ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดาเนินงาน
ตามแผนของมหาวิ ท ยาลั ย ในรอบปี ที่ ผ่ า นมาโดยรวบรวมข้ อ มู ล และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และภารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์
ของมหาวิท ยาลั ย ในการที่ จะเป็ นมหาวิท ยาลั ย ที่ส มบู ร ณ์ โดยมุ่ ง เน้นการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
เป็ น หน่ ว ยงานร่ ว มขั บ เคลื่ อ นกระบวนการพั ฒ นาประเทศและ
สั ง คมอุ ด มปั ญ ญา ตาม 5 พั น ธกิ จ ได้ แ ก่ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
การดาเนินการด้านงานวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนและสังคมให้สอดคล้องกับแนวทาง
ตามพระราชดาริ และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพชั้นสูง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์
ในการนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัย ที่ทุ่ม เทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุปรัชญาและพันธกิจ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม
รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยม ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ
เพื่อเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม.
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เปิดสอนในปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษา
คือ ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่
ในระยะเริ่ มแรกโรงเรี ยนฝึ กหั ดครู มั ธยมยั งไม่ มี อาคารสถานที่ เรี ยน จึ งไปอาศั ยเรี ยนที่ โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
พ.ศ. 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2
พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3
พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู
ประกาศนี ยบั ตรประโยคครู มั ธยม (ป.ม.) เป็ นการผลิ ตครู ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาการศึกษาชั้ นสู ง (ป.กศ. ชั้ นสู ง) นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทาการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมทาให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้าย
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ไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา
ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม”
หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็น
นักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18
พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6
พ.ศ. 2513 ตาแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นตาแหน่ง “ผู้อานวยการ” (ชั้นพิเศษ)
พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ คนที่ 1
พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ คนที่ 2
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ตาแหน่ง “ผู้อานวยการ”
เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยสานักงานอธิการ และคณะวิชา ซึ่งมีคณะวิชา ครุศาสตร์ คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา
(ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2519 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการ
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครู
จันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัตวิ ิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กาหนดให้วิทยาลัย
ครู รวมเป็ นกลุ่มเพื่ อประโยชน์ ในการดาเนิ นงานร่วมกัน และสภาการฝึกหั ดครูได้ อ อกข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยกลุ ่ม วิท ยาลัย ครู
พ.ศ. 2528 กลุ ่ม วิท ยาลัย ครูจ ึง พัฒ นาไปเป็น “สหวิท ยาลัย ” และวิท ยาลัย ครูจันทรเกษม สั งกั ดอยู่ ใน “สหวิ ทยาลัย
รัตนโกสินทร์”
พ.ศ. 2528 วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษม ได้ ก่ อ ตั้ ง มาครบรอบ 45 ปี เมื่ อ วั น ที่ 9 กั น ยายน พ.ศ. 2528
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2533 วิ ทยาลั ยครู จันทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 50 ปี เมื่ อวั นที่ 9 กั นยายน พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์
ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราช
ภั ฏ ” เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2535 ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษมจึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ
จันทรเกษม”
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พ.ศ. 2537 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รี ช า เศรษฐี ธ ร ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง มาด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารวิ ท ยาลั ย ครู
จันทรเกษม
พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติ สถาบั นราชภั ฏ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538
โ ด ย น า ย ช ว น ห ลี ก ภั ย น า ย ก รั ฐ ม น ต รี เ ป็ น ผู้ รั บ ส น อ ง พ ร ะ บ ร ม ร า ช โ อ ง ก า ร แ ละ มี ผ ลบั ง คั บใ ช้ ใ น
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา
“ให้ ส ถาบั น ราชภั ฏเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาวิ ช าการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้สูง
กว่าระดับปริญญาตรี
ตาแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร จึงดารงตาแหน่ง “อธิการรักษาราชการ
ในตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ วันที่ 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 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจาสถาบันราชภั ฏ
จันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา ธรรมบุ ศย์ คณบดี คณะครุ ศาสตร์ กรรมการสภาประจาสถาบั นราชภัฏ
จั นทรเกษม รั กษาราชการแทนอธิ การบดี สถาบั นราชภั ฏจั นทรเกษม พ.ศ. 2545 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ ง
รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจาสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม เสนอเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
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 ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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พ.ศ. 2548 มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จั นทรเกษมใช้ ประโยชน์ ในราชการในพื้ นที่ ต าบลแพรกศรี ราชา อ าเภอสรรคบุ รี จั งหวั ดชั ยนาท เนื้ อที่ ประมาณ 326 ไร่
85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
พ.ศ. 2548 มี ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง การจั ดตั้ งส่ วนราชการ
ในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏจั น ทรเกษม กระทรวงศึ กษาธิ การ 10 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งานอธิ การบดี คณะเกษตร
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริญทอง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และตั้งแต่วันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่
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 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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ตราสัญลักษณ์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จั กรี นฤบดิ นทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
และตราประจามหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์
ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อกาหนดรูปแบบสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่ งมีรายละเอียด
ที่สมควรนามากล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ คือ
1. เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดสถาบัน
2. เป็นรูปแบบที่เป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้งธรรมชาติและความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับ
พระราชทาน
3. สีของตราประจามหาวิทยาลัยมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีน้าเงิน
สีเขียว
สีทอง
สีส้ม
สีขาว

สีประจามหาวิทยาลัย

แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แทนค่า แหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ

สีเทา
หมายถึง ปัญญา
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย : แคฝรั่ง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์

Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick
Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA
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ปรัชญา พันธกิจ วิสยั ทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม
ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ คูค่ ุณธรรม
2. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ ภูมปิ ัญญาและถ่ายทอดสู่ชมุ ชุนและสังคม
3. บริการวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวตั น์”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness)
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ สาหรับทุกคน”

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซือ่ สัตย์ อดทน มีจติ อาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

ค่านิยม (Shared Value)
“บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
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สานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะ / วิทยาลัย

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

หน่วยงานสิทธิประโยชน์

- กองกลาง

- คณะเกษตรและชีวภาพ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- กองคลัง

- คณะวิทยาศาสตร์

- สานักวิทยบริการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

(จันทรเกษมปาร์ค)

- กองบริหารงานบุคคล

- คณะมนุษยศาสตร์

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

- กองนโยบายและแผน

และสังคมศาสตร์

- กองพัฒนานักศึกษา

- คณะวิทยาการจัดการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- คณะศึกษาศาสตร์

- สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

- บัณฑิตวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

และสระว่ายน้า

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลสัตว์

ราชภัฏจันทรเกษม

- ร้านค้าสวัสดิการ

หน่วยงานอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภาวิชาการ
(มาตรา20)

สภามหาวิทยาลัย
(มาตรา 16)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(มาตรา 25)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(มาตรา 49 )

อธิการบดี (มาตรา 27 )
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๐ สานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยาลัย
๐ คณะเกษตรและชีวภาพ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะวิทยาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชามนุษยศาสตร์
- ภาควิชาสังคมศาสตร์
๐ คณะวิทยาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะศึกษาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม *
๐ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก *
- สานักงานคณบดี
๐ บัณฑิตวิทยาลัย *
- สานักงานคณบดี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(มาตรา 23)

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ประกาศ กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก
๐ สถาบันวิจยั และพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย *

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา *

๐ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป *

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน *

๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ *

- สานักงานผู้อานวยการ

- ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ(จันทรเกษมปาร์ค) *

๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- โรงพยาบาลสัตว์ *

- สานักงานผู้อานวยการ

- สถานพยาบาล *

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

*

- สานักงานผู้อานวยการ

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายบุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายวีระ ธีระภัทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประสาทกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์อภิชาต สุขสาราญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายสมโภชน์ นพคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รายงานประจาปี 2557
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นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายประเสริฐ ฉิมท้วม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
,sk;bmpk]ypik=4yD0yomigdK,,.,,,,sk,,,,,,,sk;bmpk]
ypik=4yD0yomigdK,

นางกุลชไม สืบฟัก
กรรมการจากผู้บริหาร

นายจักษุ ตะกรุดแก้ว
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
กรรมการจากผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์ พวงนาค
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์ นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผูบ้ ริหาร

รองศาสตราจารย์สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

นายเอนก เทียนบูชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2557
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นายวุฒินันท์ บุญโพธิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายเอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและวิเทศสัมพันธ์

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายประเสริฐ ฉิมท้วม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานประจาปี 2557
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์ ศรีมาชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น
คณบดีวทิ ยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสว ฟักขาว
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปญ
ั ญา ธีระวิทยเลิศ
นายสงกรานต์ สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและงานทะเบียน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
เลขานุการ กบม.
ประกันคุณภาพการศึกษา
17 ANNUAL REPORT 2014
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ปรียานุช อภิบุณโยภาส
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์พฒ
ั นา สุขประเสริฐ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ศาสตราจารย์มนัส พรหมโคตร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์สมถวิล ธนะโสภณ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์จันทร์พร นวลแพ่ง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี พิลาศลักษณ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี ด่านวิริยะกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ ธรรมโวหาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ

รายงานประจาปี 2557
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ประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 2
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม บุคลากรรวมจานวนทัง้ สิ้น 743 คน จาแนกเป็นข้าราชการ จานวน 117 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จานวน 98 คน สายสนับสนุน จานวน 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 375 คน แบ่งเป็นสายวิชาการจานวน 227 คน
สายสนับสนุน จานวน 148 คน พนักงานราชการ จานวน 14 คน ลูกจ้างประจา จานวน 25 คน อาจารย์ประจาตามสัญญา จานวน
32 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 คน เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา จานวน 171 คน โดยมีผู้มตี าแหน่งทางวิชาการรวมจานวนทัง้ สิน้
366 คน จาแนกเป็นรองศาสตราจารย์ จานวน 5 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 42 คน และอาจารย์ จานวน 319 คน
จานวน (คน)

277

300

ข้าราชการ

250

พนักงานมหาวิทยาลัย
200

171

อาจารย์ประจาตามสัญญา

148

พนักงานราชการ

150
98

ลูกจ้างประจา

100
32

50

0 0 0 9

19

14

0

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

25

0
สายวิชาการ

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

0

ประเภทสายงาน

สายสนับสนุน

แผนภูมสิ รุปจานวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาแนกตามสายงาน
ตารางจานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
ประเภทบุคลากร
1.ข้าราชการ

