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รายงานประจ าปี  พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ ผ่านมา  
โดยรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัย  
ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์  และภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินการด้านงานวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี  พ.ศ. 2556 นี้จะเป็นประโยชน์ 
ในการน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัย ท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุปรัชญาและพันธกิจ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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2 รายงานประจ าปี 2556  

 ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครู

มัธยม  รับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.)  และนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยม ปีท่ี 8  

มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม. 

 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  เปิดสอนในปีการศึกษา 2484  เป็นโรงเรียน

สหศึกษา  คือ  ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ 

 ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารสถานที่เรียน   จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครู 

เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม  ซึ่งอยู่ด้านหลัง

กระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานท่ีเรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” 

 พ.ศ. 2491  ดร.กมล  เภาพิจิตร  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 

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

 พ.ศ. 2501  อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4 

   กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปล่ียนหลักสูตร     

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

นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานท่ีท าการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมท าให้โรงเรียนฝึกหัดครู

มัธยมต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23)  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในเนื้อที่ 89 ไร่   



 

 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

88 ตารางวา  ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม  และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม” 

หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)  ซึ่งเป็น

นักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที ่18 

 พ.ศ. 2503  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5 

 พ.ศ. 2508  อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6 

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

          พ.ศ. 2515  คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ คนที่ 1 

 พ.ศ. 2517  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ คนที่ 2 

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

“ผู้อ านวยการ” เปล่ียนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ  และคณะวิชา  ซึ่งมีคณะวิชา 

ครุศาสตร์  คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ 

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

   พ.ศ. 2519  ดร.วิศิษฏ์  ชุมวรฐายี  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการ  

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

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

ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกัน  และสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วย

กลุ ่มว ิทยาล ัยครู พ.ศ . 2528 กลุ ่มว ิทยาล ัยครูจ ึงพ ัฒนาไปเป ็น  “สหว ิทยาล ัย ” และวิทยาล ัยครูจันทรเกษม   

สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” 

 พ.ศ . 2528 วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ได้ก่อตั้ งมาครบรอบ 45 ปี  เมื่ อวันที่  9 กันยายน  พ.ศ . 2528  

รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 

          พ.ศ. 2533  รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนัธุ์  ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 

          พ.ศ. 2533  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2533  ศาสตราจารย์ 

ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา  มอบห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา  ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

  พ.ศ. 2534  วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัล

พระราชทานระดับอุดมศึกษา 



 
4 รายงานประจ าปี 2556  

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครูเป็น  

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

จันทรเกษม”  

 พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งตั้งมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครู  
จันทรเกษม 

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

โด ย น าย ช วน   ห ลี ก ภั ย   น า ย ก รั ฐ ม น ต รี   เป็ น ผู้ รับ สน อ งพ ระบ รม ราช โอ งก า รแ ล ะมี ผ ล บั งคั บ ใช้ ใน 

วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538  “วิทยาลัยครู” เปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบทท่ัวไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา 

          “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ   

และวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิต

บัณฑิตได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

          ต าแหน่ง “อธิการ” เปล่ียนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร จึงด ารงต าแหน่ง “อธิการรักษา

ราชการในต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

          พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ วันท่ี 12 ธันวาคม  พ.ศ.  2540 

 พ.ศ. 2542  ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์  ซอยสุขุมวิท 101       

(ปุณณวิถี)  ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร 

           พ.ศ. 2543  จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   

           พ.ศ. 2544  จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 

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

จันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

 พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์  คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏ

จันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ตามที่คณะกรรมการสภาประจ า

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เสนอเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 



 

 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

        พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2547  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

           พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

           พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ   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  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพื้นที่ต าบลแพรกศรีราชา   อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เนื้อที่ประมาณ 326 ไร ่ 

85 ตารางวา เปน็ท่ีตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

           พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักงานอธิการบดี  คณะเกษตร 
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

 พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  และบัณฑิตวิทยาลัย  เปิดสอนหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

             พ.ศ. 2552  รองศาสตราจารย์เดช  พุทธเจริญทอง  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

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

ราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554  ถึง  วันที่ 24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554  และตั้งแต่วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 พ.ศ. 2554  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     

ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555  และตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 พ.ศ. 2555  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ ง  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   เมื่อวันที่ 22 

ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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ปี พ.ศ. ล ำดับ ชื่อ   -  นำมสกุล ต ำแหน่ง 

2484 1 หม่อมหลวงมานจิ  ชุมสาย  อาจารย์ใหญ่  

2491 2 ดร.กมล  เภาพิจิตร  อาจารย์ใหญ่  

2497 3 อาจารย์โชค  สุคันธวณิช  อาจารย์ใหญ่  

2501 4 อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์  อาจารย์ใหญ่  

2503 5 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  อาจารย์ใหญ่  

2508 6 อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร  อาจารย์ใหญ่  

2515 7 คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  ผู้อ านวยการ  

2517 8 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  ผู้อ านวยการ  

2519 9 ดร.วิศิษฏ์  ชุมวรฐายี  อธิการ  

2528 10 รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ  อธิการ  

2533 11 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคณู  หงส์พันธุ์  อธิการ  

2537 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  อธิการบดี  

2540 13 รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ  อธิการบดี  

2545 14 รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  อธิการบดี  

2548 15 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  อธิการบดี  

2552 16 ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  อธิการบดี  

2555 17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล อธิการบดี  

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 
 



 

 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช     
บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจ ามหาวิทยาลัย 
นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร  โดยนาม “ราชภัฏ” 
หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกร  
ประจ าพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อก าหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั่วพระราชอาณาจักร  ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควรน ามากล่าวถึงไว้ ณ ท่ีนี้ คือ 

1.  เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดสถาบัน             
2.  เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง  เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้งธรรมชาติและความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ที่ได้รับพระราชทาน 
3.  สีของตราประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้    

 
    สีน้ าเงิน    แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”              

    สีเขียว     แทนค่า  แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม         
    สีทอง แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา          
    สีส้ม แทนค่า  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น           
    สีขาว แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
   อดุลยเดชฯ 

สีประจ ามหาวิทยาลัย    
   

 
 
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    :  แคฝรั่ง   

 
ชื่อสามัญ  Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.  
ชื่อวงศ ์  PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA

สีเทา   หมายถึง   ปัญญา 
สีเหลือง    หมายถึง   คุณธรรม
   

 
 

 

    

 

 

   ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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ปรัชญา (Philosophy)   

  “ความรู้ดี  มีคณุธรรม  น าชุมชนพัฒนา”  

พันธกิจ (Mission)  

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  คู่คณุธรรม  

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  ภูมิปัญญาและถา่ยทอดสู่ชมุชุนและสังคม 

3.  บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและสังคม  

4.  ท านุบ ารุง  และเผยแพร่ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย 

5.  พัฒนาชุมชนและสังคม  ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ  และนโยบายการพัฒนาประเทศ 

6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาภมูิปัญญา  พร้อมรับประชาคมอาเซยีนและโลกาภิวัตน”์ 

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness)  

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ  และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน”  

 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  (Identity)  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซื่อสัตย์  อดทน  มีจิตอาสา  กา้วหน้าเทคโนโลยี”  

ค่านิยม (Shared Value) 

“บัณฑิต  ย่อมฝึกตน : อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา” 

 

    

 

 

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

  

 

 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

สภำมหำวิทยำลัย

อธิกำรบดี

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

- กองกลาง 
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยำลัย

- คณะเกษตรและชีวภาพ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะศึกษาศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  

หน่วยงำนอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

สถำบัน / ศูนย์ / ส ำนัก

- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

หน่วยงำนจัดตัง้ภำยใน

- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา
- ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
- ส านักงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงำนสิทธปิระโยชน์

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(จันทรเกษมปาร์ค)
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และสระว่ายน้ า
- โรงพยาบาลสัตว์ 
- ร้านค้าสวัสดิการ

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนมหำวทิยำลัย

รองอธิกำรบดี

ผู้ช่วยอธิกำรบดี



 

 
 

 

  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี

๐ ส านักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยำลัย

๐ คณะเกษตรและชีวภาพ
- ส านักงานคณบดี

๐ คณะวิทยาศาสตร์
- ส านักงานคณบดี
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ส านักงานคณบดี
- ภาควิชามนุยศาสตร์
- ภาควิชาสังคมศาสตร์

๐ คณะวิทยาการจัดการ
- ส านักงานคณบดี

๐ คณะศึกษาศาสตร์
- ส านักงานคณบดี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม *

๐ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก *
- ส านักงานคณบดี

๐ บัณฑิตวิทยาลัย *
- ส านักงานคณบดี

สถำบัน / ศูนย์ / ส ำนัก

๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา
- ส านักงานผู้อ านวยการ

๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส านักงานผู้อ านวยการ

๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
- ส านักงานผู้อ านวยการ

๐ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ส านักงานผู้อ านวยการ

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท * 
- ส านักงานผู้อ านวยการ

หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน
มหำวิทยำลัย

- ส านักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป *
- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา *
- ส านักงานตรวจสอบภายใน *
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย *
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ *
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) *
- โรงพยาบาลสัตว์ *
- สถานพยาบาล *

 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

รายงานประจ าปี 2556 
1

0 

หมำยเหตุ : *  เป็นหน่วยงานภายในทีจ่ัดตั้งขึน้โดยสภามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

สภำมหำวิทยำลัย 
(มำตรำ 16)

อธิกำรบดี (มำตรำ 27)

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
(มำตรำ 23)

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
(มำตรำ 25 )

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำน
(มำตรำ 49)

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
(ประกำศ กพอ. ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550)

สภำวิชำกำร
(มำตรำ 20)



 

 

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

                                                                                    

  

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. นำยบุญปลูก  ชำยเกตุ  
       นายกสภามหาวิทยาลัย 
  2. รองศำสตรำจำรยอ์ินทร์  ศรีคุณ  
       อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  3. รองศำสตรำจำรยส์ุมำลี  ไชยศุภรำกุล 
       อธิการบดี 
  4. ศำสตรำภิชำนไกรฤทธิ์  บณุยเกียรต ิ
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
  5. นำงดวงสมร  วรฤทธิ ์
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
  6. ศำสตรำจำรยป์รำโมทย์  ประสำทกุล 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
  7. นำยวิชัย  โชคววิัฒน 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
  8. นำยวีระ  ธีระภัทรำนนท ์
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
  9. นำยทวีศักดิ์  วรพวิุฒิ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
10. รองศำสตรำจำรยเ์ทือ้น  ทองแก้ว 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
11. นำยสมโภชน์  นพคุณ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
12. ศำสตรำจำรยอ์ภิชำต  สุขส ำรำญ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
13. คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ 
       กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
14. ศำสตรำจำรยเ์กียรตคิุณยงยุทธ วชัรดุล 
       ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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15. นำยประเสริฐ ฉิมท้วม 
       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
16. นำงกุลชไม  สืบฟัก  
       กรรมการจากผู้บริหาร 
17. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประไพ บวรฤทธิเดช 
       กรรมการจากผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยะผำด  วิวัฒน์พงษ์  
       กรรมการจากผู้บริหาร 
19. นำยรำเชนทร์  เหมือนชอบ 
       กรรมการจากผู้บริหาร 
20. นำยจกัษุ  ตะกรุดแกว้ 
       กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
21. นำยพสิุทธิ์  พวงนำค 
       กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
22. รองศำสตรำจำรยส์ุภำคย์  ดุลสัมพนัธ ์
       กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
23. นำยเอกพงษ์  สำรนอ้ย  
       กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
24. นำยเอนก  เทียนบูชำ 
       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
25. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นนัทวรรณ บัวรำ 
       ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

 

    

 

 

   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ต่อ) 
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13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1. รองศำสตรำจำรยส์ุมำลี  ไชยศุภรำกุล 
       อธิการบดี   
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร 
       รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและสิทธิประโยชน์ 
  3. นำยเอนก  เทียนบชูำ 
       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
  4. รองศำสตรำจำรย์นันทกำ   ทำวุฒิ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  5. นำงพิมลรัตน์  วนสัณฑ ์
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยะผำด  วิวัฒน์พงษ ์
       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรณ  บัวรำ 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ 
  8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมนึก  ธัญญำวินิชกุล 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยส านกังานอธิการบด ี
  9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกศกมล  สุขเกษม 
       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โกเมนทร์ บุญเจือ 
       คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บริบูรณ์ ศรีมำชัย 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประไพ  บวรฤทธิเดช 
       คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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13. นำยรำเชนทร์  เหมือนชอบ 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยรั์ตนำ  เฉลิมกลิน่ 
       คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยไ์สว  ฟักขำว 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
16. นำงกุลชไม  สืบฟัก 
       ผู้อ านวยการส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 
17. นำยเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร  
       ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. นำยบุญเกียรติ  ชีระภำกร 
      ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
19. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ัญญำ  ธีระวิทยเลิศ  
       ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
20. นำยสงกรำนต์ สุขเกษม  
       ผู้อ านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ถำพร  ถำวรอธิวำสน ์
       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
22. นำยประเสริฐ ฉิมท้วม 
       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ต่อ) 
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15 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 1. รองศำสตรำจำรยส์ุมำลี  ไชยศุภรำกุล 
      อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 2. รองศำสตรำจำรยณ์รงค์ชัย  ปิฎกรัชต ์
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 3. รองศำสตรำจำรยป์รียำนุช  อภิบุณโยภำส 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4. รองศำสตรำจำรยพ์ัฒนำ  สุขประเสริฐ 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 5. ศำสตรำจำรยม์นัส  พรหมโคตร 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 6. รองศำสตรำจำรยส์มถวิล  ธนะโสภณ 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 7. รองศำสตรำจำรยจ์ันทร์พร  นวลแพ่ง 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
 8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพด ี พิลำศลักษณ ์
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
 9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำณ ีด่ำนวิริยะกุล 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรำงค ์ ธรรมโวหำร 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอกพรรณ ธัญญำวินิชกุล 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
12. นำงพิมลรัตน ์ วนสัณฑ ์
      กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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17 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ด้านบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บุคลากรรวมจ านวนท้ังส้ิน  819   คน   จ าแนกเป็นข้าราชการ จ านวน  125  คน 
แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 105 คน สายสนับสนุน จ านวน 20 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 410 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการจ านวน 288 คน สายสนับสนุน จ านวน 124 คน  พนักงานราชการ จ านวน 14 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 25 คน 
อาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 35 คน เจา้หน้าที่ประจ าตามสัญญา จ านวน 208 คน  โดยมผู้ีมีต าแหน่งทางวิชาการ
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 428 คน จ าแนกเป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 45 คน และอาจารย ์
จ านวน 377 คน 

 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร และสำยงำน 

ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุ รวม 

1. ข้าราชการ 105 20 125 

2. พนักงานราชการ - 14 14 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 288 124 412 

