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สารอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพ
การวิจยั ให้บริการวิชาการแก่สงั คม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส่ ง เสริ ม วิ ท ยะฐานะครู
ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
และพั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจ
ตามเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้ จั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป สารสนเทศ
และผลการด� ำ เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ต่อประชาคมจันทรเกษม สาธารณะชน และเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย ผลงานความส�ำเร็จของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพการด�ำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู้
ความสามารถความทุ ่ ม เทของผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น
ของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมขอขอบคุ ณ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เ ก่ า
ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนในการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยมาด้วยดีตลอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะยังคงมุ่งมั่น พัฒนาผลงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

( รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
และตราพระราชลัญจกรประจ�ำพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 กุมพาภันธ์ 2535

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
สีเทา- สีเหลือง

สีเทา หมายถึง ปัญญา สีแหลือง หมายถึง คุณธรรม

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
“แคฝรั่ง”
แคฝรั่ง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีน�ำ้ตาลแดง
มีถิ่นก�ำเนิดที่อเมริกากลางและเม็กซิโก ดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้มขาว
แคฝรั่งออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม
ชื่อสามัญ Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick
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ค่านิยม
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
“บัณฑิต ย่อมฝึกตน”

ปรัชญา
“ความรู้ดี มีคุณธรรม น�ำชุมชนพัฒนา”

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาภูมิปัญญา
สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ท�ำนุบ�ำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด�ำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
พัฒนาครูและบุคลากร

อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา

เอกลักษณ์
ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มั ธ ยม ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 9 กั น ยายน
พ.ศ. 2483 เปิดสอนในปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษา
คื อ ชายหญิ ง เรี ย นรวมกั น โดยมี ห ม่ อ มหลวงมานิ จ ชุ ม สาย
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
ใ น ร ะ ย ะ เ ริ่ ม แ ร ก โ ร ง เ รี ย น ฝ ึ ก หั ด ค รู มั ธ ย ม ยั ง
ไม่ มี อ าคารสถานที่ เ รี ย น จึ ง ไปอาศั ย เรี ย นที่ โ รงเรี ย น
ฝ ึ ก หั ด ค รู เ พ ช ร บุ รี วิ ท ย า ล ง ก ร ณ ์ ใ ก ล ้ ซ อ ย กิ่ ง เ พ ช ร
ต่ อ มาได้ ย ้ า ยไปใช้ อ าคารริ ม ถนนในเขตวั ง จั น ทรเกษม
ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียน จึงเรียกว่า
“ป.ม. หลังกระทรวง”
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วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม”
เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตร
ประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)
พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษามี ผ ลให้ วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษม
รวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”
พ.ศ.2534 วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษมได้ รั บ คั ด เลื อ กจาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น สถานศึ ก ษาดี เ ด่ น รางวั ล พระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
ได้พระราชทานนามใหม่ให้กบั วิทยาลัยครูวา่ “สถาบันราชภัฏ” เมือ่ วันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงเปลี่ยนเป็น
“สถาบันราชภัฏจันทรเกษม”

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ ได้ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยน
เป็น “สถาบันราชภัฏ”
ให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาวิ ช าการ และวิ ช าชี พ
ชั้ น สู ง ท� ำ การวิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ปรั บ ปรุ ง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยเฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สงู กว่าระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2542 ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์
ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2543 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ.2544 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2547 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547
ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
พ.ศ.2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ประโยชน์ใน
ราชการพื้นที่ต�ำบลแพรกศรีราชา อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
		 พ.ศ.2548 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2548 เรือ่ ง การจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานอธิการบดี คณะ
เกษตรและชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจยั และพัฒนา
ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
บัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายบุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคณ
ุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

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

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ
3. ดร.ก่อกุล 			
4. ดร.จินตนา 			

สุขสวัสดิ์
ธัญญาวินิชกุล
กีฬาพัฒน์
สุขส�ำราญ
2

1

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
1
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3

4

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

3

4

5

6

7

1

4

8

9

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแะลแผน
5. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส�ำนักงานอธิการบดี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิิทธิประโยน์และพันกิจสัมพันธ์
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำ�นาจ สวัสดิ์นะที
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
12.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์
พวงนาค
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

16

19

21

17

18

20
16. อาจารย์กุลชไม		
สืบฟัก
ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. อาจารย์สงกรานต์ 		
สุขเกษม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
19. ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี		
บัวเล็ก
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
20 อาจารย์ธงชัย			
เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
21. นายบุญเกียรติ 		
ชีระภากร
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
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ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร
42 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
2 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

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

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
สาขาวิชาบัญชี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)		
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์				
สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา สาขาวิชาสังคมศึดษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)		
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
			
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
							
สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

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

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
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ข้อมูลนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 8,698 คน มีกาารจัดการเรียนการสอน 2 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท การด�ำเนินงานจัดการเรียนการ
สอน เป็น 5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย มีจ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จ�ำนวน 1,803 คน ผู้ส�ำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 1,608
คน มีรายละเอียดดังแผนภาพ

จ�ำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา2563
จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2563

2,006
คน

คณะเกษตรและชีวภาพ (17 คน)
คณะวิทยาศาสตร์ (418 คน)
คณะวิทยาการจัดการ (422คน)
คณะศึกษาศาสตร์ (216 คน)
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (721 คน)
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (9 คน)
บัณฑิตวิทยาลัย (203 คน)

จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563

8,698
คน

คณะเกษตรและชีวภาพ (106 คน)
คณะวิทยาศาสตร์ (1,913 คน)
คณะวิทยาการจัดการ (2,768คน)
คณะศึกษาศาสตร์ (921 คน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2,899 คน)
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (100 คน)
บัณฑิตวิทยาลัย (131 คน)

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

1,681
คน
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คณะเกษตรและชีวภาพ (55 คน)
คณะวิทยาศาสตร์ (291 คน)
คณะวิทยาการจัดการ (659 คน)
คณะศึกษาศาสตร์ (1335 คน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (437 คน)
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (31 คน)
บัณฑิตวิทยาลัย (73 คน)

ข้อมูลบุคลากร
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจ�ำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 692 คน จ�ำแนก บุคลากรออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
1) บุคลากรสายวิชาการ 2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยสามารถจ�ำแนกสถานภาพบุคลากร แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่
1. ข้าราชการ
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. พนักงานราชการ
4. ลูกจ้างประจ�ำ
5. เจ้าหน้าที่ประจ�ำตามสัญญา
6. อาจารย์ชาวต่างประเทศ
อัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีสัดส่วนร้อยละ 49.71
สายวิชาการร้อยละ 50.29 โดยบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย มีจ�ำนวน 470 คนคิดเป็นร้อยละ 67.92
เจ้าหน้าที่ประจ�ำตามสัญญา มีจ�ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04 ข้าราชการ มีจ�ำนวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 10.95 ลูกจ้างประจ�ำ
มีจ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 พนักงานราชการ มีจ�ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 และอาจารย์ชาวต่างประเทศ มีจ�ำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.16 ตามที่แสดงในแผนภาพ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทสายงาน

692 คน

บุคลากรสายวิชาการ (348คน)
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (344 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร

692 คน

ข้าราชการ (73 คน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (470 คน)
พนักงานราชการ (16 คน)
ลูกจ้างประจ�ำ (14 คน)
เจ้าหน้าที่ประจ�ำตามสัญญา (111 คน)
อาจารย์ชาวต่างประเทศ (8 คน)
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ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทต�ำแหน่ง

