
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช     
บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจ ามหาวิทยาลัยนับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร  โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า  
“คนของพระราชา”  ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาล
ปัจจุบัน  เพื่อก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
ทั่วพระราชอาณาจักร  ซึง่มีรายละเอียดที่สมควรน ามากล่าวถึงไว้ ณ ท่ีนี้คือ 

1.  เป็นรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดสถาบัน             
2.  เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง  เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้งธรรมชาติและความสอดคล้องกับช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ที่ได้รับพระราชทาน 
3.  สีของตราประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังน้ี         

   สีน้ าเงิน    แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”              
    สีเขียว     แทนค่า  แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม         
    สีทอง แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา          
    สีส้ม แทนค่า  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น           
    สีขาว แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
   อดุลยเดชฯ 

สีประจ ามหาวิทยาลัย    
สีเทา   หมายถึง   ปัญญา 

 สีเหลือง    หมายถึง   คุณธรรม   
 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    :  แคฝรั่ง   
ช่ือสามัญ  Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 
ช่ือวงศ์  PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSAE 

 
 



 
 

 
รายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา  
โดยรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และภารกิจของมหาวิทยาลัยได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินการด้านงานวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้น
การเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็น
แหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2555 นี้จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือปรับปรุงงาน ขอบเขตการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัย ที่ทุ่มเทแรงการแรงใจในการปฏิบัติ
ภารกิจ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุปรัชญาและพันธกิจ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 
 
 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล) 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ดร.บุญปลูก  ชายเกตุ 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

รศ.ดร. อินทร์  ศรีคุณ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางดวงสมร  วรฤทธิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.เทื้อน  ทองแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.สมโภชน์  นพคุณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.อภิชาต  สุขส าราญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ดร.เอนก  เทียนบูชา 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

นายจักษุ  ตะกรุดแก้ว 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

นายพิสุทธิ์  พวงนาค 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

นายเอกพงษ์  สารน้อย  
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ 
กรรมการจากผู้บริหาร 

ผศ.จันทรัตน ์ กิ่งแสง  
กรรมการจากผู้บริหาร 

ผศ.ประไพ  บวรฤทธิเดช 
กรรมการจากผู้บริหาร 

ผศ.ยะผาด  วิวัฒน์พงษ์  
กรรมการจากผู้บริหาร 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์ 
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รศ.นันทกา  ทาวุฒิ 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

รศ.ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดี 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 
 

 

ผศ.รัตนา  เฉลิมกลิ่น 
รักษาราชการแทนคณบดี  

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

ผศ.ประไพ  บวรฤทธิเดช 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผศ.รัตนา  เฉลิมกลิ่น 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบาย 

และตรวจสอบภายใน 

ผศ.นันทวรรณ  บัวรา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์ 

การศึกษาและการบริการวิชาการ 

ผศ.สมนึก  ธัญญาวินิชกุล 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายส านักงานอธิการบดี 

ผศ.เกศกมล  สุขเกษม 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.น.สพ. สุรพล  พหลภาคย์ 
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รศ.ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดี  

 

ดร.เอนก  เทียนบูชา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผศ.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย 
และแผนและสิทธิประโยชน ์

ผศ.ยะผาด  วิวัฒน์พงษ ์
รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผศ.จันทรัตน ์ กิ่งแสง  
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา  

มจษ. - ชัยนาท 

ผศ.อรุณี  ศรีสวรรค์  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.รุ่งทิพย ์ พุ่มดนตรี 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

นายกานต์  ทรัพย์เสรมิสุข 
 ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ ก.บ.ม. 
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

รศ.ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดี 

 

รศ.ดร.ณรงค์ชยั  ปิฎกรัชต์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.พัฒนา  สุขประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.มนัส  พรหมโคตร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.สมถวิล  ธนะโสภณ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.ปรียานุช  อภิบุณโยภาส 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.ดร.น.สพ. สุรพล  พหลภาคย์ 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

รศ.จันทร์พร  นวลแพ่ง 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผศ.รัตนา  เฉลิมกลิ่น 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผศ.ยุพด ี พิลาศลักษณ์ 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.สุรางค ์ ธรรมโวหาร 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
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ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เพราะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ

ฝึกหัดครูมัธยม  รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.)  และนักเรียนที่ส าเร็จชั้น

มัธยม  ปีที่ 8  มาศึกษาต่อเพ่ือเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม. 

 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  แต่เปิดสอนในปีการศึกษา 2484  เป็นโรงเรียน

สหศึกษา  คือ  ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย  เป็นอาจารย์ใหญ่ 

 ในระยะเร่ิมแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารสถานที่เรียน  จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

วิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร  ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม  ซ่ึงอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็น

สถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” 

 พ.ศ. 2491  ดร.กมล  เภาพิจิตร  ได้รับแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  คนที ่2 

 พ.ศ. 2497  อาจารย์โชค  สุคันธวณิช  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  คนที่ 3  

 พ.ศ. 2501  อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห ์ ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  คนที ่4 

  

 

  รายงานประจ าปี 2555                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   8 



กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปลี่ยนหลักสูตร     

การผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) 

นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ท าการคุรุสภาในบริเวณที่ต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมท าให้โรงเรียนฝึกหัด

ครูมัธยมต้องย้ายไปต้ังใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23)  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในเนื้อที่ 

89 ไร่    88 ตารางวา  ต้ังชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม  และไม่อาจเรียก 

“ฝึกหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม 

(ป.ม.)  ซ่ึงเป็นนักเรียนฝึกหัดครู ป.ม.รุ่นที่ 18 

 พ.ศ. 2503  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  คนที่ 5 

 พ.ศ. 2508  อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ ่ คนที่ 6 

          พ.ศ. 2513  ต าแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” (ชั้นพิเศษ) 

          พ.ศ. 2515  คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  ได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  คนที ่1 

 พ.ศ. 2517  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  ได้รับแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ  คนที ่2 

 พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลให้ต าแหน่ง 

“ผู้อ านวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ  และคณะวิชา  ซ่ึงมีคณะ

วิชา ครุศาสตร์  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง 

ๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

   พ.ศ. 2519  ดร.วิศิษฏ์  ชุมวรฐาย ี ได้รับแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งอธิการ  

 พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2527  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้

วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซ่ึงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  

ได้ก าหนด     ให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกัน  และสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับ

ว่าด้วยกลุ่ม         วิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น “สหวิทยาลัย”  และวิทยาลัยครูจันทร

เกษม  สังกัดอยู่ใน           “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 

 พ.ศ. 2528  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ได้ก่อต้ังมาครบรอบ 45 ปี  เมื่อวันที่  9 กันยายน  พ.ศ. 2528   

รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ  ได้รับแต่งต้ังด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 

          พ.ศ. 2533  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์  ได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทร

เกษม 



          พ.ศ. 2533  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ได้ก่อ ต้ังมาครบรอบ 50 ปี  เมื่อวันที่  9 กันยายน พ.ศ. 2533  

ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา  มอบห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา  ให้แก่วิทยาลัยครูจันทร

เกษม 

  พ.ศ. 2534  วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัล

พระราชทานระดับอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครูเป็น 

“สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  ดังนั้น  วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ 

จันทรเกษม”  

 พ.ศ. 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งต้ังมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทร

เกษม 

          พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 

2538 โดยนายชวน  หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม 

พ.ศ. 2538  “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา 

          “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ  และ

วิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิต

บัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

          ต าแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  จึงด ารงต าแหน่ง  

“อธิการรักษาราชการในต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

          พ.ศ. 2540  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ  ให้ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ตามที่คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ วันที่ 12 ธันวาคม 

พ.ศ. 2540 

 พ.ศ. 2542  ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์  ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์  ซอยสุขุมวิท 101       

(ปุณณวิถี)  ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร 

           พ.ศ. 2543  จัดต้ังศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   

           พ.ศ. 2544  จัดต้ังศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 

          พ.ศ. 2544  นายสมศักด์ิ  วยะนันทน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ  กรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏ       

จันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
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 พ.ศ. 2545  รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์  คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการสภาประจ าสถาบันราช

ภัฏจันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ตามที่คณะกรรมการสภา

ประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เสนอเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

        พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2547  และมีผลบังคับใช้ ในวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

           พ.ศ. 2547  รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

           พ.ศ. 2548  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  ให้ด ารงต าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 

 พ.ศ. 2548  มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพ้ืนที่ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ 85 

ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

           พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548  เร่ือง  การจัดต้ังส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักงานอธิการบดี  คณะเกษตรและ

ชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันวิจัย

และพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

 พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  และบัณฑิตวิทยาลัย  เปิดสอนหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

             พ.ศ. 2552  รองศาสตราจารย์เดช  พุทธเจริญทอง  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม  

 พ.ศ. 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2554  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554  ถึง  วันที่ 24 กรกฏาคม 

พ.ศ. 2554  และตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 
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 พ.ศ. 2554  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    

ต้ังแต่ วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555  และต้ังแต่ วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2555  

ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 พ.ศ. 2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรอง

ศาสตราจารย์ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 

พ.ศ. 2555 

 

 

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปรัชญา (Philosophy) 

 “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา” 

พันธกิจ (Mission) 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสูชุ่มชุนและสงัคม 

3.  บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  

4.  ท านุบ ารุง  และเผยแพร่ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย 

5.  พัฒนาชุมชนและสงัคม  ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ  และนโยบายการพัฒนาประเทศ 

6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสงู 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาภูมิปญัญา  พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน”์ 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness) 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ  และแหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซ่ือสัตย์  อดทน  มีจิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลย”ี  
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ค่านิยม (Shared Value) 

“บัณฑิต  ย่อมฝึกตน : อตฺตาน   ทมยนติฺ  ปณฺฑิตา” 

 

 

 

 

 

โครงสร้างมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

สภาวิชาการ 
คณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานสนับสนนุวิชาการ หน่วยงานจัดการศึกษา 

 1.  กองกลาง 

 2.  กองคลงั 

 3.  กองนโยบายและแผน 

 4.  กองพัฒนานักศึกษา 

 5.  กองบริหารงานบุคคล 

 6.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ** 

 1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2.  ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 3.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.  ส านักประกนัคุณภาพการศกึษา ** 

 6.  ส านักงานตรวจสอบภายใน ** 

 1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 

 2.  คณะวิทยาศาสตร์ 

 3.  คณะศึกษาศาสตร์ 

 4.  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 5.  คณะวิทยาการจัดการ 

 6.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก * 

 7.  บัณฑิตวิทยาลัย * 
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สภามหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมุ่งผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ  โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการอย่างสม่ าเสมอ
ต่ อ เ นื่ อ ง     
 มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกคน มีลักษณะเด่น  คือ  บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ซ่ือสัตย์  อดทน  มีจิตอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลย ี 

หมายเหตุ :  * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม เทียบเท่า คณะ 
              ** เป็นหน่วยงานภายในที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม เทียบเท่า กอง 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการเรียนการสอน 
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ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  ประจ าปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนหลักสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาตรี 4 ปี 6 46 

ปริญญาตรี 5 ปี 2 11 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 1 
ปริญญาโท 3 6 
ปริญญาเอก 3 4 

รวม 15 68 
 

ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
จ านวน 2 สาขาวิชา  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 
จ านวน 16 สาขาวิชา 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
  สาขาวิชาเคม ี
  สาขาวิชาชีววิทยา 
  สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
  สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส ์
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดีย 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ป)ี   
จ านวน 2 สาขาวิชา 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 
จ านวน 2 สาขาวิชา 
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) 
จ านวน 5 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาการจัดการ  
  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  
  สาขาวิชาการตลาด  
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ. 4 ป)ี   
จ านวน 1 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)  
จ านวน 1 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาบัญชี  

 

 

 

 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบัณฑติวิทยาลยั  ปีการศึกษา 

2555 
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ระดับปริญญาตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ป)ี  
จ านวน 16 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาภาษาไทย  
  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ  
  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธรุกิจ 
  สาขาวิชาศิลปกรรม  
  สาขาวิชาดนตรไีทย  
  สาขาวิชาดนตรสีากล  
  สาขาวิชานาฏศิลป์และศลิปการแสดง  
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  สาขาวิชาการบริหารและการพฒันาชุมชน  
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัตศิาสตร์เชิงท่องเที่ยว 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ. 4 ปี )   
จ านวน 1 สาขาวิชา  
  สาขาวิชานิตศิาสตร์  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. 5 ปี )   
จ านวน 1 สาขาวิชา 
 สาขาวิชาภาษาจีน 
   

คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)  
จ านวน 1 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาจิตวิทยา  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) 
จ านวน 1 สาขาวิชา   
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)   
จ านวน 7 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
  สาขาวิชาพลศึกษา  
  สาขาวิชาภาษาไทย 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  สาขาวิชาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(การประถมศึกษา ) 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ. 5 ปี)   
จ านวน 1 สาขาวิชา 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จ านวน 1 สาขาวิชา  
    สาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรครุสาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)   
จ านวน 3 สาขาวิชา  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยแีละการสื่อสาร
การศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บธ.ม.)   
จ านวน 2 สาขาวิชา 
   สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)   
จ านวน 1 สาขาวิชา 

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 

 

 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)   
จ านวน 1 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)   
จ านวน 2 สาขาวิชา  
  สาขาวิชาการจัดการธรรมาภิบาล    
  สาขาวิชาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ (บธ.ด.)   
จ านวน 1 สาขาวิชา 
  สาขาวิชาการจัดการกีฬา  
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จ านวนนักศึกษา 

ตารางที่ 2   จ านวนนักศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  ปีการศึกษา 2555   จ าแนกตามระดับการศึกษา   

 

 

ประเภทนักศึกษา 
ระดับการศกึษา รวม 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ภาคปกต ิ 13,753 - - - 13,753 

ภาคสมทบ 3,698 259 199 131 4,287 

รวมท้ังสิ้น 17,451 259 199 131 18,040 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที ่30 กันยายน 2555 
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แผนภูมิที่ 1 จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

ตารางที่ 3  จ านวนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามคณะ / ศูนย์การศึกษา 
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ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท ปริญญาเอก

17,451

259 199 131

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะ/ศูนย์การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวม 

ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 154 - 154 

2.  คณะวิทยาศาสตร์ 2,629 488 3,117 
3.  คณะวิทยาการจัดการ 4,814 1,384 6,198 
4.  คณะศึกษาศาสตร์ 2,153 259 2,412 
5.  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3,542 608 4,150 

6.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 263 - 263 
7.  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 198 294 492 

8.  ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ - 474 474 
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แผนภูมิที่ 2  จ านวนนกัศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555 

 

 

 

ตารางที่ 4  จ านวนนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามหลักสูตร   

13,753 คน

3,698 คน

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

9.  ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย ์ - 191 191 

รวมท้ังสิ้น 13,753 3,698 17,451 

หน่วยงาน/หลกัสูตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บัณฑิตวิทยาลัย     

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 259 - - 259 
2.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต - 105 - 105 

3.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - 5 - 5 
4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - 64 - 64 
5.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - 25 - 25 

6.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - - 71 71 
7.  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต - - 13 13 

8.  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - - 47 47 
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ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที ่30 กันยายน 2555 



 

 

 

แผนภูมิที่ 3  จ านวนนกัศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ปีการศึกษา 2555  

             จ าแนกตามระดับการศึกษา 

259 คน

199 คน

131 คน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมท้ังสิ้น 259 199 131 589 

ประเภทนักศึกษา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ภาคปกต ิ 3,342 - - 3,342 

ภาคนอกเวลา - 71 4 75 

รวม 3,342 71 4 3,417 
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ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย  วันที่ 30 กันยายน  2555 

 



 

 

 

แผนภูมิที่ 4  จ านวนนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

ตารางที่ 6  จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2555 จ าแนกตามคณะ   
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3,342

71 4

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 32 - 32 

2.  คณะวิทยาศาสตร์ 335 85 420 
3.  คณะวิทยาการจัดการ 1,239 521 1,760 

4.  คณะศึกษาศาสตร์ 258 - 258 
5.  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 599 219 818 

6.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 54 - 54 

  รายงานประจ าปี 2555                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   21 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที ่30 กันยายน 2555 



 

 

แผนภูมิที่ 5 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7  จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา 2555  จ าแนกตามหลักสูตร 

2,517 คน

825 คน

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวมท้ังสิ้น 2,517 825 3,342 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

รวม 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บัณฑิตวิทยาลัย    

1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 41 - 41 
2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 4 - 4 

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 18 - 18 
4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 8 - 8 

5.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - 3 3 
6.  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต - 1 1 
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ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที ่30 กันยายน 2555 



 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6  จ านวนนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 คน

4 คน

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมท้ังสิ้น 71 4 75 

ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการวิจัย 
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ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย  วันที่ 30 กันยายน  2555 

 



 

 

 

 การวิจัยเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษมด าเนินงาน  การวิจัยในลักษณะของการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้อาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาได้พัฒนา

ความรู้  ความสามารถในการผลิตผลงานการวิจัยที่มีมาตรฐาน  โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นหน่วยงานก ากับดูแล  

ประสาน         และด าเนินการ  เพ่ือสร้างนักวิจัยที่มีความสามารถในการจัดการและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและ

งานวิจัยอย่างมีคุณภาพ   ได้มาตรฐานในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนเป็นศูนย์กลางและศูนย์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 

 ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการวิจัย  ในการด าเนิน        
การวิจัยด้านต่าง ๆ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  14,971,750 บาท  มีโครงการวิจัย  จ านวน 191 โครงการ  โดยจ าแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน 
184 โครงการ  จ านวน 12,580,750 บาท  และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน 7 โครงการ จ านวน 2,391,000 
บ า ท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8 จ านวนโครงการ  จ าแนกตามแหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ 
แหล่งทุนภายใน 184 12,580,750 

แหล่งทุนภายนอก 7 2,391,000 
รวม 191 14,971,750 

 

 

ตารางที่ 9  งบประมาณสนับสนนุโครงการวิจัย  จ าแนกตามแหลง่ทนุ มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 

ที ่ แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ 

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย     

1.1 งบประมาณแผ่นดิน 24 8,881,403 

1.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย์ 22 1,637,347 

1.3 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับวิจัยในชั้นเรียน 29 290,000 

1.4 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุน 7 367,500 
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ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2555 

 



1.5 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับคณะ 10 1,000,000 

1.6 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา 92 404,500 

 รวม 184 12,580,750 

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย     

1.7 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 6 1,911,000 

1.8 ส านักงานกองทนุสนับสนุนงานวจิัย (สกว.) 1 480,000 

 รวม 7 2,391,000 

รวมท้ังสิ้น 191 14,971,750 

 

ตารางที่ 10  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  จ าแนกตามแหล่งทุนและคณะ / ศูนย์ / ส านัก 

ที ่ คณะ/ศูนย์/ส านัก ทุนภายใน ทุนภายนอก รวม 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 1,158,728 1,200,000 2,358,728 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 4,393,697 763,500 5,157,197 

3 คณะศึกษาศาสตร ์ 2,773,000 213,500 2,986,500 

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,708,210 - 2,708,210 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1,031,985 214,000 1,245,985 

6 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม - ชัยนาท 147,630 - 147,630 

7 ศูนย์ / ส านัก / สถาบัน 367,500 - 367,500 

 รวมท้ังสิ้น 12,580,750 2,391,000 14,971,750 

 

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  โดย

สนับสนุน   ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 24 โครงการ  รวมเป็นเงิน 8,881,403 บาท  ทุนวิจัยจากเงินรายได้

ส าหรับอาจารย์ จ านวน 22 โครงการ  เป็นเงิน 1,637,347 บาท  ทุนวิจัยจากเงินรายได้ส าหรับวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 

29 โครงการ เป็นเงิน 290,000 บาท  ทุนวิจัยเงินรายได้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 7 โครงการ  เป็นเงิน 

367,500 บาท  ทุนวิจัยเงินรายได้ส าหรับคณะ  จ านวน 10 โครงการ  เป็นเงิน 1,000,000 บาท  ทุนวิจัยเงินรายได้

ส าหรับนักศึกษา จ านวน 92 โครงการ เป็นเงิน 404,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,580,750 บาท  ดังรายละเอียด 

ตารางที่ 11  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ าแนกตามคณะ 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะเกษตรและชีวภาพ   
1 รูปแบบการท านาข้าวที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนเกษตรกรจังหวัด

ชัยนาท 

ผศ.ดร.น.สพ.สุรพล  พหลภาคย์ 420,000 

2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยังยืน : กรณี
จังหวัดภูเก็ตและชลบุรี 

รศ.ดร.นาฎสุดา  เชมนะสิริ 350,228 

รวม    2    โครงการ 770,228 
คณะวิทยาศาสตร์   

1 ส่วนประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV และเชื้ออื่น ๆ ของต้นตาลหม่อน ผศ.ประภาพร  ภูริปัญญาคุณ 315,000 

2 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการใช้ประโยชน์พรรณไม้วงศ์จ าปาชนิด
ใหม่ของโลก : จ าปีสิรินธร 

ดร.วีรนุช  สระแก้ว 525,000 

3 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบศูนย์การเรียนออนไลน์แบบล าดับชั้นเชิงวัตถุ
ในการขับเคลื่อนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เทคนิคแม่แบบ
ความคิดร่วมกับหลักการวิศวกรรมคุณค่า 

นายเขมพันธ์  ขันธ์ธนโภคา 315,000 

4 การปรับปรุงคุณสมบัติของแก้วโซดาไลม์โดยการเติมออกไซด์ของธาตหุา
ยาก 

ดร.ภาณุวัฒน์  ซิมะลาวงค์ 367,500 

5 พฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการของใบโปร่งฟ้า ผศ.เยี่ยมศิริ  มณีพิศมัย 336,000 

6 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิด
ใหม่ของโลก : มหาพรหมราชินี 

ดร.พงษ์ศักดิ์  อินนอก 336,000 

7 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพระบบการจัดการพลังงาน ตาม พรบ. ส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

ดร.เอนก  เทียนบูชา 253,575 

8 การสร้างตัวหนอนด้วยขยะพลาสติก ผศ.สมนึก  ธัญญาวินิชกุล 462,000 

9 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของเบต้ากลูแคนจาก 
ข้าวก่ า 

ดร.พัตราพร  จอมเมืองบุตร 211,500 

10 การวิเคราะห์และพัฒนาประสิทธิภาพเนื้อดินในจังหวัดชัยนาท 
เพื่อใช้ในการผลิตเซรามิกซ์ 

นางสาวนันทนา  เงินเลี้ยง 220,500 

รวม 10 โครงการ 3,342,075 
 

ตารางที่ 11  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตร์   
1 การพัฒนารูปแบบการให้ค าปรึกษาออนไลน์ทางจิตวิทยาวัยรุ่น

ส าหรับเยาวชนชาวไทย 
นางสาวณัฎฐ์ชุดา  สุภาพจน์ 262,500 

2 แบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนา ดร.วิลาวัณย์  จารุอริยานนท์ 525,000 
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คุณภาพครูยุคใหม่ 

3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา   
เพื่อเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจของประชาชนเขตจตุจักร 

ผศ.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร 525,000 

4 การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.พัชรา  พุ่มพชาติ 525,000 

5 การพัฒนาสารานุกรมออนไลน์  เรื่อง  ประชาคมอาเซียน 
(11 ประเทศ) ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ดร.ชวนิดา  สุวานิช 369,600 

รวม 5 โครงการ 2,207,100 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
1 ปัจจัยและแนวทางแก้ไขการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย 

ในระดับอุดมศึกษา 
นายวิชัย  สิงห์ซอม 420,000 

2 การสร้างและพัฒนาชุดสื่อมัลติมีเดียอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า 

นายพิสิษฐ์   เอมดวง 472,500 

3 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
จากการใช้เว็บไซด์เฟสบุ๊ค 

นายอัครเดช  มณีภาค 420,000 

4 รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษาป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท 

นางพิมจันทร์  แสงจันทร์ 315,000 

5 การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางพัชมณ  ใจสอาด 178,500 

6 ไทยโซ่ง : การอนุรักษ์ผ้าโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทาง 
ชาติพันธุ์ 

นายภูเนตุ  จันทร์จิต 231,000 

รวม 6 โครงการ 2,037,000 
คณะวิทยาการจัดการ   

1 การสื่อสารขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

นางวรนารถ  ดวงอุดม 525,000 

รวม 1 โครงการ 525,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,881,403 

 

 

ตารางที่ 12  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับอาจารย ์จ าแนกตามคณะ 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะเกษตรและชีวภาพ   
1 การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับเห็ดตีนแรดในกระถาง นายชินกร  จิรขจรจริตกุล 73,500 

รวม 1 โครงการ 73,500 
คณะวิทยาศาสตร์   
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1 การประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพส าหรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอ าเภอสรรคบุรี 

นายนิยม  สุทธหลวง 86,888 

2 สมรรถภาพทางกายความรู้สึกเมื่อยล้า และการบาดเจ็บ 
จากการฝึกซ้อมและการแข่งขันในนักฟุตบอล  มรภ.จันทรเกษม 