4. ลูกจ้างประจ า - 25 25 
5. อาจารย์ประจ าตามสัญญา 35 - 35 

6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - 208 208 

รวม 428 391 819 

คิดเปน็ร้อยละ 52.26 47.74 100.00 
 

0

50

100

150

200

250

300

สายวิชาการ สายสนับสนุน

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจ าตามสัญญา

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

เจ้าหน้าที่ประจ าตาสัญญา

แผนภูมทิี่ 1 สรุปจ ำนวนบุคลำกร มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม จ ำแนกตำมสำยงำน   

 

 

จ านวน (คน) 288 

35 
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124 

25 

208 

20 

105 

ประเภทสายงาน 

14 0 0 0 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล  วันที่ 30 กันยายน  2556 



 

 

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 2 บุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทหน่วยงำนและสำยงำน  

คณะ/หนว่ยงำน 

สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุวิชำกำร 

รวม 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต
าม

สัญ
ญ
า 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

ลูก
จ้า
งป

ระ
จ า

 

พนั
กง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ
้าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา

ม
สัญ

ญ
า 

  1.  คณะเกษตรและชีวภาพ  6 11 3 -   4 - - 9   34 

  2.  คณะวิทยาศาสตร ์ 32 72 7 1   9 1 - 20 141 

  3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 29 85 5 - 11 - -   9 139 

  4.  คณะวิทยาการจดัการ 23 63 - - 12 - -   9 107 

  5.  คณะศึกษาศาสตร์ 15 51 10 - 10  2 - 10   98 

  6.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก -  6 10 -   8  1 - 11   36 

  7.  บัณฑิตวิทยาลัย - - - -   2 - -   6    8 

  8.  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

- - - -   5  1 - 13  19 

  9.  ศูนย์การศึกษา จันทรเกษม - สหะพาณิชย์ - - - - - - -   1    1 

10.  สถาบันวจิัยและพัฒนา - - -   1   4 - -   2    7 

11.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -   1   8 - 2 38   49 

12.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - -   1    8 - -   8   17 

13.  ส านักงานอธิการบด ี - - - 13 29 20 7 47 116 

    กองกลาง - - -   6   8 14 3 21   52 
    กองนโยบายและแผน - - -   1   8 - 1   5   15 
    กองพัฒนานักศึกษา - - -   1   5   1 1 10   18 
    กองบริหารงานบุคคล - - -   2   4   1 1   4   12 
    กองคลัง - - -   3   4   4 1   7   19 
14.  ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - -   3 - -   1    4 

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

16.  ส านักศิลปะและวฒันธรรม - - -   1   3 - - -   4 

17.  ส านักประกันคุณภาพการศกึษา - - - -   4 - 2    6 

18.  ส านักงานหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป - - - - - - 1  1   2 

19.  ศูนย์ภาษา - - - - 1 - 1   2  4 

 



 

 
 

20 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 2 บุคลำกร จ ำแนกตำมประเภทหน่วยงำนและสำยงำน  (ต่อ) 

คณะ/หนว่ยงำน 

สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุวิชำกำร 

รวม 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต
าม

สัญ
ญ
า 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

ลูก
จ้า
งป

ระ
จ า

 

พนั
กง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ
้าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา

ม
สัญ

ญ
า 

20.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
       (จันทรเกษมปาร์ค) 

- - - - - - - 12 12 

21.  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า - - - - - - -  2  2 

22.  โครงการจัดการนักศกึษานานาชาติ - - - - - - -  2  2 

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

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

รวม 105 288 35 20 124 25 14 208 819 

 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนบคุลำกร จ ำแนกตำมคุณวุฒิและสำยงำน   

ประเภทสำยงำน/หนว่ยงำน 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. สายวชิาการ -    28 347 53 428 

2. สายสนับสนุน 124 252  15 - 391 

รวม 124 280 362 53 819 

คิดเปน็ร้อยละ 15.14 34.19 44.20 6.47 100.00 
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แผนภูมิที่ 2 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ  ปีงบประมำณ 2556 

 

จ านวน (คน) 
347 

28 53 

ประเภทสายงาน 

15 0 

252 
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0 



 

 

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 4 จ ำนวนบคุลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหนง่ทำงวชิำกำร   

คณะ/วิทยำลัย ศำสตรำจำรย ์
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย ์
อำจำรย ์

รวม
ทั้งหมด 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ - -  4  16    20 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ - 2 13   96 111 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ - - 11   65    76 

4. คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

- 3  7 109 119 

5. คณะวิทยาการจัดการ - 1 10   75   86 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - -   16   16 

รวม - 6 45 377 428 

คิดเปน็ร้อยละ - 1.40 10.51 88.08 100.00 
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จ านวน (คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

377 
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แผนภูมิที่ 3 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร   

 



 

 
 

22 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ เกษียณอำยุรำชกำร จ ำแนกตำมสำยงำน  

ปีงบประมำณ  
สำยวิชำกำร 

รวม 
สำยสนับสนนุ 

รวม รวมทั้งหมด 
อำจำรย ์ ผศ. รศ. ผู้อ ำนวยกำร วิศวกร ลูกจ้ำงประจ ำ 

2556 4 8 2 14 - 1 - 1 15 

2557 2 3 1   6 1 1 1 3   9 

2558 5 5 2 12 - - 3 3 15 

2559 2 6         -      8 - - 1 1  9 

2560 3 2 1   6 - - - -  6 

2561 2 3 1   6 1 - - 1  7 

รวม 18 27 7 52 2 2 5 9 61 
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แผนภูมทิี่ 4 จ ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ที่เกษียณอำยุรำชกำร จ ำแนกตำมสำยงำน 

 

จ านวน (คน) 

ประเภทสายงาน 

52 

9 



 

 

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ด้านนักศึกษา 

ตำรำงที่ 6 จ ำนวนนักศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ปีกำรศึกษำ 2556  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ   

ระดับกำรศึกษำ ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม คิดเปน็ร้อยละ 

1. ปริญญาตร ี 12,875 2,958 15,833 97.70 

2. ประกาศนียบตัรบัณฑิต -      96       96   0.59 

3. ปริญญาโท -    161     161   0.99 

4. ปริญญาเอก -   116     116   0.72 

รวมทั้งสิน้ 12,875 3,331 16,206 100.00 
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แผนภูมิที่ 5 สรุปจ ำนวนนักศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีกำรศึกษำ 2556 
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ระดับการศึกษา 

จ านวน (คน) 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2556 



 

 
 

24 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 7 จ ำนวนนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2556 จ ำแนกตำมคณะ / วิทยำลัย 

คณะ / วิทยำลัย 
ระดับปริญญำตรี 

ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ       163 -    163 

2. คณะวิทยาศาสตร ์    2,350   442 2,792 

3. คณะศึกษาศาสตร ์    1,994   283 2,277 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    3,489    699 4,188 

5. คณะวิทยาการจัดการ    4,517 1,534 6,051 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก       362 -    362 

รวมทั้งสิน้ 12,875 2,958 15,833 

  หมำยเหตุ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักเรียนระดับปฐมวยั จ านวน  115  คน 
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แผนภูมิที่ 6 จ ำนวนนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2556 
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25 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนนักศึกษำ ระดับบัณฑติศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 จ ำแนกตำมหลกัสูตร   

หลักสูตร 
ภำคพิเศษ/นอกเวลำ รวม 

  ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ประกำศนียบัตรบัณฑิต         

ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู 96 - - 96 

ปริญญำโท   
  

  

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑติ     - 88 - 88 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    - 54 - 54 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - 19 - 19 

ปริญญำเอก 
   

  

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต   - - 60 60 

2. หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ  - - 11 11 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต  - - 45 45 

รวมทั้งสิน้ 96 161 116 373 
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แผนภูมิที่ 7 จ ำนวนนักศึกษำ ระดับบัณฑติศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2556 

 



 

 
 

26 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 9 จ ำนวนนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปกีำรศึกษำ 2556  

             จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม คิดเปน็ร้อยละ 

1. ปริญญาโท 2,783 727 3,510 91.50 

2. ประกาศนียบตัรบัณฑิต - 268    268   6.99 

3. ปริญญาโท -  44     44   1.15 

4. ปริญญาเอก - 14    14   0.36 

รวมทั้งสิน้ 2,783 1,053 3,836 100.00 
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แผนภูมิที่ 8 สรุปจ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปกีำรศึกษำ 2556 

 



 

 

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 10 จ ำนวนนกัศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  ระดับปริญญำตรี  ปีกำรศึกษำ 2556 จ ำแนกตำมคณะ   

คณะ/วิทยำลัย 
ภำคกำรศึกษำ 

ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ       19 -       19 

2. คณะวิทยาศาสตร ์     487  115     602 

3. คณะศึกษาศาสตร ์     366     1     367 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     677 175     852 

5. คณะวิทยาการจัดการ        1,179 436        1,615 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก       55 -      55 

รวมทั้งสิน้ 2,783 727 3,510 
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แผนภูมทิี่ 9 สรุปจ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2556 

 

จ านวน (คน) 

19 

602 

367 

1,615 

852 

55 
หน่วยงาน 



 

 
 

28 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 11 จ ำนวนนกัศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  ระดับบัณฑติศึกษำ  ปกีำรศึกษำ 2556  จ ำแนกตำมหลกัสตูร 

หลักสูตร 
ระดับกำรศึกษำ 

ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
    

หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต 268 - -      268 

ปริญญำโท 
    

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ -        14 -  14 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -        20 -  20 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -  5 -    5 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -  5 -    5 

ปริญญำเอก 
    

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต - - 7    7 

2. หลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ - - 2    2 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต - - 5   5 

รวมทั้งสิน้ 268 44 14 326 
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จ านวน (คน) 

ระดับการศึกษา 

268 

44 
14 

แผนภูมทิี่ 10 สรุปจ ำนวนนกัศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2556 

 



 

 

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ด้านหลักสูตร 

ระดับปริญญำตรี 

ตำรำงที่ 12 หลักสตูร / สำขำที่เปดิสอน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับปริญญำตรี มหำวทิยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม   

คณะ หลักสูตร / สำขำวชิำ 

คณะเกษตรและชีวภำพ หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์

  สาขาวชิาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชมุชนเมือง 

  สาขาวชิาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ 

คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

  สาขาวชิาเคม ี

  สาขาวชิาชีววิทยา 

  สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์

  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 

  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมเีดีย 

  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 

  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  

  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  



 

 
 

30 รายงานประจ าปี 2556  

 ตำรำงที่ 12 หลักสูตร / สำขำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  (ต่อ) 

คณะ หลักสูตร / สำขำวชิำ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 

  สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑติ (ศ.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

  หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิาการจัดการ 

  สาขาวชิาการเงินการธนาคาร 

  สาขาวชิาการตลาด 

  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
  หลักสูตรบัญชีบณัฑติ (บช.บ 4 ปี) 

  สาขาวชิาบัญช ี

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิาภาษาไทย 

  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

  สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  สาขาวชิาภาษาจีนธุรกจิ 

  สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

  สาขาวชิาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 

  สาขาวชิาศิลปกรรม 

  สาขาวชิาดนตรีไทย 

  สาขาวชิาดนตรีสากล 

  สาขาวชิานาฏศิลป์และศิลปการแสดง 

  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

  สาขาวชิาการบริหารและการพัฒนาชุมชน 

  สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 
  สาขาวชิาวัฒนธรรมศึกษา 

  สาขาวชิาภูมศิาสตร์และประวัติศาสตร์เชงิท่องเที่ยว 



 

 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 12 หลักสูตร / สำขำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  (ต่อ) 

คณะ หลักสูตร / สำขำวชิำ 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ หลักสูตรนติิศำสตรบัณฑติ (น.บ. 4 ปี) 

  สาขาวชิานติิศาสตร ์

  หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 

  สาขาวชิาภาษาจีน  

คณะศึกษำศำสตร์ หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 

  สาขาวชิาจิตวิทยา 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

  สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ 

  สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย   

  สาขาวชิาพลศกึษา  

  สาขาวชิาภาษาจีน 

  สาขาวชิาภาษาไทย 

  สาขาวชิาสังคมศึกษา 

  สาขาวชิาการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (การประถมศึกษา) 

วิทยำลัยกำรแพทยท์ำงเลือก หลักสูตรแพทย์แผนจีนบณัฑติ (พจ.บ. 5 ปี) 

  สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน 
 

ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 

ตำรำงที่ 13 หลักสตูร / สำขำทีเ่ปดิสอน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับประกำศนียบัตรบัณฑติ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม   

วิทยำลัย หลักสูตร / สำขำวชิำ 

บัณฑิตวทิยำลัย ประกำศนียบัตรบัณฑิต 

  ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 

 



 

 
 

32 รายงานประจ าปี 2556  

ระดับปริญญำโท 

ตำรำงที่ 14 หลักสตูร / สำขำที่เปดิสอน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับปริญญำโท มหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม   

วิทยำลัย หลักสูตร / สำขำวชิำ 

บัณฑิตวทิยำลัย หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รป.ม.) 

  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ 

  หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม.) 

  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  

  สาขาวชิาการจัดการการกีฬา  

  หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑติ (ค.ม.) 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  

  สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

  สาขาวชิาการบริหารการศกึษา 

 

ระดับปริญญำเอก 

ตำรำงที่ 15 หลักสตูร / สำขำที่เปดิสอน ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับปริญญำเอก มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม   

วิทยำลัย หลักสูตร / สำขำวชิำ 

 บัณฑิตวิทยำลัย หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบณัฑติ (ค.ด.) 

  สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร  

  หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด.) 

  สาขาวชิาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา  

  สาขาวชิาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

  สาขาวชิาการจัดการ  

  หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (บธ.ด.) 

