
 

  



 

  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม วิจัย   
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนและสังคม  ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ  และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาภูมิปัญญา  พร้อมรับประชาคมอาเซียน 
และโลกาภิวัตน์” มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีผลกา รด าเนินการด้านต่างๆ  
ซึ่งรวบรวมจัดท าเป็นรายงานประจ าปี 2558  ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนที่ช่วยในการด าเนินการในปีที่ผ่านมา และขอบคุณส าหรับ
ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ในการท าให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การทบทวนตนเองในการด าเนินการที่ผ่านมา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของประเทศชาติ สังคมสืบไป 

 

 
( รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล ) 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม  
รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.)  และนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยม ปีที่ 8  มาศึกษาต่อ 
เพื่อเล่ือนฐานะจากคร ูป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม. 

 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  เปิดสอนในปีการศึกษา 2484  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
คือ  ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญค่นแรก 

 ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มี อาคารสถานที่ เรียน  จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครู 
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” 

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

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

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

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปล่ียนหลักสูตรการผลิตครู

ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)  นอกจากนี้  

กระทรวงศึกษาธิการจดัสร้างสถานที่ท าการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมท าให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไป

ตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23)  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในเนื้อที่ 89 ไร่   88 ตารางวา   

ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม  และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม”   
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หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)  ซึ่งเป็น
นักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที ่18 

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

 พ.ศ. 2508  อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที ่6 

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

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

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

 พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลให้ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” 
เปล่ียนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ  และคณะวิชา  ซึ่งมีคณะวิชา ครุศาสตร์  คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ  ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา 
(ป.อ.) เปล่ียนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

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

 พ.ศ. 2528  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครู
จันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”์ ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  ได้ก าหนดให้วิทยาลัย
ครูรวมเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกัน  และสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2528 กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น “สหวิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม  สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร”์ 

 พ.ศ.  2528 วิ ทยาลัยครู จั นทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 45 ปี  เมื่ อวั นที่  9 กั นยายน  พ.ศ.  2528  
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์  ศรีคุณ  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 

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

          พ.ศ. 2533  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533  ศาสตราจารย์  
ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา  มอบห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา  ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

    พ.ศ. 2534  วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเดน่รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดลุยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวทิยาลัยครูเป็น “สถาบันราช
ภัฏ”  เมื่ อวั นที่  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  ดั งนั้ น   วิ ทยาลัยครู จั นทรเกษมจึ งได้ เปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม”  

 พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งตั้ งมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครู  
จันทรเกษม 
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 พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538  
โ ด ยนายช วน   ห ลี ก ภั ย   น า ยก รั ฐมนต รี   เ ป็ น ผู้ รั บ สนอ งพ ระบรมร าช โ อ งกา ร และมี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้ ใ น 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538  “วิทยาลัยครู” เปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา 

          “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ   
และวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” โดยเฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้
สูงกว่าระดับปริญญาตร ี

          ต าแหน่ง “อธิการ” เปล่ียนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร จึงด ารงต าแหน่ง “อธิการรักษาราชการ
ในต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

          พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ 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  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ  กรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏ       
จันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

 พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์  คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.  2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  ตามที่คณะกรรมการสภาประจ าสถาบัน
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  ให ้“สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

           พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

           พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่ อวันที่  20 มกราคม พ.ศ.  2548  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการในพื้นที่ต าบลแพรกศรีราชา   อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่  
85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  
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           พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน  ได้แก่   ส านักงานอธิการบดี   คณะเกษตร 
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันวิจัย 
และพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  และบัณฑิตวิทยาลัย  เปิดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  

             พ.ศ. 2552  รองศาสตราจารย์เดช  พุทธเจริญทอง  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 พ.ศ. 2552   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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 วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2555  และตั้งแต่ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันท่ี 21 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

 พ.ศ. 2555  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 
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ตราสัญลักษณ์หาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

และตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ า

มหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระ

ราชอาณาจักร  โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่น่ังอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจกัร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙  รอบวงจกัร

มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่น่ังอัฐทิศ อยู่ในวงรี (แปลว่า “ความทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ใน

แผ่นดิน”) และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบนมีข้อความอักษรภาษาไทย

ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ด้านล่างมีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า “CHANDRAKASEM RAJABHAT 

UNIVERSITY” 

 สีของตราประจ ามหาวิทยาลัยมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้    

สีน้ าเงนิ   แทนคา่  สถาบันพระมหากษตัริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”              

สีเขียว     แทนคา่  แหล่งที่ตัง้ของหมาวิทยาลัย ซึง่อยูใ่นพื้นทีแ่หล่งธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม       

สีทอง แทนคา่  ความเจริญรุง่เรืองทางภูมปิัญญา          

สีส้ม แทนคา่  ความรุง่เรืองทางศิลปวฒันธรรมท้องถิน่ที่กา้วไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สีขาว แทนคา่  ความคดิอันบริสุทธิข์องนกัปราชญ์แหง่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ 

 สีประจ ามหาวิทยาลัย    
   

 
 
 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย    :  แคฝรั่ง   

         แคฝรั่งเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเตม็ท่ีจะสูง 10-12 เมตร เปลอืกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีน้ าตาลแดง มีถิ่นก าเนิด 
                 ท่ีอเมรกิากลางและเม็กซิโกดอกแคฝรัง่จะมีสชีมพสูดหรอืสีมว่งแต้มขาว  แคฝรัง่ออกดอกชว่งฤดูหนาวใหด้อกสวยงาม 
  ชื่อสามัญ  Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick 

ชื่อวทิยาศาสตร ์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.  
ชื่อวงศ ์  PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA

สีเทา   หมายถงึ   ปัญญา 
สีเหลือง      หมายถงึ   คณุธรรม
   

 
 

 

  ปัญญา              คุณธรรม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ ์อัตลักษณ ์ค่านิยม 
 

 ปรัชญา (Philosophy)   

“ความรู้ดี  มคีุณธรรม  น าชมุชนพฒันา” 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาภูมิปญัญา  พร้อมรับประชาคมอาเซยีนและโลกาภิวตัน”์ 

 พันธกิจ (Mission)  

1.  ผลิตบัณฑติให้มคีวามรู้  คูคุ่ณธรรม  

2.  วิจยัและพัฒนาองคค์วามรู้  ภูมปิัญญาและถา่ยทอดสู่ชมุชุนและสังคม 

3.  บริการวชิาการ ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของชมุชนและสังคม  

4.  ท านุบ ารุง  และเผยแพร่ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย 

5.  พฒันาชมุชนและสังคม  ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ  และนโยบายการพัฒนาประเทศ 

6.  พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพครูชั้นสูง 

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness)  

“ผลิตครูและบัณฑตินกัปฏิบัติ  และแหล่งเรียนรูต้ลอดชวีติส าหรับทุกคน” 

 อัตลักษณม์หาวิทยาลัย  (Identity)  

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซือ่สัตย ์ อดทน  มีจติอาสา  ก้าวหน้าเทคโนโลย”ี 

 ค่านิยม (Shared Value) 

“บัณฑิต  ยอ่มฝึกตน : อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปณฑฺิตา”  
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  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

สภามหาวทิยาลัย 

อธกิารบด ี

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

 - ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลัย 

   ราชภฏัจันทรเกษม - ชัยนาท  

- ศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   (จันทรเกษมปารค์) 

 - ศูนยส์่งเสริมสขุภาพ 

   และสระวา่ยน้ า 

 - โรงพยาบาลสัตว์  

 - ร้านคา้สวสัดิการ 

- กองกลาง  

- กองคลัง 

- กองบริหารงานบคุคล 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศกึษา  

 

- คณะเกษตรและชวีภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร ์

- คณะมนษุยศาสตร ์

  และสังคมศาสตร ์

- คณะวิทยาการจดัการ 

- คณะศึกษาศาสตร ์

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

- บณัฑิตวทิยาลัย  

ส านักงานอธิการบด ี หน่วยงานอื่น หน่วยงานสิทธิประโยชน์ หน่วยงานจัดตั้งภายใน สถาบัน / ศูนย์ / ส านัก คณะ / วิทยาลัย 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