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

98

19

117

14

14

148

375

25

25

2.พนักงานราชการ
3.พนักงานมหาวิทยาลัย

227

4.ลูกจ้างประจา
5.อาจารย์ประจาตามสัญญา

32

6.เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
7.อาจารย์ชาวต่างประเทศ
รวม
คิดเป็นร้อยละ

-

171

9
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171
-

366
49.26

377
50.74
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32
9
743
100.00

ตารางจานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทหน่วยงานและสายงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจาตามสัญญา

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าทีป่ ระจาตามสัญญา

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

สายวิชาการ

6

8

1

-

6

-

-

7

28

2. คณะวิทยาศาสตร์

30

60

5

-

11

1

-

16

123

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25

69

11

-

14

-

-

8

127

4. คณะวิทยาการจัดการ

22

56

-

-

13

-

-

8

99

5. คณะศึกษาศาสตร์

15

27

11

-

14

2

-

6

75

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

-

5

13

-

7

1

-

12

38

1

-

-

5

1

-

11

18

หน่วยงาน

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

7. ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท

รวม

8. บัณฑิตวิทยาลัย

-

-

-

-

3

-

-

4

7

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

2

4

-

-

2

8

10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

1

10

-

2

29

42

11. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

-

-

-

1

10

-

-

5

16

12.. สานักงานอธิการบดี

-

-

-

13

36

20

7

45

121

กองกลาง

-

-

-

5

12

14

3

18

52

กองคลัง

-

-

-

3

5

4

1

11

24

กองนโยบายและแผน

-

-

-

1

8

-

1

5

15

กองบริหารงานบุคคล

-

-

-

3

5

1

1

3

13

กองพัฒนานักศึกษา

-

-

-

1

6

1

1

8

17

13. สานักงานสภามหาวิทยาลัย

-

-

-

2

3

-

1

-

6

14. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

-

-

3

-

-

-

3

15 สานักประกันคุณภาพการศึกษา

-

-

-

-

3

-

2

-

5

16. สานักงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

3

-

-

1

4

17. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

-

1

-

-

2

-

1

-

4

รายงานประจาปี 2557
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ตารางจานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทหน่วยงานและสายงาน (ต่อ)

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจาตามสัญญา

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าทีป่ ระจาตามสัญญา

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

สายวิชาการ

18. ศูนย์ภาษา

-

-

-

-

1

-

1

1

3

19. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)

-

-

-

-

-

-

-

12

12

20. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า

-

-

-

-

-

-

-

2

2

21. โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ

-

-

-

-

-

-

-

1

1

22. โรงพยาบาลสัตว์จนั ทรเกษม

-

-

-

-

-

-

-

1

1

98

227

41

19

148

25

14

171

743

หน่วยงาน

รวม

ตารางจานวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒิและสายงาน
สายงาน/ ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา

รวม

ต่ากว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สายวิชาการ

-

24

287

55

366

ข้าราชการ

-

1

71

26

98

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

3

195

29

227

อาจารย์ประจาตามสัญญา

-

20

12

-

32

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

-

-

9

-

9

สายสนับสนุน

87

264

26

-

377

ข้าราชการ

-

4

15

-

19

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

140

8

-

148

พนักงานราชการ

-

14

-

-

14

ลูกจ้างประจา

14

10

1

-

25

73

96

2

-

171

87

288

313

55

743

เจ้าหน้าที่ประจาตาม
สัญญา
รวม

รายงานประจาปี 2557
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รวม

จานวน (คน)
300

287

264

250

ต่ากว่าปริญญาตรี

200

ปริญญาตรี

150

87

ปริญญาโท

55

100

ปริญญาเอก

26

24

50

0

0

ประเภทสายงาน

0
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

แผนภูมจิ านวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒกิ ารศึกษา
ตารางจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
รวม

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

-

-

3

12

ทั้งหมด
15

2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

2

13

80

95

-

2

5

99

106

4. คณะวิทยาการจัดการ

-

1

10

68

79

5. คณะศึกษาศาสตร์

-

-

11

42

53

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

-

-

-

18

18

รวม

0

5

42

319

366

คิดเป็นร้อยละ

0.00

1.37

11.48

87.16

100.00

คณะ/วิทยาลัย

จานวน (คน)
350
300
250
200
150
100
50
0

319

บุคลากรสายวิชาการ

42
0

5
ประเภทตาแหน่ง

แผนภูมิจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
รายงานประจาปี 2557
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นักศึกษา
ตารางจานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2557
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

คิดเป็นร้อยละ

12,949

2,370

15,319

98.36

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

-

99

99

0.64

3. ปริญญาโท

-

80

80

0.51

4. ปริญญาเอก

-

77

77

0.49

2,626

15,575

100.00

รวมทั้งสิน้

12,949

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2557
จานวน (คน)
12,949
13,000
11,000
9,000
7,000
ภาคปกติ

5,000

ภาคนอกเวลา

2,370
3,000

0

99

0

80

0

1,000

77
ระดับการศึกษา

แผนภูมสิ รุปจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2557

รายงานประจาปี 2557
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ตารางจานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย

ภาคปกติ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

ภาคนอกเวลา

รวม

-

213

213

2. คณะวิทยาศาสตร์

2,524

448

2,972

3. คณะศึกษาศาสตร์

1,797

12

1,809

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,682

578

4,260

5. คณะวิทยาการจัดการ

4,543

1,332

5,875

190

-

190

12,949

2,370

15,319

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รวมทั้งสิน้
จานวน (คน)
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4,543
3,682
2,524
1,797
ภาคปกติ

1,332
213

0

ภาคนอกเวลา

578

448

190

12

0
คณะ

แผนภูมจิ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

รายงานประจาปี 2557

25 ANNUAL REPORT 2014

ตารางจานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
ภาคพิเศษ/นอกเวลา

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รวม

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

99

-

-

99

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต

-

30

-

30

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

35

-

35

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

15

-

15

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

45

45

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

-

8

8

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

24

24

77

256

รวมทั้งสิน้

99

80

จานวน (คน)
99
100
80

77

80
60
นักศึกษา
40
ระดับการศึกษา

20
0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

แผนภูมจิ านวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานประจาปี 2557
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ตารางจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556
ระดับการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

คิดเป็นร้อยละ

2,389

589

2,978

94.78

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต

-

90

90

2.86

3. ปริญญาโท

-

54

54

1.72

4. ปริญญาเอก

-

20

20

0.64

2,389

753

3,142

100.00

1. ปริญญาโท

รวมทั้งสิน้
จานวน (คน)
2,389
2500
2000
1500
1000

ภาคปกติ

589

ภาคนอกเวลา

500
0

90

0

54

0

0

20
ระดับการศึกษา

แผนภูมสิ รุปจานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2556
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ตารางจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. คณะเกษตรและชีวภาพ

14

-

14

2. คณะศึกษาศาสตร์

472

-

472

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

659

111

770

4. คณะวิทยาการจัดการ

853

381

1,234

5. คณะวิทยาศาสตร์

365

97

462

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

26

-

26

2,389

589

2,978

รวมทั้งสิน้

จานวน (คน)
1400

1,234

1200
1000

770

800
472

600

462
ผู้สาเร็จการศึกษา

400
200

26

14

หน่วยงาน

0

แผนภูมจิ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

รายงานประจาปี 2557
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ตารางจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระดับการศึกษา

คณะ/หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

บัณฑิตวิทยาลัย
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

90

-

-

90

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

90

-

-

90

ระดับปริญญาโท

-

54

-

54

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

-

26

-

26

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

23

-

23

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

5

-

5

ระดับปริญญาเอก

-

-

20

20

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

3

3

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

-

2

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

15

15

90

54

20

164

รวมทั้งสิน้
จานวน (คน)
100

90

80
54
60
40

20

ผู้สาเร็จการศึกษา

20
ระดับการศึกษา

0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

แผนภูมจิ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
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งบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ จ านวนทั้ งสิ้ น 651,362,100 บาท แบ่ งเป็ นงบประมาณแผ่ นดิ น จ านวน 322,363,200 บาท เป็ นงบประมาณ
เงินรายได้ จานวน 328,998,900 บาท ดังตารางรายละเอียด
ตารางจานวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2557
แหล่งเงิน

จานวน (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน

322,363,200

49.49

2. งบประมาณเงินรายได้

328,998,900

50.51

651,362,100

100.00

รวม

ยอดเงิน หกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมืน่ สองพันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน
ที่มา : กองนโยบายและแผน วันที่ 30 กันยายน 2557

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

328,998,900 บาท

322,363,200 บาท

49.49 %
50.51%

แผนภูมกิ ารจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2557

รายงานประจาปี 2557
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ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

ร้อยละ

งบประมาณ
เงินรายได้

23,966,300

7.22

38,461,100

11.69

62,427,400

967,400

0.30

415,900

0.13

1,383,300

2. คณะวิทยาศาสตร์

8,574,000

2.66

3,028,000

0.92

11,602,000

3. คณะศึกษาศาสตร์

3,669,000

1.14

5,300,700

1.61

8,969,700

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4,004,900

1.24

5,381,400

1.64

9,386,300

5. คณะวิทยาการจัดการ

4,993,300

1.55

8,511,900

2.59

13,505,200

-

-

6,493,000

1.97

6,493,000

7. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

696,600

0.22

-

-

696,600.00

8. ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท

398,000

0.12

4,208,600

1.28

4,606,600

9. ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม - สหะพาณิชย์

-

-

1,311,500

0.40

1,311,500

10. ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม - เศรษฐบุตรบาเพ็ญ

-

-

2,235,400

0.68

2,235,400

663,100

0.21

1,574,700

0.48

2,237,800

งบประมาณ ศูนย์ / สานัก

7,792,000

2.42

14,157,800

4.30

21,949,800

12. สานักงานอธิการบดี

3,099,000

0.96

6,815,200

2.15

9,914,200

กองกลาง

1,149,000

0.36

4,534,600

1.38

5,683,600

กองคลัง

300,000

0.90

565,700

0.17

865,700

กองนโยบายและแผน

300,000

0.90

361,700

0.11

661,700

กองบริหารงานบุคคล

300,000

0.90

207,500

0.06

507,500

กองพัฒนานักศึกษา

1,050,000

0.33

1,145,700

0.35

2,195,700

550,000

0.17

545,500

0.17

1,095,500

2,698,000

0.84

2,160,000

0.66

4,858,000

15. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

795,000

0.25

430,600

0.13

1,225,600

16. สถาบันวิจัยและพัฒนา

300,000

0.09

354,300

0.11

654,300

17. สานักประกันคุณภาพการศึกษา

350,000

0.11

226,400

0.07

576,400

-

-

249,000

0.08

249,000

หน่วยงาน
งบประมาณคณะ
1. คณะเกษตรและชีวภาพ

6. บัณฑิตวิทยาลัย

11. งบบูรณาการ(ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ฯ)

13. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. สานักงานสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2557
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ร้อยละ

รวม

ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 (ต่อ)
งบประมาณ
เงินแผ่นดิน

หน่วยงาน

งบประมาณ
เงินรายได้

ร้อยละ

ร้อยละ

รวม

งบประมาณ ศูนย์ / สานัก (ต่อ)
19. สานักงานตรวจสอบภายใน

-

-

266,300

0.08

266,300

20. ศูนย์ภาษา

-

-

295,000

0.09

295,000

21. งานวิเทศสัมพันธ์

-

-

404,800

0.12

404,800

22. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

-

-

1,518,100

0.46

1,518,100

23. สานักงานสภาคณาจารย์

-

-

414,800

0.13

414,800

24. สิทธิประโยชน์

-

-

477,800

0.15

477,800

งบประมาณส่วนกลาง

290,604,900

90.15

244,177,700

74.22 534,782,600

25. ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

290,604,900

90.15

244,177,700

74.22 534,782,600

งบประมาณเงินรับฝาก

-

-

32,202,300

9.79

32,202,300

26. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
27. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(จันทรเกษมปาร์ค)

-

-

25,193,500

7.66

25,193,500

-

-

5,968,800

1.81

5,968,800

28. โรงพยาบาลสัตว์

-

-

240,000

0.07

240,000

29. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า

-

-

800,000

0.24

800,000

322,363,200

100.00

328,998,900

รวม ( แผ่นดิน – รายได้)

100.00 651,362,100

จานวนเงิน (ล้านบาท)
290.6049
300
244.1777
250
200

งบประมาณแผ่นดิน

150

งบประมาณเงินรายได้

100
50

38.4611
23.9663

32.2023
7.792 14.1578

0

0

แผนภูมกิ ารจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
รายงานประจาปี 2557
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ประเภทงบประมาณ

พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี พื้ น ที่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้ น ที่
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา
ตารางจานวนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อ

จานวนพืน้ ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

ผังพื้นทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. อาคารสานักงานอธิการบดี (อาคาร 32)
2. อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33)

ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2557

15. คณะเกษตรและชีวภาพ
16. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. อาคารมานิจ ชุมสาย

3. อาคารพลศึกษา (โรงยิม)

18. ลานจอดรถ

4. อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34)

19. ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32)
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา (อาคาร 29)
7. อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (อาคาร 25)
8. อาคารเรียนรวม (อาคาร 28)

20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
21. โรงพยาบาลสัตว์จนั ทรเกษม
22. คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 26)
23. สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง

9. ศูนย์อาหาร (หอส้มตา)
10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
11. คณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 2)

24. สนามกีฬาในร่ม
25. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
26. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า

12. หอประชุม
13. อาคาร 4 (สานักงานอธิการบดีหลังเก่า)
14. คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 9)
คณะศึกษาศาสตร์

89 ไร่ 88 ตารางวา
326 ไร่ 85 ตารางวา

27. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
28. - 29. บ้านพัก

ต่อภายใน 2003

รายงานประจาปี 2557
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ผังพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

1. สระน้า
2. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย
3. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตูม)
4. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรัตน์
5. อาคารเรียนแม่ทองคา เมฆโต
6. สนามฟุตบอล
7. อาคารเกษตรหลังที่ 1
8. อาคารเกษตรหลังที่ 2
9. สระน้า

รายงานประจาปี 2557
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อาคารสถานที่และยานพาหนะ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ พั ฒนาและปรั บปรุ ง สิ่ งปลู กสร้ า งภายในให้ พ ร้ อ มส าหรั บ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สาหรับการรองรับนักศึกษาและการจัดการศึกษา ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันมีอาคาร จานวน 69 อาคาร และอาคารที่กาลังปรับปรุง จานวน 1 อาคาร และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม - ชัยนาท จานวน 12 อาคาร รวมทั้งสิ้น 82 อาคาร แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี้
ตารางจานวนอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. อาคารอานวยการ

ประเภทอาคาร

จานวน (หลัง)
69
1

2.

อาคารเรียน - ปฏิบัติการ

29

3.

อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

4.

อาคารกีฬาและสันทนาการ

6

5.

อาคารหอประชุม

1

6.

อาคารพาณิชย์ - สวัสดิการ

11

7.

อาคารพักอาศัย

18

8.

อาคารศิลปะและวัฒนธรรม

1

9.

อาคารนวัตกรรมการศึกษา

1

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

12

1.

อาคารอานวยการ

1

2.

อาคารเรียน - ปฏิบัตกิ าร

4

3.

อาคารกีฬา - สันทนาการ

1

4.

อาคารหอประชุม

2

5.

อาคารพักอาศัย

2

6.

โรงอาหาร

1

7.

โรงซ่อมบารุง

1
รวม

81

ตารางอาคารที่กาลังปรับปรุง
ที่
1.

อาคารที่กาลังปรับปรุง

จานวน (หลัง)

อาคารศูนย์การเรียนรวม (อาคาร 34) 8 ชั้น

1

รวม

1
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานประจาปี 2557
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ตารางยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับ

ประเภทรถยนต์

ยี่ห้อรถ

ขนาดเครือ่ งยนต์

เลขทะเบียน

วันทีจ่ ด
ทะเบียน

พนักงานขับรถ

รายงานประจาปี 2557
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1.
2.

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

ฮอนด้า ซีอาร์วี
โตโยต้า คัมรี่

ฮอนด้า 4 สูบ 1973 CC
โตโยต้า 4 สูบ 2164 C.C

ภค - 7430
9ฬ - 3635

14 มิ.ย 42
1 เม.ย 39

นายชูชีพ วัฒนธัญญกรรม
นายไพทูล มันดินแดง

3.
4.

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

โตโยต้า แวน
มิตซูมิซิ

โตโยต้า 4 สูบ 2446 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2446 C.C

9ฐ - 6085
6ฝ - 4254

9 ธ.ค 37
16 ก.พ 38

นายประทีป พันธุ์รัตน์
นายอุทัย ไชยพร

5.
6.
7.
8.
9.

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน

นีสสันตู้ 1
โตโยต้าตู้ 2
โตโยต้าตู้ 3
โตโยต้าตู้ 6
โตโยต้าตู้ 7

นีสสัน 4 สูบ 2953 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2986 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2779 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C

ฮข - 4183
อว - 7753
อย - 7379
ฮท - 9841
ฮท - 9840

10 ต.ค 48
3 ต.ค 44
4 พ.ย 40
23 มิ.ย 53
23 มิ.ย 53

นยสุภาพ ดีวุ่น
สารองกองกลาง
นายไพฑูรย์ จันทมาลา
นายประเสริฐ พันธุ์รัตน์
นายสุภาพ ภาคาเขตร์

10.
11.
12.
13.
14.
15.

รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ

โตโยต้าตู้ 8
โตโยต้าตู้ 9
อีซูซุ บัส 1
อีซูซุ บัส 2
ฮีโน่ บัส 3
วอลโว่ บัส 4

โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
อีซูซู 6 สูบ 185 แรงม้า
อีซูซู 6 สูบ 175 แรงม้า
ฮีโน่ 4 สูบ 140 แรงม้า
วอลโว่ 8 สูบ 420 แรงม้า

ฮย - 158
ฮย - 160
41 - 3441
41 - 4931
41 - 3414
41 - 5079

23 ส.ค 56
23 ส.ค 56
22 มิ.ย 15
20 ก.ค 37
12 ต.ค 42
2 เม.ย 48

นายปกาศ สวัสดิชัย
นายไพทูล มันดินแดง
นายไพฑูรย์ จันทมาลา
นายเสรี พิกุลแย้ม
นายวิโรจน์ เหงาวันพลบ
นายประทีป พันธุ์รัตน์

16.
17.

รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถบรรทุก 6 ล้อ

โกลเด้นดราก้อน
อีซูซุ

อีซูวุ 4 สูบ 120 แรงม้า
อีซูซุ 4 สูบ 148 แรงม้า

41 - 5402
98 - 4249

29 ก.ย 49
19 มิ.ย 51

สารองกองกลาง
สารองกองกลาง

18.
19.
20.