  สาขาวชิาการจัดการการกีฬา  

 

 

 

 



 

 

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ด้านงบประมาณ 

 งบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 637,825,100 บาท  แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 304,720,100 บาท เป็นงบประมาณเงิน
รายได้ จ านวน 333,720,100 บาท ดังตารางรายละเอียด 

ตำรำงที่  16 จ ำนวนงบประมำณ  จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ   

แหล่งเงนิ จ ำนวน (บำท) คิดเปน็ร้อยละ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 304,720,100 47.77 

2. เงินรายได ้ 333,105,000 52.23 

รวม 637,825,100 100.00 

ยอดเงนิ หกร้อยสำมสิบเจ็ดลำ้นแปดแสนสองหมืน่ห้ำพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน 

 

 

 
 

 

 

 

 

47.77%52.23%

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

แผนภูมทิี่ 11 กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2556  

ที่มา : กองนโยบายและแผน  วันที่ 30 กันยายน 2556 



 

 
 

34 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่  17 จ ำนวนงบประมำณ  จ ำแนกตำมหน่วยงำน  

หนว่ยงำน 
งบประมำณ
แผ่นดิน 

ร้อยละ 
งบประมำณ 
เงินรำยได ้

ร้อยละ รวม 

งบประมำณคณะ 20,088,500 6.59 54,678,500 16.41 74,767,000 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 1,121,500 0.37 514,800 0.15 1,636,300 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 8,003,700 2.63 4,850,600 1.46 12,854,300 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 3,035,500 1.00 2,578,200 0.77 5,613,700 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,890,900 0.95 6,014,800 1.81 8,905,700 

5. คณะวิทยาการจัดการ 3,602,300 1.18 8,929,600 2.68 12,531,900 

6. บัณฑิตวิทยาลัย - - 9,131,500 2.74 9,131,500 

7. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 590,400 0.03 - - 590,400 

8. ศูนย์การศึกษา มจษ.  - ชัยนาท 92,000 0.19 6,139,700 1.84 6,231,700 

9. ศูนย์การศึกษา มจษ. - สหะพาณิชย ์ - - 4,976,900 1.49 4,976,900 

10. ศูนย์การศกึษา มจษ. - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ - - 9,461,600 2.84 9,461,600 

11. งบบูรณาการ (ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

752,200 0.25 2,080,800 0.62 2,833,000 

งบประมำณ ศูนย์ / ส ำนัก 10,024,000 3.29 17,169,900 5.15 27,193,900 

12. ส านักงานอธิการบด ี 5,009,000 1.64 8,184,700 2.55 13,193,700 

   กองกลาง 1,149,000 0.38 5,433,100 1.63 6,582,100 

   กองคลงั 300,000 0.01 647,800 0.19 947,800 

   กองนโยบายและแผน 300,000 0.10 464,200 0.14 764,200 

   กองบริหารงานบุคคล 300,000 0.10 237,500 0.07 537,500 

   กองพัฒนานักศึกษา 2,960,000 0.97 1,402,100 0.42 4,362,100 

13. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 550,000 0.18 736,300 0.22 1,286,300 

14. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,698,000 0.89 2,753,700 0.83 5,451,700 

15. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 917,000 0.30 533,100 0.16 1,450,100 

16. สถาบันวจิัยและพฒันา 300,000 0.10 445,700 0.13 745,700 

17. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 550,000 0.18 294,300 0.09 844,300 

18. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - 320,000 0.10 320,000 

19.ส านักงานตรวจสอบภายใน - - 320,000 0.10 320,000 



 

 

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนงบประมำณ  จ ำแนกตำมหน่วยงำน  (ต่อ) 

หนว่ยงำน 
งบประมำณ
แผ่นดิน 

ร้อยละ 
งบประมำณ 
เงินรำยได ้

ร้อยละ รวม 

งบประมำณ ศูนย์ / ส ำนัก (ตอ่) 
     

20. ศูนย์ภาษา - - 337,800 0.10 337,800 

21. วิเทศสัมพันธ ์ - - 463,600 0.14 463,600 

22. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป - - 1,758,500 0.53 1,758,500 

23. ส านักงานสภาคณาจารย ์ - - 475,000 0.14 475,000 

24. สิทธิประโยชน ์ - - 547,200 0.16 547,200 

งบประมำณส่วนกลำง 274,607,600 90.12 233,631,200 70.14 508,238,800 

25. ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 274,607,600 90.12 233,631,200 70.14 508,238,800 

งบประมำณเงินรับฝำก - - 27,625,400 8.29 27,625,400 

26. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - - 23,225,400 6.97 23,225,400 

27. ศูนย์ฝึกประสบกาณ์วชิาชีพ  
(จันทรเกษมปาร์ค) 

- - 3,280,000 0.98 3,280,000 

28. โรงพยาบาลสัตว ์ - - 384,000 0.12 384,000 

29. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า - - 736,000 0.22 736,000 

รวม ( แผ่นดนิ - รำยได้) 304,720,100 100.00 333,105,000 100.00 637,825,100 
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แผนภูมทิี่ 12 กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร จ ำแนกตำมงบประมำณที่จดัสรร  

ประเภทงบประมาณ 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

20,088,550 

54,678,500 

10,024,000 17,169,900 

274,607,600 233,631,200 

0 
27,625,400 
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พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีพื้นที่ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้นที่ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในอ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  จ านวน 326 ไร่ 85 ตารางวา  

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อ จ ำนวนพืน้ที ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   89 ไร ่ 88 ตารางวา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 326 ไร ่ 85 ตารางวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วันที่ 30  กันยายน 2556 

15.  คณะเกษตรและชีวภาพ 

16.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17.  อาคารมานจิ  ชุมสาย   

18.  ลานจอดรถ 

19.  ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

20.  โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

21.  โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม 

22.  คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) 

23.  สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจง้ 

24.  สนามกีฬาในร่ม 

25.  ส านักศิลปะและวฒันธรรม 

26.  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า 

27.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี (จันทรเกษมปาร์ค) 

28. - 29.  บ้านพัก 

 

28.  อาคารบ้านพักขา้ราชการ 

 

1.  อาคารส านกังานอธิการบดี (อาคาร 32) 

2.  อาคารนวตักรรมการศกึษา (อาคาร 33) 

3.  อาคารพลศึกษา (โรงยมิ) 

4.  อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34) 

5.  อาคารกจิการนักศึกษา (อาคาร 32) 

6.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา (อาคาร 29) 

7.  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (อาคาร 25) 

8.  อาคารเรยีนรวม  (อาคา 28) 

9.  ศูนย์อาหาร (หอส้มต า) 

10.  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3) 

11.  คณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 2) 

12.  หอประชุม 

13.  อาคาร 4 (ส านกังานอธิการบดีหลังเกา่) 

14.  คณะวิทยาการจดัการ (อาคาร 9) 

 

คณะศึกษาศาสตร ์   ต่อภายใน  2003 

คณะวิทยาการจัดการ  ต่อภายใน  4006 
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ผังพื้นท่ีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม-ชัยนาท 

  

1. สระน้ า 

2. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย 

3. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตมู) 

4. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรัตน์   

5. อาคารเรียนแม่ทองค า เมฆโต 

6. สนามฟุตบอล 

7. อาคารเกษตรหลังที่ 1 

8. อาคารเกษตรหลังที่ 2 

9. สระน้ า 
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ด้านอาคารสถานที ่ 

 มหาวิทยาลัยราช ภัฏจันทรเกษม  ได้พัฒ นาและปรับปรุง ส่ิ งป ลูกสร้างภายในให้พร้อมส าหรับ  
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการรองรับนักศึกษาและการจัดการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันมีอาคาร  จ านวน 68 อาคาร  และอาคารที่ก าลังปรับปรุง จ านวน  2 อาคาร และศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จ านวน 10 อาคาร รวมทั้งสิ้น 80 อาคาร  แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 19 อำคำร จ ำแนกตำมประเภทอำคำร  

ที ่ ประเภทอำคำร จ ำนวน (หลัง) 

มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 68 
1. อาคารอ านวยการ 1 

2. อาคารเรียน - ปฏิบัติการ 29 

3. อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

4. อาคารกีฬาและสันทนาการ 6 

5. อาคารหอประชุม 1 

6. อาคารพาณิชย ์- สวัสดิการ 11 

7. อาคารพักอาศัย 18 

8. อาคารศิลปะและวัฒนธรรม 1 

ศูนย์กำรศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชัยนำท 10 

1. อาคารอ านวยการ 1 

2. อาคารเรียน  - ปฏิบัติการ 4 

3. อาคารกีฬา - สันทนาการ 1 

4. อาคารหอประชุม 2 

5. อาคารพักอาศัย 2 

รวม 78 

 
ตำรำงที่ 20 อำคำร จ ำแนกตำมอำคำรทีก่ ำลังปรับปรุง 

ที ่ อำคำรทีก่ ำลังปรับปรุง จ ำนวน (หลัง) 

1. อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) 10 ชั้น 1 

2. อาคารศูนย์การเรียนรวม (อาคาร 34) 8 ชั้น 1 

รวม 2  

 ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วันที่ 30 กันยายน 2556 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญา

พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์” การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาองค์กร

เสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันและการเข้า

สู่สังคมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความค านึงในวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา การเปิดสอนสาขาวิชาต่าง  ๆ  

จึงเป็นการตอบสนองการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการน าไปสู่การก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศ และรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเซียน (AEC) ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เพื่อการรับใช้ท้องถิ่น  

โด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่ ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ ป ร ะ เท ศ ช า ติ  

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ 

คณะเกษตรและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 

 กำรรับเข้ำศึกษำ 

 ระดับปริญญาตรี มีระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 วิธี คือ 

1. รับตรง เป็นการรับสมคัรนักเรยีนจากทั่วประเทศ 

2. โควตา เป็นการรับนักศึกษาจากการจัดสรรโควตา 

 ระดับอื่น ๆ มหาวิทยาลัยไดจ้ัดระบบการรับและการคัดเลือกตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
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คณะเกษตรและชีวภำพ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  มีวิสัยทัศน์  “เป็นแหล่งเรียนรู้   ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่ งมั่นพัฒนางานวิจัย  

เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม การคิดวิจารณญาณ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมงานวิจัย 

และพัฒนา บูรณากรองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน บริการวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทอีกทั้งยังส่งเสริม อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย และส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ ภายใต้การบริหารจัดการ

องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย  

  การจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะวิทยำศำสตร์  

 คณะวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่คุณธรรม น าภูมิปัญญา

พัฒนาสู่สากล” โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม  

และประเทศชาติ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนการบริหารจัดการ  

การวิจัยการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และสังคม การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี การวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสนองนโยบายตามแนวทางพระราชด าริ  

  โดยมีการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา  ได้แก่

สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 13 สาขาวิชา  

ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
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คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 คณะวิทยาการจัดการ ก าหนดวิสัยทัศน์ในการ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเครือข่ายวิชาการ 

สู่ชุมชนและสากล” ทั้งนี้ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพ มาตรฐานสากล และสร้าง

เครือข่ายกับต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริการวิชาการตามความ

ต้องการของชุมชนและสังคม ให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม และพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) ในทุกภาคส่วน 

  คณะวิทยาการจัดการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 หลักสูตร 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิ ชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชี  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์  

และการโฆษณา กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และส่ือใหม่ และกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์และส่ือออนไลน์ 

คณะศึกษำศำสตร์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ “เป็นองค์กรคุณภาพชั้นน าอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2560” การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามลักษณะ 

พึ่งประสงค์ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมโลก พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ด้านการศึกษา และถ่ายทอดสู่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บัณฑิตรักและท านุบ ารุงวัฒนธรรมอันดีงามและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

โดยมีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 11 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา เนื่องจาก 

ครูนั้นเปน็ปัจจัยส าคัญส าหรับทุกส่ิงทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา เป็นหัวใจและวิญญาณของระบบการศึกษาที่เป็นตัวชี้วัด

ว่าประเทศชาติจะสามารถพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป้าหมายการผลิตครูให้มีความรู้ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมนั้น 

ถือเป็นเป้าหมายหลักที่คณะศึกษาศาสตร์ยึดถือตลอดมา และยังคงยึดมั่นเพื่อเสริมสร้างการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพต่อไป 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ 

และภูมิปัญญาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชนเพื่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีด 

ความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ  ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน ”  

ส่งเสริมการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ภูมิปัญญาไทย 

ที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม พัฒนา ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความเป็น 

เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ช า ติ เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เท ศ แ ล ะ น า น า ช า ติ  

  โดยมีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย  10 สาขาวิชา  

ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจนีธุรกิจ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง  

และสาขาวิชาศิลปกรรม  2. ภาควิชาสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา

ชุมชน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 

วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก 

 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก “เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ท่ีมีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นผู้น า 

การรักษา พร้อมรับประชาคมอาเซียน ” มุ่ งมั่ นสร้างบัณฑิ ตวิชาชีพสาขาการแพทย์ทางเลือกให้มี คุณภาพ  

มีคุณ ธรรม  มี ความรู้ความสามารถในการตรวจรักษา และฟื้ นฟู สภาพ ผู้ป่ วย  มี ความสามารถในการวิจั ย  

สามารถป ฏิ บั ติ งาน ร่ วม กั บ ผู้ป ระกอบวิ ช าชี พ และ ผู้ป ระกอบ โรคศิ ลปะสาขาอื่ น  ๆ  ได้ อย่ า ง เหม าะสม 

  ปั จ จุ บั น มี ก า ร เปิ ด การ เรี ย น การสอน  1  ส าขาวิ ช า  ดั งนี้  ส าขาวิ ช าการแพ ทย์ แผน จี น บั ณ ฑิ ต  

ซึ่งเป็นศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์อีกทางหนึ่ง ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์ และน าความรู้  

มาดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท 

 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ให้โอกาสทางการศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
เป็ นแห ล่งเรียนรู้ตลอดชี วิต  พัฒ นาภูมิ ปัญญ าท้ องถิ่ นและสร้างสังคมอุดมคุณ ธรรม  การบริหารจัดการ  
แบบธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ  
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่สังคม บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ 
 

  



 

 
 

44 รายงานประจ าปี 2556  

บัณฑิตวิทยำลัย  

 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพการ

จัดการการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน มีวิสัยทัศน์  “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

และคุณธรรม มีความเป็นผู้น า เน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยีมาตรฐานที่เป็นสากล ”  

มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 8 หลักสูตร แบ่งเป็น  

ระดั บ ป ริญ ญ า เอ ก  จ า น วน  3  ห ลั ก สู ต ร   ได้ แ ก่  ห ลั ก สู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  มี  3  ส า ข า วิ ช า  คื อ  

ส า ข าก า รพั ฒ น าธ รรม า ภิ บ าล  ส าข า วิ ช า ส ห วิ ท ย าก า ร เพื่ อ ก า รพั ฒ น า  แ ล ะ ส าข า วิ ช า ก า รจั ด ก า ร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษาและการส่ือสาร ระดับปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา  

คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จ านวน  1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
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ด้านการวิจัย 

 การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขับเคล่ือนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

การบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งให้ค าปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการ

วิจัยและพัฒนา ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การวิจัยเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยควบคู่ไป  

กับการเรียนการสอน เป็นลักษณะการส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัยให้  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

ได้พัฒนาความรู้ ความสามาถในการผลิตผลงานวิจัย  นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

จึ ง เน้ น ส่ ง เส ริม งา น วิ จั ย เพื่ อ ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ ค ว า ม ส าม า รถ น าม าแ ก้ ปั ญ ห าข อ งชุ ม ช น แ ล ะ สั งค ม  

พร้อมสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ 

ในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย ด้านต่าง ๆ

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 10,247,837 บาท 

จ านวน 96 โครงการ โดยจ าแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 93 โครงการ จ านวน 9,479,504 บาท  

และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ จ านวน 768,333 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 21 โครงกำรวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม  จ ำแนกตำมแหล่งทนุ  

แหล่งทนุ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ ร้อยละ 
1. แหล่งทนุภำยนอก 93 9,479,504 92.50 
   -  แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน 22 6,403,200 62.48 
   - แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้ 71 3,076,304 30.02 
2. แหล่งทุนภำยนอก 3    768,333   7.50 

รวม 96         10,247,837         100.00 

 

 

62.48%  
งบประมาณแผ่นดิน 
6,403,200 บาท

30.02 % 
งบประมาณ

เงินรายได้ 3,076,304 
บาท

7.50 %  
งบประมาณภายนอก 

768,333 บาท

แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน

แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้

แหล่งทุนภายนอก

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  วันที่ 30 กันยายน 2556 

แผนภูมทิี่ 13 แหล่งทนุกำรสนบัสนนุงำนวิจัย มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 