348 คน

ข้าราชการ (57 คน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (257 คน)
อาจารย์ประจ�ำตามสัญญา (26 คน)
อาจารย์ชาวต่างประเทศ (8 คน)

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทต�ำแหน่ง

344 คน

ข้าราชการ (16 คน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (213 คน)
พนักงานราชการ (16 คน)
ลูกจ้างประจ�ำ (14 คน)
เจ้าหน้าที่ประจ�ำตามสัญญา (85 คน)

ข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทต�ำแหน่งทางวิชาการ

114 คน
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ศาสตราจารย์ (3 คน)
รองศาสตราจารย์ (8 คน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (103 คน)
อาจารย์ (216 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทคุณวุฒิการศึกษา

692 คน

ต�่ำกว่าปริญญาตรี (60 คน)
ปริญญาตรี (257 คน)
ปริญญาโท (139 คน)
ปริญญาเอก (136 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทคุณวุฒิการศึกษา

348 คน

ปริญญาตรี (26 คน)
ปริญญาโท (187 คน)
ปริญญาเอก (135 คน)

ข้อมูลสัดส่วนบุคลากสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ�ำแนกตามประเภทคุณวุฒิการศึกษา

344 คน

ต�่ำกว่าปริญญาตรี (60 คน)
ปริญญาตรี (231 คน)
ปริญญาโท (52 คน)
ปริญญาเอก (1 คน)
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ข้อมูลงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากส�ำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อ
ใช้ในการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย จ�ำนวนทั้งสิ้น 493,839,400 บาท และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ�ำนวนทั้งสิ้น
185,054,000 บาท รวมทั้งสิ้น 678,893,400 บาท ดังรายละเอียด

ข้อมูลงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จ�ำนวน

ร้อยละ

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน

493,839,400

72.74

2. งบประประมาณเงินรายได้

185,054,000

27.26

678,893,400

100

รวมงบประมาณ

ยอดเงินหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ข้อมูลงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานหลัก

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

304,284,400

30,600,000

345,497,200

2. แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

151,970,700
36,748,800
835,500

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

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

493,839,400

185,626,600

793,681,300

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�ำแนกตามแหล่งเงิน

งบประมาณแผ่นดิน (493,839,400 บาท)
งบประมาณเงินรายได้ (185,054,000 บาท)

678,893,400
บาท

ข้อมูลสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�ำแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน (493,839,400 บาท)
งบประมาณเงินรายได้ (185,054,000 บาท)

(240,043,400 บาท)

(126,188,900 บาท)

(115,963,588 บาท)

(56,488,500 บาท)
(31,657,100 บาท)

(39,461,500 บาท)
(27,308,400บาท)

(34,084,640 บาท)
(7,000,000 บาท)

งบด�ำเนินงาน

งบบุคลากร

งบอุดหนุน

(697,332 บาท)

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน
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ข้อมูลอาคาร และ พื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างภายในให้พร้อมส�ำหรับสนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษาให้
มีคุณภาพ ปัจจุบันมีอาคาร 55 อาคาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท มีอาคาร 15 อาคาร รวมทั้งสิ้น 70 อาคาร
แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายชื่ออาคาร
1. อาคารอ�ำนวยการ
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
3. อาคารส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาคารกีฬาและสันทนาการ
5. อาคารพานิชย์และสวัสดิการ
6. อาคารส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7. อาคารนวัตกรรมการศึกษา
8. อาคารที่พักอาศัย
รวม

จ�ำนวนอาคาร
1
26
1
5
9
1
1
11
55

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
รายชื่ออาคาร

จ�ำนวนอาคาร
1
6
2
1
1
4

รวม

15

1. อาคารอ�ำนวยการ
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ
3. อาคารหอประชุม
4. อาคารโรงอาหาร
5. อาคารสาธารณูปโภค
6. อาคารที่พักอาศัย

22

Annual Report 2020
Chandrakaseam Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จ�ำนวน 326 ไร่ 85 ตารางวา ได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
หมู่ 7-8 ต�ำบลแพรกศรีราชา อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
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ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ เขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งอยู่ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
พร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
3. มีงานท�ำ – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทาง ด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
ตามสภาพปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงผลักดันตัวเองให้เป็นสถาบันทีผ่ ลิตบัณฑิตและองค์ความรู้
สู่ชุมชนสังคม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับขีดความสามารถของประเทศ

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. พื้นที่จังหวัดชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท ที่อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อจัดการเรียน
การสอนเป็นศูนย์การวิจัยชุมชนและท้องถิ่น บริการวิชาการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการศึกษาของจังหวัดชัยนาท โดยด�ำ เนินการประชุม
ร่วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด การจัดการสัมมนา
และส�ำรวจพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและ
โรงเรียน ในพื้นที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศักยภาพ
และบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการงานวิจัยเชิง
หน่วยพื้นที่ (RMU: Research Management Unit) เพื่อพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนการบริการวิชาการให้ตอบสนองต่อพื้นที่หรือชุมชนเป้า
หมาย โดยให้ทุกคณะส�ำรวจข้อมูลพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมายร่วมกับกลุ่ม
บุคคลในชุมชนเพือ่ ทีจ่ ะน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลในการท�ำวิจยั
และการให้บริการวิชาการตามความต้องการอันจะส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาชุมชนและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูป
ธรรมสรุปผลการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ เน้นการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย (ข้าว ผัก สมุนไพร ตาลโตนดและปลาร้า) ตาม
หลักการมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) ลดต้นทุน ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางการเกษตรโดยศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรปลอดภัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อนิ ทรียช์ วี ภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างรายได้ให้ชุมชน (สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้านอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน) การบริหารการจัดการทางการเงินในครัวเรือน การ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า เป็นต้น
1.2 ด้านสังคม เน้นกลุม่ ผูส้ งู อายุ และเยาวชนโดยให้ความส�ำคัญกับการ
ดูแลสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้อุปกรณ์ส�ำหรับ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การลดปัญหาคุณแม่วัยใส ส่งเสริมความ
รักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ การอนุรกั ษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ได้แก่ การธ�ำรงรักษาจารีตประเพณีของกลุม่
ชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท

การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารของชุมชน
ด้วยหลักการมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการผลิตตะไคร้
มาตรฐาน GAP ทดแทนการท�ำนา
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1.2 ด้านสังคม เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนโดยให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลสุขภาพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้อุปกรณ์
ส�ำหรับการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ การลดปัญหาคุณแม่วยั ใส ส่งเสริม
ความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้
อื่น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นถิ่น ได้แก่ การธ�ำรงรักษาจารีต
ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในจังหวัดชัยนาท
1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการน�้ำ การบรรเทาปัญหาภัย
แล้ง ได้แก่ โครงการเกษตรน�้ำน้อย
1.4 ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการ
สอน ออกแบบสื่อ มีทักษะในการวิจัยในชั้นเรียน การแนะแนวและ
การให้ค�ำ ปรึกษา เช่นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษา
ส�ำ หรับครูและเด็กปฐมวัย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาครูผู้อ�ำ นวยความสะดวกค่ายวิทยาศาสตร์การ
พัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาและสุขภาพที่ดีขึ้น การ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยการพัฒนาทักษะอาชีพสู่
การเรียนรู้เพื่ออนาคตส�ำ หรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การเกษตร
และอาหารปลอดภัยเพื่ออาหารกลางวัน เป็นต้น
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การผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมกับจังหวัดชัยนาท

2. พื้นที่กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนเมืองรอบมหาวิทยาลัย โดยให้ความ
ส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย เด็กและเยาวชนในชุมชนเมือง ส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมศักยภาพและความภูมิใจในศักดิ์ศรี
ของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงการเสพยาเสพติดการติดเกมส์ การขี่
รถจักรยานยนต์ (เด็กแว้น) และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย นในพื้ น ที่ โดยเฉพาะเขตจตุ จั ก รและเขตลาดพร้ า ว ซึ่ ง เป็ น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พบผู้น�ำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนและ
โรงเรียน มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่
เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม และการ
ศึกษา ดังนี้

เช่น โครงการสูงวัยไซเบอร์ การดูแลผูป้ ว่ ยติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนจีน โภชนาการและการออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงวัย การพัฒนา
ศูนย์เด็กปฐมวัย ร�ำวงย้อนยุคและร�ำไทยเพื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ดนตรี
ส�ำหรับเยาวชน ดนตรีส�ำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานบ�ำบัด การให้ความ
รู้ทักษะและวิธีป้องกันตนเองเพื่อลดการถูกล่วงละเมิดทางเพศส�ำ หรับ
เยาวชนหญิง เป็นต้น
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้ำ คู
คลอง การสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูคลอง
ลาดพร้าว การจัดการขยะ การเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น
2.4 ด้านการศึกษา/การเรียนรูต้ ลอดชีวติ มหาวิทยาลัยเน้นการยกระดับ
การอ่านออก เขียนได้ การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลใน
การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูผู้อ�ำนวยความสะดวก
ค่ายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาส�ำหรับ
ครูและเด็กปฐมวัย การสนองพระราชด�ำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การพัฒนาสมรรถภาพเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา การส่งเสริมการรู้จัก
ตนเองส�ำ หรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา การส่งเสริมศักยภาพครู
เพื่อการสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวมโดยใช้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ การ
พัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้เพื่ออนาคตส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชัน ใน
การจัดการเรียนรู้ เป็นต้น

การพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทและ
กรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 ด้านเศรษฐกิจ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม การท�ำผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในชุมชน การลดค่าครองชีพครัวเรือน เช่น การท�ำแชมพูและน�้ำยา
ล้างจานจากวัสดุธรรมชาติ การปลูกพืชไร้ดินและพืช
ในกระถาง เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำ หน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาอาชีพการจัดการแพะนม เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่
ผู้ประกอบการ การฝึกอาชีพการท�ำ อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
2.2 ด้านสังคม เน้นการส่งเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์การกีฬาคหกรรมและ
โภชนาการ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ดนตรี แ ละกี ฬ า ซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น ของ
มหาวิทยาลัย

การแพทย์จีนบริการวิชาการเพื่อชุมชน

การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้ำ คู คลองแห่งชาติ

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านอกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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การด�ำเนินงานด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การด�ำเนินงานด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริหารและประสานงาน ด้านการวิจยั
รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาพัฒนา
ความรูใ้ นการผลิตผลงานวิจยั นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการวิจยั จึงเน้นส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่
สามารถน�ำมาแก้ปญ
ั หาของชุมชนและสังคม พร้อมสร้างนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นเลิศทางการวิจยั ระดับประเทศ และนานาชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงานวิจัย จากแหล่ง
ทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 15,436,354 บาท มีผลงานวิจัย 80 โครงการ จ�ำแนกเป็น
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 71 โครงการ งบประมาณ 12,461,254 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 8 โครงการ
งบประมาณ 2,975,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำแนกตามแหล่งทุน
แหล่งทุน
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 งบประมาณแผ่นดิน
1.2 งบประมาณเงินรายได้
2 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

จ�ำนวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

72
12
60
8

12,461,254
5,340,700
7,120,554
2,975,100

80.73
34.60
46.13
20.27

8

15,436,354

100.0

สัดส่วนข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหล่งทุนภายนอก (2,975,100 บาท)
แหล่งทุนภายใน (12,461,254 บาท)
งบประมาณแผ่นดิน (5,340,700 บาท)
งบประมาณเงินรายได้ (7,120,554 บาท)

20.27 %

แหล่งทุนภายนอก
(2,975,100 บาท)

34.60 %

งบประมาณแผ่นดิน
(5,340,700 บาท)

15,436,354
บาท
80.73%

แหล่งทุนภายใน

(12,461,254 บาท)
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แหล่งทุนภายในประกอบด้วย

12,461,254

บาท

46.13 %

งบประมาณเงินรายได้
(7,120,554 บาท)

ข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�ำแนกตามประเภททุน
แหล่งทุน
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 งบประมาณวิจัย วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส�ำนักงบประมาณ ประเภทงานการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้ำ
2. งบประมาณเงินรายได้
2.1 ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.2 ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
2.3 ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการ
2.4 ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทร่วมทุนกับ สกสว. ส�ำหรับอาจารย์
2.5 ส�ำหรับนักศึกษา
รวม
2 แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
รวม
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

1

5,340,700

34.60

28
3
9
3
17
72

4,705,714
180,000
581,040
1,568,800
85,000
12,461,254

30.48
1.17
3.76
10.16
0.55
80.73

8
8
80

2,975,100
2,975,100
15,436,354

19.27
19.27
100.00

ข้อมูลงบประมาณงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ�ำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวน
โครงการ

แหล่งทุนภายใน
(บาท)
987,400
3,996,740
3,835,000
530,300
1,471,914
669,100
970,800
12,461,254

แหล่งทุนภายนอก
(บาท)
480,686
980,853
40,686
1,007,871
250,300
214,704
2,975,100

รวม

ร้อยละ

1,468,086
3,996,740
4,815,853
570,986
2,479,785
919,400
1,185,504
15,436,354

9.51
25.89
31.20
3.70
16.06
5.96
7.68
100.00
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณวิจัย วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
และส�ำนักงบประมาณ ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทงานการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล�้ำ
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. แผนงาน : อาหารท้องถิ่นลาวเวียง : องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

นางสาวนภาพันธ์ โชคอ�ำนวยพร

2,453,700

วิทยาศาสตร์

2. โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาคุณค่าโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ต�ำรับอาหารท้องถิ่น ต�ำบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท

นางสาวศิริลักษณ์ สุรินทร์

444,600

วิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา ทองอ้น

508,800

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
อาหารลาวเวียง

นางสาวนภาพันธ์
โชคอ�ำนวยพร

449,200

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อาหารลาว
เวียง

ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

641,300

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาต�ำรับมาตรฐานอาหารท้องถิ่นลาวเวียง

นางสาวอัญธิศร สิริทรัพย์เจริญะ

409,800

วิทยาศาสตร์

แผนงาน : นวัตกรรมทางระบบดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
เชิงสาระบันเทิงเพื่อกระจายความเจริญและการพัฒนาจังหวัด 4.0 ของ
ภูมิภาคกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนสิงห์ทองชัยบุรี

ผศ.ดร.สุรชาติ บัวชุม และคณะ

2,887,000

วิทยาการจัดการ

ชุดโครงการวิจัย รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสาระ
บันเทิงโดยใช้ระบบดิจิทัลในกลุ่มจังหวัด “สิงห์ทอง ชัยบุรี”

ผศ.ดร.สุรชาติ บัวชุม และคณะ

2,887,000

วิทยาการจัดการ

โครงการย่อยที่ 1 แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมสาระบันเทิง
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
“สิงห์ทองชัยบุรี”

ผศ.พิศมัย จัตุรัตน์

876,000

วิทยาการจัดการ

โครงการย่อยที่ 2 การสร้างแพ็ลตฟอร์มดิจิทัลช่องทางการรับจ่ายเงิน
ออนไลน์ผ่านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสาระบันเทิงของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน “สิงห์ทองชัยบุรี”