- ส านักประกันคณุภาพการศกึษา 

- ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

- ส านักงานตรวจสอบภายใน  

- โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย 

  ราชภฏัจันทรเกษม 

- ศูนยภ์าษา 

 - ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ  
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

อธิการบด ี(มาตรา 27 ) 

คณะ / วิทยาลัย 

หมายเหต ุ: *  เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

สภามหาวิทยาลัย 
(มาตรา 16) 

๐ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  * 
    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง  

   - กองคลงั 

   - กองบริหารงานบุคคล 

   - กองนโยบายและแผน 

   - กองพัฒนานักศึกษา  

๐ คณะเกษตรและชวีภาพ 
   - ส านักงานคณบดี 
๐ คณะวิทยาศาสตร ์
   - ส านักงานคณบดี 
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
   - ภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยกุต์ 
๐ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   - ส านักงานคณบดี 
   - ภาควิชามนุษยศาสตร ์
   - ภาควิชาสังคมศาสตร ์
๐ คณะวิทยาการจัดการ 
   - ส านักงานคณบดี 
๐ คณะศึกษาศาสตร ์
   - ส านักงานคณบดี 
   - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม * 
๐ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก * 
   - ส านักงานคณบดี 
๐ บัณฑิตวิทยาลัย  * 
   - ส านักงานคณบดี 

ส านักงานอธิการบด ี หน่วยงานจัดตั้งภายใน 

 

สถาบัน / ศูนย์ / ส านัก 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
(มาตรา 23) 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
(มาตรา 49 ) 

สภาวิชาการ 
(มาตรา20) 

- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั * 

- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา * 

- ส านักงานหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป * 

- ส านักงานตรวจสอบภายใน * 

- ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ * 

- ศูนย์ฝกึประสบการณ์วชิาชพี(จันทรเกษมปาร์ค) * 

- โรงพยาบาลสัตว์ * 

- สถานพยาบาล * 

 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ประกาศ กพอ. ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550) 

คณะกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
(มาตรา 25) 
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นายบญุปลูก  ชายเกตุ  
นายกสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคุณ  
 อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารยป์ราโมทย์  ประสาทกุล 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางดวงสมร  วรฤทธิ ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ

 กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

      นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน 
         กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 

ศาสตราจารยอ์ภิชาต  สุขส าราญ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ ์
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

นายสมโภชน์  นพคุณ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารยเ์ท้ือน  ทองแก้ว 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒ ิ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
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นายธนา  ไชยประสิทธิ ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

นางกุลชไม  สืบฟัก  
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร 
 กรรมการจากผู้บรหิาร 

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

,sk;bmpk]ypik=4yD0yomigdK,,.,,,,sk,,,,,,,sk;bmpk]

ypik=4yD0yomigdK, 

ผู้ช่วยศาตราจารย์พศิมัย จัตุรัตน์  
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

 

นายกรณัท สร้อยทอง 
 กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

นายธีระชัย สุขสวัสดิ์  
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

ผู้ช่วยศาตราจารยเ์อนก  เทียนบูชา 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 

นายพิสุทธิ์  พวงนาค 
 กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

 

นายประเสริฐ ฉิมท้วม 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

นางพิมลรัตน์ วณสัณฑ์ 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  
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ผู้ช่วยศาตราจารยเ์อนก  เทียนบูชา 
รองอธิการบดฝีา่ยนโยบายและแผน 
และประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

รองศาสตราจารย์นันทกา   ทาวุฒ ิ
รองอธิการบดฝีา่ยบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบริการวิชาการ 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
รองอธิการบดฝีา่ยวิชาการและวิจยั 