รถโดยสารส่วนบุคคล
รถตู้โดยสารปรับอากาศ
รถกระบะ

โตโยต้า ไดน่า
โตโยต้า
โตโยต้า

โตโยต้า 4 สูบ 110 แรงม้า
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C

41 - 3442
ฮย -157
2กท - 4992

3 ส.ค 30
23 ส.ค 56
23 ส.ค 56

นายสมจิตร การะพาษ
สันติ น้อยแสง
สันติ น้อยแสง

หมายเหตุ

ใช้ที่หน่วยงานไฟฟ้า

รถโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค

ใช้ที่หน่วยงานสิ่งแวคล้อม
มจษ. - ชัยนาท
มจษ. - ชัยนาท

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้านการผลิตบัณฑิต
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นตามวิสัยทัศน์ที่วา่ “เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาพร้อมรับ
ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์” การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนา องค์กรเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางด้านการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน และการเข้าสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยความคานึงในวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา การเปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเป็นการตอบสนองการพัฒนาบัณฑิต
เพื่ อ การน าไปสู่ ก ารก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพและพั ฒ นาประเทศ และรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเซี ย น (AEC)
ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เพื่อการรับใช้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และการ
บริการวิชาการสูช่ ุมชนสังคมและประเทศชาติ
ปั จจุ บั นมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม มี หน่ วยงานภายในที่ มี หน้ าที่ จั ดการเรี ยนการสอน คื อ คณะเกษตร
และชี ว ภาพ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
วิ ท ยาลั ย การแพทย์ ท างเลื อ ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และศู น ย์ ก ารศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม - ชั ย นาท

การรับเข้าศึกษา

 ระดับปริญญาตรี มีระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 วิธี คือ
1. รับตรง เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทัว่ ประเทศ
2. โควตา เป็นการรับนักศึกษาจากการจัดสรรโควตา

 ระดับอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยได้จดั ระบบการรับและการคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

หลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจานวนหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน ดังนี้
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
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จานวนหลักสูตร
6
2
1
3
3
15
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สาขาวิชา
45
11
1
7
5
69

คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชี ว ภาพ มี วิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาเกษตรไทย มุ่ ง มั่ น พั ฒ นางานวิ จั ย
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
การคิ ด วิ จ ารณญาณ สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ค่ าตามความต้ องการของประเทศและประชาคมอาเซี ยน ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย
และพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน บริการวิชาการ
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารทั้ ง ในเขตเมื อ งและเขตชนบทอี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย และส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ ภายใต้การบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย
การจั ด การศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คู่คุณธรรม นาภูมิปัญญาพัฒนา
สู่ ส ากล” โดยมุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ที่ ต้ อ งการของสั ง คม
และประเทศชาติ สนั บสนุ นและส่ งเสริ มให้ มี การน าเอาเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยมาใช้ ในการเรี ยนการสอนการบริ หารจั ดการ
การวิ จั ยการสร้ างเครื อข่ ายที่ เชื่ อมโยงระหว่ าง นั ก ศึ กษา อาจารย์ และสั งคม การพั ฒนาบุ คลากรด้ านวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสนองนโยบายตามแนวทางพระราชดาริ
โดยมีการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชา
ชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 13 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

รายงานประจาปี 2557

39 ANNUAL REPORT 2014

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิ ทยาการจั ดการ ก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ในการ “มุ่ งผลิ ตบั ณฑิ ตให้ มี ความรู้ คู่ คุ ณธรรม สร้ างเครื อข่ ายวิ ชาการ
สู่ชุมชนและสากล” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพ มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่าย
กับต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
และสังคม ให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม และพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) ในทุกภาคส่วน
คณะวิ ทยาการจั ดการ จั ดการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี จ านวน 4 หลั กสู ตร 9 สาขาวิ ชา ประกอบด้ วย หลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย์ และสาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต มี 1 สาขา ได้ แ ก่ สาขาวิ ชาบั ญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ และกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์

คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ “เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนาอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ภายในปี พ.ศ. 2560” การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพตามลั ก ษณะ
ที่พึ่งประสงค์ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมโลก พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา
และถ่ายทอดสู่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บัณฑิตรักและทานุบารุงวัฒนธรรมอันดีงามและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ของท้องถิ่นและประเทศชาติ
โดยมี ก ารจั ดการศึ กษาแบ่ ง ออกเป็ น 11 สาขาวิ ชา คื อ สาขาวิ ชาจิ ตวิ ท ยา สาขาวิ ชาเทคโนโลยี การศึ กษา
และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
พลศึ ก ษา สาขาวิ ช าภาษาจี น สาขาวิ ช าภาษาไทย สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
ครูนั้นเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับทุกสิ่งทุกอย่ างเกี่ยวกับการศึกษา เป็นหัวใจและวิญญาณของระบบการศึกษาที่เป็ นตัวชี้วัด
ว่ าประเทศชาติ จะสามารถพั ฒนาไปได้ มากน้ อยเพี ยงใด ซึ่ งเป้ าหมายการผลิ ตครู ให้ มี ความรู้ มี คุ ณภาพ และมี คุ ณธรรม
นั้นถือเป็นเป้าหมายหลักที่คณะศึกษาศาสตร์ยึดถือตลอดมา และยังคงยึดมั่นเพื่อเสริมสร้างการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพต่อไป

รายงานประจาปี 2557

40 ANNUAL REPORT 2014

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เป็นผู้นาแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้
และภู มิ ปั ญ ญาด้ า นภาษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การบริ ห ารรั ฐ และชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี
ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ระดั บ นานาชาติ ด้ ว ยคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น ”
ส่งเสริมการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ภูมิปัญญาไทย
ที่ มี คุ ณ ภาพสนองความต้ อ งการของสั ง คม พั ฒ นา ท านุ บ ารุ ง เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง
ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษณ์ ข อ งช าติ เสริ ม สร้ า ง คว าม เป็ น เ ลิ ศ ท าง วิ ช าก าร ใ น ร ะ ดั บ ปร ะ เ ท ศ และ น า นาชาติ
โดยมี การจั ดการศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาควิ ชา คื อ 1. ภาควิ ชามนุ ษยศาสตร์ ประกอบด้ วย 10 สาขาวิ ชา
ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น ธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าดนตรี ส ากล สาขาวิ ช าดนตรี ไ ทย สาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ แ ละศิ ล ปะการแสดง
และสาขาวิชาศิลปกรรม 2. ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
เชิ ง ท่ อ งเที่ ย ว สาขาวิ ช าวั ฒ นธรรมศึ ก ษา สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิ ช าการบริ ห ารและการพั ฒ นาชุ มชน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิ ทยาลั ยการแพทย์ ทางเลื อก “เป็ นแหล่ งผลิ ตบั ณฑิ ตการแพทย์แผนจี น ที่ มี คุ ณภาพ และคุ ณธรรม เป็ นผู้ น า
การรั ก ษา พร้ อ มรั บ ประชาคมอาเซี ย น” มุ่ ง มั่ น สร้ า งบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ สาขาการแพทย์ ท างเลื อ กให้ มี คุ ณ ภาพ
มี คุ ณ ธรรม มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการตรวจรั ก ษา และฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ป่ ว ย มี ค วามสามารถในการวิ จั ย
สามารถ ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บผู้ ปร ะกอบวิ ชาชี พและผู้ ประกอบโรคศิ ลปะสาขาอื่ น ๆ ได้ อย่ างเหมาะสม
ปั จ จุ บั น มี ก า ร เ ปิ ด ก า ร เ รี ย น ก า ร สอ น 1 สา ข า วิ ช า ดั ง นี้ สา ข า วิ ช า ก า ร แ พ ท ย์ แ ผน จี น บั ณ ฑิ ต
ซึ่ งเป็ น ศาสตร์ วิ ช าชี พ ทางการแพทย์ อี ก ทางหนึ่ ง โดยมี สถานพยาบาลแพทย์ แ ผนจี น เป็ น คลิ นิ ก ศึ ก ษา
เป็ น แหล่ ง ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ บ ริ ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาศาสตร์ ท างการแพทย์
และนาความรู้มาดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศู นย์ การศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม-ชั ยนาท ให้ โอกาสทางการศึ กษา น าจิ ตอาสาพั ฒนาชุ มชน
เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต พั ฒนาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและสร้ างสั งคมอุ ดมคุ ณธรรม การบริ ห ารจั ดการ
แบบธรรมาภิ บ าล พั ฒ นาการเรี ย นการสอนแก่ บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม และมี ศั ก ยภาพสู่ มาตรฐาน
วิ ช าชี พ วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และถ่ า ยทอดสู่ สั ง คม บริ ก ารวิ ช าการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น อนุรักษ์ ทานุบารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
การจั ดการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิ ชา ได้ แก่ สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
รายงานประจาปี 2557

41 ANNUAL REPORT 2014

บัณฑิตวิทยาลัย
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยเป็ นหน่ วยงานที่ มี หน้ าที่ ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ก ากั บมาตรฐาน และควบคุ มคุ ณภาพ
การจั ดการการศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาให้ มี คุ ณภาพ และมาตรฐาน มี วิ สั ย ทั ศน์ “ผลิ ตบั ณฑิ ตและพั ฒนาบั ณฑิ ต
ให้ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม มี ค วามเป็ น ผู้ น า เน้ น การวิ จั ย เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ และเทคโนโลยี ม าตรฐาน
ที่ เ ป็ น สากล” มี ห ลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จ านวน 7 หลั ก สู ต ร
แบ่ งเป็ น ระดั บปริ ญญาเอก จ านวน 3 หลั กสู ต ร ได้ แก่ หลั กสู ตรปรั ชญาดุ ษฎี บั ณฑิ ต มี 3 สาขาวิ ชา
ได้ แก่ สาขาการพั ฒนาธรรมาภิ บาล สาขาวิ ชาสหวิ ทยาการเพื่ อการพั ฒนา และ สาขาวิ ชาการจั ดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบั ณฑิต
มี 1 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและการสื่ อ สาร ระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 3 หลั ก สู ต ร
ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิจมหาบั ณ ฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้ แ ก่ สาขาวิ ชาบริ หารธุ ร กิจ และสาขาวิ ชาการจั ดการกีฬา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต มี 4 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ กษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการวิจัย
การด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ขั บ เคลื่ อ นโดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางการบริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งให้คาปรึกษา จัดหา และบริการ
ข้อมูลการวิจัย ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น การวิจัยเป็นภารกิจสาคัญของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับ
การเรี ย นการสอน เป็ น ลั ก ษณะการส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น การวิ จั ย ให้ อาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ความสามารถนามาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม พร้อมสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางการ
วิจัยระดับประเทศและนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย ด้านต่าง ๆ
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 13,408,396 บาท
จ านวน 83 โครงการ โดยจ าแนกเป็ น แหล่ ง ทุ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 73 โครงการ จ านวน 11,068,396 บาท
และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 10 โครงการ จานวน 2,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แหล่งทุน
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน
1.2 แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้
2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

จานวนโครงการ
74
14
60
10
84

งบประมาณ
11,187,656
7,020,200
4,167,456
2,340,000
13,527,656

ร้อยละ
82.70
62.75
37.25
17.30
100.00

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2557
งบประมาณภายนอก 2,340,000 บ.
17.30%

งบประมาณแผ่นดิน 7,020,200 บ.
62.75%

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้

37.25%

งบประมาณภายนอก

งบประมาณเงินรายได้ 4,167,456 บ.