ผศ.ดร.สุรชาติ บัวชุม

651,000

วิทยาการจัดการ

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการตลาดสื่อดิจิทัลของการ
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสาระบันเทิงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
“สิงห์ทองชัยบุรี”

ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา

881,000

วิทยาการจัดการ

โครงการย่อยที่ 4 รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริหารความ
เสี่ยงของการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสาระบันเทิงของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน “สิงห์ทองชัยบุรี”

นางสาวธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย

479,000

วิทยาการจัดการ

รวม 12 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

3. โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลาวเวียงเพื่อสุขภาพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ

30

Annual Report 2020
Chandrakaseam Rajabhat University

5,340,700

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

แผนงานวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต�ำบลบ้านเชี่ยน อ�ำเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อ�ำนาจ สวัสดิ์นะที

199,800

วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.จิตตานันท์ สิททธิสาร
ผศ.ดร.อ�ำนาจ สวัสดิ์นะที
นางสาวเพลินพิศ ยะสินธ์

197,900

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพเพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในต�ำบลบ้านเชี่ยน อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

198,500

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรมของต�ำบลบ้านเชี่ยน
อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.กนิษฐา อ่อนศิริ
ดร.สุภาภรณ์ สดวกดี

198,000

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 4 การบริหารจัดการทางการเงินในครัวเรือนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบลบ้านเชี่ยน อ�ำเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสายสุณี ประดับนาค
ดร.สิริทิพ ศินรัตน์
ผศ.นันทวรรณ บัวรา

200,000

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 5 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพโดยใช้แหล่งเรียน
รู้ในท้องถิ่นเป็นฐานส�ำหรับสถานศึกษาในต�ำบลบ้านเชี่ยน อ�ำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

นายสุรชัย วงค์จันเสือ
นางสิรินพร หาจัตุรัส
ผศ.อภิชาต หาจัตุรัส

117,300

วิทยาศาสตร์

แผนงานวิจัย การอนุรักษ์ตาลโตนดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ห้วยกรด

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
และคณะ

-

เกษตรและชีชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 1 ชีววิทยาเชิงภูมิศาสตร์สารสนเทศในการระบุส�ำมะโน
ประชากรตาลโตนดเพื่อการวางแผนเศรษฐกิจฐานราก : กรณีศึกษา หมู่ 9
ต�ำบลห้วยกรดอ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์

185,500

เกษตรและชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดเพื่อการจัดการ
ตนเองของชุมชนต�ำบลห้วยกรด อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นางสาวจุฑารัตน์ นกแก้ว
นางสาวปริญญ์ ขวัญเรียง

157,000

เกษตรและชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 3 เทคโนโลยีขึ้นตาลแบบมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยกรด

ผศ.ดร.จันทรัตน์ พิชญภณ
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายอมร วัฒนกุลจรัส

190,300

เกษตรและชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดสกุลนามรมด้วยวัสดุ
เหลือใช้จากตาลโตนด

ดร.สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

195,700

เกษตรและชีวภาพ

แผนงานวิจัย การพัฒนาการผลิตข้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนห้วยกรด
จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
และคณะ

-

เกษตรและชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 1การบริการจัดการการผลิตข้าวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ห้วยกรด จังหวัดชัยนาท

นางสาวจุฬาลักษณ์ ตลับนาค
ผศ.ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

102,000

เกษตรและชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาตลาดข้าวจีเอพีชาวนาห้วยกรด

ผศ.ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม
นายอดิเทพ ครุฑธามาศ

96,900

เกษตรและชีวภาพ

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการการผลิตผักปลอดภัยแบบครบ
วงจรแบบมีส่วนร่วมของต�ำบลบ้านเชี่ยน จังหวัดชัยนาท

งบประมาณ

หน่วยงาน
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

การส่งเสริมการตลาดดิจิทัลส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
ผศ.ดร.ศุภรางค์ เรืองวานิช

200,000

วิทยาการจัดการ

แผนการวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและการเขียนไม่ได้
แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

100,00

ศึกษาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและ
เขียนไม่ได้แบบบูรณาการความร่วมมือส�ำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา

ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช

167,100

ศึกษาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้โดยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้
ปกครอง

ผศ.ดร.กิดานันท์ ช�ำนาญเวช
นางรัชนีย์ พลพิบูลย์
ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
นางสาวกมลวรรณ อังศรีสุรพร

158,700

ศึกษาศาสตร์

แนวทางการลดหนี้อย่างยังยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ดอนซาก อ�ำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน

173,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การพัฒนาและออกแบบเตาอบรมควันส�ำหรับกระถางจากฟางข้าวโดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตกระถางฟางข้าวบ้านดอนซาก ต�ำบลห้วยงู อ�ำเภอ
หันคา จังหวัดชัยนาท

นางสาวเกวรินทร์ พันทวี
ผศ.ดร.วีระนุช สระแก้ว

200,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แผนงานวิจัย การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ต�ำบลวังหมัน อ�ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
และคณะ

200,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการตนเองของกลุ่มอาชีพในต�ำบลวัง
หมัน อ�ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท บนฐานแนวคิดการพึ่งตนเองเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

นายพงศกร ศรีรงค์ทอง
และคณะ

199,878

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต�ำบลวังหมัน อ�ำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท

นายพิสิษฐ์ เอมดวง และคณะ

199,973

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการย่อยที่ 3 การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต�ำบลวังหมัน อ�ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต และคณะ

199,920

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนวังหมัน จังหวัดชัยนาท

ผศ.สมคเน แผลงฤทธิ์ และคณะ

199,143

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การศึกษาประสิทธิผลจากการใช้ต�ำหรับยาจีน Ban xia xie xin tang ใน
การรักษากลุ่มอาการอาหารไม่ย่อยชนิดไม่มีแผล (Functional dyspespia, FD)

ศ.เฉา จั้ว จวิน
นางสาวน�้ำทิพย์ แซ่ว่อง

520,000 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ดร.พัฒนพงศ์ จินดามงคล
นายวรวีร์ สีมาชัยบวร

54,600 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

นายปวรุตม์ ศรีเหรา

94,500 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ผลสัมฤทธิ์การบูรณาการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาการแพทย์แผนจีน
การศึกษาประสิทธิภาพต�ำรับยาฉายหูซูกันส่านเพิ่มลดในการรักษาผู้ป่วย
นอนไม่หลับที่มีสาเหตุจากความเครียด

รวม 29 โครงการ
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งบประมาณทั้งสิ้น

4,705,714

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ส�ำหรับอาจารย์ ประเภทนักวิจยั รุน่ ใหม่
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

การพัฒนาการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชน
เสนานิคม
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นางสาวอุสรา ไชยสาลี

60,000

วิทยาการจัดการ

การพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นในชุมชนเขตจตุจักร

นางรัชนีย์ พลพิบูลย์

60,000

ศึกษาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ธเนษฐพงษ์ สุขวงศ์
นายวรเมธ ประจงใจ
นางพชร ชินสีห์
ดร.นงนภัส เจริญพานิช
ดร.ช�ำนาญ ชินสีห์

60,000

ศึกษาศาสตร์

การศึกษาคุณลักษณะของ 7 ท่าบังคับมาตรฐานในนักกีฬาเพาะกายชายไทย

รวม 3 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

หน่วยงาน

180,000

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ส�ำหรับอาจารย์ประเภทงานวิจยั เข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย
ตัวแบบคณิตศาสตร์เพื่อการออมส�ำหรับการวางแผนการเงินเมื่อเกษียณอายุ