 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายประเสริฐ ฉิมท้วม 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นทรรศ พลเดช 
       รองอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อายะวดี ซันประสิทธิ์ 
ผู้ช่วยอธกิารบดีฝา่ยส านกังานอธิการบด ี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันตสิม 
คณบดคีณะวทิยาการจัดการ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ 
คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ริบูรณ์ ศรีมาชัย 
คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร  
คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บญุเจือ 
คณบดคีณะเกษตรและชีวภาพ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  เฉลิมกล่ิน 
คณบดีวทิยาลยัการแพทยท์างเลือก 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์สว  ฟักขาว 
คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางกุลชไม  สืบฟัก 
ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่มแกร  
ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางวรนาถ ดวงอุดม  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายสงกรานต์ สุขเกษม  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและงานทะเบยีน 

วิชาการประกันคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม-ชยันาท 
 

นายบญุเกียรติ ชีระภากร 
เลขานกุาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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รองศาสตราจารยสุ์มาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดี ประธานกรรมการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารยธ์นชัย ยมจินดา 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ศาสตราจารย์อดุม วโรตม์สิกขดติถ ์
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

รองศาสตราจารย์สมถวิล  ธนะโสภณ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารยพ์ฒันา  สุขประเสริฐ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ศาสตราจารย์อภิชาต  สุขส าราญ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี ด่านวิริยะกุล 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารยจ์ันทร์พร  นวลแพ่ง 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยทั์ศนีย์ เจนวิถีสุข
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  
สารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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ข้อมลูบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม มบีุคลากรรวมจ านวนทัง้ส้ิน 768 คน จ าแนกเป็นขา้ราชการ จ านวน  117  คน แบง่เป็น
สายวชิาการ จ านวน 98 คน สายสนับสนุน จ านวน 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 409 คน แบง่เป็นสายวชิาการจ านวน 234 
คน สายสนับสนนุ จ านวน 175 คน  พนกังานราชการ จ านวน 13 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 24 คน อาจารยป์ระจ าตามสัญญา  
จ านวน 31 คน อาจารย์ชาวตา่งประเทศ 9 คน เจา้หนา้ที่ประจ าตามสัญญา จ านวน 165 คน  มีผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการรวม
จ านวนทั้งส้ิน 372 คน จ าแนกเปน็ ศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จ านวน 46 คน  
และอาจารย์ จ านวน 318 คน มีรายละเอยีดดงันี ้
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ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจ าตามสัญญา

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

จ านวน (คน) 

ประเภทสายงาน 
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จ านวนบคุลากร จ าแนกตามประเภทบคุลากรและสายงาน  

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวม 

1.ข้าราชการ 98 19 117 

2.พนักงานราชการ - 13 13 

3.พนักงานมหาวิทยาลัย 234 175 409 

4.ลูกจ้างประจ า - 24 24 

5.อาจารย์ประจ าตามสัญญา 31 - 31 

6.เจา้หน้าที่ประจ าตามสัญญา - 165 165 

7.อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 - 9 

รวมทั้งสิน้ 372 396 768 

คิดเปน็ร้อยละ 48.44 51.56 100.00 

 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน  

หนว่ยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

รวม 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต
าม

สัญ
ญ
า 

อา
จา
รย
์ชา
วต
่าง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พนั
กง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ
้าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา
ม

สัญ
ญ
า 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 6 10 1 - - 6 - - 7 30 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 32 58 5 - - 13 1 - 17 126 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 70 7 5 - 15 - - 8 130 

    3.1 โครงการจดัการศึกษานกัศึกษานานาชาติ - - - - - - - - 2 2 

4. คณะวิทยาการจัดการ 21 55 - - - 13 - - 8 97 

5. คณะศึกษาศาสตร์ 14 30 3 1 - 12 1 - 7 68 

   5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          จันทรเกษม 

- - 12 - - 1 - - 1 14 

6. วิทยาลัยการแพทยท์างเลอืก - 9 3 3 - 8 1 - 14 38 

7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท - 1 - - - 8 1 - 7 17 

8. บัณฑติวทิยาลัย - - - - - 3 - - 5 8 

9. สถาบันวจิัยและพัฒนา - - - - 2 4 - - 2 8 

10. ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 1 14 - 2 26 43 

    10.1  ศูนย์ภาษา - - - - - 1 - 1 2 4 

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล  วนัที่ 30 กันยายน 2558 
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จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน (ต่อ)  