แผนภูมิแหล่งทุนการสนับสนุนงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตารางงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่
แหล่งทุน
แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์
3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์ทเี่ ข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์และบุคลากร โดยนโยบายการวิจัย
ของอธิการบดี
5. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
6. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
รวม

จานวนโครงการ

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
7. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
8. สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.)
รวม
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ

14
27
5
1

7,020,200
3,057,878
380,000
109,278

7
20
74

520,300
100,000
11,187,656

9
1
10
84

2,220,000
120,000
2,340,000
13,527,656

หมายเหตุ : *** ครงการวิจัยทีไเดຌรับทุนจาก หลงทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ิสกว.ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรกษม ตຌองนางินรายเดຌ ประจาปีงบประมาณ โ557 สมทบ฿หຌกับนักผูຌวิจัย ปีละ จานวน
แโเุเเเ บาท ละสานักงานกองทุนวิจยั สนับสนุนการวิจยั ิสกว.ี สมทบ฿หຌกบั นักวิจยั ปีละ จานวน แโเุเเเ บาท รวมงบประมาณทัๅงสิๅน โไเุเเเ บาท ิสองสนสีไหมืไนบาทถຌวนี
สถาบันวิจยั ละพัฒนา จึงตຌองนางบประมาณงินรายเดຌมานับรวม ตเมนับจานวนครงการวิจัย พราะนาเปนับครงการวิจยั ทีไเดຌรับทุนสนับสนุนจากหลงทุนภายนอกลຌวนัๅน

ตารางงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จาแนกตามแหล่งทุนและคณะ / ศูนย์ / สานัก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม – ชัยนาท
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์/สานัก/สถาบัน
รวมทั้งสิน้

รายงานประจาปี 2557

ทุนภายใน
(บาท)
888,706
3,470,853
1,057,274
2,392,667
1,299,964
87,000
149,578
1,841,614
11,187,656
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ทุนภายนอก
(บาท)
337,000
1,053,000
200,000
450,000
300,000
2,340,000

รวม
(บาท)
1,225,706
4,523,853
1,257,274
2,842,667
1,299,964
87,000
149,578
2,141,614
13,527,656

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็นทุนวิจยั จาก
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,020,200 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์
จานวน 27 โครงการ เป็นเงิน 3,057,878 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์ที่เข้ าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 380,000 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์และบุคลากรตามนโยบายการวิจยั
ของอธิการบดี จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 109,278 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 7 โครงการ เป็นเงิน 520,300 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา จานวน 20 โครงการ เป็นเงิน
100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 74 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,187,656 บาท ดังรายละเอียด
ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1.

การศึ กษาความเป็นไปได้ ของการจั ดตั้ งโรงงานแปรรูปเนยแข็ง
สาหรับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย
2. การเพาะเห็ ดถั่ งเช่ าสี ท อ ง ( Cordyceps militaris (L.Xlink)
ด้วยเมล็ดพืชและแมลง
3. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดการองค์ความรู้อาเซียนในโลก
อาเซียนในโลกเสมือนจริงสามมิติ
4. การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้วัสดุ กากอุตสาหกรรม
5. การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ามันหอมระเหยของพืชวงศ์
ขิงบางชนิด (ข่า ขมิ้น และกระชาย)
6. การวิ เคราะห์ แ ละพั ฒนาประสิ ท ธิ ภาพของทรายจากแม่ น้ า
เจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทเพื่อใช้ในการผลิตแก้ว
7. การประยุ กต์ ใช้ หลั กเจริ ญ เติ บโตอย่ างชาญฉลาดและระบบ
สารสนเทศภู มิ ศาสตร์ เพื่ อการพั ฒนาอั ตลักษณ์ เมื องท่ องเที่ ยว
เชิ งนิ เวศและมรดกทางวั ฒนธรรมและการสร้ างความร่ วมมื อ
ระดับจังหวัด
8. การศึกษาสมบัติเปล่งแสงของธาตุหายากที่โด๊ปในระบบแก้ว Bi2O3ZnO-B2O3
9. การพั ฒนาหลั กสู ตรฝึ กอบรมเพื่ อเสริ มสร้ างความสามารถใน
กา รแก้ ปั ญหาอย่ างสร้ างสรรค์ ส าหรั บครู ปฐมวั ยใน
จังหวัดชัยนาท
10. มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชป่าแห่งภูมิภาค
11. การสร้ างเสถี ยรภาพระบบอุ ตสาหกรรมอ้ อยและน้ าตาลทราย
เพื่อรองรับนโยบายการค้าประชาคม

รายงานประจาปี 2557

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
และคณะ
นายรัฐพล ศรประเสริฐ

669,879
358,877

คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

นายเขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา

365,148

คณะวิทยาศาสตร์

นายสุภิชาติ เจนจิระปัญญา
ผศ.เยี่ยมศิริ มณีพศิ มัย

317,814
438, 207

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

น.ส.นันทนา เงินเลี้ยง

268,863

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ

363,531

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์

437,913

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

492,274

คณะศึกษาศาสตร์

นายอัครเดช มณีภาค

509,208

นายเจนพล ทองยืน

412,482

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
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ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

12. การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผศ.จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์
ทางสังคมของเยาวชนไทยในภาคกลาง
13. การพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาดสิ น ค้ า ของชมรมผู้ สู ง อายุ นางพวงทิพย์ หนูเจริญ
จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน
14. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยสาหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

รวม 14 โครงการ งบประมาณทัง้ สิน้

งบประมาณ
512,560
424,830
1,448,614

หน่วยงาน
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

7,020,200

ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์
ที่
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซิติกและเซลลูโลสได้ นายอานาจ ภักดีโต
สูงจากผลไม้ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
การวิ เคราะห์ อภิ มานประสิทธิ ผลของสารสกั ดกะทกรกเพื่อใช้ ผศ.น.สพ.สุรพล พหลภาคย์
เป็นสมุนไพรบาบัดทางสัตวแพทย์
การพัฒนาเครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวในชุมชน
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจสารวม

150,000

210,000

คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์

การใช้ ประโยชน์ จากใบมหาพรหมราชิ นี รั กษามะเร็ งโดยการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีพิยูเดสมินเพื่อเพิ่มสมบัติการละลาย ฤทธิ์
การต้านมะเร็ง และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาบทเรียนปฏิสัมพันธ์สาหรับระบบจัดการเนื้อหาสมาร์ท
โฟน กรณีศึกษารายวิชาระบบปฏิบัติการ
การประเมินประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการใช้งานของผนัง
กระจกปล่องรังสีอาทิตย์แบบบานเปิดสาหรับประเทศไทย
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้ชุดการสอนตามแนว
ทางการสอนแบบสื่ อสารในรายวิ ชาภาษาอั งกฤษส าหรั บครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพั ฒนาชุ ดฝึ กทั กษะการวั ดและประเมิ นผลทางการศึ กษา
ส าหรับนั กศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี ) มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองตามแนวคอนสคัคติวิสต์ วิ ชา

ดร.วีรนุช สระแก้ว

168,000

คณะวิทยาศาสตร์

น.ส.ณัฐพร ภักดี

100,000

คณะวิทยาศาสตร์

นายตรีพล สักกะวนิช

82,500

คณะวิทยาศาสตร์

นายจรัล รัตนโชตินันท์

180,000

คณะวิทยาศาสตร์

น.ส.กัญญาภัทร แสงแป้น

70,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.ปานรดา สรรเสริญ

70,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.สรัญญา ลาลึก

100,000

คณะศึกษาศาสตร์

เพศศึ กษาและสุ ข ภาพในครอบครั ว ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายงานประจาปี 2557
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68,827

ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

11. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด คติความเชื่อ รูปแบบเทคนิคเชิงช่าง น.ส.เกวรินทร์ พันทวี
และเรื่องราวที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดที่มีอายุ
การสร้างมากกว่า 100 ปีขึ้นไป : กรณีศึกษา 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท
12. การใช้สารสนเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์คณะ น.ส.วาทินี นิลงาม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

126,800

13. การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเชิ ง ทฤษฏี ค วามสุ ภ าพในข่ า วการเมื อ ง น.ส.จันทรวรรณ
จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
สาราญสารวจกิจ

67,017

14. การวิ เคราะห์ ลั กษณะการใช้ ค าทั บศั พท์ ภาษาอั งกฤษในนิ ตยสาร นางกรรณิการ์ รักษา
บันเทิงไทย

77,280

15. การสร้างกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มของสมาชิกกองทุนพัฒนาบท ดร.ปิยพร ท่าจีน
บามสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพกรณีศกึ ษาในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

105,000

16. กลวิธีในการเรียนรู้รายวิชาโครงสร้างและการใช้รูปแบบในภาษาอังกฤษ นายสันติภูมิ ราชวิชา
ธุ ร กิ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17. ทั กษ ะ กา รรู้ ส ารสนเท ศข องนั กศึ กษาระดั บป ริ ญญาตรี น.ส.นิรมล ชอุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

70,000

18. แนวทางการพัฒนาจิตสานึ กสาธารณะของอาสาสมัครสาธารณะสุข น.ส.ทัศนีย์ สาแก้ว
ประจาหมู่บ้านในจังหวัดชัยนาท

160,000

19. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษา น.ส.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
จังหวัดชัยนาท

200,000

20. พฤติ กรรมการใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ ของนั กศึ กษา น.ส.กัญจนพร บุญมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

52,500

21. แบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสด้วยแนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมใน ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช
บริบทของประเทศไทย

141,000

22. กระบวนการถ่ายทอดความรู้นาฎศิลป์ไทย : ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

117,007

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

รายงานประจาปี 2557

หัวหน้าโครงการ

ผศ.ดร.บุปผาชาติ อุปถัมภ์
นรากร
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52,500

60,000

ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

23. การวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อส่ งเสริ มการอ่ านภาษาอั ง กฤษ นายวิชัย สิงห์ซอม
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
24. การล่มสลายของเจ้านายลาปาง
นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

128,188

25. การพั ฒนาบทเรี ยนอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Learning) รายวิ ชาเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
26. การเปิ ดรั บสื่ อประชาสั มพั นธ์ ของโรงแรมที่ มี ผลต่ อความรู้ ทั ศนคติ
และพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
27. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์
ของบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

น.ส.นันทินี สุดโททอง

150,000

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ

ดร.พสิษฐ์
โสภณพงศพัฒน์
นางสาวนุชนาถ มีสม
พืชน์

57,615

28. การบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ดร.ดวงพร กาซาสบิ
จุ ด เปลี่ ย นถ่ า ยสั ญ จร : กรณี ศึ กษาพื้ น ที่ ร อบสถานี ร ถไฟฟ้ า (ประเสริฐสรรพกิจ)***
กรุงเทพมหานคร

120,000

รวม 28 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิน้

83,685

89,959

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์

3,057,878

ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ทเี่ ข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ

1.