 

 
 

46 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 22 งบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัย  จ ำแนกตำมแหล่งทนุ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ที ่ แหล่งทนุ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 

แหล่งทนุภำยในมหำวิทยำลัย     

1. งบประมาณแผ่นดิน 22  6,403,200 

2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรบัอาจารย์ 19  1,654,927 
3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรบัวิจัยในชั้นเรียน 26     260,000 
4. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรบับุคลากรสายสนับสนุน 10     614,418 

5. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรบัคณะ 3     489,959 

6. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรบันักศึกษา 13       57,000 

 รวม 93 9,479,504 

แหล่งทนุภำยนอกมหำวิทยำลยั    

7. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3     768,333 

 รวม 3    768,333 

รวมทั้งสิน้ 96    10,247,837 

 

ตำรำงที่ 23 งบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัย  จ ำแนกตำมแหล่งทนุและคณะ / ศูนย์ / ส ำนัก 

ที ่ คณะ ทุนภำยใน ทุนภำยนอก รวม 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ    791,402 168,333     959,735 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 3,750,942 -  3,750,942 

3. คณะศึกษาศาสตร ์    526,758 -     526,758 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     1,677,479 -   1,677,479 

5. คณะวิทยาการจัดการ    849,825 500,000   1,349,825 
6. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - 

ชัยนาท    250,000 100,000      350,000 

7. ศูนย์/ส านัก/สถาบัน 1,633,098 -    1,633,098 

  รวมทั้งสิน้ 9,479,504 768,333 10,247,837 
 

 

 



 

 

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ทุนอุดหนุนการวจิัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ในปีงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  แบ่งออกเป็น 
ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน   6,403,200 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ 
ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย์ จ านวน 19 โครงการ  เป็นเงิน 1,654,927 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ส าหรับวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 26 โครงการ เป็นเงิน 260,000 บาท  ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 614,418 บาท ทุนวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับคณะ   
จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 489,959 บาท  ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา จ านวน 13 โครงการ  
เป็นเงิน 57,000 บาท  รวมทั้งส้ิน  93  โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  9,479,504 บาท   ดังรายละเอียด 
 
ตำรำงที่ 24 โครงกำรวิจัยที่ไดรั้บกำรสนับสนนุจำกงบประมำณแผ่นดนิ จ ำแนกตำมคณะ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
และด้วงผิวดินของระบบนิเวศเกษตร  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ระยะที่ 3 

ผศ.โกเมนทร์  บุญเจือ 
น.ส.ศศิธร หาสนิ 

368,802 
 

คณะเกษตร
และชีวภาพ 

2. การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เกมส์เป็นฐานร่วมกับการใช้
กิจกรรมแบบศูนย์การเรียนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ
แท็บเล็ตส าหรับครูสายปฏิบัติการสอน 

นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา 420,000 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

3. การพัฒนาระบบการจัดการตารางและสายการแข่งขันกีฬา 
เทควันโด 

นายกิตติมศักดิ์ ในจิต 336,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

4. การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ ามันหอมระเหยจาก 
พืชวงศ์กะเพรา 

ผศ.เยี่ยมศิริ มณีพิสมัย 
รศ.ทพญ.เพชรัตน์ ไกรวพันธุ์ 
น.ส.เพลินพิศ ยะสินธิ ์

326,550 คณะ
วิทยาศาสตร ์

5. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกเพื่อลดภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาภัย 
น้ าท่วมของชุมชน จังหวัดชัยนาท 

 

ผศ.สมเดช เฉยไสย 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
นายสุภิชาติ เจนจิระปัญญา 
น.ส.สุธาสินีน์ บุรีค าพันธุ ์

422,100 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

6. การศึกษาคุณสมบัติของจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยที่บ่มด้วย
คลื่นไมโครเวฟ 

นายสุภิชาต ิเจนจิระปัญญา 
ผศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศ์ักดิ ์

217,980 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

7. สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของเบต้า -  
กลูแคนจากร าข้าว 

ดร.พัตราพร จอมเมืองบุตร 
 

178,500 คณะ
วิทยาศาสตร ์

8. การปรับปรุงคุณสมบัติของแก้วซิงค์บิสสมัทบอเรตที่เจือธาตุ 
หายาก 

ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค ์
ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว 

263,550 คณะ
วิทยาศาสตร ์

9. การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักโดยใช้การประมวลภาพ นายนิยม  สุทธหลวง 
นายกรวีร์ ว่องวิทย์การ 

186,900 คณะ
วิทยาศาสตร ์

10. การพัฒนาชุดให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการรู้
หนังสือของเด็กก่อนวัยเรียน 

รศ.ดร.ศรุดา ปัญญาโรจน์รุ่ง 
 

  99,750 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

 



 

 
 

48 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 24 โครงกำรวิจัยที่ไดรั้บกำรสนับสนนุจำกงบประมำณแผ่นดนิ จ ำแนกตำมคณะ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

11. พรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของโลก : ผลความเป็นพิษ
ของมหาพรหมราชินีต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงจากมนุษย์ 

ผศ.รัตนา เฉลิมกลิ่น  
ผศ.นันทวรรณ บวัรา 
นายเมธี รุ่งโรจน์สกุล 
นายพัฒนพงศ์ จินดามงคล 

365,400 
 

คณะวิทยาศาสตร ์

12. การวิจัยเพ่ือการพัฒนานักวิจัยภาครัฐในท้องถิ่นจังหวัด
ชัยนาท 

ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ 
ผศ.ดร.จุไรรัตน์ ทองค าชื่นวิวัฒน ์
ดร.ชวนิดา สุวานิช 

345,240 
 

คณะศึกษาศาสตร ์

13. การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการชี้น าตนเองเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับครูวชิาชีพ 

ผศ.ดร.สุรางค์  ธรรมโวหาร 
น.ส.สิรินพร บ้านแสน 
น.ส.สุวิชา วันสุดล 

131,093 
 

คณะศึกษาศาสตร ์

14. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการเยียวยาและช่วยเหลือ 
ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภยัธรรมชาติ 

นายกรณัท  สร้อยทอง 
นายอัครเดช มณีภาค 
น.ส.นฤมล ชมโฉม 

148,596 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

15. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการเล่น
พนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย 

นายอัครเดช  มณีภาค 
น.ส.นฤมล ชมโฉม 

191,877 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

16. การสร้างและการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างศักยภาพและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

น.ส.ชนัฏา  โสมณวัฒน์ 
น.ส.ปาริชาต ฉิมคล้าย 
Ms. Truonq Thuy Duong 

386,316 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

17. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ผศ.ประชิด  ทิณบตุร  
นายฐปนนท์ อ่อนศรี 
น.ส. เกวรินทร์ พันทวี         

250,000 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

18. การพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตภาคใต้ฉบบั
การ์ตูนภาษาต่างประเทศ 

นางสาวสิริกร เลิศลคัธนาธาร 250,866 
 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

19. การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนสู่
วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 

นางสาวนสิา บุญทะสอน  
ผศ.ดร.สุดารัตน์ มานะ 
ผศ.ดร.บังอร พลเตชา 

245,000 
 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

20. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนดอนอรัญญิก ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน ์
น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 
น.ส.วิลาสินี ซูทอง 

250,000 
 

ศูนย์การศึกษา 
มจษ.-ชัยนาท 

21. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม (จัดสรรไว้ส าหรบัเผยแพร่ผลงานวิจัย) 

ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ 
 

640,320 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

22. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยใหแ้ก่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ 
 

378,360 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รวม  22  โครงกำร จ ำนวนงบประมำณทั้งสิ้น 6,403,200  

 



 

 

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 25 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับอำจำรย์ จ ำแนกตำมคณะ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. การพัฒนากระบวนการลอกเนื้อมะขาม น.ส.จันทร์จิรา พิมพาเรียน 117,600 คณะเกษตร 
และชีวภาพ 

2. ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในน้ าดื่มของนก
กระทาไข่ต่อสมรรถภาพ การผลิตภาวะเครียด  ความสามารถการ
ต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ปริมาณน้ าตาลในเลือดและระดับ
คอเลสเตอรอลในไข่แดง 

ผศ.สุเมธ ี กิตติพงศ์ไพศาล 
น.ส.แวววรี บุญเทียม 
 

105,000 
 

คณะเกษตร 
และชีวภาพ 

3. แนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและพฤติกรรมการ
เลือกรูปแบบการเดินทางที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบระบบ
ขนส่งมวลชนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน : กรณีศึกษา เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ 
นางสุกานดา สารน้อย 
น.ส.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย 

63,000 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

4. การพัฒนารูปแบบผนังกระจกของอาคารประหยัดพลังงานส าหรับ
ประเทศไทย 

นายจรัล  รัตนโชตินันท ์
นายพิธาน ไพโรจน ์

199,500 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

5. การศึกษารงคเลขของกราฟเชื่อมต่อเพื่อการประยุกต์ใช้ใน 
วิชาทฤษฎีกราฟ 

น.ส.สุภาภรณ ์ สดวกด ี
 

42,262 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

6. ก า ร เพ า ะ เห็ ด ตี น แ รด  (Tricholoma crassom (Berk) Sacc.)  
สายพันธุ์ มจษ 1 เพ่ือเป็นสายพันธุ์การค้า 
 

นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 
นายสยาม อรุณศรีมรกต 
น.ส.อนงคณ์ หัมพานนท์ 

130,200 คณะ
วิทยาศาสตร ์

7. การพัฒนาตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบผสมผสานเพื่อ
พิจารณาเทียบโอนรายวิชาด้วยเทคนิคการให้เหตุผลโดยใช้กรณี
เป็นฐานร่วมกันกับการถ่วงน้ าหนัก 

ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล 
นายวุฒินันท์ บุญโพธิ ์
 

78,750 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

8. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในคัมภีร์ยาสมุนไพรโบราณ   กรณีศึกษา  
บ้ านดอนอรัญญิ ก  ต าบลแพรกศรีราชา  อ า เภอส รรคบุ รี   
จังหวัดชัยนาท 

นายพิสุทธิ ์ พวงนาค 
 

115,500 
 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

9. การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

ผศ.ดร.อดิพล เปียทอง 
นางเยาวภา โชติวิชัย 
นางศุภพิชญ์ ประเสริฐน ู

40,425 
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10. การศึ กษาพฤติ กรรมการเรียนรู้ด้ วยตนเองของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุจินดา  ประเสริฐ 40,425 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

11. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิรายวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืออุตสาหกรรม การโรงแรมส าหรับระดับอุดมศึกษา
ในประเทศไทย 

นางปิยจิตร สังข์พานิช 
นางลักษณา ยาน้ าทอง 

78,750 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

12. การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าปกัสไบมอญ น.ส.อรวรรณ เช้ือน้อย 126,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

 

 



 

 
 

50 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 25 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับอำจำรย์ จ ำแนกตำมคณะ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

13. สตรีทัศน์ในนวนิยายจีนเรื่อง “บ้าน” ของปาจิน น.ส. ภัทรวด ีตรัยที่พึ่ง 39,900 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

14. การวางแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความยากจน  เชิงพื้นที่   ด้วยข้อมูล
สารสน เทศทางภู มิศาสตร์   กรณี ศึ กษ าอ า เภอสรรคบุ รี   
จังหวัดชัยนาท 

นางสุกานดา สารน้อย 
น.ส.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย 
 

115,500 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

15. การคุ้ ม ค รองแ รงงานนั กศึ กษ าที่ ท า งานบางช่ ว ง เวล า  
: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.เบญจวรรณ  ธรรมรัตน์ 
นางพัชมณ ใจสอาด 

105,000 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

16. แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รศ.ดร.ชนิดา  ม่วงแก้ว 
 

47,250 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

17. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการสูบบหุรี่ในสถานศึกษา นางพัชมณ  ใจสะอาด 
น.ส.เบญจวรรณ  ธรรมรัตน์ 

74,865 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

18. กลยุทธ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสง่เสริม
การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ในเขตจตุจักร  

ผศ.ดร.จุไรรัตน ์ 
ทองค าชื่นวิวัฒน์ 
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลศิ 

105,000 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

19. ก าลั งขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบั ติ งานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.อาจารีย์  ประจวบเหมาะ 
นางปรางค์มณี เดชคุ้ม 

30,000 
 

คณะ 
วิทยาการจัดการ 

รวม  19  โครงกำร จ ำนวนงบประมำณทั้งสิ้น 1,654,927  
 

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ เพื่อกำรวิจัยในชั้นเรียน   จ ำแนกตำมคณะ 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อ
บนเว็บเรื่อง  การออกแบบเว็บเพจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 1/2556 

นายกิตติมศักดิ ์ ในจิต 
 

10,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดย
การเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานจากบทเรียนโปรแกรม 

น.ส.สุภาภรณ ์ สดวกด ี
 

10,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

3. การศึกษาผลของการใช้สื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
เร่ือง การเรนเดอร์พ้ืนผิววัตถุแบบเสมือนจริงด้วย V-Ray ในรายวิชา
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานสามมติในการเสริมสร้างทักษะการ
สร้างภาพเสมือนจริง 

นายเขมพันธ์  ขันธ์ธนโภคา 
 

10,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์



 

 

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ เพื่อกำรวิจัยในชั้นเรียน  จ ำแนกตำมคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

4. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการใช้งานโปรแกรมออกแบบวงจร
ดิจิตอลประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2556 

นายอภิชาติ  หาจัตุรัส 
 

10,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียนจากการใช้แผนผัง
แนวคิดสรุปเนื้อหาในรายวิชาความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3   ปีการศึกษา 1/2556 

ผศ.นัทญา จะเรียมพันธ์ 
 

10,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

6. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดอกไม้สดและใบตอง โดยใช้วิธีการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2556 

น.ส.วิธิดา  สิริทรัพย์
เจริญ 
 

10,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

7. ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค LT 
ที่ มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาที่ เรียนในรายวิชา 
จิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1/56 

นายฐิติวัสส ์ สุขป้อม 
 

10,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

8. การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้ชุดฝึกการเขียน 
ตัวอักษรจีน 

น.ส.สาทสิรัตน ์ สินธุธาน 10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

9. ส ารวจข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่มักพบ
เจอจากผู้เรียนในรายวิชาการแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ปาริชาต ิ ฉิมคล้าย 
 

10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

10. การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนส าเร็จรูป
ในรายวิชาCHIN2202 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน 

นายภูเศรษฐ ์ เพชรสุขศิร ิ
 

10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

11. การพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาฝรั่งเศสอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งประเทศไทย เร่ือง ประเพณีและวฒันธรรมไทย เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม 

นางปิยจิตร สังข์พานิช 
 

10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

12. ผลการใช้กิจกรรมการอ่านบทความที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการก าหนดค าค้นในรายวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2556 

น.ส.วาทิน ีนิลงาม 
 

10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

13. ผลการใช้กิจกรรมทัศนศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ส่วนประสมทางการตลาด ในรายวิชาการตลาดสารสนเทศ  
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