ผศ.ดร.นิลมณี  ศรีบุญ 134,899 

3 ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมที่มีความเข้มข้นสูงและสภาพต่อ
สมรรถภาพทางกลไกสรีรวิทยาและจิตวิทยาในนักกีฬาฟุตซอล 

นายธนกร  ไข่มุสิก 68,200 

4 การน าตะกอนจากระบบผลิตน้ าประปามาใช้เป็นส่วนผสม 
ในการท าคอนกรีตก าลังสูงที่อายุต้นส าหรับคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

นายสุภิชาติ  เจนจิระปัญญา 145,635 

5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

นางสาววรรณา  วิโรจน์แดนไทย 52,500 

รวม 5 โครงการ 488,122 
คณะศึกษาศาสตร์   
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การท าโครงการพัฒนากระบวนการ

คิดอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว 96,075 
 

2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การส่งเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

ดร.อาภาพร  สิงหราช 
  

96,075 
 

3 การพัฒนาชุดการเรียนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการคดิวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏจันทร
เกษม 

นางเยาวภา  โชติวิชัย 47,250 

4 การประเมินและหารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา (ศึกษาเฉพาะในรายวิชาจริยธรรมทางจิตวิทยา) 

นายฐิติวัสส์  สุขป้อม 52,500 

รวม 4 โครงการ 291,900 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับอาจารย ์จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
1 ดนตรีชาวบ้าน : ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัด ผศ.วิชา  เชาว์ศิลป์ 84,210 
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ชัยนาท 

2 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมที่มีต่อการเรียนการสอนระบบกลุ่มใหญ่กลุ่มวิชาภาษา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

นางสาววาสนา  ดอนจันทร์ทอง 42,000 

3 ปัญหาทางกฎหมายในการปราบปรามการค้าประเวณีกรณีศึกษา
หญิงต่างด้าว 

นายอัครเดช  มณีภาค 63,000 

4 การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์
ตระกูลซีอาร์ย ู

ผศ.ประชิด  ทิณบุตร 
 

52,500 

5 ความส าเร็จในการน าโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
ไปปฏิบัติกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดชัยนาท 

ดร.ศาศวัต  เพ่งแพ 84,000 

6 กลยุทธ์การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการร้านค้า 
ตลาดนัดสวนจัตุจักรและผู้ซื้อชาวต่างชาติ 

นางสาวชนัฏา  โสมณวัฒน์ 52,500 

7 การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21ของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาโดยใช้วิธีสอบแบบ B – slim  Model 

นางสาวจุ๋มจิ๋ม  โง้วอนันต์ชัย 
 

63,000 
 

รวม 7 โครงการ 441,210 
คณะวิทยาการจัดการ   
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเบิกจ่ายพัสดุ นางสาวนันทินี  สุดโททอง 47,985 

2 การยอมรับสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวอรนี  บุญมีนิมิตร 52,500 
 

3 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในเขต
จตุจักรเพื่อการธุรกิจอย่างยั่งยืน 

นางสาวศรินทร์  ขันติวัฒนะกุล 42,000 

4 การวางแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียว 
ส าหรับเยาวชน : กรณีศึกษาเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

นายฉัตรมงคล  จันทราทิพย์ 52,500 

รวม 4 โครงการ 194,985 

ศูนย์การศึกษา มรภ.จนัทรเกษม - ชัยนาท  

1 บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดชัยนาทต่อ 
การให้บริการสาธารณะด้านคนพิการ : กรณีศึกษาโครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 

นายฉกาจ  ลอยทอง 147,630 

รวม 1 โครงการ 147,630 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,637,347 

 

 

 

ตารางที่ 13  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือการวิจัยในชั้นเรียน จ าแนกตามคณะ 

ที ่ ชื่อเร่ืองโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์   
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1 การแก้ปัญหาการใช้สัญลักษณ์ทางสถิติของนักศึกษาในการเรียน
รายวิชาสถิติธุรกิจปีการศึกษา 2554  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

นางสาวสายสุณี  ประดับนาค 10,000 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติธุรกิจโดยใช้ชุด
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

นางสาวณัฐพร  ภักดี 10,000 

3 การศึกษาการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมที่เรียนวิชาการคิดและการตัดสินใจ 
ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ 

นายธีระศักดิ์  ขอพลอยกลาง 10,000 

4 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีปัญหาเป็นฐานบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

ผศ.เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล 10,000 

5 การพัฒนาพฤติกรรมการท าและส่งการบ้านในรายวิชาสถิติธุรกิจ 
โดยใช้แบบบันทึกคะแนนสะสม 

ผศ.นันทวรรณ  บัวรา 10,000 

6 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพชั้นปี
ที ่3 จากการใช้บทสรุปขั้นตอนการทดลองในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ 

นางสาวศิริพรรณ  โสบานบัว 10,000 

7 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์เรื่องนิวเคลียสแมก
เนติก 
เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปีของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 

รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ 10,000 

8 การเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้กล้าแสดงความเห็นโดยการให้
คะแนนรอ้ยละ 50 ของคะแนนสอบปลายภาค 

ดร.พรเทพ  ชมชื่น 10,000 

9 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เครือข่ายสังคมรายวิชา
ฐานข้อมูลเบื้องต้น 

นางสาวกอบทอง  ลาดคุ้ม 10,000 

10 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการส านักงานอัตโนมัติของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาววรรณา  วิโรจน์แดนไทย 10,000 

11 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการวิเคราะห์น้ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 10,000 

12 การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการท าโครงงาน
กลุ่มรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 

นางสาวศรีอุดร  แซ่อึ้ง 10,000 

13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจเมื่อใช้เทคนิคการเรียนแบบ
คู่สัญญา 

นางสาวกนิษฐา  อ่อนศิริ 10,000 

 

ตารางที่ 13  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือการวิจัยในชั้นเรียน จ าแนกตามคณะ  

(ต่อ) 

ที ่ ชื่อเร่ืองโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
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ตารางที่ 13  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้  เพ่ือการวิจัยในชั้นเรียน จ าแนกตามคณะ  

(ต่อ) 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)   

14 การพัฒนาการเรียนรู้และเจตคติต่อวิชาสถิติเบ้ืองต้นส าหรับ 
การบริหารอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินระหว่างเรียน 

ผศ.นันทวรรณ  บัวรา 10,000 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 1   
โดยใช้วิธีการสอบย่อยหลังบทเรียน 

นางสาวสุภาภรณ์  สดวกดี 10,000 

รวม 15 โครงการ 150,000 

คณะศึกษาศาสตร์   

1 ผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมการกล้า
แสดงออกของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาที่ก าลังศึกษาในรายวิชา 
PSYC 2104 หลักการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  กลุ่ม 
101 
ภาคเรียนที่ 1 / 2554 

ผศ.ดร.สันทนา  วิจิตรเนาวรัตน์ 10,000 

รวม 1 โครงการ 10,000 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

1 การพัฒนาทักษะการท่องจ าค าศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้ท่อนฮุค
ของเพลงจีนวง S.H.E 

นายสุพัฒน์  กอบตระกูล 10,000 

2 ส ารวจความต้องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
อุตสาหกรรมโรงแรมโดยวิธีการไปทัศนศึกษาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

นางสาวชนัฏา  โสมณวัฒน์ 10,000 

3 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนโดยใช้นิทานประกอบภาพ นางสาวภัทรวดี  ตรัยที่พึ่ง 10,000 

รวม 3 โครงการ 30,000 

คณะวิทยาการจัดการ   

1 การศึกษาความเครียดก่อนสอบและการจัดการความเครียดในวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

นายสิริพัฒน์  เสวิกุล 10,000 

2 การใช้เพลงบรรเลงประกอบการสอนวิชาการวิจัยทางการตลาด นายสิทธิ  วงศ์ทองค า 10,000 

3 การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค 
กลุ่ม 101  โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 

นางสาวนาวินี  รอดแก้ว 10,000 

4 การพัฒนาการศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมโดยใช้ "บทเรียนส าเร็จรูป" 

นางสาวนภัสสร  ตื่มสูงเนิน 10,000 

5 วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการ
ธนาคารพาณิชย์ 

ผศ.เกียรติมา  ศรีอุดม 10,000 

6 การสอนแบบกรณีศึกษา (Case  Study) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

นางสาวภัทรมน  กล้าอาษา 10,000 



ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)   

7 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสนใจเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ต่อรายวิชาการพัฒนาบุคคลและฝกึอบรมระหว่างการเสริมแรง
ด้วยกิจกรรมเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ 
มจษ. 

นางสาวปรางค์มณี  เดชคุ้ม 10,000 

8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา : กรณีศึกษารายวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ 

นางสาวอาจารีย์  ประจวบเหมาะ 10,000 

9 การแก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดทักษะในการเขียนภาษา QUERY นางสาวนันทินี  สุดโททอง 10,000 

10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่มีต่อการศึกษา
รายวิชา COMM 1101  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ 

นายวรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 10,000 

รวม 10 โครงการ 100,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 290,000 

 
ตารางที่  14  โครงการวิจัยที่ ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน      

 จ าแนกตามหน่วยงาน 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

กองคลงั   
1 ความพึงพอใจและแนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้าน

การเงินของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นางสาวขจรจิตร  ธ ารงวิศว 52,500 

2 การประยุกต์ใช้การวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced  Scorecard)  
ในการบริหารจัดการงานกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายอนุวัฒน์  ภักดี 52,500 

รวม 2 โครงการ 105,000 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา   
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 
นางสาวรุ่งรัตน์  ดวงสร้อยทอง 52,500 

รวม 1 โครงการ 52,500 

กองนโยบายและแผน   
1 ปัญหาการติดตามและประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2554  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นางสาวจารุดา  สีสังข์ 52,500 

รวม 1 โครงการ 52,500 
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ตารางที่  14 โครงการวิจัยที่ ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
                  จ าแนกตามหน่วยงาน  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

1 พฤติกรรมการรับชมและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อช่องเคเบิลทีวี
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายยุทธชัย  รักพานิช 52,500 

2 การศึกษาความคิดเห็นความต้องการ  และปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนรวมของคณาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายจาตุรันต์  เหมือนสุดใจ 52,500 

รวม 2 โครงการ 105,000 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

 ผลการพัฒนาการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

นางชมพูนุช  ตันพานิช 52,500 

รวม 1 โครงการ 52,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 367,500 

 
ตารางที่ 15  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้  ส าหรับคณะ  จ าแนกตามคณะ 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะเกษตรและชีวภาพ   
1 การพัฒนาศักยภาพตลาดไก่ชน : กรณีศึกษาอ าเภอขนอมจังหวัด

นครศรธีรรมราช 
ผศ.ดร.น.สพ.สุรพล  พหล
ภาคย์  
และคณะ 

52,500 

2 กระบวนการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรรายย่อยในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล  ของเครือข่ายตลาดสีเขียว  กรณีศึกษาตลาด
สีเขียว 
รีเจนท์เฮ้าส์ 

นายอดิพล  เอื้อจรัสพันธุ์ 
และคณะ 

52,500 

3 ความสัมพันธ์ของลักษณะการเลี้ยงสัตว์และการได้รับยาถ่ายพยาธิต่อ 
การติดพยาธิล าไส้ในสุนัขและแมวบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

น.สพ.ชวภัทร  สุวิริยะไพศาล 
และคณะ 

52,500 

4 การศึกษาระบบให้น้ าและปุ๋ยแบบหยดต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ นายอุดมศักดิ์  ผ่องศร ี 42,500 

รวม 4 โครงการ 200,000 

คณะวิทยาศาสตร์   
1 การติดตามการท างานของบัณฑิตและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ  
และคณะ 

100,000 



2 การส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

นางสายพิณ  ม่วงนา  และ
คณะ 

100,000 

รวม   2   โครงการ 200,000 

 

ตารางที่ 15  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับคณะ จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตร์   

 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิต (5ปี) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2549  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ด้วยแบบจ าลองชิปป์ 

ดร.อาภาพร  สิงหราช  และคณะ 200,000 

รวม 1 โครงการ 200,000 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

 รูปแบบและอัตลักษณ์ของมนุษยศาสตร์ : สื่อกลางความเข้าใจและ
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ของมนุษย์ 

นายราเชนทร์ เหมือนชอบ 200,000 

รวม 1 โครงการ 200,000 

คณะวิทยาการจัดการ   

1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.เกศกมล  สุขเกษม 125,700 

2 ความต้องการกิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาของนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.สุดารัตน์  มานะ 74,300 

รวม 2 โครงการ 200,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000 
 
ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะเกษตรชีวภาพ    
1 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งลูก