หนว่ยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ 

รวม 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต
าม

สัญ
ญ
า 

อา
จา
รย
์ชา
วต
่าง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

มห
าว
ิทย

าลั
ย 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พนั
กง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ
้าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา
ม

สัญ
ญ
า 

11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - - - 1 11 - - 5 17 

12. ส านักงานอธกิารบด ี - - - - 12 51 20 6 40 129 

      12.1 กองกลาง - - - - 5 14 14 3 20 56 

      12.2 กองคลัง - - - - 2 9 4 1 9 25 

      12.3 กองนโยบายและแผน - - - - 1 9 - - 1 11 

              12.3.1 งานวเิทศสัมพันธ์ - - - - - 2 - 1 1 4 

      12.4 กองบริหารงานบุคคล - - - - 3 10 1 - 2 16 

      12.5 กองพฒันานักศึกษา - - - - 1 7 1 1 7 17 

13. ส านักงานสภามหาวทิยาลยั - - - - 2 3 - 1 - 6 

14. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 1 3 - - - 4 

15. ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา - - - - - 3 - 2 - 5 

16. ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - - - 4 - - 1 5 

17. ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป - 1 - - - 2 - 1 - 4 

18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทร์เกษมปาร์ค) - - - - - - - - 11 11 

19. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า - - - - - - - - 1 1 

20. โรงพยาบาลสัตว์จนัทรเกษม - - - - - - - - 1 1 

รวมทั้งสิน้ 98 234 31 9 19 175 24 13 165 768 
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จ านวนบคุลากร จ าแนกตามคณุวุฒิและสายงาน   

สายงาน/ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ ากวา่ ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สายวิชาการ - 23 280 69 372 

ข้าราชการ - - 65 33   98 

พนักงานมหาวทิยาลัย - 3 195 36 234 

อาจารยป์ระจ าตามสัญญา -  16 15 - 31 

อาจารยช์าวตา่งประเทศ - 4 5 - 9 

สายสนบัสนนุ 89 277 30 - 396 

ข้าราชการ -   4   15 -   19 

พนักงานมหาวทิยาลัย -          162 13 - 175   

พนักงานราชการ - 13 - - 13 

ลูกจา้งประจ า 11 12 1 - 24 

เจา้หนา้ที่ประจ าตาม
สัญญา 

78 86 1 - 165 

รวมทั้งสิน้ 89 300 310 69 768 
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แผนภูมจิ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

 

จ านวน (คน) 

ระดบัคณุวุฒิ 
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  จ านวนบคุลากรสายวชิาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ   

คณะ/วิทยาลัย ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์

รวม
ทั้งหมด 

1.คณะเกษตรและชีวภาพ - - 4 13 17 

2.คณะวิทยาศาสตร ์ 1 2 15 77 95 

3.คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

- 2 6 100 108 

4.คณะวิทยาการจดัการ - 1 10 66 77 

5.คณะศึกษาศาสตร์ - 1 11 48 60 

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 - - 14 15 

รวมทั้งสิน้ 2 6 46 318 372 

คิดเปน็ร้อยละ 0.54 1.61 12.37 85.48 100.00 
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ประเภทต าแหน่ง 

จ านวน (คน) 
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ข้อมลูนักศกึษา 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

รวมทั้งส้ิน 13,619 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จ านวนนกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ปกีารศึกษา 2558  

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม คิดเปน็ร้อยละ 

1. ปริญญาตร ี 11,234 2,199 13,433 98.63 

2. ประกาศนยีบัตรบัณฑติ - 59 59 0.43 
3. ปริญญาโท - 69 69 0.51 
4. ปริญญาเอก - 58 58 0.43 

รวมทั้งสิน้ 11,234 2,385 13,619 100.00 

 1,000

 6,000

 11,000
11,234 

0 0 02,199 59 69 58 ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2558 

คุณวุฒ ิ

จ านวน (คน) 
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จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2558  