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

นายนราธิป อิสรานุสรณ์

36,540

วิทยาศาสตร์

ความชุกและประสิทธิภาพยาก�ำจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะเนื้อในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท

ดร.กัลยกร วงศ์รักษ์

60,000

เกษตรและชีวภาพ

คุณภาพข้อมูลทางบัญชีบริหารที่มีต่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุภาพันธุ์ สายทอง
อินทร์

60,000

วิทยาการจัดการ

ผลกระทบของความผันผวนของกระแสเงินสดและความผันผวนของก�ำไรสุทธิต่อ
มูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ผกา ใจมุข

60,000

วิทยาการจัดการ

การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตข้าวแบบลดต้นทุนการผลิตกรณีศึกษา
อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์

60,000

วิทยาการจัดการ

การพัฒนาแบบจ�ำลองเชิงสาเหตุของคุณค่าแบรนด์ในมุมมองของลูกค้าส�ำหรับธุรกิจ
ตัวแทนบริการสั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery)ในประเทศไทย

นางสุมนา จันทราช

60,000

วิทยาการจัดการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัดสินใจเลือกวิธีตีราคาที่ดินใหม่และผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพ
ก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร

ผศ.อนุวัฒน์ ภักดี

100,000

วิทยาการจัดการ

การพัฒนาการรู้จักตนเองด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าว

นางสาวณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

44,500

ศึกษาศาสตร์

กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการเล่นและแข่งเกมออนไลน์กรณี
ศึกษา อ�ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
แก้ไข ตาม คกก.. จริยธรรม การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการ
เล่นเกมส์ออนไลน์

ผศ.ดร.อัครเดช มณีภาค

100,000

มนุษยศาสตร์ฯ

รวม 9 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

581,040
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โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ร่วมทุนกับ สกสว. ส�ำหรับอาจารย์

ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

การสนับสนุนพัฒนาและติดตามนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใน
การท�ำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในลักษณะงานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged
Scholarship)ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)ส�ำหรับชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
ดร.วีระพงค์ รุกขพันธุ์
นางสาวสุดารัตน์ จณฤทธิ์
นางสาวจุไรรัตน์ ปัตถะราช
น.ส.พัทธนันท์ พัทธนศุภธาดา

รูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนวังหิน

งบประมาณ

หน่วยงาน

970,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ภัทรมน กล้าอาษา
ผศ.ดร.สุรชาติ บัวชุม
ผศ.ดร.ฐิตาภา บ�ำรุงศิลป์
นายพิสิษฐ์ เอมดวง
ผศ.รจนา แสงตาล
นายฐิตพล น้อยจาด
นางดวงตา ฤกษ์ม่วง
นางอ�ำไพ จันทร์โอ
นางเพ็ญศิริ น้อยจาด
นางอรุณีย์ ศรีวรมยณ์

298,000

วิทยาการจัดการ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นริมคลองลาดพร้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เชิงสร้างสรรค์

นางสาวสุชาดา ทองอ้น
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
ดร.นภาพันธ์ โชคอ�ำนวยพร
นางสาวสายชล ทองค�ำ
นางสาวอัญธิศร สิริทรัพย์
เจริญ
นางสาวชาริสา แสงทองอร่าม
นางพัชนี น้อยจาด
นางสมพิศ พุทธิเดช
นางมณฑา จันบัว
นางทัศนา วงษ์จีน
นางสมบุญ วงศ์ขวัญ
นางน�้ำทิพย์ แสงงิ้ว
นางธนภรณ์ เกิดพุ่ม

300,000

วิทยาศาสตร์

รวม 3 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น
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1,568,800

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา

ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยเทคนิ ค ดั บ เบิ้ ล ยู ดี แ อลเพื่ อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธนกฤต เกตุก�ำจร
นายเทียนชัย ยิ่งได้ชม

นางสาวดวงรัตน์ จิตต์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง เลขยกก�ำลังโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

น.ส.ศุภลักษณ์ ชูขาว
น.ส.รัญจกร นาคสังข์

นางสิรินพร หาจัตุรัส

5,000

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ โดยใช้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)วิชาคณิตศาสตร์
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายจิราภัทร แต่งงาม
น.ส.ดาราภรณ์ ขันตรีค�ำ

นางสิรินพร หาจัตุรัส

5,000

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเรไรโดยใช้แป้งข้าวกล้อง น.ส.จุฑารัตน์ พรหมศรีน.ส.ว นางสาวนภาพันธ์ โชคอ�ำนวยพร
รดา อาด�ำ
ทดแทนแป้งข้าวจ้าว
นายพัฒนพงศ์ เตียงแก้ว

5,000

วิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ไก่ยอเสริมเมือกจากเมล็ดแมงลัก

นายคัมภีร์ ไพรเขียว
นายพาทิส ประสิทธิสา

นางสาวสุชาดา ทองอ้น

5,000

วิทยาศาสตร์

ขนมโสมนัสเสริมผลใบย่านาง

นายพัศวุฒิ ทองโชติ
น.ส.หัตถ์ศิลา รอด
ค�ำน.ส.ปาริชาต สุขสด

นางสาวชาริสา แสงทองอร่าม

5,000

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่มุกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

น.ส.รุจิรา เสือเจริญ
น.ส.เกษริน เลือ่ ยคล่อง

นางสาวศิริลักษณ์ สุรินทร์

5,000

วิทยาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ น.ส. นิรัชชา บินมาราเฮน.ส.
ศศิประภา นันตาน.ส. วาทินี
ต�ำบลเนินขามจังหวัดชัยนาท
รักไหม
น.ส. นันนารา โชตรัตนภูมิ
น.ส. จีรภิญญา หอมโปร่งน.ส.
มัลลิกา บุญฤทธิ์
น.ส. อังศุมาลิน สันทอง

ผศ.ดร.ฐิตาภา บ�ำรุงศิลป์

5,000

วิทยาการจัดการ

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณี
ศึกษาชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ กทม

ผศ.ดร.ฐิตาภา บ�ำรุงศิลป์

5,000

วิทยาการจัดการ

น.ส. ณัฐมน บุญโห้
น.ส. สุพิตา ระลึกะรรมน.ส.
ชนิตา ชยันต์ลาโภ
น.ส. ณัฐณิชา มังคลาดน.ส.
ต้นอ้อ เพียรท�ำการน.ส. ษุรุตา
พุ่มเพ็ชร
นายปฐมพงศ์ หลงเดียว

งบประมาณ

หน่วยงาน
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา (ต่อ)
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กที่ พั ก พื้ น ที่ ถ นน
รัชดาภิเษกของนักท่องเที่ยวชาวจีน

น.ส. บุษญา เทศดี
น.ส. สิรินพร ดาวบุตรน.ส.
พรหมศิริ อนันตรสุชาติ
น.ส. วิลาวรรณ ศรีแก้วนายปริ
ยะ รวมลาภ
นายธีรภัทร วังอาจ
น.ส. ธนัญญา พาลี
น.ส. ศศธร นาคพลัง
น.ส. กนกวรรณ
ทรัพย์ประดิษฐ์

นายอดิเทพ ครุฑธามาศ

5,000

การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ
น.ส. ซอฟียะฮ์ มิด�ำ
บริการของห้างสรรพสินค้าไอคอน สยามของผู้ใช้ น.ส. เบญจรัตน์ ไสยประกาศ
บริการในเขต กทม.
นายธัญบักษณ์ กิจมล
น.ส. กรรณิการ์ ชั้นกลางน.ส.
ณิชกมล ถมแก้ว
นายนฤเบศ ยอดวุฒิ
น.ส. อริศรา ค�ำศักดา

