวัตกรรม
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้ในการสอนในชั้นเรียนสำาหรับโรงเรียนในพื้นที่โดยมีการจัดการ 
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม KAHOOT โรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 12 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้าน 
ลาดพร้าว 2) โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3) โรงเรียนประชานิเวศน์ 4) โรงเรียน
วดัเทวสนุทร 5) โรงเรียนวดัเสมยีนนาร ี6) โรงเรยีนลาดปลาเค้า 7) โรงเรยีน
บางกะปิ 8) โรงเรียนจันทร์หุ่นบำาเพ็ญ 9) โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 
10) โรงเรียนกุนนทีรุธารามวิทยาคม 11) โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
12) โรงเรียนคลองกุ่ม

การจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(Thailand 4.0) ร่วมกับ สำานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

 มหาวิทยาลัยมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต คือ 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุ

ภาษา” 2) ยกระดับคุณภาพประเทศโดยการช่วยเหลือโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดเลก็ในชมุชนเขตจตจุกัรและเขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ในประเด็นด้านการอ่าน

ออกเขียนได้ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

การพัฒนาทักษะการสอน STEAM การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์และการผลิตส่ือ

การสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

เป็นต้น หลังรับทราบพระราโชบายมหาวิทยาลัยดำาเนินการยก

ระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น มีการ 

 การอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ

บคุลากรทางการศกึษา เพือ่เรยีนรูท้กัษะศตวรรษ

ที่ 21 และเป็นการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ

คุณภาพของบุคลากร นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ให้มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ข้ึน เช่น 

 1) การวัดผลการระดับมาตรฐานภาษา

อังกฤษ TOEIC 

 2) การเข้ารับการทดสอบด้านภาษาองักฤษ 

CEFR (pre-test) สำาหรับนักศึกษาทุกช้ันปี 

ด้วยโปรแกรม Speexx

 การอบรมพฒันาทกัษะวชิาการและวชิาชีพ

ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำาหรับผู ้เรียนตามความ

ต้องการของตลาดแรงงานโดยการอบรมวดัความรู้

เทคโนโลยสีารสนเทศ “หลกัสตูร Living Online”  

และทดสอบมาตรฐานด้านไอทใีห้กบันกัศกึษา ชัน้

ปีท่ี 4-5 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล IC3 Digital 

Literacy Certification

บรูณาการการจดัการเรียนการสอนกบัการบรกิารวชิาการโดยให้

นักศึกษามีสว่นร่วมในการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ กับชมุชน

ร่วมกับอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น

 2. พัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 เช่น การพัฒนา

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

ของอาจารย์ การสร้างคนสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม 

เป็นต้น

 3. คุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ส่วน ดังนี ้

1) การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 2) เป็นผูร่้วมสร้างสรรค์นวตักรรม และ 

3) เป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแขง็ เช่น พฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนตามความ

ต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาขแมร ์

การพัฒนาทกัษะเฉพาะด้านทางวชิาการและวชิาชพี เป็นต้น 
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ที่ สถ�นศึกษ�/สถ�บัน/องค์กร ที่ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลง ประเทศ/จังหวัด ขอบข่�ยคว�มร่วมมือ

1 Guangxi  Normal University (แลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา

2 Guangxi  Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ 3+1) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน

3 Liaoning University of Traditional Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน

4 Guangxi  Normal  University  for Nationalities  

(รับสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน และภาษาจีนให้นักศึกษาไทย)

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน

5 Guangxi  Normal University 

(แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ 3+1 วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกอื่นๆ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา

6 Guilin Institute of Tourism  

(รับสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนระยะสั้น) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน

7 Huaqiao  University  (แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา

8 Guangxi University for Nationalities 

(แลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบ 3+1)

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา

9 ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเหลียวหนิง มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน

10 Kanazawa University ญี่ปุ่น วิชาการ/วิจัย

11 University of Fukui ญี่ปุ่น วิชาการ/วิจัย

12 The Budapest Business School ฮังการี แลกเปลี่ยนนักศึกษา

13 Padagogische Academic des Bundes in Tirol ออสเตรีย แลกเปลี่ยนนักศึกษา

14 October 6 University  อียิปต์ วิชาการ/วิจัย

15 สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

16 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

17 สำานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวิชาการ/วิจัย

18 สำานักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวิชาการ/วิจัย

19 ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนพหลโยธิน 32 

ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนเลิศอุบล 4 และชุมชนเฟรนชิพ

กรุงเทพมหานคร บริการวิชาการ/วิจัย

20 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

21 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประยุกต์ (ACTIS)

กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

22 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

23 โรงเรียนวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

24 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

25 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน

การดำาเนินความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการดำาเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการและวิจัย ตลอดจนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำาเนินงานด้านการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บรรลุสู่เป้าหมายที่กำาหนด
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำาเนินการสำารวจภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต จากผู้สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ปีการศกึษา 2560-2561 จำานวน 2,563 คน พบว่าบณัฑติมงีานทำาหลังจากสำาเร็จการศกึษา คดิเป็นร้อยละ 86.20 โดยมรีายละเอยีด

ดังนี้ 

ที่ สถ�นศึกษ�/สถ�บัน/องค์กร ที่ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลง ประเทศ/จังหวัด ขอบข่�ยคว�มร่วมมือ

26 เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ. กรุงเทพมหานคร โครงการพระราชดำาริ

27 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.จ.) จังหวัดชัยนาท การปราบปรามทุจริต

28 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท บริการวิชาการ/วิจัย

29 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท บริการวิชาการ/วิจัย

30 สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า จังหวัดชัยนาท วิชาการ/การผลิตอาหาร

31 ชมรมลูกขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

32 ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท บริการวิชาการ/วิจัย

33 โรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวัดชัยนาท วิชาการ/การเรียนการสอน

34 สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิชาการ/การเรียนการสอน

35 กลุ่มเกษตรกรอำาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท บริการวิชาการ/วิจัย

36 ความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC) จังหวัดชลบุรี วิชาการ/การเรียนการสอน

37 เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา

ในภูมิภาคตะวันตก

จังหวัดนครปฐม การประกันคุณภาพ

การศึกษา

38 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม วิชาการ/การเรียนการสอน

ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยง�น ผู้ตอบแบบสอบถ�ม
บัณฑิตมีง�นทำ� 

หลังสำ�เร็จก�รศึกษ�
ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� 2561

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 15 15 100.00

2. คณะวิทยาศาสตร์ 363 349 96.14

3. คณะวิทยาการจัดการ 673 601 89.30

4. คณะศึกษาศาสตร์ 489 343 88.75

5. คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 290 192 66.21

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 54 33 61.11

รวม 1,884 1,624 86.20

ภาพกิจกรรม

CRU INNOVATION CLUB

SUPPORTED BY GSB
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 มหาวทิยาลยัเน้นการบรหิารองค์กรตามหลกัธรรมาภบิาล 

โดยกำาหนดนโยบายสภามหาวทิยาลยัในการมุง่ใช้หลกัธรรมาภบิาล 

ในการบริหารองค์กร เน้นระบบการตรวจสอบภายในโดย

สำานักงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยสำานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้การกำากับ

ติดตาม และประเมินผลงานในการดำาเนินงานและการบริหาร

จัดการ นอกจากการตดิตามผล การดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธ์ 

และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน 

มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษมได้แต่งต้ังคณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและตัวแทนของบุคลากร การเป็น

องค์กรสมัยใหม่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (SMART CRU) 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการบริการ

วิชาการและการพัฒนาผู้นำารุ่นใหม่ เป็นต้น 

    มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจในการ

สนองนโยบายและยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันา

ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อยก

ระดบัคณุภาพการศกึษาและการพฒันาท้องถิน่ให้ประชาชน

ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา 4.62 คะแนน ระดับดีมาก
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยยงานภาครัฐ ITA 91.36 คะแนน

ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ  
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
และภาษาขแมร์
ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดหาอุปกรณ์สำานักงาน
การพัฒนาระบบห้องสมุด
การสร้างระบบการเรียนออนไลน์

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล BIG DATA
 ระบบฐานข้อมูลงบประมาณ
 ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนประวัติ
 ระบบฐานข้อมูลบริบทชุมชน

การสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ

อันดับที่ 

8 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง

โดย Thai University Ranking
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 มหาวทิยาลยัได้มกีารดำาเนนิการจดักจิกรรมการทำานบุำารงุ

ศลิปวฒันธรรม การสร้างจิตสำานกึในการอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ สืบสาน  

เผยแพร่และบรูณาการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเนน้การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า และความสำาคัญของ

วฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม และภมูปัิญญาท้องถิน่ มคีวามร่วมมือ 

กับภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู ้ 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม ทีเ่ป็นรากฐาน

ของสังคมและประเทศชาติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการทำานุบำารุงศิลป-

วัฒนธรรม ทั้งสิ้น 46 โครงการ ผู ้เข้าร่วมโครงการ 15,294 

คน ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 90.12 ระดับ 

ดีมาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้

 1) กิจกรรมการแสดงโขนหญิงจันทรเกษม

 2) จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง

 3) สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

 4) พิธีแห่เทียนพรรษา

 5) พิธีเทศน์มหาชาติ

 6) ถนนวัฒนธรรม เลิศลำ้าภูมิปัญญาอาหาร

     จันทรเกษมสืบสาน ประกวด “ห่อหมก”

 7) เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม

 8) เชิดชูเกียรติเพชรสยาม บุคคลดีเด่น

     และคนดีศรีจันทรเกษม

 9) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 10) งาน มโฮบขแมร์ ครั้งที่ 5

     “มโฮบ มงคลการ์ (งานแต่งงานแบบเขมร)”

 11) กิจกรรมบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ

     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

     บดินทรเทพยวรางกูร

 12) งานมุทิตาจิต ประจำาปี 2562

     ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา 

การดำาเนินงานด้านการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.12 ระดับดีมาก

พิธีเทศน์มหาชาติ

พิธีแห่เทียนพรรษา

ถนนวัฒนธรรม เลิศลำ้าภูมิปัญญาอาหาร

จันทรเกษมสืบสาน ประกวด “ห่อหมก”
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การดำาเนินงานด้านประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม ได้คะแนนอยู่ใน

ระดับสูงมาก ร้อยละ 91.36 ระดับ A จัดอยู ่ในอันดับที่ 5  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 สถาบัน

 อยูใ่นอนัดับที ่8 ของสถาบันอดุมศกึษา ท้ังหมด 83 สถาบนั 

และอันดับที่ 189 ของหน่วยงานภายในประเทศที่เข้าร่วม

ประเมิน จำานวน 8,299 หน่วยงาน

ผลการประเมิน

ร้อยละ 91.36 ระดับ A

อนัดบัที ่5 จากมหาวทิยาลยัราชภฏั 38 แห่ง

อันดับที่ 8 จากมหาวิทยาลัย 83 แห่ง

อันดับที่ 189 จาก 82,999 หน่วยงาน

การดำาเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 การบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงโดยยดึแนวทาง 

ของสำานกังานตรวจเงินแผ่นดนิ และจดัลำาดบัความเสีย่งท่ีได้จาก

การวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยนำาปัจจัย

8.การไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดการคืนเงินยืม

1.นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ

2.จำานวนนักศึกษาลดลง

3.การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นยังน้อย

4.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย

5.จำานวนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ยังมีน้อย

6.การบริการวิชาการยังไม่มีความต่อเนื่อง

7 .การบริการยั ง ไม ่สามารถบูรณาการกับพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน 

9 คะแนน
15 คะแนน

15 คะแนน
15 คะแนน

9 คะแนน
20 คะแนน

12 คะแนน
20 คะแนน

20 คะแนน
25 คะแนน

9 คะแนน
16 คะแนน

9 คะแนน
16 คะแนน

8 คะแนน
12 คะแนน

ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนปรับปรุง

ค่าคะแนนความเสี่ยงหลังปรับปรุง
ตารางแสดงผลค่าคะแนนความเสี่ยง ปีบประมาณ พ.ศ. 2562

เส่ียงท่ีมีความเสี่ยงอยู ่ในระดับสูงและสูงมากมาจัดทำาแผน 

การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ดำาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ผลการดำาเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยงพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง

ลดลง มีดังนี้
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 ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ มี ค ่ า ค ะ แ น น ค ว า ม เ ส่ี ย ง

ลดลงมากที่สุด ได ้แก ่  ความเสี่ยงการนำาผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นยังน้อย ความเสี่ยงบทความท่ีได้

รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ความเสี่ยงนักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ความ

เส่ียงจำานวนทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ยังมีน้อย ความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดการคืน

เงินยืม และค่าคะแนนความเส่ียงท่ีลดลงน้อยที่สุด ได้แก่  

ความเสี่ยงการบริการวิชาการยังไม่มีความต่อเนื่อง ความ

เสี่ยงการบริการยังไม ่สามารถบูรณาการกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน ดังนี้ บริการวิชาการกับงานวิจัย 