น.ส.นิรมล  ชอุ่ม 
 

10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

14. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การลงรายการสารสนเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(MARC) ในรายวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา
ชั้นปีที่  3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ภาคเรียนที่ 1 / 56ปีการศึกษา 2556 

น.ส.กัญจนพร บุญมั่น 
 

10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์



 

 
 

52 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ เพื่อกำรวิจัยในชั้นเรียน   จ ำแนกตำมคณะ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

15. การใช้ ชุ ด กิ จก รรม เพื่ อ เพิ่ ม ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียน วิ ช า 
HRDM4201 การบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ดร.ปรางค์มณี เดชคุ้ม 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

16. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
วิชาการจัดการออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.ส.นันทิน ี สุดโททอง 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

17. การใช้กรณี ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในชั้น เรียน  เพื่ อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
โครงการ 

นายสิริพัฒน์  เสวิกุล 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

18. ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้กรณีศึกษา  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.ส.ศรินทร์  ขันติวัฒนะกุล 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

19. ผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่ อเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาทฤษฎีองค์การของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.ส.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

20. การสร้างข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกลุ่ม
ผู้เรียน รายวิชา BCOM 1701 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

นายสุรชาต ิบัวชุม 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

21. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะใช้ซอฟต์แวร์ด้าน
มัลติมีเดียของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม  โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ 

น.ส.เล็กฤทัย ขันทองชัย 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

22. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทาง
ธุรกิจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 

น.ส.ภัทรมน กล้าอาษา 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

23. ผลของการใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งในรายวิชาการจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

น.ส.โอปอ กลับสกุล 10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

24. การสอนโดยใช้กิจกรรมเกมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

นายสิทธ ิวงศ์ทองค า 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

25. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้กรณีศึกษาการสอนการวิเคราะห์ 
ตัวแปรในการวิจัยในวิชาวิจัยวิทยาทางการเงินและการธนาคาร 

นายสิริพัฒน์ เสวิกุล 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

26. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเครือข่ายและการ
สื่อสารข้อมูลธุรกิจที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบร่วมมือของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 

นายสุรเชษฐ ์จันทร์งาม 
 

10,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

 รวม  26 โครงกำร รวมงบประมำณทั้งสิน้ 260,000  

  



 

 

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่  27 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน      

                  จ ำแนกตำมหน่วยงำน 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

น.ส.รัชฏาภรณ์ สนเนตร ์
น.ส.ชยาภา อัตชู 

36,750 
 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

2. การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

น.ส.ชยาภา อัตชู 
น.ส.รัชฏาภรณ์ สนเนตร ์

36,750 
 

ส านักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

3. การพัฒนาคู่มือการซ่อมบ ารุงและรักษาหนังสือของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นางผกา มันดินแดง 
นายสหะ นาคเดช 
นางวาสนา มัสตูล 

36,750 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. รูปแบบห้องสมุดเคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางวาสนา มัสตูล 
นางผกา มันดินแดง 
 

36,750 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต คณุลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงคแ์ละความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี 2555 

น.ส.สุดารัตน ์จอมค าสิงห ์
น.ส.กรวิกา สุทธิโอฬาร 
น.ส.พัชรี ย าพันดุง 
 

152,250 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

6. การศึกษาสภาพปัญหาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย
ตามนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 

น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 
นายวิมล  มิระสิงห ์

168,168 
 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยส าหรับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิมล  มิระสิงห ์
น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 

36,750 สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

8. การพัฒนาแนวทางการเร่งรัดการท าภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

น.ส.ณาตยา มาเมืองกล 
 

36,750 บัณฑิตวิทยาลัย 

9. แนวทางการควบคุมภายในระบบบัญชแีละการเงิน กองคลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายอนุวัฒน์ ภักดี 
 

36,750 กองคลัง 

10. สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานเอกสารของกองคลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ขจรจิตร ธ ารงวิศว 
น.ส.จันทร์เพ็ญ วงศ์เสนา 

36,750 กองคลัง 

รวม  10  โครงกำร  รวมงบประมำณทั้งสิน้ 614,418  

 

 

 

 



 

 
 

54 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่  28 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ส ำหรับคณะ  จ ำแนกตำมคณะ  
 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชในแนวตั้งและในกระถาง
แขวนส าหรับชุมชนเมือง 

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ 
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล 
นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี 
น.ส.จิราภรณ์ จิรานภาพันธ์ 
นายธีรพล สืบศรี 
นายสมพร ดีดพิณ 

200,000 คณะเกษตร 
และชีวภาพ 

2. ชีพลักษณ์และนิเวศวิทยาของยางนา (Dipterocarpus alatus 
Roxb.) ในอ าเภอเมือง ชัยนาท อ าเภอสรรคบุรี อ าเภอสรรพยาและ
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ดร.อาภาภรณ์ เมนะคงคา 
ดร.อนงคณ์ หัมพานนท์ 
นางมนฤดี ไวทยวรรณ 
ดร.กิตติพล กสิภาร ์
ดร.สุกานดา ไชยยง 

200,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

3. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
และนั กศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

น.ส.นุชนาถ มีสมพืชน์ 
ผศ.เกศกมล สุขเกษม 
น.ส.ศศิพิมล แสงจันทร์ 
ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสขุ 
น.ส.อรนี บุญมีนิมิตร 
น.ส.สุมนา จันทรราช 

89,959 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

รวม  3  โครงกำร รวมงบประมำณทั้งสิน้ 489,959  

 

ตำรำงที่ 29 โครงกำรวิจัยที่ไดรั้บกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับนักศึกษำ จ ำแนกตำมคณะ   

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. ขั้นตอนวิธี SRBN (SRBN Algorithm) ที่สร้างจาก
แนวคิดของกราฟแฮมิลโทเนียน (Hamiltonion 
Graph) 

นายณัฐพล แสงสม 
 

น.ส.สุภาภรณ ์ 
สดวกด ี
 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

2. การสร้างรหัสผ่านโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีบทใน
เร่ืองสมภาค 

นายนัตพร   สรสง 
 

น.ส.สุภาภรณ ์ 
สดวกด ี

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิดแท่งจาก 
ถั่วเหลืองรสต้มย า 

น.ส.มาล ีแซ่ว้าง  
และคณะ 

ผศ.นัทญา  
จะเรียมพันธ์ 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะยมผสมแตงไทย น.ส.อังศุธร สมัครแก้ว  
และคณะ 

น.ส.สายชล ทองค า 
 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีจากแป้งเมล็ดขนุน น.ส.สุนิสา มหาโยธี  
และคณะ 

น.ส.สายชล ทองค า 
 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

6. การศึกษาคุณสมบตัิแป้งทีส่กัดจากเมล็ดทุเรียน  น.ส.แพรวนรินทร ์ 
สนกนก 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

 



 

 

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 29 โครงกำรวิจัยที่ไดรั้บกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับนักศึกษำ จ ำแนกตำมคณะ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หนว่ยงำน 

7. ฤทธิ์ยับยั้งเชื่อราของแชมพูผสมสารสกัดใบ
และเปลือกต้นเลี่ยน 

นายสรศักดิ ์ 
สุวรรณประทปี 

รศ.ดร.สุภาคย ์ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

8. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบ 
ต้นปีบ 

น.ส.พัชร ีพรหมเพียร ดร.พรเทพ ชมชื่น 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

9. กา รยั บ ยั้ งก า ร เจ ริญ เติ บ โต ขอ ง เชื้ อ รา 
Aspergillus parasiticus โดยใช้สารสกัดจาก
สมุนไพร 

น.ส.อัจฉรา นาคไร่ขิง 
 

ดร.ภคณัชฐ  
พลายงาม 
 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

10. ส ารวจความต้องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
เบื้ องต้ นของนั ก เรียน มัธยมศึ กษาปี ที่  1  
เขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ภาวิณ ีมุยค า 
และคณะ 

นางปิยจิตร  
สังข์พานิช 

3,000 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

11. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของวัยรุ่น 

น.ส.จุฑามาศ  ขามเทศ     
และคณะ 

นายพิชิต  ธิอ่ิม 
 

3,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

12. ประสิทธิภาพของสื่อภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมที่มีอิทธิพลต่อการรณรงค์
การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษา 

น.ส.อมรรัตน์  สัจวาที  
และคณะ 
 

นายพิชิต  ธิอ่ิม 
 

3,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

13. พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของวัยรุ่นใน
ห้องเรียนระหว่างการเรียนการสอน 

นายธนายุทธ  ชุพยัศ 
และคณะ 

นายพิชิต  ธิอ่ิม 
 

3,000 คณะ 
วิทยาการจัดการ 

รวม  13  โครงกำร รวมงบประมำณทั้งสิน้ 57,000  

 

ทุนอุดหนุนการวจิัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

 ในปีงบประมาณ  2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดท าวิจัย 
จาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ เป็นเงิน 768,333 บาท ดังรายละเอียด 
ตำรำงที่ 30 โครงกำรวิจัยที่ไดรั้บกำรสนับสนนุจำกงบประมำณแผ่นดนิ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

                (สกอ.) จ ำแนกตำมคณะ         

ที ่ ชื่อโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร งบประมำณ หนว่ยงำน 

1. การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการใช้มดเป็นตัวชี้วัดทาง
ชีววิทยาในระบบนิเวศเกษตร 

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ 
 

168,333 
 

คณะเกษตร
และชีวภาพ 

2. การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าเมืองของชาวลาวเวียงด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.วรรณา เรืองปราชญ์ 500,000 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

3. โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมวิจัยในอุดมศึกษา ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลศิ 100,000 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รวม  3  โครงกำร รวมงบประมำณทั้งสิน้ 768,333  

 



 

 
 

56 รายงานประจ าปี 2556  

ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีพึงให้บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

และตรงตามความต้องการของสังคม โดยรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีหลากหลาย เช่น การให้ค าปรึกษา ให้การ

อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนท างานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และชี้แนะสังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเรียน

การสอนและการวิจัย และยังสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการท าหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  

และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังกล่าว ได้ด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏจันทรเกษม คือ การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของชุมชน / ท้องถิ่น และพันธกิจ  

ด้านการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการสู่สังคม และ สมศ.  

ตัวบ่งชี้ที่ 8,9,18.1 และ 18.2 

  

 วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อประสานงานในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถด าเนินการครบวงจร

PDCA ของมหาวิ ท ย า ลัย  เพื่ อ น าค ว าม เชี่ ย วช าญ เฉพ าะทางของหน่ วย งาน ในก ารให้ บ ริก า รได้ อ ย่ า ง 

เป็นระบบ 

 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้มแข็งและ  

เกิดการเรียนรู้ 

 3. เพื่อท าการศึกษาและส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ของชุมชนและเผยแพร่งานวิชาการสู่ชุมชน  และจัดท าข้อมูล

พื้นฐานของชุมชน 

   4. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานบริการทางวชิาการ และงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

ดังรายละเอียดในตาราง 

 

 

 

 

 



 

 

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่  31 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2556   

  ประเภทงบประมำณแผ่นดิน จ ำแนกตำมคณะ  /  ศูนย์ / ส ำนัก 

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (คน) 

ควำมพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1.  คณะเกษตรและชวีภาพ 5    171 96.18 
2.  คณะวิทยาศาสตร์ 26 1,687 85.56 
3.  คณะศึกษาศาสตร ์ 12    569 88.58 
4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7      67 88.96 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 6    751 87.53 
6.  ส านักประกันคุณภาพการศกึษา 1    157 86.40 

รวมทั้งหมด 57 3,402 88.87 

 

ตำรำงที่  32 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปีงบประมำณ 2556   

   ประเภทงบรำยได้  จ ำแนกตำมคณะ  /  ศูนย์ / ส ำนัก 

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (คน) 

ควำมพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1.  คณะวิทยาศาสตร์ 2 60 87.80 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 192 85.00 
3.  คณะวิทยาการจัดการ 15 1,071 98.33 
4.  บัณฑิตวิทยาลัย 1 175 86.40 
5.  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 3 668 84.20 
6.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 676 83.33 

รวมทั้งหมด 29 2,802 87.51 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รายงานผลการปฏบิัติงานมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2556  วันที่ 30 กันยายน 2556 



 

 
 

58 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 33 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประเภทงบประมำณแผ่นดิน 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะเกษตรและชีวภำพ จ ำนวน 5 โครงกำร 

1. โครงการส่งเสริมใหค้ าปรึกษาด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะและฟาร์มแพะ 

2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเพาะเหด็ฟางในตะกร้า 

3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเพาะเหด็นางฟ้า 

4. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการเพาะเหด็เศรษฐกิจ 

5. โครงการให้ความรู้และบริการดา้นการดูแลสุขภาพสัตว์เล้ียง 

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 26 โครงกำร 

1. โครงการปลูกรักษาพรรณไมเ้พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. โครงการการอบรมให้ความรูด้้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3. โครงการปลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรต ิ

4. โครงการการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ตามหลัก Balanced Scroecard 

5. โครงการบริการวชิาการสู่ท้องถิ่นและชุมชน 

6. โครงการบริการใหค้วามรู้แกค่รูผู้สอน นักเรียน ด้านการใช้คอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (สู่โรงเรยีน) 

7. โครงการบริการใหค้วามรู้ดา้นการบ ารุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

8. โครงการอบรบการสร้างเนื้อหาทีใ่ช้สอนแกค่รูตามบริบทของโรงเรยีน 

9. โครงการบริการใหค้วามรู้แกค่รูผู้สอน นักเรียน ด้านการใช้คอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (สู่โรงเรียนท้องถิ่น) 

10. โครงการบริการใหค้วามรู้ดา้นการบ ารุงดูแลรักษาคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 

11. โครงการอบรบการสร้างเนื้อหาทีใ่ช้สอนแกค่รูตามบริบทของโรงเรยีน 

12. โครงการบริการวชิาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่นและชมุชน 

13. โครงการบรรยายและกจิกรรมเชงิปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่การประกันฯ 

14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์แก่สังคม 

15. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเปล่ียนขยะพลาสตกิใหเ้ป็นน้ ามันเชือ้เพลิง 

16. โครงการอบรมการเพาะเห็ด 

17. โครงการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิขั้นต้น  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ” 

18. โครงการการอบรม เรื่อง “คอมพวิเตอร์ส าหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2” 

19. การอบรม เรื่อง “คอมพวิเตอร์ส าหรับผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 3” 

20. โครงการโครงการให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ชมุชน 

21. โครงการบริการตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะน าวิธีการออกก าลังกาย 

 



 

 

59 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 33 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประเภทงบประมำณแผ่นดิน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะวิทยำศำสตร์ (ตอ่) 

22. โครงการการจดับรรยายพิเศษ/อบรมเชงิปฏิบัติการการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายใุนเขตกรุงเทพ ฯ
และปริมณฑล จ านวน 1 ครั้ง 

23. โครงการจัดอบรมการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

24. โครงการจัดอบรมดา้นนวตักรรมทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสาร คอมพิวเตอร์ในงานอตุสาหกรรม 