ผลต่ อพลั งกล้ ามเนื้ อขาจากการฝึกพลัยโอเมตริ กร่วมกับการฝึกการ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาท
การประเมินผลกลุ่มวิชาพลานามัย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป พ.ศ.2554
ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม โดยใช้ รู ปแบบซิ ป ป์
(CIPP MODLE)
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้ า งจิ ต 5 ลั กษณะ
เพื่อ อนาคตสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
การพั ฒนาคู่ มื อแนวทางการวั ดผลประเมิ นผลที่ สอดคล้องกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
กาลังขวัญ แรงจูงใจ และความพึงพอในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
พนักงานลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณีองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

2.

3.

4.

5.

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

นายยุทธนา เรียนสร้อย

60,000

คณะวิทยาศาสตร์

นายปิยะปทีป แสงอุไร

60,000

คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

100,000

คณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ปัญญา
ธีระวิทยเลิศ

100,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.อาจารีย์
ประจวบเหมาะ

60,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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380,000

ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์และบุคลากร โดยนโยบายการวิจยั ของ
อธิการบดี
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1. การพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

งบประมาณ

หน่วยงาน

109,278

วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

แพทย์จีนธนภัทร จินตกุล

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

109,278

ตารางโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ที่

ชื่อโครงการ

1.

การพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การเพิ่ มประสิทธิ ภาพการให้ บริ การด้ านการเงิ นของกองคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพั ฒนาคู่ มื อการเบิ กจ่ า ยเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปั ญ หา อุ ป สรรค์ และการแก้ ปั ญ หาการยื ม ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การมี ส่ วนร่ วมเชิ งปฏิ บั ติ การในการพั ฒนาระบบห้ องสมุ ด
อัตโนมัติของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
การพัฒนาเครื่องสีข้าวโบราณสาหรับการขัดผิวเมล็ดกาแฟ
การสร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจัยเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

2.
3.
4.
5.

6.
7.

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกลู

144,500

สถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส.ขจรจิตร ธารงวิศว

46,200

กองคลัง

น.ส.ยุภาลัย เตียงนิล

62,500

กองคลัง

น.ส.สาราญ
เจริญสุขเช้า
นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน

52,500

กองคลัง

40,300

วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก

นายอิทธิรงค์ จงใจ
นายวิมล มิระสิงห์

87,000
87,300

มจษ.- ชัยนาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม 7 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

520,300

ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา
ที่
1.
2.

3.

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์
ที่ปรึกษา

กรณีศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวทางการ น.ส.ธนภัทร สุนพะวงษ์ รศ.จันทร์พร นวลเพ่ง
สอนดนตรีไทยบ้านศาลา ต้นจันทน์
กรณีศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวทางการ น.ส.วราภรณ์ พลูพิพัฒน์ รศ.จันทร์พร นวลเพ่ง
ส อ น ด น ต รี ไ ท ย ต า บ ล บ า ง ขุ น เ ที ย น
และตาบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
การสืบทอดดนตรีไทยสายบางใหญ่ : กรณีศึกษา นายณัฐชา กล้าหาญ
รศ.จันทร์พร นวลเพ่ง
ครูทเม็น นุชทรัพย์
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งบประมาณ
5,000
5,000

5,000

หน่วยงาน
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กรณี ศึ ก ษาเพลงเรื่ อ งเพลงช้ า ส านั ก ครู ป าน น.ส.สุภาภรณ์ นิลถม
นิลวงศ์
รายงานการศึ กษาค้นคว้ ากระบวนการผลิตเครื่อง นายกัณฑ์อเนก วิชาเดช
ดนตรี ไ ทย (ฆ้ อ งมอญ) กรณี ศึ ก ษานายสุ น ทร
พุ่มโพธิ์งาม (ช่างเดื่อ) จังหวัดปทุมธานี
กรรมวิธีการผลิตเครื่องหนัง
นายปัณณวัฒน์
วิริยาภิรมย์
การจัดกิจกรรมการปั้นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของ น.ส.สุกญ
ั ญา จันทรมาศ
เด็กอนุบาล 1/2 โรงเรียนเกษมพิทยา
น.ส.กิตติยา แก้วขอมดี
ผลของการใช้ กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ แ บบ น.ส.จินตนา
วาดภาพอิสระที่มีต่อทักษะการเขียน ของเด็กปฐมวัย พงษ์สระพัง
น.ส.สุมนา ไชยหงษ์
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม น.ส.สุกญ
ั ญา ทองสร้อย
ก ล้ า แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น อ นุ บ า ล น.ส.พรทิภา หงษ์นลิ
ปีที่ 2 โรงเรียนเกษมพิทยา
การใช้ กิ จกรรมการเล่ า นิ ทานเพื่ อส่ ง เสริ ม น.ส.พรรณณิดา
ความสามารถทางภาษาด้ านการพู ดของ ห่อทรัพย์
เด็ กปฐมวั ยระดับชั้นเตรี ยมอนุ บาลโรงเรียนเกษม น.ส.ราฟีตา้ หมายเก
พิทยา
การสร้างระเบียบวินัยโดยการจัดกิจกรรมการละเล่น น.ส.กมลภู มั่งคั่ง
พื้นบ้าน
น.ส.ทิวาพร ศรีไชโย
การคิ ดเชิ งเหตุ ผลเด็ กปฐมวั ยที่ ได้ รั บการ น.ส.จุฑารัตน์ หมั่นภักดี
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้กากมะพร้าว
น.ส.เอื้อมพร มาลัย
การจั ด กิ จกรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ การวาดภาพ น.ส.เจ๊ะซาลูวานิง
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย เจ๊ะอารง
น.ส.ณิศรา สีลาดเลา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นายฉัตรชัย กองสอน
เรื่องพหุนาม โดยวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิ ค LT ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
การพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ การเรี ยนรู้ การแก้ ปั ญหา น.ส.นพวรรณ
คณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว วิจิตรบรรจง
แปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรี ยนนวมิ นทราชิ นู ทิ ศ บดิ นทรเดชา ที่ ได้ รั บ
การสอนด้วยการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya)

รายงานประจาปี 2557

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

รศ.จันทร์พร นวลเพ่ง

5,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รศ.จันทร์พร นวลเพ่ง

5,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รศ.จันทร์พร นวลเพ่ง

5,000

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.สิรินพร
บ้านแสน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.สิรินพร
บ้านแสน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์
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ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

16. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิง
เส้ นตั วแปรเดี ยวโดยใช้ การเรี ยนรู้ แบบเพื่ อนของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนนวมิ น
ท ร า ชิ นู ทิ ศ บ ดิ น ท ร เด ช า ภ า ค เ รี ย น ที่ 2
ปีการศึกษา 2556
17. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านด้วยแบบทักษะ
การอ่ า นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ
18. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้ รู ป แบบการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
19. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านผ่านนิทานสาหรับเด็กของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลาดปลาเค้า
พิทยาคม
20. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ
น าเสนอผลงานนั ก ศึ ก ษาสาขานิ เ ทศศาสตร์

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

น.ส.วราภรณ์ นนทะวงษ์

น.ส.สิรินพร
บ้านแสน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.กมลศิริ ทองริบุรี

น.ส.พรนภัส
ทับทิมอ่อน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.ธันยพร พงศ์จันทร์

น.ส.พรนภัส
ทับทิมอ่อน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

น.ส.พชร สว่างวงษ์

น.ส.พรนภัส
ทับทิมอ่อน

5,000

คณะศึกษาศาสตร์

นายภานุเดช เมี่ยงมุกข์

นายเอกบดินทร์

5,000

คณะวิทยาการ

และคณะ

เกตุขาว

จัดการ

คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม

รวม 20 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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100,000

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในปี งบประมาณ 2557 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ รั บทุ นสนั บสนุ นด้ านงบประมาณในการจั ดท าวิ จั ย
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 โครงการ เป็นเงิน 2,220,000 บาท สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
(สกว.) 1 โครงการ เป็นเงิน 120,000 บาท ดังรายละเอียด
ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

1. การเสริ มสร้ างคุ ณลั กษณะความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมของ รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์ ผศ.ดร.สันทนา วิจติ รเนาวรัตน์
บัณฑิต ชั้นชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์

250,000

วิทยาศาสตร์

200,000

ศึกษาศาสตร์

3. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาพล น.ส.ถนอมจิตต์ สารอต
ศึกษาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีจารณญาณ
นายพีรดล เพชรานนท์
ดร.ชวนิดา สุวานิช
4. การส ารวจปริ มาณเบต้ากลูแคนและความสัมพันธ์ ระหว่าง ดร.พัตราพร จอมเมืองบุตร
ปริมาณอะไมโลสกับปริมาณเบต้ากูลแคนในข้าวเจ้าและข้าว
เหนียวไทยพันธุ์ต่างๆ
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ของสั ตว์ ไม่มีกระดู กสันหลังในดินกับระบบการจัดการพื้นที่
เกษตรที่อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
6. การประยุกต์สารสนเทศด้านภูมิศาสตร์กับชุมชนเกษตรเพื่อหา นายนิยม สุทธหลวง
พื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ของจังหวัดชัยนาท
7. การศึ กษาความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการ น.ส.วิฬารัตน์ ชูขาว
แปรรู ป อาหารจากข้ า ว กรณี ศึ ก ษา : อ าเภอสรรคบุ รี
จังหวัดชัยนาท
8. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลาย ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
ทางชีวภาพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. โครงการบริ หารจั ดการโครงการส่ งเสริ มการวิ จั ย ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
ในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

200,000

มนุษยศาสตร์ฯ

2350,000

วิทยาศาสตร์

337,000

เกษตรและชีวภาพ

333,000

วิทยาศาสตร์

250,000

มนุษยศาสตร์ฯ

200,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวม 9 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

100,000

2,220,000

ตารางโครงการวิจัยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ที่
1.