เดือยต่อแป้งสาลีในการผลิดหม่ันโถว 
นางสาวอัจฉริยา  ร่วมญาติ ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะ

กุล 
5,000 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าฮวยนมแพะผสมน้ า
ผักในกลุ่มเบต้า - แคโรทีน 

นางสาวนวรัตน์  จั่นประเสริฐ ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะ
กุล 

5,000 

3 การศึกษาการใช้วัตถุดิบทดแทนกะทิสด 
ในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน 

นางสาวกิติยาพร  เบญจวราง
กรู 

ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะ
กุล 

5,000 

4 การศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณของ นางสาวปภัสรา  ยามา ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะ 5,000 
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ไฮโดรคอลลอยด์ที่มีต่อความคงตัวของซอส
พริกสับปะรด 

กุล 

5 การผลิดเก๊กฮวยผงโดยใช้สารมอลโตเดกซ์ตริน
เป็นตัวพา 

นายภัทรธงชัย  แซ่โง้ว ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะ
กุล 

5,000 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะเกษตรชีวภาพ (ต่อ)    
6 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยเปรียบเทียบวัสดุ

เพาะ 4 ชนิด 
นายณัฐพร  รังมาตร นายชินกร  จิรขจรจริตกุล 5,000 

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งลอดช่องผสมนื้อตาล
ส าเร็จรูป 

นางสาวธนัญญา  ศรีธรรม นางสาวธัชชดา  อารย
กาญจน์ 

5,000 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาน้ าตาลโตนดผสม
สมุนไพร 

นางสาวเยาวลักษณ์ อนุ
มาศ 

นางสาวธัชชดา  อารย
กาญจน์ 

5,000 

9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งขนมปังสมุนไพรส าเร็จรูป
จากใบต าลึง 

นายเพิ่มพูน  มีวุฒิ นางสาวธัชชดา  อารย
กาญจน์ 

5,000 

10 การศึกษาสารสกัดซิเลจจากเมล็ดแมงลักใช้เป็นสาร
ให้ความคงตัวในไอศกรีมนมแพะ 

นางสาวปัทมาภรณ์  
ระวิภักตร ์

นางสาวธัชชดา  อารย
กาญจน์ 

5,000 

11 ผลของน้ ามะพร้าวและกล้วยหมอ 
ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลหวาย 

นายอนุวัฒน์  มังคะลัง นางสาวสัณฐิตา  ตังคจิวาง
กูล 

5,000 

12 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและผลิตของ
ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ค 

นายเอกชัย  ธุรี นางสาวสัณฐิตา  ตังคจิวาง
กูล 

5,000 

13 การผลิดโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์ 
ที่แยกจากผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 

นางสาวณิชนันท ์ บุญมาก นายอ านาจ  ภักดีโต 5,000 

14 การผลิตไซรัปเข้มข้นจากกล้วยเล็บมือนางโดยการ
ใช้เอนไซม์เพคติเนส 

นางสาวชฎากาญจน์ 
กวยระคาร 

นายอ านาจ  ภักดีโต 5,000 

15 การหมักไวน์สับปะรดของ  Saccharomyces 
cerevisiae  และยีสต์ที่แยกจากแป้งข้าวหมาก 

นายวัชระ  ฉวีอินทร์ นายอ านาจ  ภักดีโต 5,000 

16 การหมักโยเกิร์ตข้าวกล้องหอมมะลิของแบคทีเรีย 
กรดแลคติกที่แยกจากผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 

นางสาวเจนจิรา  อัศดร นายอ านาจ  ภักดีโต 5,000 

17 อิทธิพลของสารไฮโดรคอลลอยด์ตอ่คุณภาพ 
มายองเนสไขมันต่ า 

นางสาวพิมพ์สุมล  กล้า
ไพรี 

นางสาวจันทร์จิรา  พิมพา
เรียน 

5,000 

18 อิทธิพลของสารไฮโดรคอลลอยด์ตอ่คุณภาพของ 
ชิฟฟ่อนใบเตย 

นางสาวสุจิตรา  ขุราษี นางสาวจันทร์จิรา  พิมพา
เรียน 

5,000 

19 เปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยากับการ
กับการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ในเชื้อ  
Babesiaspp. 

นางสาวพรรณี  พรมมา น.สพ.ชวภัทร  สุวิริยะ
ไพศาล 

5,000 

20 เปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยากับการ นางสาวเกวรินทร์  แซ่ท่อ น.สพ.ชวภัทร  สุวิริยะ 5,000 
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กับการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ในเชื้อ  
Ehrlichia  spp. 

ไพศาล 

21 การใช้ใบสดของน้อยหน่าในการควบคุมพยาธิ
ภายนอกในไก่เนื้อ 

นายปรัชญา  บุญมา นางสาวแวววารี  บุญเทียม 5,000 

 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะเกษตรชีวภาพ (ต่อ)    
22 ผลของการจ ากัดปริมาณน้ าดื่มที่มีต่ออัตรา 

การเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 
นางสาวจีรวรรณ  มูลดิษฐ นางสาวแวววารี  บุญ

เทียม 
5,000 

23 การเสริมกากมะเขือเทศในอาหารไก่ไขต่อ 
สมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่  และสีของ
ไข ่

นางสาวณัฐชา  วิจิตรปัญญา
ธร 

นางสาวแวววารี  บุญ
เทียม 

5,000 

รวม 23 โครงการ 115,000 

คณะวิทยาศาสตร์    
1 ผลของไซโตไคนินที่มีต่อการเจริญจาก 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระถินณรงค์ลูกผสม 
(Acacia Hybrid) ในสูตรอาหาร  MS 

นางสาวรัตนา  มีโชค 
นางสาวนนทรี  สุวรรณศรี 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  
ดุลสัมพันธ์ 

5,000 

2 ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันหอมระเหยจากราก
และใบของหญ้าแฝกต่อเชื้อรา Aspergillus 
niger และ Penicillium sp.  

นางสาวนัยนา  ศิริจันดา รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ 5,000 

3 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวชีวภาพจากพืชสมุนไพร 3 
ชนิด 

นางสาวชลิตา  ปิยวิวัฒน์ 
นางสาวพรหมพร  เย็นลับ 

รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ 5,000 

4 ความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของ
เห็ดนางรมทอง (Pleurotus  Citrinopileatus) 

นายพิระเดช  เกตุเพ็ง 
 

รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ 5,000 

5 การใช้สารสกัดจากล าต้นและรากหางไหลแดง  
ในการควบคุมลูกน้ ายุงลาย (Aedes  Aegypti)  

นางสาวบังอร  เหล่ารอด รศ.สุภาคย์  ดุลสัมพันธ์ 5,000 

6 การท าผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์ส้มโอ (Citrus 
maxima (Burm.f) (Merr.) พันธุ์ปลูกขาว
แตงกวา จังหวัดชัยนาท โดยใช้เส้นใยเห็ดแครง 

นางสาวเสาวรส  แพงน้อย นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

7 การท าผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์ส้มโอ (Citrus 
maxima (Burm.f) (Merr.) พันธุ์ปลูกขาว
แตงกวา จังหวัดชัยนาท  โดยใช้เส้นใยเห็ดหมื่นปี 
(Ganoderma Lucidum) ในการหมัก 

นายสาธิต  เพ็งธรรม นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

8 การท าผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์ส้มโอ (Citrus นายปุณรัชต์  ปิลอง นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 
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maxima (Burm.f) (Merr.) พันธุ์ปลูกขาว
แตงกวา จังหวัดชัยนาท โดยใช้เส้นใยเห็ด
นางนวล (Pleurotus  Flabellatus) ในการ
หมัก 

9 ผลของสารสกัดจากข้าวต่อการเจริญเติบโตของ
ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Pheretima  pegauna 

นางสาวฐิตาภรณ์   
พงศ์พรโสภณ 

นายพิสุทธิ์  พวงนาค 5,000 

 

 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์    
10 การใช้ Escherichis  Coli เป็นดัชนีการ

ปนเป้ือนของน้ าพริกกะปิจากร้านค้าใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมและบริเวณโดยรอบ 

นางสาวศิรินันท์  กัลยาไสย นายพิสุทธิ์  พวงนาค 5,000 

11 ความหลากหลายของพืชกาฝาก  ไม้ต้นและ
นิเวศวิทยาในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่ารอบ
อาคารสงฆ์  วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรี
เจริญธรรม) อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวฟาซีมะ  เจ๊ะแม นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

12 ความหลากหลายของพืชกาฝาก  ไม้ต้นและ
นิเวศวิทยาในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดี 
ศรีเจริญธรรม) อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาววาสิตา  แสนบุญยัง นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

13 ความหลากหลายของพืชกาฝาก  ไม้ต้นและ
นิเวศวิทยาในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรี
เจริญธรรม) อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวสุชาดา  กาทอง นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

14 ความหลากหลายของพืชกาฝาก  ไม้ต้นและ
นิเวศวิทยาในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือวัดไกลกังวล (เขาสารพัดดี
ศรีเจริญธรรม) อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวพรสุดา  เรืองเสวียด นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

15 ความหลากหลายของพืชกาฝาก  ไม้ต้นและ
นิเวศวิทยาในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่าด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดี
ศรีเจริญธรรม) อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวฉันทพิชญา  อ้ายชุม นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 
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16 ผลของเบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปในสูตรอาหาร MS 

นางสาวกนกกาญจน์  วิเศษ
สังข์ 
นางสาวสาวิตรี  เสารัญ 

นางสาวพรทิพย์  เทิด
บารมี 

5,000 

17 ผลของโคลชิซินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
โครโมโซมข้าวหอมมะลิโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ 

นางสาวดวงกมล  คินขุนทด 
นางสาวแพรวไพรินทร์  
เอี่ยมรอด 

นางสาวพรทิพย์  เทิด
บารมี 

5,000 

18 การขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึง 
(Grammatophyllum sypeciosum 
Blume) (Grammatophyllum 
speciosum Blume) by Plant Tissue 
Culture โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้องเยื่อพืช 
The  Propagation  of Tiger orchid  

นายชัยวัฒน์  ศรีคราม นางสาวพรทิพย์  เทิด
บารมี 

5,000 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)    
19 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบของเห็ดนางรมทอง 

(Pleurotus Citrinopileatus) 
นายบัญชา  เขียวข า 
นางสาวพรสินี  ศรีวิเศษ 

ดร.พรเทพ  ชมชื่น 5,000 

20 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบของราเอนโดไฟต์ไอโซ
เลต GSEP25 และ GSEP29 จากต้นแคฝรั่ง 
ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

นางสาวนวพรรณ  ขาวผ่อง ดร.พรเทพ  ชมชื่น 5,000 

21 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบผักแขยง
และใบย่านางต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคใน
อาหาร 

นายนิติ  อะทาโส 
นางสาวสุวรรณี  แก้ววิเศษ 

นางสาวศิริพรรณ  โสบานบัว 5,000 

22 การทดสอบสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค Escherichia Coli , 
Bacillus Cereus และ Staphylococcus  
Aureus 

นางสาวคารีน่า  โสยดี นางสาวศิริพรรณ  โสบานบัว 5,000 

23 ผลของสารสกัดหยาบจากใบผักเสี้ยนและใบ
ยอต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในแผนติด
เชื้อ 

นางสาวมนัสนันท์  ผู้ดี 
นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์
นี 

ดร.ภรภ  พลายงาม 5,000 

24 ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองลาดพร้าว
หลังอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร  ปีพ.ศ. 2554 
: กรณีศึกษาชุมชนพหลโยธิน 32 

นางสาวรุ่งฤดี  นาหัวนิน นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ
พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

25 ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองลาดพร้าว 
ในกรุงเทพมหานครหลังอุทกภัยในปีพ.ศ.2554 
กรณีศึกษาชุมชนคลองพัฒนา 

นางสาววิสาขะ  ทายมเวียง นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ
พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

26 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน นางสาวศุลีพร  หยีตระกูล นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ 3,000 
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ริมคลองลาดพร้าวหลังอุทกภัยปีพ.ศ.2554 : 
กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว 45 

รัตน์ พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

27 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ริมคลองลาดพร้าวหลังอุทกภัยปีพ.ศ.2554 : 
กรณีศึกษาชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก 

นางสาวอภิปรียา  ศรีกะพา นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ
พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

28 ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองลาดพร้าว
หลังอุทกภัยปี2554  กรณีศึกษาชุมชน 
ลาดพร้าว 80 

นางสาวกาญจนา  
ชะบากาญจน์ 

นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ
พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

29 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ริมคลองลาดพร้าวหลังอุทกภัยปีพ.ศ.2554 : 
กรณีศึกษาชุมชนคลองบ้านพลับพลา 