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการกับศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามลำาดับ และค่าคะแนนความเสี่ยงที่มีค่าคงที่ 

ได้แก่ ความเสี่ยงจำานวนนักศึกษาลดลง

การดำาเนินงานด้านสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศ

และการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อการบริหาร

งานด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบ

อนิเทอร์เน็ต ระบบโทรศพัท์ และการจดัเกบ็ข้อมลู เพ่ือสนบัสนนุ

การดำาเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร ของ

บุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำาเนินการ

ที่สำาคัญ ดังนี้

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

 ป ัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี้

 1) ระบบเครือข่ายแกนหลัก (Backbone) ความเร็ว

แกนกลางที่ 10 Gbps. ทำาการเชื่อมต่อแบบวงแหวนสามารถ

ทำางานทดแทนกันได้หากช่องทางการส่ือสารในแกนหลัก 

ล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง 

ณ จุดกระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด ไปยังอาคารต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย ในส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมกับ

เครือข่ายภายนอกนั้นมีจำานวนทั้งหมด 2 การเชื่อมต่อ (Link) 

การเชื่อมต่อ Link ที่ 1 ดำาเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศ

กับสำานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

(UniNet) ด้วยความเร็ว 1 GB การเชื่อมต่อ (Link) ที่ 2 เชื่อมต่อ

กบัทรู อนิเทอร์เนต็ คอร์ปอเรชัน่ จำากดั ด้วยความเรว็ 350/150 

MB พร้อมด้วยระบบไฟร์วอลล์ ระบบวเิคราะห์สภาพการจราจร

บนเครือข่าย

 2) ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone 

ที่ทันสมัยกว่า 400 เลขหมาย ด้วยฟังก์ชั่นเสริมมากมาย เช่น 

การเรียกเข้าแบบกลุ่ม แบบเวียนสาย การฝากข้อความ เป็นต้น

 3) ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่อง

แม่ข่ายชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมพื้นที่จัด

เก็บข้อมูลขนาดใหญ่รองรับการทำางานระบบฮาร์ดแวร์แบบ

เสมือน สามารถกำาหนดจำานวนคอมพิวเตอร์บริการได้มากกว่า

จำานวนเคร่ืองที่มีอยู่จริง สามารถทำาการสำารองข้อมูลทั้งระดับ

โปรแกรมประยุกต์และระดับฮาร์ดแวร์ พร้อมด้วยระบบสำารอง

ไฟฟ้าฉุกเฉินทำาให้ระบบสามารถทำางานได้ตลอดเวลา ติดต้ัง

กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
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เครื่องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ทำาความเย็นเฉพาะ

จุดทำาให้ประหยัดพลังงาน ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์

ทำางานของอุปกรณ์เครือข่าย

 4) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) จำานวน 467 จุด (ให้

บริการควบคู่กับผู้ให้บริการเอกชน) ครอบคลุมพื้นที่แนวราบ

และแนวดิง่โดยเน้นพืน้ทีบ่รกิารเพือ่การเรยีนการสอนและพ้ืนที่

พกัผ่อนในร่ม ซึง่มแีผนจะขยายไปยงัพืน้ทีโ่ล่งแจ้งและสำานกังาน 

ในอนาคต

 5) เครือ่งคอมพิวเตอร์ให้บรกิารนกัศกึษาเพือ่การสบืค้น 

บรกิารอินเทอร์เนต็ จดัพมิพ์เอกสาร การฝึกทกัษะ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศกว่า 300 เครื่อง จัดหาคอมพิวเตอร์ด้วยระบบเช่า

สำาหรับห้องปฏิบตักิารสาขาในทกุคณะวชิากว่า 1,000 เครือ่ง 

 6) การทำาความร่วมมือกับ Google ภายใต้โครงการ 

Google Apps for EDU ซึ่งทำาให้มหาวิทยาลัยมีบัญชีอีเมล 

chandra.ac.th ที่ไม่จำากัดความจุ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Drive) 