ชื่อโครงการ
การบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมทีส่ นับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร : กรณีศึกษาพื้นทีร่ อบสถานี
รถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ
ดร.ดวงพร กาซาสบิ

หน่วยงาน

120,000

คณะวิทยาศาสตร์

(ประเสริฐสรรพกิจ) ***

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
รายงานประจาปี 2557
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120,000

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่พึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการ
ของสังคม ในรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีหลากหลาย เช่น การให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาทาง
วิชาการ ตลอดจนทางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และชี้แนะสังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์
อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อให้ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และยังสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการทาหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจ
ซึ่งการบริการทางวิชาการแก่สังคมดังกล่าว ได้ดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏจันทรเกษม คือ
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม และการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายนอกของส านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) ตั วบ่ งชี้ ที่ 8 ผลการน าความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
นโยบายการบริการวิชาการ
1. พัฒนาระบบและกลไกงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ อาจารย์ และบุ คลากรด าเนิ นงานด้ านบริ การวิ ชาการที่ สอดคล้ องกั บศั กยภาพเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ การวิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานบริการวิชาการ ด้วยหลักการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประสานงานในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สามารถดาเนินการครบวงจร PDCA ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหน่วยงานในการให้บริการได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้มแข็งและเกิดการเรียนรู้
3. เพื่อทาการศึกษาและสารวจข้อมูลต่างๆของชุมชนและเผยแพร่งานวิชาการสู่ชุมชน และจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน
4. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลงานบริการทางวิชาการ และงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2557 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม(คน)

ความพึงพอใจ(ร้อยละ)

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

9

298

86.82

2. คณะวิทยาศาสตร์

30

1,633

84.48

3. คณะศึกษาศาสตร์

16

1,580

86.07

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

450

91.28

5. คณะวิทยาการจัดการ

9

1,487

78.60

6. ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท

1

223

80.00

70

5,671

84.54

รวม

ตารางสรุปผลการปฏิบตั ิงาน ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2557 ประเภทงบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม

ผู้เข้าร่วม(คน)

ความพึงพอใจ(ร้อยละ)

1. คณะวิทยาศาสตร์

1

80

80.00

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1

20

98.67

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

350

83.00

4. คณะวิทยาการจัดการ

21

1,593

84.61

5. บัณฑิตวิทยาลัย

4

91

82.20

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

2

257

85.30

7. ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท

1

3

88.40

8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1,287

81.75

38

3,681

85.49

รวม

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2557 วันที่ 30 กันยายน 2557
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏจั น ทรเกษม ที่ มี ร ะบบและกลไก
ในการด าเนิ น งานด้ วยการฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน เผยแพร่ แ ละบู ร ณาการศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยกั บ การเรี ย นการสอน
ผ่ านการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง มี ค ณาจารย์ เจ้ าหน้ า ที่ นั ก ศึ ก ษา
และประชาชนทั่ ว ไปเข้ า ร่ ว มงาน โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจและตระหนั ก ถึ ง คุ ณค่ า และความส าคั ญ
ของวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งสรรค์ แ ละการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นรากฐานของชีวิตสังคมและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนต่อไป
ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2557 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วม(คน)

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม - ชัยนาท
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

5
11
11
4
8
2
3
44

251
756
1,079
2,513
640
39
1,063
6,341

ความพึงพอใจ(ร้อยละ)
85.47
81.00
87.50
93.41
86.15
90.00
93.33
88.12

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2557 ประเภทงบประมาณเงินรายได้
หน่วยงาน

โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วม(คน)

ความพึงพอใจ(ร้อยละ)

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

1

73

81.00

2. คณะวิทยาศาสตร์

13

1,789

75.27

3. คณะศึกษาศาสตร์

4

1,128

85.00

4. โรงเรียนสาธิตฯ

6

1,209

90.70

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

290

89.38

6. คณะวิทยาการจัดการ

20

2,164

81.39

7. บัณฑิตวิทยาลัย

1

102

80.00

8. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
9. ศูนย์การเรียนรูจ้ ันทรเกษม-เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
10. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
11. วิเทศสัมพันธ์
รวม

3
3
4
1
60

222
165
1,371
367
8,880

83.16
85.00
97.50
80.00
84.40
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ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2556
จากการติ ดตามผลการด าเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงในระดั บมหาวิ ทยาลั ย ในรอบ 12 เดื อน
ณ 30 กันยายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ได้กาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ 2557 มีจานวน 3 ด้าน 11 ประเด็นความเสี่ยง จากผลการประเมินระดับปัจจัยเสี่ยง จากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการนาเสนอของหน่วยงานภายในที่เสนอแนวทางกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลด/ควบคุม
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง และสูงมาก) ให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในการดาเนินการและความเหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะ/หน่วยงาน/สานัก/วิทยาลัย ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการรายงานผล
การดาเนินงาน 2 ครั้ ง คื อ รอบ 6 เดื อน และ 12 เดื อน จากรายงานผลการติดตามการดาเนินงานส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ
ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดดาเนินการจนแล้วเสร็จ

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2557 มีวิธีการกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานและการจัดประเภทความเสี่ยงตามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2553 โดยมี การดาเนิ นงานแผนการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี งบประมาณ 2557 จ านวน 3 ด้าน
11 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1. ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคาร)
3. ด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ มี การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและปั จจั ยที่ ก่ อให้ เกิ ดความเสี่ ยง ประเมิ นโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ กาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง และกาหนด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสม โดยมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง
ซึ่งหน่วยงานได้ดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดโดยส่วนใหญ่ สาหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จะนาไปจัดทาแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง และดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป

รายงานประจาปี 2557

56 ANNUAL REPORT 2014

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ปัจจุบันการจัดการศึกษามีแนวปฏิบัติให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการจัดการศึกษาให้มีการกาหนด
มาตรฐานการศึ กษา และจั ดระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาทุ กระดั บ โดยก าหนดรายละเอี ยดไว้ ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ดาเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยมี ส านักประกันคุณภาพการศึกษารั บผิ ดชอบงานโดยเฉพาะ และได้ ดาเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับสาขาวิชา
คณะ สานัก ศูนย์ และสถาบัน โดยการนากระบวนการบริหารการศึกษาตามวงจร PDCA มาใช้ในการดาเนินการ มีคณะกรรมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นที่ปรึกษา
2. มีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
3. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วน ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
3.1 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้หน่วยงานนาไปใช้
3.2 มี แ นวทางในการด าเนิ น งาน โดยน าวงจร PDCA มาใช้ ใ นการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา
มีกาหนดตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ กาหนดผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
3.3 ติ ดตามและการตรวจสอบคุ ณภาพอย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ ง โดยให้ หน่ วยงานรายงานผลการด าเนิ นงาน
ตามตัวบ่งชี้ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และมีการสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3.4 จัดทารายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ผ่านระบบ CHE QA Online ระดับมหาวิทยาลัย
และระดับคณะ
3.5 ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาทุกปีการศึกษาตัง้ แต่ระดับสาขาวิชา คณะ สานัก ศูนย์ สถาบัน
และระดับมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 14 สถาบัน โดยมีการจัดการ
กิ จ กรรมร่ ว มกั น อาทิ กิ จ กรรมวั น ประกั น คุ ณ ภาพ โครงการอบรม “บริ ห ารความเสี่ ย งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นต้น
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2556
ในปีก ารศึก ษา 2556 คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน จากสานัก งาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ผลการประเมินโดยภาพรวมดังนี้
ตารางผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
Input
Process Output
5.00
3.00
5.00
3.34
5.00
3.19
5.00
1.54
5.00
4.37
5.00
5.00
4.75
4.41
5.00
5.00
-

รวม
5.00
3.77
5.00
2.97
4.68
5.00
4.64
5.00
5.00

ผลการ
ประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

3.05

4.15

ระดับดี

4.94

3.48

ตารางผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
Input Process Output
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
3.58
มาตรฐานที่ 2 ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
4.86
4.41
ข. ด้านพันธกิจของการบริการการอุดมศึกษา
3.05
5.00
4.17
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
5.00
1.54
และสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานการอุดมศึกษา

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกมาตรฐาน
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3.48

รวม
3.58
4.76
4.34
2.92

ผลการ
ประเมิน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้

4.15

ระดับดี

ตารางผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีสว่ นได้เสีย
2. ด้านกระบวนการภายใน
3. ด้านการเงิน
4. ด้านบุคลากรการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกมุมมอง

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
Input
Process Output
5.00
3.80
5.00
4.89
4.70
3.19
5.00
2.00
5.00
1.69

รวม
4.36
4.84
4.10
2.59

3.05

4.15

4.94

3.48

ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับดี

ตารางผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจยั
(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกมาตรฐาน
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
Input
Process Output รวม
5.00

-

-

5.00

ระดับดีมาก

2.00
3.00

5.00
5.00
4.83
4.90

2.14
4.41
3.65

3.52
5.00
4.73
4.31

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

-

5.00

3.58

4.11

ระดับดี

3.19
3.19
3.05

5.00
5.00
5.00
5.00
4.94

1.54
4.37
5.00
3.44
3.48

2.97
4.68
5.00
4.02
4.15

ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
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ตารางสรุปผลคะแนนของการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

หน่วย

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก

(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการประเมิน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดาเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้
น้าหนัก

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
1

2

3

4

3.6266

ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักใน
การบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการขอ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ระดับความสาเร็จของการเตรียมความพร้อมใน
การก้ าวเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน(ร้ อยละของ
นั กศึ กษาที่ สอบผ่ านเกณฑ์ การทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ)
ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และการ
ดาเนินการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.0401

3.0401

0.1520

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.7017

3.7017

0.1851

ร้อยละ

5

40

50

60

80

100

58.11

2.8110

0.1406

ระดับ

45

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.3000

4.2 การผลิตบัณฑิต

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

2.8460

2.8460

0.2135

4.3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.3000

4.4 การวิจัย

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

2.1830

2.1830

0.1637

4.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.9480

4.9480

0.3711

4.6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.6670

4.6670

0.3500

การประเมินคุณภาพ
5
6

4.3940

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา

ร้อยละ

5

65

70

75

80

85

83.93

4.7860

0.2393

ร้อยละ

5

65

70

75

80

85

80.01

4.0020

0.2001
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ตารางสรุปผลคะแนนของการประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