นางสาวโสรญา  นัยอรรถ นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ
พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

30 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ที่มีต่อปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายสุทธิพงษ์  พรมโสภณ นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุ
พงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)    
31 ความสัมพันธ์ระหว่างไขมันน้ ามัน  และดัชนี

คุณภาพน้ าในคลองลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอุบลวรรณ   
สังข์สุข 

นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุพงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

32 ผลกระทบของปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
และ 
ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียต่อคุณภาพน้ า 
คลองลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

นางสาวลัลนา  คมขัน นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุพงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

33 ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักท้ังหมด 
และดัชนีคุณภาพน้ าในน้ าจากคลองลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนุชจรี  
มะหะหมัด 

นางสาวเพ็ญศรี  ลียวัฒนานุพงศ์ 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

34 การวิเคราะห์หาอัตราส่วนของน้ าหมักชีวภาพ
ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ าจากสระน้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.หนึ่งฤทัย  มโนวัน นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 
นางสาวดวงพร  ประเสริฐสรรพ
กิจ 

5,000 

35 ผลกระทบของปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมดที่มี
ผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่นในน้ า
คลองลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอัญชุลี  ตรีสุข นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 
นายทรงศักดิ์  วิชุมา 

5,000 

36 การส ารวจชนิดและพฤติกรรมนกในชุมชน นายกิตติพงศ์  รัตนรัตน์ นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 3,500 
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คลองลาดพร้าว นายทรงศักดิ์  วิชุมา 

37 ปริมาณฟอสฟอรัสในดินตะกอนที่มีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของพืชคลองลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวดลฤดี  ชาเฮา นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 
นายวิบูลย์  มหาสินไพศาล 

5,000 

38 การเปรียบเทียบปริมาณซีโอดีและบีโอดี ที่มี
ผลกระทบต่อการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ใน
น้ าคลองลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร 

นางสาวนภาพร  ปาน
ย้อย 

นางมนฤดี ไวทยวรรณ 
นางสาวดวงพร  ประเสริฐสรรพ
กิจ 

5,000 

39 การวิเคราะห์หาอัตราส่วนของน้ าหมักชีวภาพ
ในการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ าจากสระน้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายกีรติ  จรรยาเพศ นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 
นางสาวดวงพร  ประเสริฐสรรพ
กิจ 

5,000 

40 ความสัมพันธ์ระหว่างของแข็งทั้งหมดและ
ดัชนีคุณภาพน้ าในคลองลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวศิริธร  กฤษ์ยานี นายทรงศักดิ์  วิชุมา 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

41 การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในดินตะกอน 
จากบ่อน้ ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวอัจจิมา  
อรรถจรูญ 

นายวิบูลย์  มหาสินไพศาล 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

42 การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในน้ าจากบ่อน้ า
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวปิยธิดา  สินปรุ นายวิบูลย์  มหาสินไพศาล 
นางสาวดวงพร  ประเสริฐสรรพ
กิจ 

5,000 

43 การดูดซับสารประกอบอินทรีย์คารบ์อนของ
ดินตะกอนในคลองลาดพร้าว 

นางสาวสุชาวดี  
สงเคราะห์ราษฎร์ 

นายวิบูลย์  มหาสินไพศาล 
นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)    
44 ขนมจากเส้นพาสต้าช็อกโกแลต นายธนัชคม  ภัคคุณันญาธร 

นางสาวศิริพร  สกุลรุจา 
ผศ.นัทญา  จะเรียมพันธ์ 
 

5,000 

45 การพัฒนาขนมเม็ดขนุนจากฟักทอง นางสาวนพวรรณ  กีรติธรรม
พร 
นางสาวภัสสร  งามมณีกาญจน์ 
นางสาวปิยพร  เพ็ชรอ าไพ 

ผศ.นัทญา  จะเรียมพันธ์ 5,000 

รวม 45 โครงการ 213,500 
คณะศึกษาศาสตร์    
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก
และการลบจ านวนเต็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนหอวัง 

นางสาวลีลาวดี  จันทร์ล าภู นางสาวสิริพร  บ้านแสน 3,000 
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2 การแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านทักษะ
กระบวนการคิดค านวณของนักเรียนชั้น  
ม.1 ด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์ 

นางสาวพรรณภา  เจียมขุนทด นางสาวสิริพร  บ้านแสน 3,000 

3 ผลของการใช้โปรแกรมจีเอสพีและชุดแบบ
ฝึกทักษะ  เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต  
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวนาถพร  มูลจันทร์ นางสาวสิริพร  บ้านแสน 3,000 

4 ผลของการจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ 
เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็มที่มีต่อ
ความ 
พึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวกวินตรา  ผลมา นางสาวสิริพร  บ้านแสน 3,000 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับ 
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ 
Student  Team  Achievement 
Division (การเรียนแบบร่วมมือ) และชุด
การเรียนการสอน เรื่อง เลขยกก าลัง 

นางสาวจิราพร  ทับแก้ว นางสาวสิริพร  บ้านแสน 3,000 

6 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นของ
นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนกุนนทีรุ
ทธารามวิทยาคม  โดยวิธีเรียนแบบร่วมมือ
แบบการประสบผลส าเร็จเป็นทีม (STAD) 

นายศราวุธ  แดนดงเมือง นางสาวสิริพร  บ้านแสน 3,000 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)    
7 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการใช้ชุด
การเรียนคณิตศาสตร์แบบค้นพบเรื่อง  
การแปลงทางเรขาคณิตที่เน้นความรู้สึก 
เชิงปริภูมิ 

นายเปรมประพัทร  นิ่มน้อย นางสาวสิริพร บ้านแสน 3,000 

8 การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนา
ลักษณะความเป็นผู้น าด้านการกล้าแสดงออกของ
เด็กปฐมวัย 

นางสาวประภาพร  วังสุริย์ 
นางสาวกาญจนา  ดรบุราณ 

ผศ.กรรณิการ์  สุสม 3,000 
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9 การจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อ
ความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัย 

นางสาวเบญจวรรณ  เบ็ญ
พาด 
นางสาวซูนีตา  เจ๊ะนุ 

ผศ.กรรณิการ์  สุสม 3,000 

10 การจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อ
ความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย 

นางสาวชไมรัตน์  โกสิงห์ 
นางสาวปิยนุช  ศรศิลป์ 

ผศ.กรรณิการ์  สุสม 3,000 

11 การจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความ
เชื่อมั่นด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กปฐมวัย 

นางสาวจินต์นิภา  วรรณจา
โร 
นางสาวน้ าฝน  ฉันท์ไทย 

ผศ.กรรณิการ์  สุสม 3,000 

12 ผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   
เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยา
คม 

นางสาวทิพย์ภาภรณ์  
สะเดา 

ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

5,000 

13 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง  สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้กระบวนการสอนการสืบเสาะ 
หาความรู้ (Inquiry  Cycle  5Es) ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม 

นางสาวปภัสร  ปูลาตานัง ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่อง เสียงในชีวิตประจ าวันโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5/2   
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล 
กรุงเทพมหานคร) 

นางสาวกัญญา  แดงแจ้ ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เรื่อง แสงในชีวิตประจ าวันโดยใช้
ค าถามเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/2   
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล
กรุงเทพมหานคร ) 

นางสาวกาญจนา  ปล้ืม
ชัยภูมิ 

ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 

 

ตารางที่ 16  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา จ าแนกตามคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)    
16 การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง  การดูดาวใน

ชีวิตประจ าวันโดยใช้ชุดฝึกทักษะส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยา
คม 

นางสาวสุภาวดี  มุ่งกสิกร ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 
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17 การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุดารัตน์  วันศรี ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 

18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบวัฏจักร
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง เครื่องผ่อน
แรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนกุน
นทีรุทธารามวิทยาคม 

นางสาวมัทรี  ศรีวงยาง ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 

19 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
มลพิษทางอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1  
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

นางสาววรวรรณ  จันทะ
แสน 

ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

3,000 

20 การใช้ชุดการสอน  เรื่อง  ไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยา
คม 

นางสาวสุรัตนา  ยามดี ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรม
โวหาร 

5,000 

รวม 20 โครงการ 64,000 

คณะวิทยาการจัดการ  

1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
เพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นางสาวศิริรัตน์  เอกนรพันธ์ 
และคณะ 

นางสุนทรี  แก้วสอน 3,000 

2 พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวเมธาวี  ถือแก้ว 
และคณะ 

นางสุนทรี  แก้วสอน 3,000 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับ 
การบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายภัทรพล  พานทอง 
และคณะ 

นางสุนทรี  แก้วสอน 3,000 

4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายณัฐพงษ์  สายตรี 
และคณะ 

นางสุนทรี  แก้วสอน 3,000 

รวม 4 โครงการ 12,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 404,500 
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ในปีงบประมาณ 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย  จากแหล่ง

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ  เป็นเงิน 2,391,000 บาท  ดังรายละเอียด 

ตารางที่ 17  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะเกษตรและชีวภาพ   
1 การปรับปรุงหญ้าแพงโกล่าคุณภาพต่ าด้วยการหมักร่วมกับต้นข้าวโพดฝักอ่อน 

ต่อคุณค่าทางโภชนาการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และสมรรถภาพทางการผลิตของ
แพะ 

นางสาวแวววรี  บุญเทียม 460,000 

2 การพัฒนารูปแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลแพะฟาร์มแพะนม ผศ.สุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล 460,000 

3 การเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบใบมะรุมในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพ 
การผลิตและระบบกลูตาไธโอนที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดของพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท 

นางสาวสัณฐิตา  ตังคจิวาง
กูร 

280,000 

รวม 4 โครงการ 1,200,000 
คณะวิทยาศาสตร์   
1 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของล าต้นจ าปีสิรินธร ผศ.รัตนา เฉลิมกลิ่น 283,500 

รวม 1 โครงการ 283,500 
คณะศึกษาศาสตร์   
1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่านด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จังหวัดชัยนาท 
นายณัฎฐกรณ์  ปะพาน 213,500 

รวม    1    โครงการ 213,500 

คณะวิทยาการจัดการ   
1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเส้นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดชัยนาท 
นางสาวสิริกร  เลิศลัคธนา
ธาร 

214,000 

รวม 1 โครงการ 214,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,911,000 

ตารางที่ 18  โครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทนุพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ จากการร่วมทุนระหว่างส านักงานคณะกรรมการ 

                การอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์   
1 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ Curvularia  geniculata  

CTOM11  จากต้นระเวียง Catunaregam  tomentosa  และไอโซเลต 
SMUL2  จากต้นขันทองพยาบาท Suregada  multiflora (ระยะเวลา 2 
ปี) 

ดร.พรเทพ  ชมชื่น 
 

480,000 

 รวม 1 โครงการ 480,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,391,000 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่พึงให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ  

  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  หน่วยงานอิสระ  ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมีหลากหลาย เช่น การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษา ให้การอบรม ประชุม

หรือสัมมนาวิชาการ  ตลอดจนน าผลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมาท าวิจัยเพ่ือชี้แนะสังคมและเป็นการ

เสริมสร้างประสบการณ์   ในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  เพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 วัตถุประสงค ์ 

 1.  เพ่ือเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพตลอดจน

ชุมชนและท้องถิ่น 

 2.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น 

 3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน  

 4.  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับท้องถิ่น และนักศึกษา 

 5.  เพ่ือส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสามารถด าเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยได้จัดให้มีการ

บริการทางวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบการจัดอบรม  ประชุม  

สัมมนา         ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ดังรายละเอียดในตาราง 

ตารางที่  19  ผลการปฏิ บั ติ งาน  ด้ าน การให้ บ ริการทางวิ ช าการแก่ สั งคม  ป ระจ าปี งบป ระมาณ  2555  

                  ประเภทงบประมาณแผ่นดิน 

คณะ/ศูนย์/ส านัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

บรรลุ
วัตถุประสงค์

(ร้อยละ) 

แล้วเสร็จ
ตาม

ระยะเวลา 
1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 13 418 90.78 100.00 65.50 
2.  คณะวิทยาศาสตร์ 9 353 88.79 100.00 100.00 
3.  คณะศึกษาศาสตร์ 14 495 76.00 100.00 76.00 

4.  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 11 82 88.76 100.00 100.00 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 1 300 90.00 100.00 100.00 
6.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 3 400 86.40 100.00 80.00 

รวมท้ังหมด 51 2,048 86.78 100.00 86.91 

 

ตารางที่ 20  ผลการปฏิบัติงาน  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ 2555  ประเภทงบรายได้ 

คณะ/ศูนย์/ส านัก 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

บรรลุ
วัตถุประสงค์

(ร้อยละ) 