ขนาดกว่า 1 ล้านเทราไบต์ และยังสามารถใช้บริการอื่นเสริม 

ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบัญชี gmail.com เช่น Class-

room, Youtube, Calendar, Doc และ Site ซึ่งได้รับผลตอบ

รับที่ดีมาก ส่งให้บัญชีผู้ใช้บริการมีมากถึง 20,000 บัญชี

 7) จัดหาระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (IP Cam-

era) ความละเอียดสูงจำานวน 300 จุด ในพื้นที่จราจร ในอาคาร 

ห้องเรียน พื้นที่เสียงต่างๆ สามารถบันทึกข้อมูลได้ 15-30 วัน

 8) จัดหาระบบห้องสมดุอตัโนมติั ระบบ RFID นกัศกึษา

สามารถทำาการการยืม-คืนได้ด้วยตนเองทั้งในเวลาทำาการและ

นอกทำาการ สามารถดำาเนนิการ online ได้ พร้อมระบบควบคุม

การเข้าออกอย่างเป็นระบบ

 9) จัดทำาระบบ EDU ATM บริการออกเอกสารสำาคัญ 

เช่น ตารางเรียน ใบรับรอง เอกสารคำาร้องต่างๆ ผ่านตูั Kyos 3 

จดุรอบมหาวทิยาลยั บรกิาร 24 ชัว่โมง เพือ่เพิม่ความสะดวกใน

การกรอกเอกสารที่ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น

 2. ระบบสารสนเทศ

 1) ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร มทีัง้สิน้ 13 ระบบ

     1.1 ระบบข้อมลูบคุลากรออนไลน์ (MIS Web) 

     1.2 ระบบจดัซือ้จัดจ้าง

     1.3 ระบบคลงัพสัดุ

     1.4 ระบบบญัชี

     1.5 ระบบการเงนิ

     1.6 ระบบเงนิเดอืน

     1.7 ระบบบคุลากร

     1.8 ระบบงานวจิยั

     1.9 ระบบต้นทนุต่อหน่วยนกัศกึษา

     1.10 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์และจดัเก็บ

              เอกสาร

     1.11 ระบบ E-Budgeting CRU

     1.12 ระบบ UOC บคุลากร

     1.13 ระบบ MIS CRU

 2) ระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนนุการเรยีนการสอน

มทีัง้สิน้ 7 ระบบ

     2.1 ระบบบรกิารการศกึษา (REG)

     2.2 ระบบรบัสมคัรเรยีนออนไลน์

กิจกรรมอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารนเทศ (Living online IC3)
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     2.3 ระบบห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ 

     2.4 ระบบประเมนิการสอน

     2.5 ระบบห้องสมดุอัตโนมตั ิ(WALAI AutoLib) 

     2.6 ระบบห้องสบืค้นออนไลน์ (WEBOPAC)

     2.7 ระบบฐานข้อมลูออนไลน์มตชิน 

 3) ระบบสารสนเทศเพือ่การสือ่สาร มทีัง้สิน้ 5 ระบบ 

     3.1 ระบบอเีมล สำาหรับบคุลากร

     3.2 ระบบอเีมล สำาหรับนกัศกึษา 

     3.3 ระบบ CRU application เพือ่การประชาสัมพนัธ์ 

     3.4 ระบบการจดัสร้างเวบ็ไซต์ ให้หน่วยงานต่างๆ

           กว่า 50 เวบ็ไซต์ 

     3.5 ระบบ Chatbot เพือ่ช่วยการทำางาน และอำานวย 

         ความสะดวกให้แก่ผู ้รับบริการ (ฝึกอบรมให ้

         บุคลากรประจำาหน่วยงานด้านจัดการเว็บไซต์  

          จำานวน 1 รุ่น 30 คน ทำาให้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใน 

            มหาวทิยาลัยมคีวามทันสมยัและเป็นปัจจบุนั)

 3. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้

นกัศกึษา จำานวน 1,302 คน

 2) การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพือ่

การปฏบิตังิานให้บคุลากร จำานวน 200 คน

 3) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้

อาจารย์ จำานวน 60 คน (ไม่นบัรวม อาจารย์ท่ีศกึษาด้วนตนเอง 

จากเครือ่งมอื เช่น คู่มอื คลปิวดิโีอ ท่ีสำานกัวทิยบรกิารฯ จัดทำาขึน้

ผ่านระบบออนไลน์)

 4) การพัฒนาการด้านการจัดการความรู้ (KM) ด้าน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศให้บุคลากร จำานวน 30 คน

 4. ผลการจดัการอนัดบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

จาก Webometrics Ranking of World อยูใ่นอนัดบัที ่13
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561  

 
ระดับสถ�บัน  
4.62 คะแนน  

ระดับดีม�ก

องค์ประกอบที่ 1  
ก�รผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 
ก�รวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 
ก�รบริก�รวิช�ก�ร