25. โครงการการจดัการแข่งขันหุ่นยนต์ B169 : B170 สปดีโซล่าเซลล์ขับเคล่ือนความเร็วดว้ย 

26. โครงการการจดัการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิดเยาวชนไทยท าได้ 

คณะศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 12 โครงกำร 

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาจติวิทยา 

3. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาอังกฤษ 

4. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาพลศึกษา 

5. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

6. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาคณติศาสตร์ 

7. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาภาษาจีน 

8. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

9. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการสาขาวิชาภาษาไทย 

10. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการวิจัย 

11. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจัดการชั้นเรยีน 

12. โครงการพัฒนาผู้บริหารประจ าการให้ได้รับวฒุิประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 7 โครงกำร 

1. โครงการอบรมศิลปะแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป 

2. โครงการอบรมการออกแบบลวดลายไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้บุคลากรในหนว่ยงานรัฐ 

4. โครงการศูนย์ใหค้ าปรึกษากฎหมายแกชุ่มชน 

5. โครงการตอบปัญหาทางกฎหมาย 

6. โครงการบริการจัดท าเพลงของสถาบัน 

7. โครงการต้นกล้าดนตรีจันทรเกษม 
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ตำรำงที่ 33 ผลกำรปฏบิัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประเภทงบประมำณแผ่นดิน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 6 โครงกำร 

1. โครงการอบรมบริการวชิาการดา้นคอมพิวเตอร ์

2. โครงการบริการวชิาการอบรมวิชาชีพและอบรมความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ณ สถานแรกรับ 

3. โครงการบริการวชิาการอบรมวิชาชีพและอบรมความรู้ทางการบริหารธุรกิจแก่คนพิการ 

4. โครงการบริการวชิาการหลักสูตรการส ารองที่นัง่แบบเบด็เสร็จ 

5. โครงการบริการวชิาการอบรมวิชาชีพแกค่นชรา บางแค 

6. โครงการบริการวชิาการอบรมวิชาชีพแกค่นตาบอด 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 1 โครงกำร 

 โครงการบรรยายทางวชิาการเรื่องความจริงของประเทศไทย ท าอย่างไรถงึจะรอด เมื่อเข้าสู่สมาชิกอาเซยีน 

 

ตำรำงที่ 34 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประเภทงบประมำณเงินรำยได้  

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 2 โครงกำร 

1. โครงการบริการวชิาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. โครงการบริการวชิาการดา้นคณติศาสตร์แก่นักเรยีนระดับมัธยมตอนปลาย 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  จ ำนวน 2 โครงกำร 

1. โครงการสารสนเทศเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

2. โครงการคลินิกกฎหมายเคลื่อนทีพ่ัฒนาท้องถิ่น 

คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 15 โครงกำร 

1. โครงการฝึกอบรมปฏิบัตกิารฝึกมอือาชีพเพื่อประกอบอาชีพอิสระแก่นักศึกษาและชุมชน 

2. โครงการบริการวชิาการเตรียมพร้อมคนพิการก่อนเขา้ท างาน 

3. โครงการอบรมการออมและห่างไกลยาเสพตดิมูลนิธิบ้านเดก็สร้างสรรค์ 

4. โครงการการถา่ยทอดความรู้สู่คนชราเรื่องการวางแผนทางการเงนิ 

5. โครงการส ารวจสภาพการณ์เบื้องต้นของชมุชนท่ีต้องการบริการวิชาการ 

6. โครงการด าเนินการให้บริการวิชาการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการฯ 

7. โครงการงานบริการวชิาการสู่ชุมชนทางด้านการบัญชี 

8. โครงการตดิตามผลงานบริการวชิาการสู่ชุมชนทางด้านการบัญชี 
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ตำรำงที่ 34 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะวิทยำกำรจัดกำร (ตอ่) 

9. โครงการงานบริการวชิาการดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเทีย่วทางธรรมชาติ จ.ตาก 

10. โครงการงานบริการวชิาการสู่ชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

11. โครงการการบริการวิชาการแกช่มุชน ทักษะการพูด 

12. โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชนที่ต้องการด้านสังคมศาสตร ์

13. โครงการการใหค้วามรู้ดา้นการใช้ไฟฟ้าและประหยัดพลังงานแก่โรงเรียนและชมุชนบท 

14. โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ฯ 

15. โครงการคลองใสจันทรเกษมร่วมใจ รวมน้ าใจชมุชน 

บัณฑิตวทิยำลัย จ ำนวน 1 โครงกำร 

 โครงการพัฒนาครูสังกัดส านกังานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ใหไ้ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

วิทยำลัยกำรแพทยท์ำงเลือก จ ำนวน 3 โครงกำร 

1. โครงการการให้บรกิารทางวชิาการแก่สังคม 

2. โครงการคา่ยฝงัเข็มวัดปัญญานนัทาราม “ฝังเข็มงานบุญวันวิสาขบูชา” 

3. โครงการฝังเข็มเฉลิมพระเกยีรติ ฯ 

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน  6  โครงกำร 

1. โครงการ Book Tech Fair งานออกแบบร้านจ าหน่ายหนงัสือฯ 

2. โครงการ Mobile Library งานจดัท าห้องสมุดเพื่อเด็กและชมุชนฯ 

3. โครงการกจิกรรมวันพ่อ วันแห่งคณุธรรม 

4. โครงการกจิกรรมอบรมการใชฐ้านห้องสมุด (Web OPAC) 

5. โครงการสวนผักดาดฟ้าและสวนผักแบ่งปันพื้นที่แห่งการเรียนรู ้

6. โครงการจัดท าห้องอาเซยีนศึกษา 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ที่มีระบบและกลไก 
ในการด าเนินงานด้วยการฟื้นฟู  อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน 
ผ่านการจัดกิ จกรรมทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่ างต่ อ เนื่ องซึ่ งมีคณาจารย์  เจ้ าหน้ าที่  นั กศึ กษา 
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า  และความส าคัญ 
ของวัฒนธรรมที่ดี งามประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น   ให้ เกิดการสร้างสรรค์ และการพัฒนาองค์ความรู้   
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เปน็รากฐานของชีวิตสังคมและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนต่อไป 
 

    ตำรำงที่ 35 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2556  ประเภทงบประมำณแผ่นดิน 

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
(คน) 

ควำมพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1.  คณะเกษตรและชวีภาพ 2 115 73.90 
2.  คณะวิทยาศาสตร์ 24 5,905 82.02 
3.  คณะศึกษาศาสตร ์ 2 250 81.50 
4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 347 93.60 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 4 71 91.30 
6.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 3 1,461 93.33 

รวมทั้งหมด 37 8,149 85.94 
 

ตำรำงที่ 36 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2556  ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ 

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก 
โครงกำร/
กิจกรรม 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
(คน) 

ควำมพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1. คณะวิทยาศาสตร ์  13   2,203    86.37 
2. คณะศึกษาศาสตร ์  20   4,421    83.18 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    6     860    90.70 
4. คณะวิทยาการจัดการ  19       1,955    88.15 
5. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก    2     140    88.30 
6. บัณฑิตวิทยาลัย    1       87    77.20 
7. ศูนย์การเรียนรู้ - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ    4     793     0.00 
8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    6     675   93.93 
9. ส านักศิลปะและวฒันธรรม    2       1,078    100.00 

รวมทั้งหมด  73    12.212  88.48 

 ที่มา : รายงานผลการปฏบิัติงานมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2556  วันที่ 30 กันยายน 2556 
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ตำรำงที่ 37 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมำณแผ่นดิน 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะเกษตรและชีวภำพ จ ำนวน 2 โครงกำร 

1. โครงการไหวค้รู 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาต าหรับอาหารและขนมไทย 

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 24 โครงกำร 

1. โครงการการอวยพรปีใหม่อาจารย์ บุคลากรอาวุโส 

2. โครงการงานวันไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2556 

3. โครงการนิทรรศการวันมาฆบชูา 

4. โครงการเทิดพระเกียรตเินื่องในวโรกาสวันจักรี 

5. โครงการสืบสันวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

6. โครงการนิทรรศการวันฉัตรมงคล 

7. โครงการนิทรรศการวันพชืมงคล 

8. โครงการนิทรรศการวันวิสาขบชูา 

9. โครงการนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา 

10. โครงการการหล่อเทียนพรรษา 

11. โครงการร่วมเทดิพระเกยีรติ 12 สิงหาคม วันแม่แหง่ชาติ 

12. โครงการเทิดพระเกียรตเินื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช 

13. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจ าปี 2556 

14. โครงการร่วมเทดิพระเกยีรติ 5 ธนัวามหาราช จุดเทียนชยัถวายพระพร 

15. โครงการนิทรรศการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 

16. โครงการจัดพิธีมุทติาจิตแก่ผูเ้กษยีณอายุราชการ 

17. โครงการทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ไหว้พระ 9 วดั 

18. โครงการรณรงค์ใหม้ีการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองหรือผ้าไทยตลอดปี 

19. โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการรับสมัครสมาชกิใหม่ฯ 

20. โครงการจัดหาวัสดุรองรับการจดักิจกรรมแขง่ขันกีฬาพื้นบ้าน 4 ภาค 

21. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

22. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อรณรงค์การเป็นนักศกึษาที่ดี 

23. โครงการจัดแสดงและเผยแพรง่านอาหารไทยและดอกไม้ใบตอง 

24. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตำรำงที่ 37 ผลกำรปฏบิัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมำณแผ่นดิน (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 2 โครงกำร 

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี

2. โครงการกระบีก่ระบอง 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 2 โครงกำร 

1. โครงการไหวค้รูดนตรีไทย 

2. โครงการครอบครูโขนละคร 

คณะวิทยำกำรจัดกำร  จ ำนวน 4 โครงกำร 

1. โครงการถวายเทยีนพรรษาและถวายสงัฆทาน 9 วัด จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. โครงการรว่มพิธีหล่อพระและถวายสังฆทาน ณ วัดกลางดง จังหวดันครราชสีมา 

3. โครงการถวายเทยีนพรรษาและถวายสงัฆทาน จงัหวดัปทุมธานี และจังหวดันครนายก 

4. โครงการถวายเทยีนพรรษา และถวายสังฆทาน และปฏิสังขรณ์ จังหวัดชลบุรี 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน 3 โครงกำร 

1. โครงการมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 

2. โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

3. โครงการคนดีศรีจันทรเกษม 

 

ตำรำงที่ 38 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  13  โครงกำร 

1. โครงการจัดกจิกรรมเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 

2. โครงการท าบุญเลี้ยงพระคณะวิทยาศาสตร ์

3. โครงการรักษ์ไทย ไหว้ครู สืบสานวัฒนธรรม น าประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาขาวิชาเคมี 

4. โครงการบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

5. โครงการกีฬาพื้นบ้าน 4 ภาค สานสัมพันธ์ศิษย์พี่ - ศิษย์น้อง - ศิษย์เกา่ 

6. โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

7. โครงการณรงค์การเป็นนักศึกษาที่ดีของสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. โครงการสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดยีร่วมใจใฝ่ศาสนา 

9. โครงการไหวค้รูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 



 

 

65 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 38 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะวิทยำศำสตร์ (ตอ่) 

10. โครงการไหวค้รู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 

11. โครงการท านุบ ารุงศาสนาพานักศึกษา ท าบุญถวายปัจจัยไทยทาน 

12. โครงการงานพิธีไหวค้รูช่างประจ าปีและงานกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ 

13. โครงการอนุรักษ์วฒันธรรม และไหว้ครูสาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะศึกษำศำสตร์ จ ำนวน 20 โครงกำร 

1. โครงการคา่ยคุณธรรม 

2. โครงการไหวค้รูการศึกษาปฐมวยั (ภาคปกต)ิ 

3. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. โครงการปัจฉมินิเทศ 

5. โครงการไหวค้รูการศึกษาปฐมวยั (ภาคสมทบ) 

6. โครงการพัฒนาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

7. โครงการสืบสานความเป็นไทยสานสายใยชาวจิตวิทา ฯ (ภาคปกติ) 

8. โครงการแขง่ขันกีฬาพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑติ 

9. โครงการวิธีไทยวิธเีศรษฐกจิพอเพียง 

10. โครงการพัฒนาความเขม้แข็งทางวิชาการฯ 

11. โครงการสืบสานความเป็นไทยสานสายใยชาวจิตวิทยา ฯ (ภาคสมทบ) 

12. โครงการอบรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาเทคโนโลยีการศกึษา 

13. โครงการปัจฉมินิเทศนกัศึกษา 

14. โครงการไหวค้รูคณะศกึษาศาสตร์ 

15. โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่

16. โครงการนักศึกษาศึกษาศาสตรพ์ร้อมใจกันแสดงศักยภาพ 

17. โครงการสืบสานความเป็นครูรว่มอนุรักษว์ัฒนธรรมไทยตามวิถีพอเพียง 

18. โครงการศกึษาดงูานของผู้เกษียณอายุราชการ (นอกแผน) 

19. โครงการจัดงานมุทิตาจติ (นอกแผน) 

20. โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยสัมพนัธ์อาเซยีน 

 

 

 



 

 
 

66 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 38 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 6 โครงกำร 

1. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

2. โครงการแสงธรรมส่องใจเขา้คา่ยธรรมะ 

3. โครงการนบครูสู่ขวัญศษิย์ : พิธีไหว้ครูของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

4. โครงการธรรมะในลานธรรม 

5. โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพนัธ์ รปศ. 