แล้วเสร็จ
ตาม

ระยะเวลา 

1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 4 258 89.39 100.00 83.33 
2.  คณะวิทยาศาสตร์ 3 175 87.88 100.00 100.00 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5 205 85.85 100.00 100.00 

4.  คณะวิทยาการจัดการ 13 1,153 66.48 100.00 90.00 
5.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 6,530 81.03 81.03 81.03 

6.  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -       
    ชัยนาท* 

2 - - - - 

7.  ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ* 1 - - - - 
8.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 6 1,859 91.63 83.33 83.33 

รวมท้ังหมด 43 2,048 83.71 96.84 92.39 
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ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริการแก่สังคม  30 กันยายน  2555 

 



 

หมายเหตุ *  หน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการกจิกรรมการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
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ตารางที่ 21 โครงการการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ประเภทงบประมาณแผ่นดิน 

 

 

 

ตารางที่ 21 โครงการการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ประเภทงบประมาณแผ่นดิน  (ต่อ) 

คณะเกษตรและชีวภาพ จ านวน 13 โครงการ 

1 โครงการเสริมสร้างสขุภาพสัตว์ 

2 โครงการให้ความรู้และบริการด้านการดูแลสขุภาพสัตว์เลี้ยง 

3 โครงการอบรมผลิตภัณฑ์ไอศครีมนมแพะ 

4 โครงการอบรมผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะ 

5 โครงการส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการพัฒนาระบบการจัดท าฟาร์มและแปรรูปผลิตภัณฑน์มแพะ 

6 โครงการการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์นมแพะ  และอาหารสัตว์ 

7 โครงการอบรมและพัฒนาสง่เสริมอาชีพสูชุ่มชน  เร่ือง  การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดพาสเจอร์ไรส์ 

8 โครงการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดจากชุมชน 

9 โครงการการออกแบบจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์และการจัดสวนแนวต้ัง 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดนางฟ้า 

11 โครงการอบรมส่งเสริมธุรกจิเกษตรและบรรจุภัณฑ์ 

12 โครงการการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 

13 โครงการการเสวนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิตเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 โครงการ 

1 โครงการอบรมสถิติเพ่ือการวิจัยขั้นต้น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

2 โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูส่ังคม 

3 โครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิน่และชมุชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 โครงการอบรมด้านนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมและการสื่อสาร 

5 โครงการจัดสัมมนาทางด้านนวัตกรรมเพ่ือประกอบอาชีพส าหรับศิษย์เก่า 

6 โครงการอบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ 

7 โครงการการอบรม  เร่ือง  คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สูงอายุ 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  ก้าวสู่วิชาชีพเวปมาสเตอร์ 

9 โครงการการแข่งขนัซีอายูโรบอทเกมส์  ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 14 โครงการ 

1 โครงการพัฒนาผู้บริหารประจ าการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การพัฒนาเอกสารการสอนแบบดิจิตอล (e-book)  ด้วยโปรแกรม 

Flip  Album 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  เทคนิคการเตรียมเด็กให้สงบด้วยเสียง 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การเสริมประสบการณ์โดยใช้นาฏลีลาและเพลง 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางสมองส าหรับเด็กปฐมวัย 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสอนภาษาองักฤษ 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  

ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและสิง่แวดล้อม 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การอบรมครูผู้สอนลีลาศเบื้องต้น 
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การจัดอบรมผู้น าทางนนัทนาการ 
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวน 

การคิดวิเคราะห์ 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การท าโครงการพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธภิาพ 
ส าหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมเพ่ิมศักยภาพการท าผลงานทางวิชาการ ระดับรองผู้อ านวยการ / 
ผู้อ านวยการช านาญการและเชี่ยวชาญ 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมเพ่ิมศักยภาพการท าผลงานทางวิชาการ ระดับครูช านาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 21 โครงการการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ประเภทงบประมาณแผ่นดิน  (ต่อ) 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  จ านวน 11 โครงการ 

1 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง 

2 โครงการสืบสานและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

3 โครงการประกวดแข่งขนัโครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ หย่ังรากฝังใบโลกสีเขียวลดร้อน 

5 โครงการอบบรมเชิงปฏิบัตกิาร  เร่ือง  เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าว 

6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กบัเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานศาลอาญา 

8 โครงการอบรมศิลปะแก่บุคคลทัว่ไป 

9 โครงการอบรมภาษาจีนแก่เยาวชน 

10 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  เร่ือง  การเป็นมือกีต้าร์ที่ดีในวงดนตรีอาชีพ 

11 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  เร่ือง  การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสมัยนิยม 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 โครงการ 

1 โครงการการอบรมบริการวิชาการแก่สังคมด้านการฝึกอาชีพ 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 3 โครงการ 

1 โครงการการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สร้างเกษตรกรยุคใหม่  โดยบูรณาการการเรียน 
การสอนร่วมกับหลกัสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 

2 โครงการเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนด้วยเศรษฐกจิพอพียง  รุ่นที่ 2 

3 โครงการยุวชนประชาธิปไตย  เพ่ือสร้างความเข้าใจในรัฐธรรมนญูฉบับปัจจุบนั 
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ตารางที ่22  โครงการการใหบ้ริการทางวิชาการแกส่ังคม ประเภทงบประมาณเงนิรายได้ 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

คณะเกษตรและชีวภาพ จ านวน  4 โครงการ 

1 โครงการบริการในชุมชนห้วยกรดด้านการเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการ 

2 โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 

3 โครงการท าผลิตภัณฑ์จากน้ านมแพะ 

4 โครงการอบรมการท าผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด 

คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 โครงการ 

1 โครงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

2 โครงการจัดการบรรยายพิเศษ / อบรมเชิงปฏบิัติการการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 

3 โครงการพระราชด าริ เร่ืองนิทรรศการ “ทรัพยากรไทยก้าวสู่โลกอย่างมั่นใจฯ” 

คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 13 โครงการ 

1 โครงการกิจกรรมการให้บริการวิชาการรวมท้ังถ่ายทอดความรู้และประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

2 โครงการฝึกปฏิบัติการฝึกอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระแกน่กัศึกษาและชมุชน 

3 โครงการบริการทางวิชาการเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าท างาน 

4 โครงการบริการทางวิชาการโดยนักศึกษาหลักสูตรการเงิน / ให้ความรู้กับชุมชน 

5 โครงการบริการทางวิชาการโดยนักศึกษาหลักสูตรการเงิน / ด้านการพัฒนาชุมชน 

6 โครงการบริการทางวิชาการโดยนักศึกษาหลักสูตรการเงิน / ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

7 โครงการบริการทางวิชาการสู่ชมุชนด้านการท่องเท่ียว 

8 โครงการบริการทางวิชาการสู่ชมุชนด้านการบัญช ี

9 โครงการการใหบ้ริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดท่ีเป็นมิตรกัน  ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ 
ตลาดกับผลิตภัณฑช์ุมชน 

10 โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่ต้องการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้กบัธุรกิจของ
ชุมชนและค าปรึกษาด้านวิชาการ 

11 โครงการให้ความรู้การใช้และประหยัดพลังงานไฟฟ้าแก่โรงเรียนและชมุชนในชนบท 

12 โครงการคืนคลองสดใส  จันทราร่วมใจ  รวมใจชุมชน 

13 โครงการห้องเรียนธรรมชาติ (อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  ประชาธิปไตยและชมุชนเข้มแข็ง) 
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ตารางที ่22  โครงการการใหบ้ริการทางวิชาการแกส่ังคม ประเภทงบประมาณเงนิรายได้  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  จ านวน 5 โครงการ 

1 โครงการต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม  คร้ังที่ 3 
2 โครงการคลินิกกฏหมายเคลื่อนทีพั่ฒนาชนบท 
3 โครงการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4 โครงการสัมมนานวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 

5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาเร่ืองการบันทึกเสียงเบ้ืองต้น 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม - ชัยนาท  จ านวน 2 โครงการ 

1 โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
2 โครงการบริการวิชาการในชุมชน  จังหวัดชัยนาท 

ศูนย์การศึกษาจนัทรเกษม - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  จ านวน 1 โครงการ 

 โครงการอาชีพเสริมตามความต้องการของสงัคม 
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  จ านวน 6 โครงการ 

1 โครงการแพทย์จีนอาสาเพ่ือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
2 โครงการจัดต้ังโรงพยาบาลเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 

3 โครงการรักษาโรค  รักษาใจ  ใฝ่ดี  ถวายพ่อหลวง 
4 โครงการแพทย์จีนอาสา  ต าบลทับพริก  อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว 

5 โครงการแพทย์จีนอาสา  ต าบลด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสมีา 
6 โครงการออกบูธและนิทรรศการงาน  Thailand  Medical  Hub  Expo  2012 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน  9  โครงการ 

1 โครงการบริการทางวิชาการ  เร่ือง  Book  Tech  Fair 
2 โครงการบริการทางวิชาการ  เร่ือง  Mobile  Library 
3 โครงการบริการทางวิชาการ  เร่ือง  สัปดาห์ห้องสมุด 
4 โครงการบริการทางวิชาการ  เร่ือง  นิทรรรศการ วันพ่อ วนัแห่งคุณธรรม 

5 โครงการบริการทางวิชาการ  เร่ือง  นิทรรศการภาพถ่าย 
6 โครงการบริการทางวิชาการ  เร่ือง  สวนผักดาดฟ้า  พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 

7 โครงการอบรมเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน 
8 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพในห้องสมุด 
9 โครงการพัฒนาหอศิลป์จันทรเกษม 
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  มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยการปลูกฝัง

แนวคิดด้านการส่งเสริม  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีของท้องถิ่น

และของชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่า  มีจิตส านึก  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม  น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป  เช่น 

 โครงการวันขึ้นปีใหม ่ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกบันานาชาติ 

 โครงการวันไหว้ครู โครงการลานวัฒนธรรมเกษตร 

 โครงการคนดีศรีจันทรเกษม โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ท าขวญัข้าว 

 โครงการเชิดชูเกียรติเพชรสยาม โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา             

 โครงการร่วมสืบทอดประเพณีวันสงกรานต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษา 

 โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศกึษาใหม่ 

 โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันลอยกระทง 

 โครงการค่ายจริยธรรม โครงการแสดงมุทิตาจิตอาจารยผู้์เกษียณอายุราชการ 

 โครงการแห่เทียนพรรษา โครงการจัดงานกฐนิพระราชทาน 

 โครงการตักบาตรพระ 99 รูป โครงการวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 

             โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ   โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีของ

แผ่นดิน  

  

 

ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ที่มา : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  วันที่ 30 กันยายน 2555 
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บุคลากร 

 การบริหารและจัดการองค์กรเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้ความส าคัญ เพ่ือต้องการ

พัฒนาศักยภาพบุคคลให้เข้มแข็ง  มีคุณธรรม  มีประสิทธิภาพ  และศักยภาพในการปฏิบัติงาน  เพราะถือว่าทรัพยากร

บุคคลคือทรัพยากรที่มีค่าท่ีสุดในองค์กรในการพัฒนาละขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการจัดรูปแบบองค์กรในลักษณะบูรณาการ  เน้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลของงาน  ตามศักยภาพของบุคคล  เร่ิมตัง้แต่ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ

ต าแหน่งและศักยภาพที่ปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการจูงใจเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานในวาระต่าง ๆซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 720 คน  จ าแนกดังนี้ 

ตารางที่ 23  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร 

1.  ข้าราชการ 150 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย 262 

3.  พนักงานราชการ 13 

4.  อาจารย์ประจ าตามสัญญา 62 

5.  ลูกจ้างประจ า 27 

6.  เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญา 206 

รวม 720 

 

 

 

 

 

 

150 คน

262 คน
13 คน

62 คน
27 คน

206 คน

แผนภูมิที่ 7 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.ข้าราชการ

2.พนักงานมหาวิทยาลัย

3.พนักงานราชการ

4.อาจารย์ประจ าตามสัญญา

5.ลูกจ้างประจ า

6.เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา

ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2555 
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ตารางที่ 24  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทหน่วยงานและสายงาน  