ผศ.ดร.ฐิตาภา บ�ำรุงศิลป์

5,000

วิทยาการจัดการ

ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อ พัฒนารูป
แบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�้ำขวัญเรียม เขต
มีนบุรี

น.ส. ธิดารัตน์ พยัคฆเพศ
น.ส. สุนันญา มาระวัง
น.ส. วันวิสา นิวงค์ษา
น.ส. อุสุมา สรหงส์
น.ส. นภัส พลับพลา
น.ส. จิรัฐกาญ มาพา
น.ส. นรากร ซุยจุมจัง

ดร.สิริกร เลิศลัคธนาธาร

5,000

วิทยาการจัดการ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ย่านเยาวราช

น.ส. ธันวดี นาถาบ�ำรุงน.ส.
ฐิตาภรณ์ สีตองอ่อน
น.ส. พรพิมพ์ แซ่จาง
นายศรัณย์ วงศ์วราสิทธิ์
น.ส. ดวงฤทัย มัทธะจิตรน.ส.
จารียา ยืนยงค์
นายบุรินทร์ ชัยชนะ

นางสาวนิสา บุญทะสอน

5,000

วิทยาการจัดการ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิง
วัฒนธรรมเมืองรอง กรณีศึกษา ชุมชน บ้านกระทุ่ม
อ�ำเภอมหาราช จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

น.ส. วรัญญา กิมเล่งจิว
น.ส. นิรชา มิ่งมงคล
น.ส. สุพรรณิการ์ บัวทัน
น.ส. กชกร วงษ์ธรรม
นายฐปกร มะโนกิจ
น.ส. กิ่งกฤต อยู่จงดี
นายจิตติชาติ กัลลประวิทย์
น.ส. ปณิสรา ชาติขุนทด

ผศ.พิศมัย จัตุรัตน์

5,000

วิทยาการจัดการ
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งบประมาณ

หน่วยงาน
วิทยาการจัดการ

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทนักศึกษา (ต่อ)
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เชิงวิธี น.ส. สโรชา มุขประดับนาย
ชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้าน ชายทะเล บางละมุง
อภิชาติ ขุนวิแจ้ง
จังหวัดชลบุรี
น.ส. อารีรักษ์ เพ็ชรศิริน.ส. สุ
ธัญญา พุ่มบานเย็นน.ส. ชไม
พร ศิริสอน
น.ส. สมลักษณ์ รัตนวิจิตรน.ส.
เบญจวรรณ ค�ำสุ

นายฉัตรมงคล จันทราทิพย์

5,000

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความ น.ส. เมสนี สุวรรณภักดีน.ส. จิ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่อง
ริยาพร หูตาชัย
เที่ยวถนนเยาวราช กทม.
นายปณิธาน สันธวชาครนายนิ
รุต บุตรนุช
น.ส. นิตยา โคตรสวัสดิ์
น.ส. ธนภัสส์ ดิษธิสอน

ผศ.ดร.ฐิตาภา บ�ำรุงศิลป์

5,000

วิทยาการจัดการ

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม

5,000

วิทยาการจัดการ

ใน น.ส. กัญญาณัฐ ใหม่นิถะน.ส.
ปราณปรียา สีสุวงษ์น.ส. ฉัตร
ติกาญจน์ ปุตตะนายปรีดา น
นบุญ
น.ส. แพรววนิต กองมูล
นายอลินดา ฉัตรภากุล

รวม 17 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

วิทยาการจัดการ

85,000

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

โครงการส�ำรวจความพึงพอใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดชัยนาท
แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อบต. อบท. และ อบจ.

ผศ.ดร.อาจารีย์ ประจวบ
เหมาะดร.รุ่งอรุณ กระแสร์
สินธุ์

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐาน
ผศ.สมคเน แผลงฤทธิ์
อัตลักษณ์ชุมชน
“โบสถ์ ศาลเจ้า วัด มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน�้ำ”
ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัว
แหล่งทุน ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เล็กผศ.ดร.ฐิตาภา บ�ำรุงศิลป์
นายภัคธร ชาญฤทธิเสน
นายวิมล มิระสิงห์
นางสาวพัทธนันทน์ พัฒนศุภ
ธาดา

งบประมาณ
717,000

หน่วยงาน
วิทยาการจัดการ

400,000 1.คณะมนุษยศาสตร์ฯ2.
คณะวิทยาการจัดการ
3.สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากงบประมาณแหล่งทุนภายนอก
ชื่อโครงการวิจัย

รายชื่อผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

การยกระดั บ รายได้ ชุ ม ชนโดยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนคลองตะโหนด ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัว
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครแหล่งทุน ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เล็ก
ดร.วรดา พุ่มผกา
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี
ดร.สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์
ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
นายวิมล มิระสิงห์
นางสาวพัทธนันทน์ พัฒนศุภ
ธาดา

284,800

การศึ ก ษาพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมการเป็ น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล ของเยาวชนไทยใน
กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

313,000 1.คณะวิทยาการจัดการ
2.คณะมนุษยศาสตร์ฯ

การจัดการความรู้ : พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร
แหล่งทุน ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ทองค�ำชื่น
วิวัฒน์ดร.จุฑารัตน์ นกแก้ว

1.คณะมนุษยศาสตร์ฯ
2.คณะเกษตรและ
ชีวภาพ
3.คณะวิทยาการจัดการ
4.คณะศึกษาศาสตร์
5.สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ปิยพร ท่าจีน

450,000

คณะมนุษยศาสตร์

บทบาทสตรีถิ่นอาสามสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งทุน สถาบันพระปกเกล้า

นางสาวปริญญ์ ขวัญเรียง

120,000

คณะมนุษยศาสตร์

การวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน
แหล่งทุน ส�ำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

การส�ำรวจเชื้อสเตรปโตคอคคัส ชูอิส ดื้อยาปฏิชีวนะและการตรวจหาการดื้อยากลุ่ม
เพนนิซิลิน ของเชื้อที่คัดแยกได้จากประชากรหมูในประเทศไทย
แหล่งทุน ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.กฤษณา มณีรัตน์

250,300

รวม 8 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น

2,975,100
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440,000 คณะเกษตรและชีวภาพ

วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มุ ่ ง ผลิ ต ครู ที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ของจันทรเกษม คือ มีจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความ
อดทนอุทิศทุ่มเทให้การสอนมีทักษะในการถ่ายทอดและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่น่าสนใจเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ให้อาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน ออกศึกษาสังเกตโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อน�ำ ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนไปพัฒนาก่อนจัดการเรียนการสอน เพือ่ อาจารย์ผู้
สอนจะได้นำ� ประสบการณ์และความรูเ้ กีย่ วกับการท�ำ งานร่วมกับผูอ้ นื่
กระบวนการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรูภ้ ายนอกมหาวิทยาลัย
และบริบทต่างๆในโรงเรียนไปถ่ายทอดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 5 ปี โดยนักศึกษาจะได้น�ำ ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูต่อไปเพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตครูมีแนวทางดังนี้
1. การผลิตครู มหาวิทยาลัยมีการจัดท�ำ แผนกลยุทธ์ที่การจัดกิจกรรม
พัฒนาครูข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลือ่ นให้วทิ ยฐานะศึกษานิเทศน์เชีย่ วชาญ น้อมน�ำพระราโชบายมาเป็น
แนวปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเน้นให้นกั ศึกษา
มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรน�ำ เทคโนโลยีมาใช้และสร้างนวัตกรรมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการสอน พัฒนาความรูท้ กั ษะภาษาอังกฤษส�ำ หรับครู การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ การเตรียมสอบ
บรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาครู (บัณฑิตทีป่ ระกอบวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาครู
ให้สามารถน�ำ ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนด้วยการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning) และมีการพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
เช่น การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มแี ละเลือ่ นเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มแี ละเลือ่ นเป็น
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะศึกษานิเทศก์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต คือ“บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตอาสา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทกั ษะพหุภาษา” 2) ยกระดับคุณภาพประเทศโดยการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชนเขตจตุจกั รและเขต
ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชัยนาท ในประเด็นด้านการอ่านออกเขียนได้ การศึกษาปฐมวัย การพัฒนาอาจารย์ทปี่ รึกษาการพัฒนาทักษะ
การสอน STEAM การใช้สอื่ เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์และการผลิตสือ่ การสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)เป็นต้น หลังรับทราบพระราโชบายมหาวิทยาลัยด�ำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ท�ำคุณประโยชน์
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้ กับชุมชนร่วมกับอาจารย์ในการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน เป็นต้น
2. พัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 เช่น
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
การสร้างคนสร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมเป็นต้น
การสอบวัดความรู้สมรรถนะของนักศึกษา
3. คุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
ในด้านภาษาจีน อังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัล
การสอนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ส่วน ดังนี้
1) การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เช่น พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาขแมร์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น
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การด�ำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด ้ า นงานวิ ช าการและวิ จั ย ตลอดจนการด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นา
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
26
27

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
ส�ำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนพหลโยธิน 32
ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย ชุมชนเลิศอุบล 4 และชุมชนเฟรนชิพ
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประยุกต์ (ACTIS)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ.
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.จ.)

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
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
โครงการพระราชด�ำริ
การปราบปรามทุจริต
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ที่

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า
ชมรมลูกขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนวัดจันทนาราม
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
กลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอสรรคบุรี
ความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC)
เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก
38 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

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

ขอบข่ายความร่วมมือ
บริการวิชาการ/วิจัย
บริการวิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การผลิตอาหาร
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การเรียนการสอน
วิชาการ/การเรียนการสอน
บริการวิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การเรียนการสอน
การประกันคุณภาพการ
ศึกษา
วิชาการ/การเรียนการสอน

ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจภาวะการมี ง านท� ำ ของบั ณ ฑิ ต จากผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปีการศึกษา 2560-2561 จ�ำนวน .......... คน พบว่าบัณฑิตมีงานท�ำหลังจากส�ำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.13 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ

20
254
281

บัณฑิตมีงานท�ำ
หลังส�ำเร็จการศึกษา
18
227
231

4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

118
291
21

109
194
30

92.37
66.67
142.86

985

809

82.13

หน่วยงาน

รวม

ผู้ส�ำเร็จการศึกษา 2562

ร้อยละ
90.00
89.37
82.21

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
มีผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 4.47 อยู่ในระดับดีมาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย เน้ น การบริ ห ารองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ
บาล โดยก� ำ หนดนโยบายสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการมุ ่ ง ใช้ ห ลั ก ธร
รมาภิ บ าลในการบริ ห ารองค์ ก ร เน้ น ระบบการตรวจสอบภายใน
โดยส� ำ นั ก งานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยส� ำ นั ก งาน
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภายนอก ทั้ ง นี้ ก ารก� ำ กั บ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลงานในการด� ำ เนิ น งานและการบริ ห าร
จั ด การ นอกจากการติ ด ตามผล การด� ำ เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์
และแผนปฏิบตั กิ ารของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
และตั ว แทนของบุ ค ลากร การเป็ น องค์ ก รสมั ย ใหม่ ขั บ เคลื่ อ นโดย
เทคโนโลยีดิจิทัล (SMART CRU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการบริการวิชาการและการพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่ เป็นต้น

การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษา ได้คะแนน 4.62 ในระดับดีมาก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม ได้คะแนนอยู่ในระดับสูงมาก
ร้อยละ 92.22 ระดับ A จัดอยู่ในอันดับที่ 8ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด 38 สถาบันอยู่ในอันดับที่ 14 ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด
83 สถาบันและอันดับที่ 220 ของหน่วยงานภายในประเทศที่เข้าร่วม
ประเมิน จ�ำนวน 8,303 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนการพัฒาบุคลากรด้าน
ทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาขแมร์
ด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล BIG DATA ระบบฐานข้อมูลงบประมาณ ระบบฐานข้อมูล
นักศึกษา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลศิษย์
เก่าระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนประวัติ ระบบฐานข้อมูลบริบทชุมชน
การพัฒนาระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานวิจัยและบริการวิชาการ
การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาอุปกรณ์ส�ำนักงาน การพัฒนา

คะแนนประกันคุณภาพการศึกษา
4.62 คะแนน ระดับดีมาก
ผลประเมิน ITA
ร้อยละ 91.36 คะแนน
ระดับ A
อันดับที่ 8 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 14 จากมหาวิทยาลัย 83 แห่ง
อันดับที่ 220 จาก 8,303 หน่วยงาน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย อันดับที่ 9 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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การด�ำเนินงานด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยได้มีการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุง่ เน้นการสร้างความ
รู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า และความส�ำคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความร่วมมือกับภาคีเครือ
ข่ายในการสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการ
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มี โ ครงการท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรม ทั้งสิ้น ..... โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ......... คน ได้
รับผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 90.12 ระดับดีมาก โดย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้

กิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ 90.12
ระดับดีมาก

1. กิจกรรมการแสดงโขนหญิงจันทรเกษม
2. พิธีแห่เทียนพรรษา
3. จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง
4. สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
5. พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
6. เชิดชูเกียรติเพชรสยาม บุคคลดีเด่น
และคนดีศรีจันทรเกษม
7. พิธีเทศน์มหาชาติ
8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
10. พิธีน้อมร�ำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
11. งานมุทิตาจิต ประจ�ำปี 2563
ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา
12. งานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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กิจกรรมวันลอยกระทรง