6. โครงการตามรอยครูดนตรีไทย ครั้งที่ 3 

คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 19 โครงกำร 

1. โครงการถวายเทยีนพรรษาและพฒันาสภาพแวดล้อมศาสนสถาน 

2. โครงการกจิกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

3. โครงการปลูกปา่ชายเลนเฉลิมพระเกียรต ิ

4. โครงการอบรมจริยธรรมฝึกปฏิบตัิสมาธิและพัฒนาวดั 

5. โครงการอบรมการสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทอดผ้าป่า 

6. โครงการการพัฒนาชุมชน 

7. โครงการการบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ ฯ 

8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการถวายเทยีนและสังฆทาน 

9. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม ฯ สาขาวิชาการจัดการภาคปกติ 

10. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม ฯ สาขาวิชาการจัดการ ภาคนอกเวลา 

11. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และเดินรณรงค์ตามนโยบายสถานท่ี 3D 

12. โครงการพิธีไหวค้รูและบายศรีขวญัพร้อมเลือกคณะกรรมการนักศกึษา ฯ 

13. โครงการบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู 

14. โครงการอบรมจริยธรรม  พัฒนาวัด 

15. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

16. โครงการจัดท าซุ้มรับปริญญา 

17. โครงการกจิกรรม 3D 

18. โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ 

19. โครงการอบรมจริยธรรมและทอดผ้าป่าสามคัคีและพัฒนาวดั 

 

 



 

 

67 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 38 ผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทงบประมำณเงินรำยได้ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

วิทยำลัยกำรแพทยท์ำงเลือก จ ำนวน 2 โครงกำร 

1. โครงการฝึกสมาธิพัฒนาจติ สร้างจริยธรรม 

2. โครงการท าบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม 

บัณฑิตวทิยำลัย จ ำนวน 1 โครงกำร 

 โครงการการท าบุญเล้ียงพระ 

ศูนย์กำรเรียนรูม้หำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - เศรษฐบุตรบ ำเพ็ญ จ ำนวน 4 โครงกำร 

1. โครงการงานวันแม่แหง่ชาติ 

2. โครงการงานส่งทา้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

4. โครงการกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม จ ำนวน 6 โครงกำร 

1. โครงการวันปีใหม ่

2. โครงการไหวค้รู 

3. โครงการวันแม ่

4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 

5. โครงการวันลอยกระทง 

6. โครงการวันพ่อ 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ ำนวน  2 โครงกำร 

1. โครงการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลฯ 

2. โครงการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

68 รายงานประจ าปี 2556  

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี 2556 

 จากการติดตามผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงในระดับมหาวิทยาลัย  ในรอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2556 

และรอบ 12 เดือน ณ 30 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับมหาวิทยาลัย  ได้ มีการก าหนด

แผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ 2556 มีจ านวน 3 ด้าน  จากผลการประเมินระดับปัจจัยเส่ียง  

จากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการน าเสนอของหน่วยงานภายในท่ีเสนอแนวทาง

ก าหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลด / ควบคุมความเส่ียงที่อยู่ในระดับที่ยงัไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง และสูงมาก) ให้ลดลง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการและความเหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าว   

และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง ซึ่งคณะ / หน่วยงาน /

ส านัก / วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดและมีการรายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง คือ รอบ 6  เดือน และ  

12 เดือน จากรายงานผลการติดตามการด าเนินงานส่วนใหญ่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด

ด าเนินการจนแล้วเสร็จ 

ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเส่ียงในปีงบประมาณ 2556 มีการด าเนินงานที่ชัดเจน และมีวิธีการก าหนดแผนการ

บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานและการจัดประเภทความเส่ียงตามพันธกิจ  

และตามเกณฑ์การด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย  

1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคาร) 

2. ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3. ด้านบุคลากร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์  ก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง  

และก าหนดกิจกรรมที่มีความเหมาะสม โดยมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุ  

ในแผนบริหารความเส่ียง  ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดโดยส่วนใหญ่ ส าหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่มีการจัดท าแผนการด าเนินงานต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2557  
 

 

 

 

 



 

 

69 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ปัจจุบันการจัดการศึกษามีแนวปฏิบัติให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา 
ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด  
6 มาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  มาตรา  48  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการศึ กษาระดับอุดมศึกษา โดยมี 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบงานโดยเฉพาะ และได้ด าเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังต่อไปนี ้
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา  คณะ  ส านัก  ศูนย์  และสถาบัน  โดยการน ากระบวนการบริหารการศึกษาตามวงจร PDCA มาใช้ 
ในการด าเนินการ มีคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอ านวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นที่ปรึกษา 
 2. มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒน า
มหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และถ่ายทอดไปยังบุคลากร  
ทุกระดับ 
 3. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วนทั้งในด้านการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
  3.1 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้หน่วยงานน าไปใช้ 
  3.2 มีแนวทางในการด าเนินงาน โดยน าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
มีก าหนดตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  3.3 ติดตามและการตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน  และมีการสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  3.4 จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.  และสมศ.  ผ่านระบบ  CHE  QA  Online  
ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะ  
  3.5 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าทุกปีการศึกษาตั้งแต่ระดับสาขาวิชา  คณะ  ส านัก  
ศูนย์ สถาบัน  และระดับมหาวิทยาลัย 
 4. มหาวิทยาลัยมี เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 12 สถาบัน  
โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน   อาทิ   การประกวดตราสัญ ลักษณ์ เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและกิจกรรมวันประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เป็นต้น   
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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 
 

ตำรำงที่ 39 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน Input Process Output รวม 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนการด าเนินงาน - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

2.  การผลิตบัณฑิต 2.61 3.25 2.69 2.85 ระดับพอใช ้

3.  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

4.  การวิจยั 3.89 3.0 1.07 2.18 ต้องปรับปรุง 

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม - 5.00 4.90 4.95 ระดับดีมาก 

6.  การท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ - 4.25 3.96 4.15 ระดับด ี

8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชีข้องทกุองค์ประกอบ 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับด ี

 

ตำรำงที่ 40 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

มำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
Input Process Output รวม 

มาตรฐานท่ี 1  ดา้นคุณภาพบัณฑิต - - 2.81  2.81 ระดับพอใช ้
มาตรฐานท่ี 2 ก. ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.14 3.96 4.10 ระดับด ี

                      ข. ด้านพันธกิจของการบริหารการอดุมศกึษา 2.93 3.78 4.38 3.76 ระดับด ี

มาตรฐานท่ี 3  ดา้นการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
                      และสังคมแห่งการเรียนรู้ - 

 
4.00 

 

 
1.07 

 
2.24 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชีข้องทกุมำตรฐำน 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับด ี
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ตำรำงที่ 41 ผลกำรประเมินตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

 

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
Input Process Output รวม 

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

4.  ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.92 4.00 1.33 2.15 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชีข้องทกุมุมมอง 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับด ี

 
ตำรำงที่ 42 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำบนัอุดมศึกษำ 

 

มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน Input Process Output รวม 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมใน 
การจดัการศึกษา      

  (1)  ด้านกายภาพ 4.00 - - 4.00 ระดับด ี

  (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 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชีข้องมำตรฐำนที่ 1 2.61 3.90 3.35 3.56 ระดับด ี

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจ 
ของสถาบันอดุมศกึษา      

   (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.00 2.81 3.26 ระดับพอใช ้

   (2)  ด้านการวจิัย 3.89 3.00 1.07 2.18 ต้องปรับปรุง 

   (3)  ด้านการให้บริการวชิาการแก่สังคม - 5.00 4.90 4.95 ระดับดีมาก 

   (4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00  5.00 4.67 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชีข้องมำตรฐำนที่ 2 3.89 4.00 3.09 3.47 ระดับพอใช ้

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชีข้องทกุมำตรฐำน 2.93 3.94 3.14 3.51 ระดับด ี
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ตำรำงที่ 43 สรุปผลคะแนนของกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  

                มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555 

ตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร หน่วย 
น้ ำ 
หนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ำรใหค้ะแนน ผลกำรประเมิน 

1 2 3 4 5 
ผลกำร 
ด ำเนิน 
งำน 

ค่ำ
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง 

น้ ำหนัก 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 
        

2.7767 
 

1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิัติราชการของกระทรวง 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2.6350 2.6350 0.1318 

2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.4842 3.4842 0.1742 

3 ร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านเกณฑ์ 
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตา่งประเทศ 

ร้อยละ 5 40 50 60 80 100 52.11 2.2110 0.1106 

มิติท่ี 2 ด้ำนคุณภำพ 
        

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 

มิติท่ี 3 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติ
รำชกำร         

2.2000 
 

6 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ตามแผน 

ร้อยละ  2.5 85 87.5 90 92.5 95 84.68 1.0000 0.0250 

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
หน่วยผลผลติ 

ร้อยละ 3 1 2 3 4 5 2.0000 2.0000 0.0600 

10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ 
 

2 1 2 3 4 5 3.5000 3.5000 0.0700 

มิติท่ี 4  ด้ำนกำรพัฒนำสถำบัน         3.8500  

11 ผลการประเมินตามระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2554 

ระดับ 
 

50 1 2 3 4 5 3.8500 3.8500 1.9250 

 น้ ำหนักรวม 100      คะแนนรวม 3.7758 

ที่มา : ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา 
(REG) เพื่อสนับสนุนการวางแผนการก าหนดนโยบาย  และใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งานในรูปแบบ Web Database ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถบันทึก ปรับปรุง  
เรียกค้น      และแสดงรายงานผลข้อมูลตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดหา
เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้สามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ แก้ไขโปรแกรม  
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบและตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
และเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานสามารถรายงาน  
ทางการเงินได้แบบ 3 มิติ  คือ  มิติแผนงาน  มิติหน่วยงาน  และมิติกองทุน  มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมบุคลากร  
เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ  รวมทั้งจัดท าคู่มือประกอบการใช้งาน ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร ประกอบด้วยระบบหลัก  10  ระบบ ได้แก่ 

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

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  (Executive 
Information System: EIS) จ านวน 1  งาน พร้อมติดตั้งเพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบเครือข่ายภายในแบบ Gigabit Network  
และมี การเชื่ อมต่อ ไปยั งศู นย์การศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท  ด้ วยความ เร็ว  20  MB  
มีการเชื่อมต่อทางออกอินเตอร์เน็ตกับผู้ให้บริการ ได้แก่ 

1. ด าเนินการเชื่อมต่อโครงขา่ยสารสนเทศกับส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา    
(UniNet)  ด้วย ความเร็ว 1 GB.  
  2. ด าเนินการขยายแบนด์วดิธ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ดว้ยความเร็ว 164/40 MB 

  3. บริการเชื่อมต่อเครือขา่ยดว้ยโมเด็ม 120  คู่สายแบบดิจิตอล 
  4. ด าเนินการตดิตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม  ทั้งหมด 50 จดุ 

  5. ด าเนินการเชื่อมต่อจากมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไปยังศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     
-ชัยนาท  ด้วยความเร็ว  20 MB 

6. ด าเนินการตดิตั้งระบบโทรศัพท์สัญญาณดิจติอล ( IP Phone ) จ านวน  39  เครื่อง 
  7. ด าเนินการตดิตั้งเมล์ระบบ อีเมล์ เซิฟเวอร์ (Email Server) จ านวน 1 ระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการเช่าซื้อคอมพิวเตอร์  จ านวน 330 เครื่อง  เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลและ
จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา และมีบริการเครือข่ายไร้สาย (WLAN CRU)  
ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาต้องมีการลงทะเบียนการงานใช้ WiFi กับทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบ Tell Me More  
1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 4 ภาษา  คือ  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  และภาษาญี่ปุ่น 
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ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตำรำงที่ 44 ขอ้ตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมกับหนว่ยงำนภำยนอก 

ที ่ สถำนศึกษำ/สถำบนั/องค์กร ทีร่่วมลงนำม ประเทศ 
วัน เดือน ปี  
ที่ลงนำม 

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

2. สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี 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) (แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 29  มกราคม  2550 

6. วิทยาลัยภาษาจีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Chinese  Language  and 
College  of  Huaqiao  University) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   5  ธันวาคม  2550 

7. มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi  Normal  University  for 
Nationalities)  (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27  ตุลาคม   2552 

8. มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi  Normal  University  for 
Nationalities) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 26  กันยายน 2553 

9. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao  University) (แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเท่ียวและโรงแรม) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 11  เมษายน  2554 

10. มหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi  Normal  University) (แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้นส าหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกภาษาไทย) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27  ธันวาคม  2554 

11. วิทยาลัยโพลีเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากวางซี (Guanxi  Economic and  
Trade  Polytechnich) (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 19  มีนาคม  2555 

12. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง (จัดการเรียนการสอนและการให้
ความร่วมมือในด้านสถานพยาบาล  โดยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ของท้ังสอง
มหาวิทยาลัย) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 15  พฤษภาคม  2555 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22  มิถุนายน  2555 

14. มหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi  Normal  University) (รับสอนภาษาจีน  
รูปแบบ 3 + 1 ให้กับนักศึกษาไทย) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   6  สิงหาคม  2555 

15. วิทยาลัยโพลีเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากวางซี (Guanxi  Economic  
and  Trade  Polytechnich) (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน  
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 20  กันยายน  2555 

16. Guangxi  International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน   9  มกราคม  2557 

 ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์    
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ผลงานบุคลากร ทีไ่ด้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

ด้ำนกีฬำ 
ตำรำงที่ 45 บุคลำกรทีส่ร้ำงชือ่เสียงให้มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนกีฬำ 

ที ่ รำยชื่อ/กลุ่ม สังกัด รำงวัล 

1. นายปฐมพงศ์      กุกแกว้ กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี เหรียญทอง กีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  32 
“บางแสนเกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จ .ชลบุ รี  ป ระ เภท กี ฬ าวอล เลย์ บ อล 
(ทีมชาย) 

2. นายสิทธิสารท     เฉียบแหลม กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 

3. นายธนาเสฏฐ์      ผลเงาะ กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบด ี

4. นายทรงศกัดิ์        ทิมา กองบริหารงานบุคคล   ส านักงานอธิการบด ี

5. นายอนุวฒั์           ภักดี กองคลัง ส านกังานอธิการบด ี

6. นายมหาด            อินทร์ด้วง คณะเกษตรและชีวภาพ 

7. นายเอกพงษ์        สารน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ 

8. นายเอกชัย           คงเพ็ง ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม-ชัยนาท 

9. นายอรรคเดช       นามโนรินทร์ ส านักงานตรวจสอบภายใน 

10. นายสมคดิ            พิศโสระ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

11. นายชยัยุทธ          ด าหนก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. นายธีรพร              พงษ์พุฒ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. นายมหาด            อินทร์ด้วง คณะเกษตรและชีวภาพ เห รียญทอง  กีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  32 
“บางแสนเกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จ .ชลบุ รี  ป ระ เภทก รีฑ า  - ข ว้ า งจั ก ร  
รุ่นอายุไม่เกิน 34 ปี (ชาย) 

14. นางสาวสุพรรณา     พราวแดง คณะวิทยาศาสตร ์ เห รียญ เงิน  กีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  32 
“บางแสนเกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จ.ชลบุรี ประเภทกรีฑา - เดิน 3,000 เมตร 
รุ่นอายุไม่เกิน 34 ปี (หญิง) 

15. นางสายพิณ            คล้ามอ่ า กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี เหรียญทองแดง กีฬาบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่  32 
“บางแสนเกมส์” ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
จ.ชลบุรี ประเภทกีฬาเปตอง บุคคลทีม
หญิง 2 คน 

16. นางอนงค ์               โตตุ้ม คณะวิทยาศาสตร ์

17. นางสาวอัญชนา       ธาตุบุรมย ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลงานนักศึกษา ทีไ่ด้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

ด้ำนกีฬำ 

ตำรำงที่ 46 นักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนกีฬำ 

ที ่ รายชื่อ/กลุ่ม สังกัด รางวัล 

1. นางสาวไพลิน  มณีค า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา  
คณะวิทยาศาสตร ์

เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ประเภทกีฬา  
เทควันโด รุ่นเฮฟวี่เวท น้ าหนัก 73 กิโลกรัม ขึ้นไป   

2. นางสาวจีระพกัตร์  อินทร์ค า นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
สาขาวชิาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์” ประเภทกีฬา 
มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแฟเธอร์เวท น้ าหนักไม่ เกิน  
44 กิโลกรัม 

 

ด้ำนวิชำกำร 

ตำรำงที่ 47 นักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนวิชำกำร 

ที ่ รายชื่อ/กลุ่ม สังกัด รางวัล 

1. วงดนตรี Girlfriend  
For Rent  

 