องค์ประกอบที่ 4 
ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5  
ก�รบริห�รจัดก�ร

4.23

4.77

5.00

5.00

4.86

42 หลักสูตร

 

ระดับหลักสูตร 3.70 คะแนน  
ระดับดี

10 หน่วยง�น

ระดับหน่วยง�นสนับสนุน 4.67 คะแนน  

ระดับดีม�ก

ระดับคณะ 4.57 คะแนน  

ระดับดีม�ก

คณะเกษตรและชีวภาพ 4.49 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ 4.71 คะแนน

คณะวิทยาการจัดการ 4.63 คะแนน

คณะศึกษาศาสตร์ 4.74 คะแนน

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4.31 คะแนน

4.52 คะแนนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วนที่ 4 ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 2 ธรรมมาสน์ 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 สำานักงานอธิการบดี
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พิธีน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 สำานักงานอธิการบดี

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจำารุ่นสำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข  

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การประชุมวิชาการ

การแพทย์แผนจีนระดับประเทศ

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม

ระหว่างวันที่ 27 - 28  พฤศจิกายน  2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประชุมและนำาเสนอผลงานวิจัย “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำาปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ

ด้วยกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562

ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

งาน มโฮบขแมร์ ครัง้ที ่5 “มโฮบ มงคลการ์ (งานแต่งงานแบบเขมร)”

วันที่ 3 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำานักงานอธิการบดี

งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 

วันที่ 5 เมษายน 2562

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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โครงการนำาเสนอผลงานผลงานวิจัย 

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” 

วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์

กรุงเทพมหานคร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประจำาปีการศึกษา 2559 - 2560

(ฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ซ้อมใหญ่เสมือนจริง และวันรับจริง)  

วันที่ 10 เมษายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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งานถนนวัฒนธรรม เลิศลำ้าภูมิปัญญาอาหาร

จันทรเกษมสืบสาน ประกวด “ห่อหมก” 

วันที่ 26 เมษายน 2562

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครั้งที่ 7 th CRU QA DAY

วันที่ 24 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์

ชั้น 5 อาคารสำานักงานอธิการบดี
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โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

และวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

การแข่งขนักฬีาบคุลากรคณะกรรมการการอดุมศกึษา ครัง้ที ่38

“ขุนเลเกมส์”

ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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วพิากษ์ข้อเสนอโครงการวจัิยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (พ้ืนทีภ่าคกลาง) 

ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมอง

ต่อข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1

ชั้น 12 อาคารสำานักงานอธิการบดี

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2562 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

และ อาคารนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 5
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งานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน”

เพือ่น้อมเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำานักงานอธิการบดี

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตร  

“เยาวชนไทย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา”  

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา
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พิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 79 ปี  

วันที่ 9 กันยายน 2562  

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การจัดแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม 

เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระทรงครุฑา รามาวตาร  

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2562 

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม  

ครั้งที่ 25 ประจำาปี 2562  

วันที่ 11 กันยายน 2562 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำานักงานอธิการบดี

งานจันทรเกษมพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1  

วันที่ 12 กันยายน 2562 

ณ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งานมุทิตาจิต ประจำาปี 2562 ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา   

วันที่ 17 กันยายน 2562 

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปิดโลกกิจกรรม ประจำาปีการศึกษา 2562  

วันที่ 19 กันยายน 2562  

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานประกวดดาว - เดือน  

“แสงเดือน แสงดาวเหล่าจันทรา ประจำาปีการศึกษา 2562”  

วันที่ 20 กันยายน 2562  

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา  

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ 

นางสาวชุลีกร เทพเฉลิม

นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย ์

นางสาวมาริสา มัสตูล 

นางพัชริดา บุญสวัสดิ์

นายคมสัน เพ่งพิศ

นางสาวจารุดา สีสังข์

นางสาววาสนา ลักขะนัต ิ

นางสาวแววตา พันธ์งาม

นายปรัชญา ลาแพงดี

งานประชาสัมพันธ์ สำานักงานอธิการบดี

ที่ปรีกษา

คณะกรรมการดำาเนินงาน

รวบรวมข้อมูล / ออกแบบรูปเล่ม

ขอขอบคุณ

ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อำานวยการ

ศูนย์ / สถาบัน / สำานักงาน / กอง  

และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูล

ในการจัดทำารายงานประจำาปี 2562

มา ณ โอกาสนี้

 คณะกรรมการ
จัดทำารายงานประจำาปี 2562




