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สารอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ท�ำการวิ จั ย ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอดและพั ฒ นา
เทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยะฐานะครู
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมได้ จั ด ท�ำรายงานประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศและผลการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานต่อประชาคม
จันทรเกษม สาธารณชน และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย ผลงานของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความรู้
ความสามารถและความเสียสละ ทุม่ เทของผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน
ท�ำให้การด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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รายงานประจำ�ปี 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
และตราพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์
ประจำ�มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

สีประจำ�มหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย
“แคฝรั่ง”

แคฝรั่ง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร
เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีน�้ำตาลแดง
มีถิ่นก�ำเนิดที่อเมริกากลางและเม็กซิโก
ดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้มขาว
แคฝรั่งออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม
ชื่อสามัญ Mother of Cocoa, Madre de Cacao,
Quick Stick

ค่านิยม

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา : “บัณฑิต ย่อมฝึกตน”

ปรัชญา

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำ�ชุมชนพัฒนา

สีเทา หมายถึง ปัญญา

วิสัยทัศน์

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเป็ น สถาบั น ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรนถะ และเป็นสถาบันหลักที่
บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
การสร้างมั่นคงให้กับประเทศ

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา

เอกลักษณ์

ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม

2483

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2501

โรงเรียนฝึกหัดครูมธั ยม ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษาคือชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวง
มานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
ในระยะเริม่ แรกโรงเรียนฝึกหัดครูมธั ยมยังไม่มอี าคารสถานทีเ่ รียน จึงไปอาศัย
เรียนทีโ่ รงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิง่ เพชร ต่อมาได้ยา้ ยไปใช้
อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึง่ อยูด่ า้ นหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถาน
ทีเ่ รียน จึงเรียกว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”

กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น
“วิทยาลัยครู” และให้เปลีย่ นหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม
(ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ. ชัน้ สูง)
พ.ศ.2528 พระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษม รวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์”
พ.ศ.2534 วิทยาลัยครูจนั ทรเกษมได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้
เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ได้ พ ระราชทานนามใหม่ ใ ห้ กั บ วิ ท ยาลั ย ครู ว ่ า “สถาบั น ราชภั ฏ ” เมื่ อ วั น ที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535ดังนัน้ วิทยาลัยครูจนั ทรเกษมจึงเปลีย่ นเป็น “สถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม”
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สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัย
ครู” เปลีย่ นเป็น “สถาบันราชภัฏ” ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูง ท�ำการวิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยเฉพาะทาง
ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิต
ได้สงู กว่าระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2542 ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์
ที่ โ รงเรี ย นสหะพาณิ ช ย์ ซ อยสุ ขุ ม วิ ท 101 (ปุ ณ ณวิ ถี )
ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2543 จัดตัง้ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ.2544 จัดตัง้ ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี

2547

2538

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ใช้ประโยชน์ในราชการพื้นที่ต�ำบลแพรกศรีราชา อ�ำเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนือ้ ทีป่ ระมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา
เป็นทีต่ งั้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม– ชัยนาท
		 พ.ศ.2548 มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรือ่ ง การจัดตัง้ ส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
10 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานอธิการบดี คณะเกษตรและ
ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และส�ำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์
แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
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ท�ำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. หม่อมหลวงมานิจ		
2. อาจารย์กมล			
3. อาจารย์โชค			
4. อาจารย์ประยุทธ		
5. อาจารย์สนอง			
6. อาจารย์พงศ์อินทร์ 		
7. คุณหญิงบุญฉวี		
8. อาจารย์สนอง			
9. อาจารย์วิศิษฏ์			
10. รองศาสตราจารย์อินทร์
11. รองศาสตราจารย์ทองคูณ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา
13. รองศาสตราจารย์สุวรรณี
14. รองศาสตราจารย์เทื้อน
15. รองศาสตราจารย์มานพ
16. นายสุชาติ			
17. รองศาสตราจารย์สุมาลี

ขุมสาย
เภาพิิจิตร
สุคันธวณิช
สวัสดิสิงห์
สิงหะพันธุ์
ศุขขจร
พรหมโมปกรณ์กิจ
สิงหะพันธุ์
ชุมวรฐายี
ศรีคุณ
หงส์พันธุ์
เศรษฐีธร
ศรีคุณ
ทองแก้ว
พราหมณโชติ
เมืองแก้ว
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

8 รายงานประจำ�ปี 2562

อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
อธิการ
อธิการ
อธิการ
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
(มาตรา 16) *
สภาวิชาการ
(มาตรา 20) *

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(มาตรา 23) *

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(มาตรา 49) *

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(มาตรา 25) *
คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ
(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) * *
อธิการบดี
(มาตรา 27) *

ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยาลัย

สถาบัน / ส�ำนัก / ศูนย์

หน่วยงานจัดตั้งภายใน ***

คณะเกษตรและชีวภาพ
- ส�ำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
- ส�ำนักงานคณบดี
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- ส�ำนักงานคณบดี
- ภาควิชามนุษยศาสตร์
- ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
- ส�ำนักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
- ส�ำนักงานคณบดี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ***
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ***
- ส�ำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ***
- ส�ำนักงานคณบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
- ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ***
- ส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ

- ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ส�ำนักประกัน
คุณภาพการศึกษา
- ส�ำนักงานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
- ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(จันทรเกษมปาร์ค)
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- โรงพยาบาลสัตว์
- สถานพยาบาล
- สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน

หมายเหตุุ : ( * ) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
		
( ** ) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
		
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
		
( *** ) เป็ น หน่ ว ยงานภายในที่ จั ด ตั ง ขึ้ น โดยสภา
			
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายบุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคณ
ุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ

1. พระเทพวรสิทธาจารย์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
3. ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต
สุขสำ�ราญ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว
5. ดร.สมโภชน์ 			
นพคุณ
6. นายแพทย์วิชัย 		
โชควิวัฒน
7. นายทวีศักดิ์ 			
วรพิวุฒิ
8. นายขจร 			
จิตสุขุมมงคล
9. นายธนา			
ไชยประสิทธิ์
10. นางดวงตา			
ฤกษ์ม่วง

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10 รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. นายธนา 			
ไชยประสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
3. นายธงชัย 			
เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

1

2

3

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
1

2

3

4

3

4

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ
3. ดร.ก่อกุล 			
4. ดร.จินตนา 			

สุขสวัสดิ์
ธัญญาวินิชกุล
กีฬาพัฒน์
สุขสำ�ราญ
1

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา

1
รายงานประจำ�ปี 2562 11

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

3

1

4

5
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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

7

รองอธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำ�นักงานอธิการบดี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์
บุญเจือ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์
พูมพิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิิทธิประโยชน์และพันธกิจสัมพันธ์

12 รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562

1

2

3

4

5

6
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำ�นาจ 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
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

8. อาจารย์กุลชไม			
สืบฟัก
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. อาจารย์สงกรานต์ 		
สุขเกษม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11. ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี		
บัวเล็ก
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
12. อาจารย์ธงชัย			
เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
13. นายบุญเกียรติ 		
ชีระภากร
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 2 สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั น ทรเกษมมี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด การเรี ย น
การสอน ในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร
42 สาขาวิ ช า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท
1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก
1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
สาขาวิชาบัญชี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี จำ � นวนนั ก ศึ ก ษา
ทัง้ สิน้ 8,987 คน มีการจัดการเรียนการสอน
2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุ ง เทพมหานคร และ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
การดำ�เนินงานจัดการเรียนการสอน เป็น
5 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย 1 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มีจ�ำ นวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำ�นวน 2,372 คน
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จำ�นวน
1,929 คน มีรายละเอียดดังแผนภาพ

จำ�นวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำ�แนกตามคณะ
จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2562

2,372
คน

คณะเกษตรและชีวภาพ (16 คน)
คณะวิทยาศาสตร์ (547 คน)
คณะวิทยาการจัดการ (694 คน)
คณะศึกษาศาสตร์ (191 คน)
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (721 คน)
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(22 คน)
บัณฑิตวิทยาลัย (181 คน)

จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด

8,987
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)

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2561

1,929
คน

16 รายงานประจำ�ปี 2562

คณะเกษตรและชีวภาพ (14 คน)
คณะวิทยาศาสตร์ (393 คน)
คณะวิทยาการจัดการ (671 คน)
คณะศึกษาศาสตร์ (142 คน)
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (478 คน)
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(53 คน)
บัณฑิตวิทยาลัย (178 คน)

รายงานประจำ�ปี 2562
จำ�นวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 จำ�แนกตามหลักสูตร

จำ�นวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2562

จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2561

2,372
คน

8,987
คน

1,929
คน
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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)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำ�แนกตามหน่วยงาน
2.20%

บัณฑิตวิทยาลัย

1.47%

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1.30%

(198 คน)

คณะเกษตรและชีวภาพ
(117 คน)

(53 คน)

21.13%

คณะวิทยาศาสตร์
(1,899 คน)

30.33%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2,726 คน)

34.33%

9.24%

คณะวิทยาการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร์

(3,085 คน)

(830 คน)

ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
จำ�แนกตามหลักสูตร
(2,236 คน)

24.88%

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวนคน

(1,375 คน)

(1,388 คน)

15.44%

15.30%

(1,284 คน)

14.29%
(880 คน)

9.97%
(557 คน)

6.20%

(414 คน)
(209 คน)

2.33%

4.61%

(264 คน)
(50 คน)

0.56%

2.94%

(132 คน)

(176 คน)

1.47% 1.96%

(13 คน)

(9 คน)

0.14% 0.10%

ัณฑิต
ต
ตรบัณฑิต
ฑิต
ฑิต
วิทยาศาสตรบตสา
ต ์แผนจีนบัณฑิต นียบัตรบัณฑิต ตรมหาบัณฑิต
ต ฐศาสตรบัณฑิต
ฑิต
ตรบัณฑินิตติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิแพ
อุ หกรรมศาส ศิลปศาสตรบัณฑิ นิเทศศาสตรบัณ บัญชีบัณ บริหารธุรกิจบัณเศฑิรษ
ทย
ประกาศ รัฐประศาสนศาส
ปรัชญาดุษฎีบัณ
รัฐประศาสนศาส
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รายงานประจำ�ปี 2562
ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562
จำ�แนกตามหน่วยงาน
7.63%

0.67%

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเกษตรและชีวภาพ

(181 คน)

0.93%

(16 คน)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
(22 คน)

23.06%

คณะวิทยาศาสตร์
(547 คน)

30.40%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(721 คน)

29.26%

8.05%

คณะวิทยาการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร์

(694 คน)

(191 คน)

ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562
จำ�แนกตามหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

(558 คน)

23.52%
(469 คน)

19.77%

(333 คน)

14.04%

จำ�นวนคน

(305 คน)

12.86%
(180 คน)

(174 คน)

7.59%

7.34%
(101 คน)

(48 คน)

2.02%

(98 คน)

4.26%

4.13%
(15 คน)

(68 คน)

2.87%

0.63%

(22 คน)

0.93%

(0 คน)

0%

(1 คน)

0.04%

ัณฑิต
ต
ตรบัณฑิต
ฑิต
ฑิต
วิทยาศาสตรบตสา
ต ์แผนจีนบัณฑิต นียบัตรบัณฑิต ตรมหาบัณฑิต
ต ฐศาสตรบัณฑิต
ฑิต
ตรบัณฑินิตติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิแพ
อุ หกรรมศาส ศิลปศาสตรบัณฑิ นิเทศศาสตรบัณ บัญชีบัณ บริหารธุรกิจบัณเศฑิรษ
ทย
ประกาศ รัฐประศาสนศาส
ปรัชญาดุษฎีบัณ
รัฐประศาสนศาส
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลสัดส่วนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
จำ�แนกตามหน่วยงาน
9.23%

0.73%

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเกษตรและชีวภาพ

(181 คน)

2.75%

(14 คน)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

(53 คน)

20.37%

คณะวิทยาศาสตร์
(393 คน)

24.78%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(478 คน)

34.78%

7.36%

คณะวิทยาการจัดการ

คณะศึกษาศาสตร์

(671 คน)

(142 คน)

ข้อมูลสัดส่วนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
จำ�แนกตามหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จำ�นวนคน

(638 คน)

33.07%

(364 คน)

18.87%

(285 คน)

(241 คน)

14.77%

12.49%

8.81%

(82 คน)

(15 คน)

0.78%

(0 คน)

0.00%

4.25%

(170 คน)

(55 คน)
(16 คน)

(2 คน)

0.83% 0.10%

2.85%

(53 คน)

2.75%

(5 คน)

(3 คน)

0.26% 0.16%

ัณฑิต
ต
ตรบัณฑิต
ฑิต
ฑิต
วิทยาศาสตรบตสา
ต ์แผนจีนบัณฑิต นียบัตรบัณฑิต ตรมหาบัณฑิต
ต ฐศาสตรบัณฑิต
ฑิต
ตรบัณฑินิตติศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิแพ
อุ หกรรมศาส ศิลปศาสตรบัณฑิ นิเทศศาสตรบัณ บัญชีบัณ บริหารธุรกิจบัณเศฑิรษ
ทย
ประกาศ รัฐประศาสนศาส
ปรัชญาดุษฎีบัณ
รัฐประศาสนศาส

20 รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลบุคลากร
ปี ง บประมาณ 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม มีจ�ำ นวนบุคลากรรวมทัง้ สิน้ 740 คน จำ�แนก
บุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) บุคลากรสายวิชาการ
2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยสามารถจำ�แนก
สถานภาพบุคลากร แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานราชการ
4. ลูกจ้างประจำ�
5. เจ้าหน้าที่ประจำ�ตามสัญญา
6. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

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
สนั บ สนุ น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มี สั ด ส่ ว น
ร้ อ ยละ 50.14 สายวิ ช าการร้ อ ยละ 49.86 โดยบุ ค ลากร
ประเภทพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย มี จำ � นวน 498 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.30 เจ้าหน้าที่ประจำ�ตามสัญญา มีจำ�นวน
119 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08 ข้าราชการ มีจำ�นวน 81 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.95 ลู ก จ้ า งประจำ � มี จำ � นวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.30 พนักงานราชการ มีจำ�นวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.16 และอาจารย์ชาวต่างประเทศ มีจ�ำ นวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.22 ตามที่แสดง

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จำ�แนกตามประเภทสายงาน
49.86%
บุคลากรสายวิชาการ
(369 คน)

50.14%
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(371 คน)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
จำ�นวนคน

1.22%

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

16.08%

(9 คน)

เจ้าหน้าที่ประจำ�ตามสัญญา

(119 คน)

10.95%

ข้าราชการ
(81 คน)

2.30%

ลูกจ้างประจำ�
(17 คน)

2.16%

พนักงานราชการ

(16 คน)

67.30%

พนักงานมหาวิทยาลัย
(498 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ
จำ�นวนคน

1.70%

0.57%

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

(6 คน)

(2 คน)

23.01%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(81 คน)

74.72%

อาจารย์
(263 คน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562
จำ�แนกตามประเภทงาน
จำ�นวนคน

6.23%

อาจารย์ประจำ�ตามสัญญา

2.44%

อาจารย์ชาวต่างประเทศ
(9 คน)

(23 คน)

17.34%

ข้าราชการ
(64 คน)

73.98%

พนักงานมหาวิทยาลัย
(273 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562
จำ�แนกตามประเภทงาน
จำ�นวนคน

4.58%

ข้าราชการ

25.88%

(17 คน)

เจ้าหน้าที่ประจำ�ตามสัญญา
(96 คน)

4.58%

60.65%

ลูกจ้างประจำ�

พนักงานมหาวิทยาลัย

(17 คน)

(225 คน)