สาขาวชิาดนตรีสากล  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

รำงวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีเยาวชนเทศบาล
เมืองมาบตาพุด, 57  (Maptaphut Music Challenge) 

2. วงดนตรี BurgerBear สาขาวชิาดนตรีสากล  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

รำงวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ’55 
มูลนิธิคาราบาว เวทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. วงดนตรี Saowaruk สาขาวชิาดนตรีสากล  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

รำงวัลชมเชย การประกวดผลงานสร้างสรรค์บทเพลง 
โครงการจิตส านึกรักเมืองไทย ประจ าปี 2556 หัวข้อ 
“ความเมตตา..ปรารถนาดีต่อกัน”  ให้ไว้ ณ วันที่  6 
กันยายน 2556 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

4. วงดนตรี Golf And Her 
Best Friend 

สาขาวชิาดนตรีสากล 
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

รำงวัลชม เชย  การป ระกวดผลงานสร้า งส รรค์ 
บทเพลงโครงการจิตส านึกรักเมืองไทย ประจ าปี 2556 
หัวข้อ “ความเมตตา.. ปรารถนาดีต่อกัน”  ให้ไว้ ณ วันที่ 
6 กันยายน 2556 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

 

https://www.facebook.com/Girlfriendforrent?ref=stream
https://www.facebook.com/Girlfriendforrent?ref=stream


 

 

77 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ตำรำงที่ 47 นักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนวิชำกำร (ต่อ) 

ที ่ รำยชื่อ/กลุ่ม สังกัด รำงวัล 

5. วงดนตรี Bird/Arm Record สาขาวิชาดนตรีสากล  
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

รำงวัลชมเชย การประกวดผลงาน
ส ร้ า ง ส รรค์ บ ท เพ ล ง โค รงก า ร
จิตส านึกรักเมืองไทย ประจ าปี 2556 
หัวข้อ “ความเมตตา  ปรารถนาดีต่อ
กัน” ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 กันยายน 2556 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

6. หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต ์ สาขาวชิานเิทศศาสตร์  
แขนงวชิาวารสารศาสตร ์
และส่ือออนไลน ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

รำงวัลชมเชย “รางวัลริต้า ปาตยิะ
เสวี” ข่าวฝึกปฏิบัติดเีด่น  
ข่าวชูชัยบุรี ท าลายวิถีอัมพวา 
สมาคมนกัข่าวนักหนังสือพมิพ์แห่ง
ประเทศไทย วันท่ี 4 มีนาคม 2556 

7. หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต ์ สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 
แขนงวชิาวารสารศาสตร์และ 
ส่ือออนไลน ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

รำงวัลชมเชย “พิราบน้อย” 
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น สมาคม
นักข่าวนกัหนังสือพิมพ์แหง่ประเทศ
ไทย วันท่ี 4 มีนาคม 2556 

8. หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต ์ สาขาวชิานเิทศศาสตร์  
แขนงวชิาวารสารศาสตร ์
และส่ือออนไลน ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

รำงวัลชนะเลิศอันดับสอง รางวัล
นั ก ข่ า วป้ า ย แด ง   ข่ า วส า ห รับ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ 
ข่าวสารพัดอาชีพ นักศึกษาแห่ท า
เพียบ  รายได้ห ลักหมื่ น  สมาคม
นักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศ
ไทย วันท่ี 26 สิงหาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

78 รายงานประจ าปี 2556  

ตำรำงที่ 47 นักศึกษำที่สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ด้ำนวิชำกำร (ต่อ) 

ที ่ รำยชื่อ/กลุ่ม สังกัด รำงวัล 

9. ทีม ONE MAN SHOW    

1. นายเมธชวิน ชาวเขาดิน     

2. นายเดชา สุขสวัสดิ์    

3. นายกริช โตวิวฒัน์  

สาขาวชิานเิทศศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ 

รำงวัลชนะเลิศ การประกวดคลิป
โฆษณาออนไลน์ ในหัวข้อ  
“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”  ในวันที่ 16 
ตุลาคม 2556   ในงาน   Adman 
Award & Symposium 2013 
ที ่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์  
ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับสมาคมโฆษณา 
แห่งประเทศไทย กรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสุข   

10. ทีม ONE MAN SHOW    
1. นายเมธชวิน ชาวเขาดิน    
2. นายเดชา สุขสวัสดิ์    
3. นายกริช โตวิวฒัน ์  

สาขาวชิานเิทศศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ 

รำงวัล  PROFESSIONAL VOTE 
การประกวดคลิปโฆษณาออนไลน์ 
ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เดก็อ้วน”  
ในวันที ่16 ตุลาคม 2556  ในงาน 
Adman Award & Symposium 
2013 ที ่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ 
ส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ร่วมกับสมาคมโฆษณา 
แห่งประเทศไทย กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข   

11. ทีม หมนู้อย         

1. นายนันทชัย แสงเรือง    

2. นายณัฐสันต์ จตุรพนิต    

3. นายวรวุฒิ แซ่ลี้  

สาขาวชิานเิทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

รำงวัลชมเชย  การประกวดคลิป
โฆษณาออนไลน์ ในหัวข้อ  
“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”  ในวันที่ 16 
ตุลาคม 2556   ในงาน   Adman  
Award & Symposium 2013   

ที ่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ส านักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับสมาคมโฆษณา 
แห่งประเทศไทย กรมอนามยั  
กระทรวงสาธารณสุข   
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 



 

 
 

80 รายงานประจ าปี 2556  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

วันประกนัคุณภำพกำรศึกษำ (QA Day) มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ณ อำคำร 28 ห้อง 2831 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม  

วันที่ 16  มีนำคม 2556 

กีฬำ เทำ - เหลืองเกมส์ ณ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม  

วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556    

 

กำรแสดงโขนผู้หญิง เร่ืองโขนรำมเกียรติ์ ตอน นำคบำศ  

ณ หอประชุม มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 10 - 11 กุมภำพันธ์  2556 
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   ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิ

เร่ือง  “กำรพัฒนำบัณฑิตอุดมคติไทย  บนเสน้ทำงมหำวทิยำลัยกับควำมรับผิดชอบตอ่สังคม  

University Social Responsibility, USR” ณ โรงแรมมิรำเคิลแกรนดค์อนเวนชั่น  กรุงเทพมหำนคร 

 วันที่ 30 กรกฎำคม - 1 สิงหำคม 2556 

 

 

งำนวนัภำษำไทยแห่งชำติ “กำรแข่งขันโต้วำที บทบำทภำษำไทยอยู่หรือไปในอำเซียน” 

ณ อำคำร 28 มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 29 กรกฎำคม 2556 

กำรประกวดคลิปโฆษณำออนไลน์ ในหัวข้อ “อย่ำปลอ่ยให้เด็กอ้วน”   

ในงำน   Adman  Award &  Symposium 2013  ที่ เซน็ทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8   

วันที่ 16 ตุลำคม 2556    
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ด้านการวิจัย 
 

ประชุมวิชำกำร  
เร่ือง “ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและภูมิปัญญำทอ้งถิ่น : บูรณำกำรองค์ควำมรู้ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน” 

ณ อำคำรสถำบันภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  
วันที่ 9 - 10 พฤศจิกำยน 2555 

 

นิทรรศกำร เร่ือง “วันนักประดิษฐ์ ประจ ำปี 2556” 
ณ ศูนย์กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี  

วันที่ 1 - 5 กุมภำพันธ์ 2556  
 

 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง “กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร” 
ณ เรือนไม้ชำยคลอง จังหวัดสมุทรสงครำม   

วันที่ 25 - 26 ธันวำคม 2555 
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ประชุมวิชำกำร 
 เสนอผลงำนวจิัยระดับบัณฑติศึกษำ ครั้งที่ 6 ณ อำคำร 28 มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 วันที่ 8 กันยำยน 2556 
 

 

 

ด้านการวิจัย 
 

กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยแห่งชำติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 
ณ ศูนย์ประชุมบำงกอกคอนเวนชนั เซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ รำชประสงค ์กรุงเทพมหำนคร 

วันที่ 23 - 27 สิงหำคม 2556 
 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิำร เร่ือง “กำรพัฒนำข้อเสนอกำรวิจัยเพือ่ขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัย  
งบประมำณแผ่นดินประจ ำปี พ.ศ. 2558” ณ ห้องประชุมส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภัฏจันทรเกษม 

วันที่ 26 กนัยำยน 2556  
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 ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ส่งเสริมให้มีกำรฝึกอำชีพ และกำรอบรมวิชำกำรให้แก่สมำชิกของสถำนแรกรับคนไร้ที่พึง่นนทบุรี 

ณ  สถำนแรกรับคนไร้ที่พึ่ง จงัหวดันนทบุรี  

วันที่ 20 พฤษภำคม 2556  

 

คลินกิกฎหมำยเคลื่อนที่พัฒนำท้องถิน่ ณ องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลลำดสวำย  อ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี  

วันที่ 27 สิงหำคม 2556 

 

อบรมวิทยำกรเกษตรใหม่ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เร่ือง “กำรท ำธูปหอมสมนุไพรไล่ยุง” 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเกษตร จังหวัดชัยนำท  

 วันที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2556 
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 ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ปำฐกถำบรรจบพนัธุเมธำ ครั้งที่ 2 “บุหงำของฉันหำยไปไหน สังคมเปลี่ยน ควำมภกัดีแปลง”  

โดย ศำสตรำจำรย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถำอำนันท์  

ณ ห้องประชุมจนัทร์จรัส ชัน้ 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม วันที่ 9 กันยำยน 2556 

 

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกอ่นแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเปน็วทิยฐำนะ  

ศึกษำนเิทศกเ์ชี่ยวชำญ รุ่นที่ 10  ณ หอ้งประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   

วันที่ 19 - 23 กนัยำยน 2556 

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง “กำรพัฒนำผู้บริหำรประจ ำกำร” 

โดย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ณ โรงแรม เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท จังหวดัสระบุรี  

วันที่ 9 - 12  กันยำยน  2556 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

พิธีมอบรำงวลัเพชรสยำม ประจ ำปี พ.ศ. 2556  
ณ ห้องประชุมจนัทร์จรัส ชัน้ 3 ส ำนกังำนอธกิำรบดี มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

วันที่  6 กนัยำยน 2556 
 

พิธีถวำยพระพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษษ 12 สิงหำ มหำรำชินี  
ณ หอประชุมมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 7 สิงหำคม 2556 
 

มหำสงกรำนตส์ืบสำนประเพณีไทย ณ ห้องประชุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
วันที่ 5 เมษำยน 2556 
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 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเปน็ข้ำรำชกำรทีด่ีและพลังของแผ่นดนิ 
 เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำ มหำรำช 

 ณ หอประชุมมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  วันที่ 3 ธนัวำคม 2556 
 

พิธีท ำบุญเนือ่งในโอกำส วนัสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ครบรอบ 73 ปี  
ณ หอประชุมมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

วันที่ 9 กันยำยน 2556 
 

พิธีทอดกฐนิ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจ ำปี พ.ศ. 2556  
ณ วัดสระไม้แดง ต ำบลแพรกศรีรำชำ อ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท  

วันที่  1 พฤศจิกำยน 2556 
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มหำวิทยำลัยรำชภฏัจันทรเกษม  

ตั้งอยู่เลขที่  39/1 ถนนรัชดำภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศัพท์ : 0 - 2942 - 6900 - 99 

โทรสำร : 0 - 2541 - 7113 

www.chandra.ac.th  
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ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ที่ปรึกษา 

2.  ดร.เอนก   เทียนบูชา    ประธานกรรมการ 

3.  นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์  รองประธานกรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ  บัวรา  กรรมการ 

5.  นางสาวศศิพมิล  แสงจันทร ์ กรรมการ 

6.  นายพิชิต  ธิอิ่น กรรมการ 

7.  นางสาวจินตนา  สุขส าราญ กรรมการ 

8.  นางสาววาทินี  นิลงาม กรรมการ 

9.  นางสาวจาระไน  สิทธิบูรณะ กรรมการ 

10.  นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ กรรมการ 

11.  นายฐปนนท์ อ่อนศร ี กรรมการ 

12.  นางชมพูนุช  ตันพานิช กรรมการ 

13.  นายบุญชยั  ลาภศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 

14.  นางสาวพรทิพย ์ ไกรถาวร กรรมการ 

15.  นายวีระชัย ตระหง่านกิจ กรรมการ 

16.  นางสาวมณฑารัตน์  ชูพินิจ กรรมการ 

17.  นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ ์ กรรมการ 

18.  นางสาวรุ่งรตัน์ ดวงสร้อยทอง กรรมการ 

19.  นางอจัฉรา  บางสุวรรณ ์ กรรมการและเลขานุการ 

20.  นายปรัชญา  ลาแพงด ี กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

21.  นายคมสัน เพ่งพิศ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

  

 

 

รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
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ออกแบบปก 

แหล่งสารสนเทศ 

รวบรวมข้อมูล 

 
 
   ผู้อ านวยการ        นางอัจฉรา        บางสุวรรณ์  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป        นางสาวชุลีกร    เทพเฉลิม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
         นายชัยณรง       ด้วงทอง  พนักงานธุรการ 
กลุ่มงานนโยบายและแผน        นางสาวจารุดา   สีสังข์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

        นางสาวแววตา  พันธ์งาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        นางสาววาสนา  ลักขะนัต ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        นายฐิติวจัน์       ทองแก้ว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานวิเคราะหง์บประมาณ                นางสาวนิสา      รัชตะนาวิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                นางสาวมาริสา  มัสตลู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                นางพัชริดา        บุญสวัสดิ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุม่งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ   นายปรัชญา       ลาแพงด ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                            นายคมสัน         เพ่งพิศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                 
     นายปรัชญา ลาแพงด ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบด ี

 

                  นายธีระชัย สุขสวัสดิ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     นายฐปนนท์ อ่อนศรี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ข้อมูลบุคลากร         กองบริหารงานบุคคล  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
ข้อมูลงบประมาณ    กองนโยบายและแผน 
ข้อมูลนักศึกษา               ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บัณฑิตวิทยาลัย 
ข้อมูลรูปภาพ         งานประชาสัมพันธ์  งานอาคารสถานท่ี  สถาบันวจิัยและพัฒนา  
 ส านักศิลปะและวฒันธรรม และคณะ   
ข้อมูลระบบสารสนเทศ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมูลงานวิจัย                สถาบันวิจยัและพัฒนา          
ข้อมูลอาคารและสถานท่ี    งานอาคารสถานท่ี 
ข้อมูลงานบริการวชิาการ   ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อมูลท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม   ส านักศิลปะและวฒันธรรม 
ข้อมูลประกันคุณภาพการศกึษา         ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 
      ขอขอบคณุ ผู้บริหำร คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก / ศูนย ์/ สถำบัน และบุคลำกรมหำวทิยำลัยทุกท่ำน 
      ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ขอ้มูลในกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2556 

 

 

คณะกรรมการจัดท าเอกสารและประสานงาน 
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