พิธีเทศน์มหาชาติ

ภาพกิจกรรมท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การด�ำเนินงานด้านสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร ของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี้
1) ระบบเครือข่ายแกนหลัก (Backbone) ความเร็วแกนกลางที่ 10 Gbps. ท�ำการเชือ่ มต่อแบบวงแหวนสามารถท�ำงานทดแทนกันได้หาก
ช่องทางการสื่อสารในแกนหลักล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง ณ จุด กระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด ไปยังอาคาร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเชื่อมกับเครือข่ายภายนอกนั้นมีจ�ำนวนทั้งหมด 2 การเชื่อมต่อ (Link) การเชื่อมต่อ
Link ที่ 1 ด�ำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศกับส�ำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ด้วยความเร็ว 1 GB
การเชื่อมต่อ (Link) ที่ 2 เชื่อมต่อกับทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด ด้วยความเร็ว 350/150 MB พร้อมด้วยระบบไฟร์วอลล์ ระบบวิเคราะห์
สภาพการจราจรบนเครือข่าย
2) ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone ที่ทันสมัยกว่า 400 เลขหมาย ด้วยฟังก์ชั่นเสริมมากมาย เช่น การเรียกเข้าแบบกลุ่ม
แบบเวียนสาย การฝากข้อความ เป็นต้น
3) ระบบศูนย์ขอ้ มูลกลาง (Data Center) ระบบเครือ่ งแม่ขา่ ยชนิดเบลด (Blade) ทีป่ ระหยัดพลังงาน พร้อมพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ ข้อมูลขนาดใหญ่
รองรับการท�ำงานระบบฮาร์ดแวร์แบบเสมือน สามารถก�ำหนดจ�ำนวนคอมพิวเตอร์บริการได้มากกว่าจ�ำนวนเครือ่ งทีม่ อี ยูจ่ ริง สามารถท�ำการส�ำรอง
ข้อมูลทัง้ ระดับโปรแกรมประยุกต์และระดับฮาร์ดแวร์ พร้อมด้วยระบบส�ำรองไฟฟ้าฉุกเฉินท�ำให้ระบบสามารถท�ำงานได้ตลอดเวลา ติดตัง้ เครือ่ งปรับ
อากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ท�ำความเย็นเฉพาะจุดท�ำให้ประหยัดพลังงาน ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์ท�ำงานของอุปกรณ์เครือข่าย
4) ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) จ�ำนวน 467 จุด (ให้บริการควบคู่กับผู้ให้บริการเอกชน) ครอบคลุมพื้นที่แนวราบและแนวดิ่งโดยเน้นพื้นที่
บริการเพื่อการเรียนการสอนและพื้นที่พักผ่อนในร่ม ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังพื้นที่โล่งแจ้งและส�ำนักงาน ในอนาคต
5) เครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้บริการนักศึกษาเพือ่ การสืบค้น บริการอินเทอร์เน็ต จัดพิมพ์เอกสาร การฝึกทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า
300 เครื่อง จัดหาคอมพิวเตอร์ด้วยระบบเช่าส�ำหรับห้องปฏิบัติการสาขาในทุกคณะวิชากว่า 1,000 เครื่อง
6) การท�ำความร่วมมือกับ Google ภายใต้โครงการ Google Apps for EDU ซึ่งท�ำให้มหาวิทยาลัยมีบัญชีอีเมล chandra.ac.th ที่ไม่
จากัดความจุ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Drive) ขนาดกว่า 1 ล้านเทราไบต์ และยังสามารถใช้บริการอื่นเสริม ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบัญชี gmail.
com เช่น Classroom, Youtube, Calendar, Doc และ Site ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ส่งให้บัญชีผู้ใช้บริการมีมากถึง 20,000 บัญชี
7) จัดหาระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย (IP Camera) ความละเอียดสูงจ�ำนวน 300 จุดในพื้นที่จราจร ในอาคาร ห้องเรียน พื้นที่เสียง
ต่างๆ สามารถบันทึกข้อมูลได้ 15-30 วัน
8) จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ RFID นักศึกษาสามารถท�ำการการยืม-คืนได้ดว้ ยตนเองทัง้ ในเวลาท�ำการและนอกท�ำการ สามารถ
ด�ำเนินการ online ได้ พร้อมระบบควบคุมการเข้าออกอย่างเป็นระบบ
9) จัดท�ำระบบ EDU ATM บริการออกเอกสารส�ำคัญ เช่น ตารางเรียน ใบรับรอง เอกสารค�ำร้องต่างๆ ผ่านตูั Kyos 3 จุดรอบมหาวิทยาลัย
บริการ 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการกรอกเอกสารที่ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ภาพการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบสารสนเทศ
1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 13 ระบบ
		
1.1 ระบบข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (MIS Web) 1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ระบบคลังพัสดุ 1.4 ระบบบัญชี
		
1.5 ระบบการเงิน		
1.6 ระบบเงินเดือน		
1.7 ระบบบุคลากร		
1.8 ระบบงานวิจัย
		
1.9 ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา 1.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
		
1.11 ระบบ E-Budgeting CRU
1.12 ระบบ UOC บุคลากร		
1.13 ระบบ MIS CRU
2) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 7 ระบบ
		
2.1 ระบบบริการการศึกษา (REG)
2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
2.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
		
2.4 ระบบประเมินการสอน 		
2.5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib)
		
2.6 ระบบห้องสืบค้นออนไลน์ (WEBOPAC)
2.7 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน
3) ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีทั้งสิ้น 5 ระบบ
		
3.1 ระบบอีเมล ส�ำหรับบุคลากร
3.2 ระบบอีเมล ส�ำหรับนักศึกษา
		
3.3 ระบบ CRU application เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3.4 ระบบการจัดสร้างเว็บไซต์ ให้หน่วยงานต่างๆ กว่า 50 เว็บไซต์
		
3.5 ระบบ Chatbot เพื่อช่วยการท�ำงาน และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ				
		
(ฝึกอบรมให้บุคลากรประจาหน่วยงานด้านจัดการเว็บไซต์ จ�ำนวน 1 รุ่น 30 คน ท�ำให้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย
มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน)
3. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
1) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้นักศึกษา จ�ำนวน 1,302 คน
		
2) การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้บุคลากร จ�ำนวน 200 คน
		
3. การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้อาจารย์ จ�ำนวน 60 คน (ไม่นับรวม อาจารย์ที่ศึกษาด้วนตนเอง
จากเครื่องมือ เช่น คู่มือ คลิปวิดีโอ ที่ส�ำนักวิทยบริการจัดท�ำขึ้นผ่านระบบออนไลน์)
		
4) การพัฒนาการด้านการจัดการความรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้บุคลากร จ�ำนวน 30 คน
4. ผลการจั ด การอั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม จาก เว็ บ ไซต์ จั ด อั น ดั บ สถาบั น การศึ ก ษา 4Icu หรื อ “Unirank”
ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2020 เดือนกรกฎาคม
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อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

พิธีน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

พิธีน้อมร�ำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2562 เพื่อน้อมน�ำถวายพระสงฆ์จ�ำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

เทศน์มหาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

ประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี 2562 จันทรเกษม สืบสาน เทศกาลลอยกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม
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การแข่งขันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2563
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กีฬาบุคลากรภายใน (กีฬาสี) ประจ�ำปีการศึกษา 2562
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อรองรับภารกิจใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา
วันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
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การแข่งขันกีฬา เทา-เหลือง ครั้งที่ 18
วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานสัปดาห์ส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จาตุรงคสันนิบาต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มณฑลพิธีวิหารพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

บรรยายพิเศษ Reinvent QA CRU สู่การท�ำงานอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34)
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ประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ประจ�ำภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีท�ำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งามวิถี ณ วังวิทย์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชุมชนซาเล้งเสือใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จััดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดเทวสุนทร วัดลาดพร้าว และวัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนา)

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา
วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

เปิดศูนย์ One Stop Service ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ณ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรวม (อาคาร 34)
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จัดพิธีท�ำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 80 ปี
วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ชั้น 3 หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานแสดงมุทิตาจิต ด้วยรักจากใจ สายใยจันทรา ประจ�ำปี 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ประจ�ำปี 2563
วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2563
ที่ปรีกษา
รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะกรรมการด�ำเนินงาน
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
นางสาวชุลีกร เทพฌฉลิม
นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย์
นางสาวมาริสา มัสตูล
นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
นายคมสัน เพ่งพิศ
นางสาวจารุดา สีสังข์
นางสาววาสนา ลักขะนัติ
นางสาวแววตา พันธ์งาม

รวบรวมข้อมูล/ออกแบบรูปเล่ม
นายปรัชญา ลาแพงดี

ขอขอบคุณ
ผูบ้ ริหาร / คณบดี / ผูอ้ ำ� นวยการ / ศูนย์ / สถาบัน / ส�ำนักงาน / กอง
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัด
ท�ำรายงานประจ�ำปี 2563 มา ณ โอกาสนี้
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