4.31%

พนักงานราชการ
(16 คน)
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ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562
จำ�แนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จำ�นวนคน

6.78%

ปริญญาตรี
(25 คน)

33.06%
ปริญญาเอก
(122 คน)

60.16%

ปริญญาโท
(222 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ 2562
จำ�แนกตามคุณวุฒิการศึกษา
จำ�นวนคน

7.01%

ปริญญาโท

18.06%

(26 คน)

ต่ำ�ากว่าปริญญาตรี

(67 คน)

74.93%

ปริญญาตรี
(278 คน)
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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
จั น ทรเกษมได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น จาก
สำ � นั ก งบประมาณ กระทรวงการคลั ง เพื่ อ ใช้ ใ น
การบริ ห ารงานและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จำ � นวน
ทั้งสิ้น 608,054,700 บาท และงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย จำ�นวนทั้งสิ้น 185,626,600 บาท รวมทั้งสิ้น
793,681,300 บาท ดังรายละเอียด
ข้อมูลงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานหลัก

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

314,897,200

30,600,000

345,497,200

2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

252,921,000
2,617,000
37,619,500

148,873,120
5,830,120
323,360

401,792,320
8,447,120
37,944,660

608,054,700

185,626,600

793,681,300

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23.39%

งบประมาณเงินรายได้
(185,626,600 บาท)

76.61%

งบประมาณแผ่นดิน
(608,054,700 บาท)
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ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนกตามแผนงาน
4.78%

1.06%

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
(8,447,120 บาท)

(37,977,660 บาท)

50.62%

แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพคน

43.53%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(401,792,230 บาท)

(345,497,200 บาท)

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย
(226,180,200 บาท)

250000000

(240,928,400 บาท)

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้

39.62%

37.20%

200000000

(121,784,004 บาท)

150000000

100000000

65.61%

(64,293,500 บาท)

10.57%
50000000

(37,115,800 บาท)
(33,692,600 บาท)6.10%

(39,536,800 บาท)

6.50%

18.15%

(565,850 บาท)

0.30%

0
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(9,000,000 บาท)

4.85%

(20,584,146 บาท)

11.09%
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ข้อมูลอาคาร
และพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาและปรับปรุง
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งภายในให้ พ ร้ อ มสำ � หรั บ สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้และบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบันมีอาคาร
67 อาคาร และอาคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า งใหม่ 2 อาคาร
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
มีอาคาร 13 อาคาร รวมทั้งสิ้น 80 อาคาร แยกตามประเภท
อาคาร ได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประเภทอาคาร

จำ�นวนอาคาร
1
32
1
6
10
1
1
15

1. อาคารอำ�นวยการ
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
3. อาคารสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาคารกีฬาและสันทนาการ
5. อาคารพาณิชย์และสวัสดิการ
6. อาคารสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
7. อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม
8. อาคารที่พักอาศัย
รวม

67

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
ประเภทอาคาร

จำ�นวนอาคาร
1
4
2
1
1
4

รวม

13

1. อาคารอำ�นวยการ
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
3. อาคารหอประชุม
4. อาคารโรงอาหาร
5. อาคารกีฬาและสันทนาการ
6. อาคารที่พักอาศัย
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อาคารก่อสร้างใหม่
ประเภทอาคาร

จำ�นวนอาคาร
1
1

1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
2. อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม
รวม

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้นที่ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำ�นวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
หมู่ 7-8 ตำ�บลแพรกศรีราชา อำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
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ส่วนที่ 3 ผลการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยภายใต้ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง
11 ตุลาคม 2561) มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งอยู่ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง
4 ประการ ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีงานท�ำ – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มุง่ ผลิตครูคณ
ุ ภาพและพัฒนาท้องถิน่ ทัง้ ทาง ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จึงผลักดันตัวเองให้เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดี
และยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

1. พื้นที่จังหวัดชัยนาท
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เปิ ด ศู น ย์ ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ที่อ�ำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท เพือ่ จัดการเรียนการสอนเป็นศูนย์การวิจยั ชุมชน
และท้องถิน่ บริการวิชาการการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการศึกษา
ของจั ง หวั ด ชั ย นาท โดยด�ำเนิ น การประชุ ม ร่ ว มกั บ
ผู้ว่าราชการจังหวั ดและส่วนราชการในจังหวัด การจัดการ
สัมมนาและส�ำรวจพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนและโรงเรี ย น ในพื้ น ที่ ก ารลงนามบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศักยภาพและบทบาท
หน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงหน่วย
พื้นที่ (RMU: Research Management Unit) เพื่อพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนการบริการวิชาการให้ตอบสนองต่อพื้นที่หรือ
ชุมชนเป้าหมาย โดยให้ทุกคณะส�ำรวจข้อมูลพื้นที่หรือชุมชน
เป้าหมายร่วมกับกลุ่มบุคคลในชุมชนเพื่อที่จะน�ำข้อมูลดังกล่าว
มาเป็นฐานข้อมูลในการท�ำวิจัยและการให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการ อันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนและ
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
สรุปผลการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ เน้นการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดย
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย (ข้าว ผัก สมุนไพร ตาลโตนด
และปลาร้า) ตามหลักการมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) ลด
ต้นทุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรโดยศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรปลอดภั ย
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ น ทรี ย ์ ชี ว ภาพ การวิ เ คราะห์ ต ้ น ทุ น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารการจัดการทางการเงินใน
ครัวเรือน การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเพิม่ โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพือ่ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย
สินค้า เป็นต้น
1.2 ด้านสังคม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนโดยให้ความ
ส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เช่น การใช้อุปกรณ์ส�ำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การ
ลดปัญหาคุณแม่วัยใส ส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบ
วินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การพัฒนารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น ได้แก่ การธ�ำรงรักษาจารีตประเพณี
“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท
1.3 ด้านสิง่ แวดล้อม เน้นการบริหารจัดการน�ำ้ การบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการเกษตรน�้ำน้อย
1.4 ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ในการออกแบบการสอน ออกแบบสื่ อ มี ทั ก ษะในการ
วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การแนะแนวและการให้ ค�ำปรึ ก ษา เช่ น
การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นทั ก ษะภาษาส�ำหรั บ ครู
และเด็กปฐมวัย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาครูผู้อ�ำนวยความสะดวกค่ายวิทยาศาสตร์
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาและสุขภาพที่ดี
ขึ้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
การพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคตส�ำหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ การเกษตรและอาหารปลอดภัยเพือ่ อาหาร
กลางวัน เป็นต้น
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การจัดโครงการ
จันทรเกษมพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

		
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม
ด�ำเนิ น โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้า
OTOP โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย
และสินค้าจากข้าว สมุนไพร ตาลโตนด และปลาร้า
สู ่ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาทิ เ ช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ข้าวไรเบอร์รบี่ า้ นคลองรี่ ต�ำบลห้วยกรด อ�ำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ผลิตภัณฑ์นำ�้ ตาลโตนด ต�ำบลห้วยกรด
อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
		
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต�ำบลดงคอน อ�ำเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผลิตภัณฑ์จากปลาร้าแม่
ประคอง ต�ำบลโพนาด�ำตก อ�ำเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท และแม่ผาล�ำ ต�ำบลตลุก อ�ำเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท

ผลิตภัณฑ์ข้าวไรเบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์น�้ำตาลโตนด

ผลิตภัณฑ์ปลาร้า
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

		
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้
มีการจัดท�ำฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยพื้นที่
จังหวัดชัยนาทไว้ส�ำหรับให้นักเรียนนักศึกษา
บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามา
เรี ย นรู ้ ต ้ น แบบการท�ำเกษตรทฤษฎี ใ หม่
และการใช้ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด
โดยมี ก ารสร้ า งฐานการเรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอ
เพี ย ง ไว้ ทั้ ง สิ้ น 10 ฐานการเรี ย นรู ้ ได้ แ ก่
1) ปศุสัตว์ขนาดเล็ก 2) ผักสวนครัวปลอดภัย
3) ไร่นาสวนผสม 4) ข้าวอินทรีย์ 5) น�้ำหมัก
ชีวภาพ 6) บัญชีรายรับ-รายจ่าย 7) ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 8) ปลูกพืชไร้ดิน 9) แปรรูปเกษตร
10) การเพาะเห็ด/แปรรูปเห็ด

กิจกรรมศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น อ�ำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ได้ ด�ำเนิ น งานพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประสบการณ์โดยใช้ฐานจากทุนทางวัฒนธรรม
ด้านศิลปะและอาชีพ ของชุมชนลาวเวียง โดยมี
การแบ่งฐานความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานด้านอาหารและทีพ่ กั ของคนใน
ชุมชน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ อาทิเช่น
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการทีพ่ กั (Home Stay) การสร้างสรรค์ทนุ ทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (อาหาร ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และดนตรีท้องถิ่น) การอบรมมัคคุเทศก์
การคิ ด ต้ น ทุ น การด�ำเนิ น งานการจั ด การการ
ท่องเที่ยว การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
การท่องเที่ยว
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2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองรอบมหาวิทยาลัย โดยให้ความ
ส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย เด็กและเยาวชนในชุมชนเมือง ส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพและความ
ภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการเสพยาเสพติด
การติดเกมส์ การขี่รถจักรยานยนต์ (เด็กแว้น) และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตจตุจักร
และเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ด�ำเนินการโดย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พบผู้น�ำ
ชุมชนและชาวบ้านในชุมชนและโรงเรียน มีการบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันกับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา ดังนี้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม การท�ำ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ใช้ในชุมชน การลดค่าครองชีพครัวเรือน เช่น การท�ำ
แชมพูและน�ำ้ ยาล้างจานจากวัสดุธรรมชาติ การปลูกพืชไร้ดนิ และพืช
ในกระถาง เพิม่ มูลค่าพืชสมุนไพรและพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาอาชีพการจัดการแพะนม เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพือ่ ผูป้ ระกอบการ การฝึกอาชีพการท�ำอาหารเพือ่ สุขภาพ เป็นต้น
2.2 ด้านสังคม เน้นการส่งเสริมสุขภาวะทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์การกีฬา
คหกรรมและโภชนาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา ซึง่ เป็น
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการสูงวัยไซเบอร์ การดูแลผูป้ ว่ ย
ติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โภชนาการและการออก
ก�ำลังกายส�ำหรับผูส้ งู วัย การพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ร�ำวงย้อนยุคและ
ร�ำไทยเพือ่ สุขภาพจิตผูส้ งู อายุ ดนตรีส�ำหรับเยาวชน ดนตรีส�ำหรับ
ผูต้ อ้ งขังในทัณฑสถานบ�ำบัด การให้ความรูท้ กั ษะและวิธปี อ้ งกันตนเอง
เพือ่ ลดการถูกล่วงละเมิดทางเพศส�ำหรับเยาวชนหญิง เป็นต้น
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น�้ำ คูคลอง การสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การ
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูคลองลาดพร้าว การจัดการขยะ การเรียนรูก้ าร
ใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น
2.4 ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย
เน้ น การยกระดั บ การอ่ า นออก เขี ย นได้ การพั ฒ นาทั ก ษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสือ่ ดิจทิ ลั
ในการพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีและดิจทิ ลั
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูผอู้ �ำนวย

การส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการด�ำเนินชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน ให้มีความสุข
ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
(Human Plus+ มนุษย์เพิ่มสุข)

ความสะดวกค่ายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการจัดการเรียนรูด้ า้ น
ทักษะภาษาส�ำหรับครูและเด็กปฐมวัย การสนองพระราชด�ำริงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การพัฒนาสมรรถภาพเพือ่ ความเป็น
เลิศทางกีฬา การส่งเสริมการรู้จักตนเองส�ำหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษา การส่งเสริมศักยภาพครูเพือ่ การสอนเด็กพิเศษ
ในชั้นเรียนรวมโดยใช้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ
อาชีพสูก่ ารเรียนรูเ้ พือ่ อนาคตส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูก้ ารใช้แอปพลิเคชัน ใน
การจัดการเรียนรู้ เป็นต้น
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การด�ำเนินงาน
ด้านวิจัย
การด�ำเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริหารและประสาน
งาน ด้านการวิจยั รวมทัง้ ให้ค�ำปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการวิจยั ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ให้อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาพัฒนาความรูใ้ นการผลิตผลงานวิจยั นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการวิจยั จึงเน้นส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ สร้าง
องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีส่ ามารถน�ำมาแก้ปญ
ั หาของชุมชนและสังคม พร้อมสร้างนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นเลิศทางการ
วิจัยระดับประเทศ และนานาชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานวิจัย จากแหล่ง
ทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 8,868,105 บาท มีผลงานวิจัย 66 โครงการ จ�ำแนกเป็น
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 62 โครงการ งบประมาณ 7,192,855 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 4 โครงการ
งบประมาณ 1,675,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนกตามแหล่งทุน
แหล่งทุน
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 งบประมาณแผ่นดิน
1.2 งบประมาณเงินรายได้
2 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

62
2
60
4

7,192,855
2,617,000
4,575,855
1,675,250

81.11
29.51
51.60
18.89

66

8,868,105

100.00

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18.89 % แหล่งทุนภายนอก
(1,675,250 บาท)

29.51 % งบประมาณแผ่นดิน

(2,617,000 บาท)

51.60 %

งบประมาณเงินรายได้
(4,575,855 บาท)

81.88 % แหล่งทุนภายใน
(7,192,855 บาท)
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ข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนกตามประเภททุน
แหล่งทุน
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 สำ�หรับอาจารย์ ประเภทงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้
2. งบประมาณเงินรายได้
2.1 สำ�หรับอาจารย์ ประเภททั่วไป
2.2 สำ�หรับอาจารย์ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
2.3 สำ�หรับอาจารย์ ประเภทเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
2.4 สำ�หรับอาจารย์ ประเภท RMU (Research Management Unit)
2.5 สำ�หรับอาจารย์ ประเภทวัฒนธรรม
2.6 สำ�หรับนักศึกษา
รวม
2 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

2

2,617,000

29.51

22
2
3
7
4
22
62

2,759,555
98,850
151,200
1,012,100
444,150
110,000
7,192,855

31.12
1.11
1.70
11.41
5.01
1.24
81.11

4
4
66

1,675,250
1,675,250
8,868,105

18.89
18.89
100.00

ข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำ�แนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวน
โครงการ
2
32
17
4
8
1
2
66

แหล่งทุนภายใน
(บาท)
341,108
2,713,287
681,960
2,400,900
658,800
147,000
249,800
7,192,855
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แหล่งทุนภายนอก
(บาท)
575,000
650,250
450,000
1,675,250

รวม

ร้อยละ

341,108
3,288,287
1,332,210
2,400,900
1,108,800
147,000
249,800
8,868,105

3.85
37.08
15.02
27.07
12.50
1.66
2.82
100.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงานวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

1. การศึกษาสมบัติด้านโฟโตลูมิเนสเซนส์ซินทิลเลชันของผลึกการ์เนต
Pr: (Lu,Y) 3AL2G3012 เจือด้วยอิออน K+ และ Mg2+
2. การพัฒนาสื่อออนไลน์ทางวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมเส้นทาง
กิจกรรมท่องเที่ยวสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดร.กฤติยา ศรีบุญเพ็ง

463,100

วิทยาศาสตร์

ดร.พิสิทธิ์ โสภณพงศพัฒน์
และคณะ

2,153,900

ศึกษาศาสตร์

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. เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และลมร้อนสำ�หรับปลาสลิดหมัก
ชะคราม