หน่วย

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก

(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการประเมิน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ดาเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้
น้าหนัก

มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
7

3.8400

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

7.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผน
7.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก
7.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน
7.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
8 ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
9 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตาม
มา ต รการประ หยั ดพลั งงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ

ร้อยละ

2.5

ร้อยละ

0.5

92

93

ร้อยละ

0.5

44.02

46.46

ร้อยละ

0.5

92

93

94

95

ร้อยละ

1

72

74

76

ระดับ

3

1

2

ระดับ

3

1

ระดับ

6.5

1

94

95

96

98.16

5.0000

0.0250

68.75

5.0000

0.0250

96

97.58

5.0000

0.0250

78

80

99.90

5.0000

0.0500

3

4

5

3.2000

3.2000

0.0960

2

3

4

5

0.0000

1.0000

0.0300

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3250

48.91 51.36 53.80

การพัฒนาสถาบัน

4.0765

11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพ

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.1530

4.1530

0.3115

ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.3000

คะแนนรวม

3.8028

น้าหนักรวม

100
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ด้านการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา (REG)
เพื่ อสนั บสนุ นการวางแผนการก าหนดนโยบาย และใช้ ประกอบการตั ดสิ นใจเพื่ อการบริ หารของผู้ บริ หารทุ กระดั บ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งานในรูปแบบ Web Database ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถบันทึก ปรับปรุง เรียกค้น และแสดง
รายงานผลข้อมูลตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กาหนด โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดหาเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web
Server) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้สามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ แก้ไขโปรแกรม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีการจัดฝึกอบรม
การใช้งานระบบและตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารที่เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานสามารถรายงานข้อมูลทางการเงินได้ในรูปแบบ 3 มิติ คือ มิติแผนงาน มิติหน่วยงาน
และมิ ติ กองทุ น มหาวิ ทยาลั ยได้ เตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรเพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ งานระบบสารสนเทศ
รวมทั้งจัดทาคู่มือประกอบการใช้งาน ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประกอบด้วยระบบหลัก 10 ระบบ ได้แก่
1. ระบบบุคลากร
6. ระบบการเงิน
2. ระบบเงินเดือน
7. ระบบบัญชี
3. ระบบงบประมาณ
8. ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา
4. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
9. ระบบงานวิจยั
5. ระบบคลังพัสดุ
10. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ต กลงจ้ า งผู้ รั บ จ้ า งให้ ด าเนิ น การพั ฒนาระบบสารสนเทศส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร
(Executive Information System: EIS) จ านวน 1 งาน พร้ อ มติ ด ตั้ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งการปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง รั ก ษาระบบ
เ พื่ อ ช่ วยให้ ผู้ บริ ห ารร ะดั บสู งใช้ สนั บสนุ น การ ตั ดสิ นใจในการบริ ห ารจั ดการ ได้ อย่ างมี ปร ะสิ ทธิ ภาพ
ผลการดาเนินงานด้านพัฒนาระบบ
1. ด าเนิ นการขยายแบนด์ วิ ดธ์ ในการเชื่ อมต่ ออิ นเตอร์ เน็ ตด้ วยความเร็ ว 200/45 Mbps. และติ ดตั้ งจุ ดเครื อข่ าย
ไร้สาย จานวน 100 จุด
2. ด าเนิ น การเชื่ อมต่ อ กั บ ส านั กงานบริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา (Uninet) ด้ ว ยความเร็ ว 1 GB.
3. ดาเนินการติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดจากเดิม
จานวน 50 จุด และได้ดาเนินการขยายเพิ่มอีก 20 จุด พร้อมอุปกรณ์ควบคุมบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายและความปลอดภัย
กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย จานวน 1 เครื่อง
4. ติดตัง้ และปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ครุภัณฑ์ตู้สาหรับติดตัง้ เครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) จานวน 1 ชุด
- ครุภัณฑ์แผงวงจรเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ชนิด Blade สาหรับตู้ Enclosure/Chassis จานวน 6 ชุด
- ครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย จานวน 1 ระบบ
- ครุภัณฑ์อุปกรณ์สลับและควบคุมการกระจายสัญญาณเครือข่าย

จานวน 2 ชุด

- ครุภัณฑ์ตู้สาหรับจัดเก็บเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จานวน 1 หน่วย

- ระบบจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์

จานวน 1 ระบบ

- เครื่องสารองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA

จานวน 1 เครื่อง
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- อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูงระบบสารสนเทศ

จานวน 2 ชุด

- ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย

จานวน 1 ระบบ

- ระบบบริหารการออกรายงานและวิเคราะห์จากระบบ Log

จานวน 1 ระบบ

5. ติดตัง้ ระบบบริการงานพิมพ์แบบเติมเงิน จานวน 1 ระบบ
6. ติดตัง้ ระบบ e-Learning (ilove library) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ระบบ
7. ติดตัง้ กล้องระบบวงจรปิดเดิมมีจานวน 4 ตัว และทาการติดตัง้ เพิ่มอีก จานวน 2 ตัว รวมเป็นจานวนทัง้ หมด 6 ตัว
8. ดูแลระบบ Tell Me more 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 4 ภาษาคือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น
9. ดูแลระบบ Mail ของมหาวิทยาลัย
10. สถิตกิ ารให้บริการ Wireless Lan จานวน 17,451 คน (สาหรับนักศึกษา)
11. สถิตกิ ารให้บริการ Wireless Lan จานวน 720 คน (สาหรับอาจารย์ – เจ้าหน้าที)่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการ เช่า - ซื้อ คอมพิวเตอร์จาวน 330 เครื่ อง เพื่อให้บริการสืบค้น ข้ อ มู ล
และจั ด การฝึ ก อบรมตามโครงการฝึ ก อบรมทั ก ษะคอมพิ ว เตอร์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและมี บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย
(WLAN CRU) ซึ่งบุคลากรต้องมีการลงทะเบียนการใช้งาน WIFI กับทางมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร

รายงานประจาปี 2557
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ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ตารางข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานภายนอก
ที่

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่รว่ มลงนาม

วัน เดือน ปี
ที่ลงนาม

ประเทศ

1.

สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี

สหรัฐอเมริกา

19 เมษายน 2544

2.

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง (จัดการเรียนการสอนและการให้ความ
ร่วมมือในด้านสถานพยาบาล โดยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ของทั้งสอง
มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยครูกวางซี (Guangxi Normal University) (รับสอนภาษาจีน รูปแบบ
3 + 1 ให้กับนักศึกษาไทย)
วิทยาลัยโพลีเทคนิคเศรษฐศาสตร์และการค้ากวางซี (Guanxi Economic and
Trade Polytechnich) (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi Normal University for Nationalities)
(รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน)
Guangxi International Business Vocational College

สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 พฤษภาคม 2555

สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 สิงหาคม 2555

สาธารณรัฐประชาชนจีน

20 กันยายน 2555

สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 มีนาคม 2556

สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 มกราคม 2557

สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 พฤศจิกายน 2557

8.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University) (แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม)
The College of Commerce, Catering and Tourism

9.

มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi Normal University for Nationalities)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 ธันวาคม 2557

10. Budapest Business School – University of Applied sciences.

ฮังการี

28 พฤษภาคม 2557

11. วิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน (รับสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.
4.

5.
6.
7.

ฮังการี

4 ธันวาคม 2557

6 สิงหาคม 2557

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์

รายงานประจาปี 2557
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ส่วนที่ 4
ประมวลภาพกิจกรรม

ด้านการผลิตบัณฑิต

มหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกีฬานักศึกษา เทา - เหลือง เกมส์
วันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการคุณธรรมพัฒนาจิต เสริมสร้างปัญญาของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
วัดปัญญานันทนาราม จังหวัดปทุมธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายความร่วมมืองานประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2557
ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการผลิตบัณฑิต

ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดวังตะเคียน อาเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน
วันที่ 10 มีนาคม 2557
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สานักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ในงาน BARAK VALLEY INTERNATIONAL
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557
ประเทศอินเดีย
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2556
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมการประชุมใหญ่ HERP Congress II
วันที่ 21 - 23 มกราคม 2557
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จรรยาบรรณนักวิจยั และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
วันที่ 29 มกราคม 2557
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Research Expo 2014
วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557
เซ็นทารา แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
World

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 7
วันที่ 11 กันยายน 2557
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมลงนามเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศูนย์การศึกษา มจษ. - ชัยนาท จัดโครงการอบรม “เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง”
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

คณะเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมงานแพะแห่งชาติ
วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557
ตาบลเชิงทะเล อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรี

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้เพือ่ ก้าวไกลสู่ Asean
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
จังหวัดชัยนาท

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติฯ ประจาปี 2557
วันที่ 9 กันยายน 2557
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทาบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 9 มกราคม 2557
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556

สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 10 เมษายน 2557
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธถี วายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
วันที่ 4 สิงหาคม 2557
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รายงานประจาปี 2557
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทาบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 กันยายน 2557
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัล ”เพชรสยาม” ประจาปี 2557
วันที่ 10 กันยายน 2557
ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2557
วันที่ 11 กันยายน 2557
หอประชุม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
รายงานประจาปี 2557
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แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02 942 6900 - 99
โทรสาร : 02 541 7113
www.chandra.ac.th

รายงานประจาปี 2557
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คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2557
ทีป่ รึกษา

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นายเอนก
เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงาน

ผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางอัจฉรา บางสุวรรณ์
นางสาวชุลกี ร เทพเฉลิม
นายชัยณรง ด้วงทอง
กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางสาวจารุดา สีสังข์
นางสาวแววตา พันธ์งาม
นางสาววาสนา ลักขะนัติ
นายฐิติวจั น์ ทองแก้ว
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวนิสา รัชตะนาวิน
นางสาวมาริสา มัสตูล
นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
กลุม่ งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ นายปรัชญา ลาแพงดี
นายคมสัน เพ่งพิศ

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
พนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวมรวมข้อมูล / ออกแบบปก
นายปรัชญา

ลาแพงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

ขอขอบคุณ

ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อานวยการสานัก / ศูนย์ / สถาบัน / กอง และบุคลากรทุกหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทารายงานประจาปี 2557 มา ณ โอกาสนี้

รายงานประจาปี 2557
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