คณะ/หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุวิชาการ 

รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าต

าม
สัญ

ญ
า 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

เจ
้าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า

ตา
มส

ญั
ญ

า 

 1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 7 8 6 - 7 - - 8 36 

 2.  คณะวิทยาศาสตร์ 38 35 19 1 7 1 - 15 116 

 3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 39 52 10 - 8 - - 10 119 

 4.  คณะวิทยาการจัดการ 25 38 2 - 10 - - 7 82 

 5.  คณะศึกษาศาสตร์ 19 20 3 - 9 2 - 6 59 

 6.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - 1 9 - 5 1 - 13 29 

 7.  บัณฑิตวิทยาลัย - - - - 3 - - 6 9 

 8.  ศูนย์การศึกษา มรภ.จนัทรเกษม - ชัยนาท - 3 11 - 4 1 - 11 30 

 9.  ศูนยก์ารศึกษา จันทรเกษม - สหะพาณิชย ์ - - - - - - - 1 1 

10.  สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - 1 4 - - 1 6 

11.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 1 8 - 2 35 46 

12.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - - 1 6 -  9 16 

13.  ส านักงานอธิการบดี - - - 16 21 22 7 46 112 

    กองกลาง - - - 7 8 16 3 20 54 

    กองนโยบายและแผน - - - 1 5 - 1 4 11 

    กองพัฒนานักศึกษา - - - 1 3 1 1 9 15 

    กองบริหารงานบุคคล - - - 3 2 1 1 5 12 

    กองคลัง - - - 4 3 4 1 8 22 

14.  ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - - 2 - - 1 3 

15.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - 2 3 - 1 1 7 

16.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 2 - - - 2 

17.  ส านักประกันคุณภาพการศกึษา - - - - 4 - 1 - 5 

18.  ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - - 2 - 1 - 1 1 5 

19.  ศูนย์ภาษา - - - - 1 - 1 2 4 
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ตารางที่ 24  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทหน่วยงานและสายงาน  (ต่อ)  

คณะ/หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุวิชาการ 

รวม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าต

าม
สัญ

ญ
า 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

เจ
้าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า

ตา
มส

ญั
ญ

า 

20.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี(จันทรเกษมปาร์ค) - - - - - - - 14 14 

21.  ศูนย์ส่งเสริมสขุภาพและสระว่ายน้ า - - - - - - - 3 3 

22.  โครงการจัดการนักศึกษานานาชาติ - - - - - - - 1 1 

23.  โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม - - - - - - - 1 1 

24.  โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม - - - - - - - 11 11 

25.  ร้านค้าสวัสดิการ - - - - - - - 3 3 

รวม 128 157 62 22 105 27 13 206 720 

 

 

 

 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

128

22

157

105

0

27

0
13

62

00

206

แผนภูมิที่ 8 จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามสายงาน

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ อาจารย์ประจ าตามสัญญา เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล  วันที่ 30 กันยายน 2555 
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ตารางที่ 25  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา   

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานสายวิชาการ - 15 294 38 347 

1.  ข้าราชการ - 4 98 26 128 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย -  145 12 157 

3.  อาจารย์ประจ าตามสัญญา - 11 51 - 62 

พนักงานสายสนับสนุนวชิาการ 119 225 29 - 373 

1.  ข้าราชการ - 4 18  22 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย - 96 9 - 105 

3.  ลูกจ้างประจ า 17 9 1 - 27 

4.  พนักงานราชการ - 13 - - 13 

5.  เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญา 102 103 1  206 

รวม 119 240 323 38 720 

 

 

 

 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ

0

119

15

225

294

2938

0

แผนภูมิที่ 9 จ านวนบุคลากร   จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ต่ ากว่าป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2555 
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 ตารางที่ 26  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ   

คณะ ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ รวม 

1.  เกษตรและชีวภาพ - 1 4 2 7 

2.  วิทยาศาสตร์ - 3 17 18 38 

3.  ศึกษาศาสตร์ - - 14 5 19 

4.  มนุษยศาสตร์และ  
    สังคมศาสตร์ 

- 4 13 22 39 

5.  วิทยาการจัดการ - 1 11 13 25 

รวม - 9 59 60 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

0 9

59 60

แผนภูมิที่ 10 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์

จ านวน (คน) 

ต าแหน่ง 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2555 
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การเงินและงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน           

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามภารกิจหลัก  โดยได้ท าการวิเคราะห์ภารกิจเพ่ือจัดท าเป็นแผนงบประมาณ ซ่ึงจะท าให้

มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากรัฐบาลและใช้เป็น

นโยบายในการจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่นมาสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าแผนงบประมาณ  เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก

งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจหลักและตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ 

จ านวน 677,866,900 บาท  จ าแนกตามรายละเอียดแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 

ตารางที่ 27  จ านวนงบประมาณ  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ   

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11  การจัดสรรเงินงบประมาณส าหรับด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณ จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1.  เงินงบประมาณแผ่นดิน 339,594,400 50.09 

2.  เงินรายได้ 338,272,500 49.91 

รวม 677,866,900 100.00 

ยอดเงิน  หกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมืน่หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน 

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

339,594,400 บาท 

 

338,272,500 บาท 

 

ที่มา : กองนโยบายและแผน  วันที่ 30 กันยายน 2555 



  

ตารางที่ 28  จ านวนงบประมาณ จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน   

คณะ/หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ รวม 
 1.  คณะเกษตรและชีวภาพ 803,000 887,700 1,690,700 
 2.  คณะวิทยาศาสตร์ 6,311,000 4,418,400 10,729,400 
 3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2,809,600 5,944,200 8,753,800 

 4.  คณะวิทยาการจัดการ 4,216,000 10,199,500 15,015,500 
 5.  คณะศึกษาศาสตร์ 3,543,300 4,150,500 7,693,800 
 6.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 590,400 15,480,500 16,070,900 

 7.  ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท 90,200 6,476,900 6,567,100 
 8.  ศูนยก์ารศึกษา จันทรเกษม - สหะพาณิชย ์ - 8,922,000 8,922,000 

 9.  ศูนยก์ารศึกษา จันทรเกษม - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ - 10,788,000 10,788,000 

10.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  300,000 482,000 782,000 
11.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,698,000 2,873,900 5,571,900 

12.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  550,000 772,700 1,322,700 
13.  ส านักงานอธิการบดี  5,009,000 9,125,500 14,134,500 
       กองกลาง  1,149,000 5,746,500 6,895,500 
       กองคลัง  300,000 786,900 1,086,900 
       กองนโยบายและแผน  300,000 480,900 780,900 
       กองบริหารงานบุคคล  300,000 320,000 620,000 
       กองพัฒนานักศึกษา  3,110,000 1,461,200 4,571,200 
14.  ส านักงานตรวจสอบภายใน  - 336,900 336,900 

15.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  - 330,000 330,000 
16.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  720,000 559,100 1,279,100 
17.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  450,000 327,900 777,900 

18.  ส านักงานสภาคณาจารย์  - 500,000 500,000 
19.  ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  - 1,865,000 1,865,000 

20.  ศูนย์ภาษา  - 385,600 385,600 
21.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)   - 4,640,000 4,640,000 
22.  งานวิเทศสัมพันธ์  - 543,000 543,000 
23.  ฝ่ายสิทธิประโยชน์  - 616,000 616,000 

24.  ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  274,576,600 244,080,000 518,656,600 
25.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  - 22,842,000 22,842,000 
26.  โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม  - 256,000 256,000 

จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน   รายงานประจ าปี 2555                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  57 
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อาคารและสถานที ่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างภายในให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียน      
การสอนให้มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมีอาคาร  จ านวน 68 อาคาร  และจ านวน 2 อาคารที่ก าลังก่อสร้าง  รวมทั้งสิ้น 70 
อาคาร แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 29 จ านวนอาคาร จ าแนกตามประเภทอาคาร  

ที ่ ประเภทอาคาร จ านวน (หลัง) 

1 อาคารอ านวยการ 1 

2 อาคารเรียน - ปฏิบัติการ 29 

3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

4 อาคารกีฬาและสนัทนาการ 6 

5 อาคารหอประชุม 1 

6 อาคารพาณิชย ์- สวัสดิการ 11 

7 อาคารพักอาศัย 18 

8 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม 1 

รวม 68 
 

ตารางที่ 30 จ านวนอาคาร จ าแนกตามอาคารที่ก าลังก่อสร้าง  

ที ่ อาคารที่ก าลังก่อสร้าง จ านวน (หลัง) 

1 อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) 10 ชั้น 1 

2 อาคารศูนย์การเรียนรวม (อาคาร 34) 8 ชั้น 1 

รวม 2  

 

27.  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า  - 800,000 800,000 

รวม 339,594,400 338,272,500 677,866,900 

จ านวน : หลัง 

ที่มา : งานอาคารและสถานที่ กองกลาง  30 กันยายน  2555 

 



 

พื้นที่ของมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีที่ พ้ืนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพ้ืนที่ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ในอ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  จ านวน 326 ไร่ 85 ตารางวา  

ตารางที่ 31 จ านวนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อ จ านวนพ้ืนที ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 89 ไร่  88 ตารางวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 326 ไร่ 85 ตารางวา 
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อาคารอ านวยการ

อาคารเรียน - ปฏิบัติการ

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อาคารกีฬาและสันทนาการ

อาคารหอประชุม

อาคารพาณิชย์ - สวัสดิการ

อาคารที่พักอาศัย

อาคารศิลปะและวัฒนธรรม

อาคารที่ก าลังก่อสร้าง
แผนภูมิที่ 12  จ านวนอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

15.  คณะเกษตรและชีวภาพ 

16.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17.  อาคารมานิจ  ชุมสาย   

18.  ลานจอดรถ 

19.  ไปรษณีย์มรภ.จันทรเกษม 

20.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

21.  โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม 

22.  คณะวิทยาศาสตร์ 

23.  สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจง้ 

 

1.  อาคารส านักงานอธกิารบดี (อาคาร 32) 

2.  อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) 

3.  อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 

4.  อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34) 

5.  อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32) 

6.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา (อาคาร 29) 

7.  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  

8.  อาคารเรียนรวม  (อาคา 28) 

9.  ศูนย์อาหาร (หอส้มต า) 
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ระบบสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา 
(REG) เพ่ือสนับสนุนการวางแผนการก าหนดนโยบาย  และใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งานในรูปแบบ Web Database ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสามารถบันทึก ปรับปรุง 
เรียกค้น      และแสดงรายงานผลข้อมูลตามรูปแบบและเงือ่นไขที่ก าหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดหา
เ ค ร่ื อ ง 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้สามารถรองรับข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ แก้ไขโปรแกรมให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบและตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อ
การใช้งาน       และเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับทุกหน่วยงาน  เพ่ือให้สามารถรายงานทางการเงินได้แบบ 3 มิติ  คือ  มิติแผนงาน  มิติหน่วยงาน  และมิติ
กองทุนปีงบประมาณพ.ศ. 2552 – 2555  มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ  รวมทั้งจัดท าคู่มือประกอบการใช้งาน ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ประกอบด้วยระบบหลัก 
10 ระบบ ได้แก่ 

 1.  ระบบบุคลากร 6. ระบบการเงิน 
 2. ระบบเงินเดือน 7.  ระบบบัญชี 
 3.  ระบบงบประมาณ 8. ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา  
 4. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 9.  ระบบงานวิจัย 
 5.  ระบบคลังพัสดุ 10. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบเครือข่ายภายในแบบ Gigabit Network และมีการเชื่อมต่อไปยัง 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ด้วยความเร็ว 20 MB มีการเชื่อมต่อทางออกอินเตอร์เน็ต 
กับผู้ให้บริการ     ได้แก ่

1. ด าเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ด้วยความเร็ว  1 GB. 