นางสาวคนึงนิต ปทุมมาเกษร
ดร.ติณณภพ จุ่มอิ่น
นางสาวสายชล ทองคำ�

123,900

วิทยาศาสตร์

3. การพัฒนาผงหมักปรุงรสสำ�หรับเนื้อปลาจากชะคราม

นางสาวสายชล ทองคำ�
ดร.ติณณภพ จุ่มอิ่น
ดร.นภาพันธ์ โชคอำ�นวยพร

123,900

วิทยาศาสตร์

4. เซ็นเซอร์แผ่นฟิล์มเรืองแสงได้ของฟีนิลเอโซ- โรดามีน

ดร.ปรีชา เทียมปัญญา

169,050

วิทยาศาสตร์

5. การพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงจากส้มพื้นเมืองชัยนาท
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ดร.สุกัญญา เจียมวรนันท์กุล

137,844

วิทยาศาสตร์

6. นวัตกรรมโปรแกรมการฝึกออกกำ�ลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
ดร.ดิฎฐชัย จันทร์คุณา
นางพชร ชินสีห์

92,925

วิทยาศาสตร์

7. นวัตกรรมวัสดุกรองน�้ำจากใยตาล

ดร.สุภาพรรณ สัจวรรณ

105,000

วิทยาศาสตร์

8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ�ขวดพลาสติกใช้แล้วผสมใน
คอนกรีตสำ�หรับงานก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนของประเทศไทย

ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์

98,700

วิทยาศาสตร์

9. แนวทางการจัดการระบบใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรตาม
แผนการใช้ที่ดินด้วยวิธีวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอำ�เภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ

147,000

วิทยาศาสตร์

10. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต

นางสาวสุวิชา วันสุดล

25,000

วิทยาศาสตร์

36 รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภททั่วไป (ต่อ)
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผศ.ดร.อำ�นาจ สวัสดิ์นะที
ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์
ดร.สุกานดา ไชยยง
ผศ.ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง

200,000

วิทยาศาสตร์

12. โครงการย่อยที่ 2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ในตำ�บลบ้านเชี่ยน อำ�เภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

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

200,000

วิทยาศาสตร์

13. โครงการย่อยที่ 3
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของตำ�บลบ้านเชี่ยน อำ�เภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

ผศ.กนิษฐา อ่อนศิริ
ดร.สุภาภรณ์ สดวกดี

71,413

วิทยาศาสตร์

14. โครงการย่อยที่ 4
การบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตำ�บลบ้านเชี่ยน อำ�เภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นางสาวสายสุณี ประดับนาค
ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์
ผศ.นันทวรรณ บัวรา

148,365

วิทยาศาสตร์

15. โครงการย่อยที่ 5
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน
สำ�หรับสถานศึกษาในตำ�บลบ้านเชี่ยน อำ�เภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นางสาวสิรินพร บ้านแสน
นางสาวสุวิชา วันสุดล
ผศ.อภิชาติ หาจัตุรัส

93,240

วิทยาศาสตร์

16. การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบแชทบอท บริการสำ�หรับแนะนำ�
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. การพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยววิถีถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชนมีนบุรี

ดร.ฐิตาภา บำ�รุงศิลป์
นางสาวนิสา บุญทะสอน

159,600

วิทยาการจัดการ

19. โครงการย่อยที่ 1
การพัฒนากระบวนการการผลิตผักแบบครบวงจรแบบมีส่วนร่วม
ของตำ�บลบ้านเชี่ยน จังหวัดชัยนาท

ดร.จุฬาลักษณ์ ตลับนาค
ผศ.ดร.อำ�นาจ 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 เตชะคำ�ภู

25,000

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

22. คุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียและราก่อโรคติดเชื้อที่สำ�คัญ
ในระบบทางเดินหายใจของสารสกัดจากตำ�รับยาจีน

ดร.กฤษณา มณีรัตน์
แพทย์จีนสุทธิสกนธ์
วรรธนะชัยแสง
ผศ.ดร.เอนก ภู่ทอง
ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล

147,000

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

11. แผนงานวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำ�บลบ้านเชี่ยน อำ�เภอหันคา
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม 22 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น
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2,759,555

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
นาฎยรังสรรค์

นางสาวขนิษฐา บุตรไชย

38,850

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2. แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต้นแบบด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตรไปใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
:กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ในจังหวัดชัยนาท

นายพิศิษฐ์ แซ่ตั่น

60,000

วิทยาศาสตร์

งบประมาณทั้งสิ้น

98,850

รวม 2 โครงการ

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
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

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภท Research Management Unit (RMU)
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์
นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์

130,000

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. โครงการย่อยที่ 1
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
และคณะ

150,800

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3. โครงการย่อยที่ 2
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
และคณะ

152,800

ศึกษาศาสตร์

4. โครงการย่อยที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ�
และคณะ

150,000

วิทยาการจัดการ

5. โครงการย่อยที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผศ.ดร.อำ�นาจ สวัสดิ์นะที
และคณะ

155,500

วิทยาศาสตร์

รายงานประจำ�ปี 2562
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภท Research Management Unit (RMU) ต่อ
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

6. โครงการย่อยที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
ของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

รศ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
และคณะ

7. โครงการย่อยที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารศูนย์จัดการนวัตกรรม
และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมร่วมกับภาคีเครือข่าย

รวม 7 โครงการ

ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์
ดร.นุชนาถ มีสมพืชน์
นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์

งบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
153,200

หน่วยงาน
เกษตรและชีวภาพ

119,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

1,012,100

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทวัฒนธรรม
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. การศึกษาภูมิปัญญาและสืบสานวิจิตรศิลป์ของนายจั๊ว แซ่ตั้ง

ผศ.กรรัตน์ พ่วงพงษ์

141,750

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2. แนวทางการจัดนิทรรศการในศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองลงหิน

นางสาววารดา พุ่มผกา

95,550

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ดร.ชวิตรา ตันติมาลา

126,000

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

นางสาวแววรวี ลาภเกิน
นางสาวพงศ์ผกา ทีบัวบาน

80,850

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

3. การธำ�รงรักษาจารีตประเพณี “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่”
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท
4. วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมของทุ่งบางเขนจากกิจกรรมฝาผนัง
วิหารวัดเสมียนนารี

รวม 4 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

444,150

โครงการวิจย
ั ทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

1.ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำ�หรับเลเบลลิงแบบ
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

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

นายกนกพล สุวรรณกลาง

น.ส.ภัสสราภรณ์
สมบูรณ์ศักดิ์

5,000

วิทยาศาสตร์

4. การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อแนะนำ�
สถานที่เกาะรัตนโกสินทร์

7. แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเสมือนจริงใน
จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการวิจย
ั ทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

8. การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมในด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ไทย 4 ภาค

นายณัฐนนท์ พงวรานนท์

น.ส.ภัสสราภรณ์
สมบูรณ์ศักดิ์

5,000

วิทยาศาสตร์

9. แอปพลิเคชันแนะนำ�จุดเสี่ยงอันตรายบนท้อง
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 ราชจำ�ปา

นายมานพ ภู่สุวรรณ์

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.พัชรี สนกนก
น.ส.วราภรณ์ แก้วเกตุ
นายชานวาทิก จันทรช่วยนา

น.ส.สายชล ทองคำ�

5,000

วิทยาศาสตร์

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชูโรสจากข้าวสังข์หยด

น.ส.นันทพร จั่นสำ�อาง
น.ส.ธัญญพันธ์ ไวยรัตน์
น.ส.วราภรณ์ อินทรเสน

ดร.นภาพันธ์ โชคอำ�นวยพร

14. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้ อ มู ล การบริ จ าคสิ่ ง ของของสถานสงเคราะห์ เ ด็ ก
พิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง)

นายพิษณุ ถวิลกิจ
นายชนวีร์ แฟงมาก
นายอดิกร สุธัมมะ
นายเมธี ยุวะเวชา
นายชานนท์ รัตนีมงคล

น.ส.รินทร์ลภัส
ศักดิ์ชัยวัฒนา

5,000

วิทยาการจัดการ

15. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คำ�สั่งและการกระจายสินค้า กรณีศึกษาธาราอะโกร
จำ�กัด

นายชัยวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง
นางสาวทอรุ้ง อินปนาม
นายจักรพงษ์ ทองสุข
นายคณิศร ใจสุทธิ

นางสาวรินทร์ลภัส
ศักดิ์ชัยวัฒนา

5,000

วิทยาการจัดการ

16. การพัฒนาระบบเช่ารถเครนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาบริษัทธนดลเครน 2012
จำ�กัด

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
ข้ อ มู ล ร้ า นชุ ด ครุ ย ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
กรณีศึกษา ร้านครุยอลงกรณ์

น.ส.ชนิกานต์
สิงหนาทนิติรักษ์
น.ส.ปิยะมาศ คานพรม
นายพงศธร ตั๋นคำ�
น.ส.พรรณผกา ตัณตยกุล
น.ส.วรัญญา จันจุ้ย

ดร.เล็กฤทัย ขันทองชัย

5,000

วิทยาการจัดการ

18. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วัสดุสำ�นักงาน กรณีศึกษา บริษัท กลอรี่คอน
สตรัคชั่น จำ�กัด

น.ส.นุชสรา ฤกษ์กำ�ยี
นายธนภัทร รุ่งฟ้าวัฒนพงศ์
นายณัฐพล เจียระไนสุขสกุล
น.ส.ณัฐณิชา ธูปานันท์
น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณรัตน์
น.ส.ชนัญชิดา เจริญศรี

ผศ.ดร.ภัทรมน กล้าอาษา

5,000

วิทยาการจัดการ

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้นเสริมน�้ำนม

40 รายงานประจำ�ปี 2562

5,000

วิทยาศาสตร์

รายงานประจำ�ปี 2562
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา (ต่อ)
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

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 � 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. การพัฒนาระบบต้นแบบตรวจติดตามสภาพน�้ำ
สำ�หรับการเลี้ยงกุ้งขาวด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง

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

ดร.สุรชาติ บัวชุม

5,000

วิทยาการจัดการ

22. การพัฒนาระบบต้นแบบสำ�หรับติดตามควบ
ร ะ บ บ ไ ห ล เ วี ย น น�้ ำ 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 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

110,000

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย
1. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ระยอง

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

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
กำ�ลังก่อตัวขึ้นใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่

ดร.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล

450,000

มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รวม 4 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น
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1,675,250

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การจัดกิจกรรมพัฒนาครูข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนให้วิทยฐานะศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ
รุ่นที่ 20

การจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(Thailand 4.0) ร่วมกับ ส�ำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์แนวทางการใช้นวัตกรรม
และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้ ใ นการสอนในชั้ น เรี ย นส�ำหรั บ โรงเรี ย นในพื้ น ที่ โ ดยมี ก ารจั ด การ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม KAHOOT โรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 12 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้าน
ลาดพร้าว 2) โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3) โรงเรียนประชานิเวศน์ 4) โรงเรียน
วัดเทวสุนทร 5) โรงเรียนวัดเสมียนนารี 6) โรงเรียนลาดปลาเค้า 7) โรงเรียน
บางกะปิ 8) โรงเรียนจันทร์หุ่นบ�ำเพ็ญ 9) โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
10) โรงเรี ย นกุ น นที รุ ธ ารามวิ ท ยาคม 11) โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขน
12) โรงเรียนคลองกุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มุ ่ ง ผลิ ต ครู ที่ มี
ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องจั น ทรเกษม คื อ มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็ น ครู ในด้ า นความอดทนอุ ทิ ศ ทุ ่ ม เทให้ ก ารสอนมี
ทักษะในการถ่ายทอดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน ออกศึกษาสังเกตโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อน�ำประสบการณ์ที่ได้
จากการปฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นไปพั ฒ นาก่ อ นจั ด การเรี ย น
การสอน เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะได้น�ำประสบการณ์และความรู้
เกี่ยวกับการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น กระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัยและบริบทต่างๆ
ในโรงเรียนไปถ่ายทอดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5 ปี โดยนักศึกษาจะได้น�ำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูต่อไปเพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบวิชาชีพ การยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตครูมีแนวทางดังนี้
1. การผลิตครู มหาวิทยาลัยมีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ที่

น้อมน�ำพระราโชบายมาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็น
ครูและมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุ คลากรน�ำเทคโนโลยี ม าใช้ แ ละสร้ า งนวั ตกรรมเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการสอน พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ครู การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ การเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นต้น
2. พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัย
มี ก ารพั ฒ นาครู ให้ ส ามารถน�ำความรู ้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) และมีการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ เช่น การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ การใช้ไอซีทีในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต คือ
“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุ
ภาษา” 2) ยกระดับคุณภาพประเทศโดยการช่วยเหลือโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชนเขตจตุจกั รและเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ในประเด็นด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
การพัฒนาทักษะการสอน STEAM การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์และการผลิตสื่อ
การสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เป็นต้น หลังรับทราบพระราโชบายมหาวิทยาลัยด�ำเนินการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น มีการ

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยให้
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ กับชุมชน
ร่วมกับอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น
2. พัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 เช่น การพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ การสร้างคนสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม
เป็นต้น
3. คุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ส่วน ดังนี้
1) การเรียนรูต้ ลอดชีวติ 2) เป็นผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
3) เป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง เช่น พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาขแมร์
การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น

การอบรมพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะส�ำหรั บ ผู ้ เรี ย นตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยการอบรมวัดความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ “หลักสูตร Living Online”
และทดสอบมาตรฐานด้านไอทีให้กบั นักศึกษา ชัน้
ปีที่ 4-5 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล IC3 Digital
Literacy Certification

การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา เพือ่ เรียนรูท้ กั ษะศตวรรษ
ที่ 21 และเป็นการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ
คุณภาพของบุคลากร นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เช่น
1) การวั ด ผลการระดับ มาตรฐานภาษา
อังกฤษ TOEIC
2) การเข้ารับการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
CEFR (pre-test) ส�ำหรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี
ด้วยโปรแกรม Speexx
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การดำ�เนินความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการด�ำเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการและวิจัย ตลอดจนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บรรลุสู่เป้าหมายที่ก�ำหนด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
Guangxi Normal University (แลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น)
Guangxi Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ 3+1)
Liaoning University of Traditional Chinese Medicine
Guangxi Normal University for Nationalities
(รับสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน และภาษาจีนให้นักศึกษาไทย)
Guangxi Normal University
(แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ 3+1 วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกอื่นๆ)
Guilin Institute of Tourism
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนระยะสั้น)
Huaqiao University (แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
Guangxi University for Nationalities
(แลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบ 3+1)
ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเหลียวหนิง มณฑลเหลียวหนิง
Kanazawa University
University of Fukui
The Budapest Business School
Padagogische Academic des Bundes in Tirol
October 6 University		
สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
สำ�นักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนพหลโยธิน 32
ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนเลิศอุบล 4 และชุมชนเฟรนชิพ
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต์ (ACTIS)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
44 รายงานประจำ�ปี 2562

ประเทศ/จังหวัด

ขอบข่ายความร่วมมือ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน
สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่ นนักศึกษา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ฮังการี
ออสเตรีย
อียิปต์
สหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/วิจัย
วิชาการ/วิจัย
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
วิชาการ/วิจัย
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
วิชาการ/การเรียนการสอน
บริการวิชาการ/วิจัย
บริการวิชาการ/วิจัย
บริการวิชาการ/วิจัย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน

รายงานประจำ�ปี 2562
ที่

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ.
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.จ.)
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า
ชมรมลูกขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนวัดจันทนาราม
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
กลุ่มเกษตรกรอำ�เภอสรรคบุรี
ความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC)
เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก
38 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ประเทศ/จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ขอบข่ายความร่วมมือ
โครงการพระราชดำ�ริ
การปราบปรามทุจริต
บริการวิชาการ/วิจัย
บริการวิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การผลิตอาหาร
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
บริการวิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การเรียนการสอน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
วิชาการ/การเรียนการสอน

ภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด�ำเนินการส�ำรวจภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต จากผู้ส�ำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560-2561 จ�ำนวน 2,563 คน พบว่าบัณฑิตมีงานท�ำหลังจากส�ำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ

15
363
673

บัณฑิตมีงานทำ�
หลังสำ�เร็จการศึกษา
15
349
601

4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

489
290
54

343
192
33

88.75
66.21
61.11

1,884

1,624

86.20

หน่วยงาน

รวม

ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้สำ�เร็จการศึกษา 2561

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

ภาพกิจกรรม
CRU INNOVATION CLUB
SUPPORTED BY GSB
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100.00
96.14
89.30

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเน้นการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
โดยก�ำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยในการมุง่ ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ ห ารองค์ ก ร เน้ น ระบบการตรวจสอบภายในโดย
ส�ำนักงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้การก�ำกับ
ติดตาม และประเมินผลงานในการด�ำเนินงานและการบริหาร
จัดการ นอกจากการติดตามผล การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและตัวแทนของบุคลากร การเป็น
องค์กรสมัยใหม่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (SMART CRU)
การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารและการบริ ก าร
วิชาการและการพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการ
สนองนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อยก
ระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ ให้ประชาชน

ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา 4.62 คะแนน ระดับดีมาก
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยยงานภาครัฐ ITA 91.36 คะแนน
การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ

ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาขแมร์
ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านทักษะทางวิชาชีพ
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล BIG DATA
ระบบฐานข้อมูลงบประมาณ
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนประวัติ
ระบบฐานข้อมูลบริบทชุมชน

การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดหาอุปกรณ์สำ�นักงาน
การพัฒนาระบบห้องสมุด
การสร้างระบบการเรียนออนไลน์

อันดับที่

8

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง
โดย Thai University Ranking

46 รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
การดำ�เนินงานด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พิธีเทศน์มหาชาติ

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.12 ระดับดีมาก

พิธีแห่เทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยได้มกี ารด�ำเนินการจัดกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ ส่งเสริม สืบสาน
เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า และความส�ำคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีทดี่ งี าม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีความร่วมมือ
กั บภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการสร้ า งสรรค์ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทีเ่ ป็นรากฐาน
ของสังคมและประเทศชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 46 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 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 เลิศล�้ำภูมิปัญญาอาหาร
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 ประจ�ำปี 2562
		 ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา

ถนนวัฒนธรรม เลิศล�้ำภูมิปัญญาอาหาร
จันทรเกษมสืบสาน ประกวด “ห่อหมก”
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การดำ�เนินงานด้านประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี ผ ลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม ได้คะแนนอยู่ใน
ระดั บ สู ง มาก ร้ อ ยละ 91.36 ระดั บ A จั ด อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 5
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 สถาบัน
อยูใ่ นอันดับที่ 8 ของสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ หมด 83 สถาบัน
และอั น ดั บ ที่ 189 ของหน่ ว ยงานภายในประเทศที่ เข้ า ร่ ว ม
ประเมิน จ�ำนวน 8,299 หน่วยงาน

ผลการประเมิน
ร้อยละ 91.36 ระดับ A
อันดับที่ 5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 8 จากมหาวิทยาลัย 83 แห่ง
อันดับที่ 189 จาก 82,999 หน่วยงาน

การดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริ ห ารความเสี่ ย งในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ งโดยยึดแนวทาง
ของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดล�ำดับความเสีย่ งทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยน�ำปัจจัย

เสี่ ย งที่ มี ค วามเสี่ ย งอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และสู ง มากมาจั ด ท�ำแผน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
โดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกิ จ กรรม
ด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ผลการด�ำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
ลดลง มีดังนี้

ตารางแสดงผลค่าคะแนนความเสี่ยง ปีบประมาณ พ.ศ. 2562
1.นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ

9 คะแนน
15 คะแนน

2.จ�ำนวนนักศึกษาลดลง

15 คะแนน
15 คะแนน

3.การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นยังน้อย

9 คะแนน
20 คะแนน

4.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
5.จ�ำนวนทุ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
ยังมีน้อย

12 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
25 คะแนน

6.การบริการวิชาการยังไม่มีความต่อเนื่อง

9 คะแนน
16 คะแนน

7.การบริ ก ารยั ง ไม่ ส ามารถบู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน

9 คะแนน
16 คะแนน

8.การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการคืนเงินยืม

8 คะแนน
12 คะแนน
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ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนปรับปรุง
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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 สี่ ย ง
ลดลงมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งการน�ำผลงานวิ จั ย ไป
ใช้ ป ระโยชน์ กั บ ท้ อ งถิ่ น ยั ง น้ อ ย ความเสี่ ย งบทความที่ ไ ด้
รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ นานาชาติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
ความเสี่ ย งนั ก ศึ ก ษาขาดทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ ความ
เสี่ ย งจ�ำนวนทุ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
ยั ง มี น ้ อ ย ความเสี่ ย งการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดการคื น

เงิ น ยื ม และค่ า คะแนนความเสี่ ย งที่ ล ดลงน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความเสี่ ย งการบริ ก ารวิ ช าการยั ง ไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ความ
เสี่ ย งการบริ ก ารยั ง ไม่ ส ามารถบู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยได้ครบทุกด้าน ดังนี้ บริการวิชาการกับงานวิจัย
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการกับศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามล�ำดับ และค่าคะแนนความเสี่ยงที่มีค่าคงที่
ได้แก่ ความเสี่ยงจ�ำนวนนักศึกษาลดลง

การดำ�เนินงานด้านสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ด ้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ การบริ ห าร
งานด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้อมูล เพือ่ สนับสนุน
การด�ำเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร ของ
บุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมมี ร ะบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี้
1) ระบบเครือข่ายแกนหลัก (Backbone) ความเร็ว
แกนกลางที่ 10 Gbps. ท�ำการเชื่อมต่อแบบวงแหวนสามารถ
ท�ำงานทดแทนกั น ได้ ห ากช่ อ งทางการสื่ อ สารในแกนหลั ก
ล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง
ณ จุดกระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด ไปยังอาคารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมกับ

เครือข่ายภายนอกนั้นมีจ�ำนวนทั้งหมด 2 การเชื่อมต่อ (Link)
การเชื่อมต่อ Link ที่ 1 ด�ำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศ
กับส�ำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(UniNet) ด้วยความเร็ว 1 GB การเชื่อมต่อ (Link) ที่ 2 เชื่อมต่อ
กับทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ด้วยความเร็ว 350/150
MB พร้อมด้วยระบบไฟร์วอลล์ ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจร
บนเครือข่าย
2) ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone
ที่ทันสมัยกว่า 400 เลขหมาย ด้วยฟังก์ชั่นเสริมมากมาย เช่น
การเรียกเข้าแบบกลุ่ม แบบเวียนสาย การฝากข้อความ เป็นต้น
3) ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่อง
แม่ข่ายชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมพื้นที่จัด
เก็บข้อมูลขนาดใหญ่รองรับการท�ำงานระบบฮาร์ดแวร์แบบ
เสมือน สามารถก�ำหนดจ�ำนวนคอมพิวเตอร์บริการได้มากกว่า
จ�ำนวนเครื่องที่มีอยู่จริง สามารถท�ำการส�ำรองข้อมูลทั้งระดับ
โปรแกรมประยุกต์และระดับฮาร์ดแวร์ พร้อมด้วยระบบส�ำรอง
ไฟฟ้าฉุกเฉินท�ำให้ระบบสามารถท�ำงานได้ตลอดเวลา ติดตั้ง

กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
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เครื่องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ท�ำความเย็นเฉพาะ
จุดท�ำให้ประหยัดพลังงาน ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์
ท�ำงานของอุปกรณ์เครือข่าย
4) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) จ�ำนวน 467 จุด (ให้
บริการควบคู่กับผู้ให้บริการเอกชน) ครอบคลุมพื้นที่แนวราบ
และแนวดิง่ โดยเน้นพืน้ ทีบ่ ริการเพือ่ การเรียนการสอนและพืน้ ที่
พักผ่อนในร่ม ซึง่ มีแผนจะขยายไปยังพืน้ ทีโ่ ล่งแจ้งและส�ำนักงาน
ในอนาคต
5) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้บริการนักศึกษาเพือ่ การสืบค้น
บริการอินเทอร์เน็ต จัดพิมพ์เอกสาร การฝึกทักษะ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกว่า 300 เครื่อง จัดหาคอมพิวเตอร์ด้วยระบบเช่า
ส�ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารสาขาในทุกคณะวิชากว่า 1,000 เครือ่ ง
6) การท�ำความร่วมมือกับ Google ภายใต้โครงการ
Google Apps for EDU ซึ่งท�ำให้มหาวิทยาลัยมีบัญชีอีเมล
chandra.ac.th ที่ไม่จ�ำกัดความจุ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Drive)

ขนาดกว่า 1 ล้านเทราไบต์ และยังสามารถใช้บริการอื่นเสริม
ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบัญชี gmail.com เช่น Classroom, Youtube, Calendar, Doc และ Site ซึ่งได้รับผลตอบ
รับที่ดีมาก ส่งให้บัญชีผู้ใช้บริการมีมากถึง 20,000 บัญชี
7) จัดหาระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (IP Camera) ความละเอียดสูงจ�ำนวน 300 จุด ในพื้นที่จราจร ในอาคาร
ห้องเรียน พื้นที่เสียงต่างๆ สามารถบันทึกข้อมูลได้ 15-30 วัน
8) จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ RFID นักศึกษา
สามารถท�ำการการยืม-คืนได้ด้วยตนเองทั้งในเวลาท�ำการและ
นอกท�ำการ สามารถด�ำเนินการ online ได้ พร้อมระบบควบคุม
การเข้าออกอย่างเป็นระบบ
9) จัดท�ำระบบ EDU ATM บริการออกเอกสารส�ำคัญ
เช่น ตารางเรียน ใบรับรอง เอกสารค�ำร้องต่างๆ ผ่านตูั Kyos 3
จุดรอบมหาวิทยาลัย บริการ 24 ชัว่ โมง เพือ่ เพิม่ ความสะดวกใน
การกรอกเอกสารที่ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น

กิจกรรมอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารนเทศ (Living online IC3)

2. ระบบสารสนเทศ
1) ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร มีทงั้ สิน้ 13 ระบบ
1.1 ระบบข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (MIS Web)
1.2 ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
1.3 ระบบคลังพัสดุ
1.4 ระบบบัญชี
1.5 ระบบการเงิน
1.6 ระบบเงินเดือน
1.7 ระบบบุคลากร
1.8 ระบบงานวิจยั

1.9 ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา
1.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บ
เอกสาร
1.11 ระบบ E-Budgeting CRU
1.12 ระบบ UOC บุคลากร
1.13 ระบบ MIS CRU
2) ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
มีทงั้ สิน้ 7 ระบบ
2.1 ระบบบริการการศึกษา (REG)
2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
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2.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ระบบประเมินการสอน
2.5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)
2.6 ระบบห้องสืบค้นออนไลน์ (WEBOPAC)
2.7 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน
3) ระบบสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร มีทงั้ สิน้ 5 ระบบ
3.1 ระบบอีเมล ส�ำหรับบุคลากร
3.2 ระบบอีเมล ส�ำหรับนักศึกษา
3.3 ระบบ CRU application เพือ่ การประชาสัมพันธ์
3.4 ระบบการจัดสร้างเว็บไซต์ ให้หน่วยงานต่างๆ
กว่า 50 เว็บไซต์
3.5 ระบบ Chatbot เพือ่ ช่วยการท�ำงาน และอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ (ฝึกอบรมให้
บุคลากรประจ�ำหน่วยงานด้านจัดการเว็บไซต์
จ�ำนวน 1 รุ่น 30 คน ท�ำให้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใน
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั )
3. การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้
นักศึกษา จ�ำนวน 1,302 คน
2) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่
การปฏิบตั งิ านให้บคุ ลากร จ�ำนวน 200 คน
3) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้
อาจารย์ จ�ำนวน 60 คน (ไม่นบั รวม อาจารย์ทศี่ กึ ษาด้วนตนเอง
จากเครือ่ งมือ เช่น คูม่ อื คลิปวิดโี อ ทีส่ �ำนักวิทยบริการฯ จัดท�ำขึน้
ผ่านระบบออนไลน์)
4) การพัฒนาการด้านการจัดการความรู้ (KM) ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศให้บคุ ลากร จ�ำนวน 30 คน
4. ผลการจัดการอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จาก Webometrics Ranking of World อยูใ่ นอันดับที่ 13
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

4.23

องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

4.77

องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

5.00

องค์ประกอบที่ 4
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรม

5.00

องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

4.86

ระดับสถาบัน
4.62 คะแนน
ระดับดีมาก

ระดับคณะ 4.57 คะแนน
ระดับดีมาก

ระดับหลักสูตร 3.70 คะแนน

คณะศึกษาศาสตร์

4.74 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์

4.71 คะแนน

คณะวิทยาการจัดการ

4.63 คะแนน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.52 คะแนน

คณะเกษตรและชีวภาพ

4.49 คะแนน

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

4.31 คะแนน
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ระดับดี

42 หลักสูตร
ระดับหน่วยงานสนับสนุน 4.67 คะแนน
ระดับดีมาก

10 หน่วยงาน

รายงานประจำ�ปี 2562
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 ส�ำนักงานอธิการบดี
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พิธีน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 ส�ำนักงานอธิการบดี

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจ�ำรุ่นส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 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

การประชุมและน�ำเสนอผลงานวิจัย “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
วันที่ 1-5 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ�ำปี 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 ครัง้ ที่ 5 “มโฮบ มงคลการ์ (งานแต่งงานแบบเขมร)”
วันที่ 3 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

งานสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 5 เมษายน 2562
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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โครงการน�ำเสนอผลงานผลงานวิจัย
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”
วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลล์
กรุงเทพมหานคร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 - 2560
(ฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ซ้อมใหญ่เสมือนจริง และวันรับจริง)
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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งานถนนวัฒนธรรม เลิศล�้ำภูมิปัญญาอาหาร
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 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
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โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

การแข่งขันกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 38
“ขุนเลเกมส์”
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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วิพากษ์ขอ้ เสนอโครงการวิจยั เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ (พืน้ ทีภ่ าคกลาง)
ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอมุมมอง
ต่อข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1
ชั้น 12 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และ อาคารนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 5
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งานเปิดตัวหนังสือ “สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน”
เพือ่ น้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตร
“เยาวชนไทย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา”
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมการศึกษา
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พิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 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 ประจ�ำปี 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

งานจันทรเกษมพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งานมุทิตาจิต ประจ�ำปี 2562 ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา
วันที่ 17 กันยายน 2562
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปิดโลกกิจกรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 กันยายน 2562
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานประกวดดาว - เดือน
“แสงเดือน แสงดาวเหล่าจันทรา ประจ�ำปีการศึกษา 2562”
วันที่ 20 กันยายน 2562
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะกรรมการ
จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2562
ที่ปรีกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะกรรมการดำ�เนินงาน
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
นางสาวชุลีกร เทพเฉลิม
นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย์
นางสาวมาริสา มัสตูล
นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
นายคมสัน เพ่งพิศ
นางสาวจารุดา สีสังข์
นางสาววาสนา ลักขะนัติ
นางสาวแววตา พันธ์งาม

รวบรวมข้อมูล / ออกแบบรูปเล่ม
นายปรัชญา ลาแพงดี
งานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานอธิการบดี

ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ / สถาบัน / ส�ำนักงาน / กอง
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูล
ในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2562
มา ณ โอกาสนี้

รายงานประจำ�ปี 2562 67