 2. ด าเนินการขยายแบนด์วิดธ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยความเร็ว 164/40 MB 
 3. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโมเด็ม 120  คู่สายแบบดิจิตอล 

ที่มา : งานอาคารและสถานที่  กองกลาง วันที่ 30 กันยายน 2555 
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 4. ด าเนินการติดต้ังจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                  จันทรเกษม  ทั้งหมดจากเดิม 50  จุด  
 5.  ด าเนินการเชื่อมต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไปยังศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม –       ชัยนาท  ด้วยความเร็ว  20 MB 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์จ านวน 330 เคร่ือง  เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูล         

และมีบริการเครือข่ายไร้สาย (WLAN CRU) ซ่ึงบุคลากรและนักศึกษาต้องมีการลงทะเบียนการงานใช้ Wifi กับทาง

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีระบบ Tell Me More  1 ระบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 4 ภาษา  คือ  

ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝร่ังเศส  ภาษาญี่ปุ่น   

 

การประกันคณุภาพการศึกษา 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษามีแนวปฏิบัติให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาให้

มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 

มาตรฐาน      และการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุ ณ ภ า พ 

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก   

มาตรา  48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือ

ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีส านัก

ประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบงานโดยเฉพาะ และได้ด าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ต้ังแต่

ระดับสาขาวิชา  คณะ  ส านัก  ศูนย์  และสถาบัน  โดยการน ากระบวนการบริหารการศึกษาตามวงจร PDCA มาใช้ในการ

ด าเนินการ มีคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ

การศึกษา         เป็นที่ปรึกษา 

 2.  มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนา

มหาวิทยาลัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

 3.  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วนทั้งในด้านการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

  -  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้หน่วยงานน าไปใช้ 

  -  มีแนวทางในการด าเนินงาน โดยน าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   

มีก าหนดตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

  -  ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  โดยให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน

ต า ม 

ตัวบ่งชี้ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน  และมีการสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย 

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 30 กันยายน 2555 
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  -  จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  และสมศ.  ผ่านระบบ  CHE  QA  Online  

ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะ  

  -  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าทุกปีการศึกษาต้ังแต่ระดับสาขาวิชา  คณะ  ส านัก  ศูนย์ 

สถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย 

 4.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 12 สถาบัน  โดยมี

ก า ร 

จัดกิจกรรมร่วมกัน  อาทิ  การประกวดตราสัญลักษณ์เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม             

และกิจกรรมวันประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นต้น   
 

  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555  
 ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 30 , 

31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556  ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และสมศ.  ผลการประเมินโดยภาพรวมดังนี้ 
 

ตารางที่ 32  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
Input Process Output รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการ
ด าเนินงาน - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

2.  การผลิตบัณฑิต 2.61 3.25 2.69 2.85 ระดับพอใช้ 

3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

4.  การวิจัย 3.89 3.0 1.07 2.18 ต้องปรับปรุง 

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 4.90 4.95 ระดับดีมาก 

6.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ - 4.25 3.96 4.15 ระดับดี 

8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับดี 

 

ตารางที่ 33  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
Input Process Output รวม 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต - - 2.81 2.81 ระดับพอใช้ 
มาตรฐานที่ 2 ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.14 3.96 4.10 ระดับดี 

                 ข. ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 2.93 3.78 4.38 3.76 ระดับดี 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม 
                   แห่งการเรียนรู้ - 

 
4.00 

 

 
1.07 

 
2.24 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับดี 

 

 

ตารางที่ 34  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
Input Process Output รวม 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย - 4.17 3.40 3.76 ระดับดี 
2.  ด้านกระบวนการภายใน 4.00 3.67 4.48 3.92 ระดับดี 
3.  ด้านการเงิน 3.89 5.00 - 4.45 ระดับดี 

4.  ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.92 4.00 1.33 2.15 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับดี 

         

ตารางที่ 35  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

Input Process Output รวม 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน 
การจัดการศึกษา      

  (1)  ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ระดับดี 

  (2)  ด้านวิชาการ 1.92 3.00 2.12 2.49 ต้องปรับปรุง 

  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 4.17 3.96 4.12 ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 2.61 3.90 3.35 3.56 ระดับดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ 
ของสถาบนัอุดมศึกษา      
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   (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.00 2.81 3.26 ระดับพอใช้ 

   (2)  ด้านการวิจัย 3.89 3.00 1.07 2.18 ต้องปรับปรุง 

   (3)  ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 4.90 4.95 ระดับดีมาก 

   (4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 3.89 4.00 3.09 3.47 ระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับดี 

 

 

 

ตารางที่ 36 สรุปผลคะแนนของการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

               มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วย 
น้ า 

หนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 
ผลการ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น้ าหนัก 

มิติที ่1  ด้านประสิทธิผล         2.7767  

1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.6350 2.6350 0.1318 

2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบตัิราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.4842 3.4842 0.1742 

3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 5 40 50 60 80 100 52.11 2.2110 0.1106 

มิติที่ 2  ด้านคุณภาพ         4.8570  

4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ต่อบัณฑิต  

ร้อยละ 12.5  65 70 75 80 85  87.59 5.0000  0.6250 

5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ร้อยละ 12.5 65 70 75 80 85 83.57 4.7140 0.5893 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ         2.2000  

6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตามแผน 

ร้อยละ  2.5 85 87.
5 

90 92.
5 

95 84.68  1.0000  0.0250
  

ที่มา : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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7 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 

ร้อยละ 1 70 71 72 73 74 88.18 5.0000 0.0500 

8. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 79.73 1.0000 0.0150 

9. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

ร้อยละ 3 1 2 3 4 5 2.0000 2.0000 0.0600 

10. ระดับความส าเร็จของการด าเนินกา 
รตามมาตรการประหยดัพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 
 

2 1 2 3 4 5 3.5000 3.5000 0.0700 

มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาสถาบัน         3.8500  

11 ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

ระดับ 
 

50 1 2 3 4 5 3.8500 3.8500 1.9250 

 น้ าหนักรวม 100      คะแนนรวม 3.7758 

 

ความร่วมมอืกับต่างประเทศ 

ตารางที่ 37 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษมกับหน่วยงานภายนอก 

ที ่ สถานศกึษา/สถาบัน/องคก์ร ที่ร่วมลงนาม ประเทศ 
วัน เดือน ปี  
ที่ลงนาม 

1 The  College  of  Commerce , Catering  and  Tourism ฮังการี 1  เมษายน  2537 

2 สมาคมไทยอเมริกันแหง่เซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี สหรัฐอเมริกา 19  เมษายน  2544 

3 Douglas  College แคนาดา 22  สิงหาคม  2548 

4 Hochiminch  city  University  of  Padagogy (แลกเปลี่ยนนักศึกษา
และคณาจารย์) 

เวียดนาม 23  สิงหาคม  2549 

5 มหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi  Normal  University) (แลกเปลี่ยน
นักศกึษาฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

29  มกราคม  2550 

6 วิทยาลัยภาษาจนี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Chinese  Language  and 
College  of  Huaqiao  University) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

5  ธันวาคม  2550 

7 มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi  Normal  University  for 
Nationalities)  (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจนี) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

27  ตุลาคม  2552 

8 มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi  Normal  University  for 
Nationalities) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

26  กันยายน  2553 

9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao  University) (แลกเปลี่ยนนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

11  เมษายน  2554 

10 มหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi  Normal  University) (แลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชน 27  ธันวาคม  2554 

ที่มา : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2555 
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นักศึกษาระยะสัน้ส าหรับนักศกึษาวิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกภาษาไทย) จีน 

11 วิทยาลัยโพลีเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากวางซี (Guanxi  
Economic and  Trade  Polytechnich) (รับสอนภาษาไทยให้กับ
นักศึกษาจีน) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

19  มีนาคม  2555 

12 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง (จัดการเรียนการสอนและการ
ให้ความร่วมมือในด้านสถานพยาบาล  โดยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ของ
ทั้งสองมหาวิทยาลัย) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

15 พฤษภาคม 
2555 

13 มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi  Normal  University  for 
Nationalities)  รูปแบบ 2+1 (รับสอนภาษาไทยให้กับนกัศึกษาจีน) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

22  มิถุนายน  
2555 

14 มหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi  Normal  University) (รับสอน
ภาษาจนี  รูปแบบ 3 + 1 ให้กับนักศึกษาไทย) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

6  สิงหาคม  2555 

15 วิทยาลัยโพลีเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากวางซี (Guanxi  
Economic  and  Trade  Polytechnich) (รับสอนภาษาไทยให้กับ
นักศึกษาจีน  
สาขาวิชาเอกภาษาองักฤษธุรกิจ) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

20  กันยายน  2555 

ประมวลภาพกจิกรรม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์   วันที่ 30 กนัยายน 2555 
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ค่ายเยาวชนอาเซียน   ณ  ค าแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 21 – 22 กรกฎาคม 2555 

 

ด้านกาเรียนการสอน กิจกรรมด้านการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ปีการศึกษา 2555 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแสดงผลงานด้านการวิจัย “วันนักประดิษฐ์ 2555 ”  

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี 2 – 5 กุมภาพันธ์  2555 

งานน าเสนอผลงานวจิัยแห่งชาติ Thailand  Research  Expo  2012  

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด ์  24 – 28 สิงหาคม  2555 

ด้านการวิจัย   รายงานประจ าปี 2555                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   67 
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ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2555   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  

30 มิถุนายน ถงึ 1 กรกฎาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การแข่งขัน ซี อาร์ ยู โรบอท เกมส์ (หุ่นยนต์กู้ระเบิด..เยาวชนไทยท าได้) รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

คร้ังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  29 - 30 สิงหาคม  2555 

 

การอบรมด้านส่งเสริมอาชีพให้บุคลากรภายนอก ณ สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึง  จังหวัดนนทบุรี   

23 สิงหาคม 2555   รายงานประจ าปี 2555                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   69 
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กิจกรรมการเสริมสร้างสขุภาพสตัว ์ ณ  อ าเภอหนองมะโมง จงัหวัดชัยนาท   

11 กันยายน 2555 

 
 

การพัฒนาอาชีพสู่ชมุชน “การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าตาลสดพาสเจอร์ไรส์” 
ณ  ต าบลห้วยกรด   อ าเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท     

 8   กันยายน 2555 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม   6  สิงหาคม  2555 

 

มหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

 4  เมษายน  2555 
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี  

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

6  สิงหาคม  2555 
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สัมมนา Islamic  Republic  of  Iran   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

9  สิงหาคม  2555 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลเพชรสยาม ประจ าปี  2555   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5  กันยายน 2555 

 

พิธีมอบรางวัลคนดี ศรีจันทรเกษม  ประจ าป ี 2555   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

7  กันยายน   2555 
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 พิธีถวายกฐนิพระราชทาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ประจ าปี พ.ศ. 2555  

ณ วัดตูม ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   24 พฤศจิกายน 2555 

 

  รายงานประจ าปี 2555                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  74 
วันแห่งเกียรติยศ 2555  จารึกรักในแดนจนัทร์   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

 26 กันยายน  2555 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ตั้งอยู่เลขที่  39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 - 2942 - 6900 - 99 

โทรสาร : 0 - 2541 - 7113 

www.chandra.ac.th  
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คณะกรรมการด าเนนิงานจัดท ารายงานประจ าปี 2555 

 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ที่ปรึกษา 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี   อัศวศรีพงศ์ธร    ประธานกรรมการ 

3.  นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ ์ รองประธานกรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ  บัวรา  กรรมการ 

5.  นางสาวศศิพิมล  แสงจนัทร์ กรรมการ 

6.  นายพิชิต  ธิอิ่น กรรมการ 

7.  นางสาวจินตนา  สุขส าราญ กรรมการ 

8.  นางสาววาทินี  นิลงาม กรรมการ 

9.  นางสาวจาระไน  สิทธิบูรณะ กรรมการ 

10.  นายธีระชัย สุขสวสัดิ์ กรรมการ 

11.  นายฐปนนท ์ อ่อนศรี กรรมการ 

12.  นางชมพูนชุ  ตันพานิช กรรมการ 

13.  นายบุญชัย  ลาภศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 

14.  นางสาวบังอร  แสงเพ่ิม กรรมการ 

15.  นายวีระชัย ตระหง่านกจิ กรรมการ 

16.  นายวิมล   มิระสิงห ์ กรรมการ 

17.  นางสาวสุมาล ี ถวายสินธุ ์ กรรมการ 

18.  นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง กรรมการ 

19.  นางอัจฉรา  บางสุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

20.  นายปรัชญา  ลาแพงดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ออกแบบปก 

แหล่งข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการจัดท าเอกสารและประสานงาน 

  

  ผู้อ านวยการ                        นางอจัฉรา         บางสุวรรณ์   ผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางสาวชุลกีร     เทพเฉลิม  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
  นายชัยณรง        ด้วงทอง  พนักงานธุรการ 
กลุ่มงานนโยบายและแผน นางสาวจารุดา     สีสังข ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวแววตา   พันธ์งาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาววาสนา    ลักขะนัติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ   นางสาวนิสา        รัชตะนาวิน    นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 นางสาวมาริสา     มัสตูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวรจนา      สมบูรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  นายปรัชญา  ลาแพงดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

                 นายปรัชญา ลาแพงดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี 

 

                 นายธีระชัย สุขสวสัดิ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
      นายฐปนนท ์ อ่อนศรี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

ข้อมูลบุคลากร         กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ข้อมูลงบประมาณ    กองนโยบายและแผน 
ข้อมูลนักศกึษา               ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อมูลรูปภาพ         งานประชาสัมพันธ์  งานอาคารสถานที่  งานวิจัย  
 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม  และคณะ 
ข้อมูลระบบสารสนเทศ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ข้อมูลงานวจิัย                สถาบันวจิัยและพัฒนา          
ข้อมูลอาคารและสถานที่    งานอาคารสถานที ่
ข้อมูลงานบริการวิชาการ   ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อมูลท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา         ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ขอขอบคุณ  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก / ศูนย ์/ สถาบัน  และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี 2555 
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