คณะ/วิทยาลัย/ศูนยก์ารศึกษา 
ภาคการศึกษา รวม

ทั้งหมด ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม - กรุงเทพฯ 11,099 1,986 13,085 

1.คณะเกษตรและชีวภาพ 189 - 189 

2.คณะวิทยาศาสตร ์ 2,231 353 2,584 

3.คณะศึกษาศาสตร์ 1,327 11 1,338 

4.คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,239 523 3,762 

5.คณะวิทยาการจดัการ 3,813 1,099 4,912 

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 300 - 300 

ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 135 213 348 

1.คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 138 224 

2.คณะวิทยาการจดัการ 49 75 124 

รวมทั้งสิน้ 11,234 2,199 13,433 

 

 จ านวนนกัศึกษา ระดบับณัฑติศึกษา ปกีารศึกษา 2558  

หลกัสตูร 
ภาคพิเศษ/นอกเวลา 

รวมทั้งหมด 
ประกาศนยีบตัรบัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประกาศนยีบตัรบัณฑติวชิาชีพครู  59      59 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีคร ู  59              -                 -    59 

ระดับปริญญาโท    69    69 

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑติ     - 16 - 16 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ    - 27 - 27 

3. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  - 26 - 26 

ระดับปริญญาเอก     58 58 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ   - - 33 33 

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  - - 7 7 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎีบัณฑิต  - - 18 18 

รวมทั้งสิน้ 59 69 58 186 
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ข้อมลูผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งส้ิน 2,255 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 

จ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ปกีารศึกษา 2557 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม คิดเปน็ร้อยละ 

1. ปริญญาตร ี 1,894 219 2,113 93.70 

2. ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีคร ู - 98 98 4.35 

3. ปริญญาโท - 23 23 1.02 

4. ปริญญาเอก - 21 21 0.93 

รวมทั้งสิน้ 1,894 361 2,255 100.00 
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ภาคนอกเวลา

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2558 

คุณวุฒ ิ

จ านวน (คน) 



 

                                                                         รายงานประจ าป ี2558     28   ANNUAL REPORT 2015 

     จ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ปกีารศึกษา 2557 

คณะ/วทิยาลัย 
ภาคการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 

1. คณะเกษตรและชวีภาพ 5 - 5 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 272 44 316 

3. คณะศกึษาศาสตร ์ 441 - 441 

4. คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 463 35 498 

5. คณะวิทยาการจดัการ 653 140 793 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 60 - 60 

รวมทั้งสิน้ 1,894 219 2,113 

 

จ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ระดบับัณฑติศึกษา  ปกีารศึกษา 2557   

คณะ/หลักสตูร 
ระดับการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
ประกาศนยีบตัรบัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ระดับประกาศนียบตัรบัณฑติ 98 - - 98 

1. หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติ    98 - - 98 

ระดับปริญญาโท - 23 - 23 

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑติ     - 9  9 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ    - 11  11 

3. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ    - 3 - 3 

ระดับปริญญาเอก - - 21 21 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ   - - 15 15 

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  - - 1 1 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎีบัณฑิต  - - 5 5 

รวมทั้งสิน้ 98 23 21 142 
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ข้อมลูเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนา  เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี  
4 ปี  ปริญญาตรี 5 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รายละเอียดดังนี้ 

ในปกีารศึกษา 2558 มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม มีจ านวนหลกัสตูรที่เปดิสอน ดงันี ้

ระดับการศึกษา จ านวนหลกัสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาตร ี4 ปี 6 42 
ปรญิญาตร ี5 ปี 2 7 
ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีคร ู 1 1 
ปริญญาโท 2 2 

รวมทั้งสิน้ 11 52 

 

จ านวนหลกัสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ในปีการศึกษา 2558 

คณะ หลักสูตร สาขาวชิา 

คณะเกษตรและชีวภาพ  

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร์  

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา 
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั   
สาขาวิชาพลศึกษา  

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวิชาบัญช ี
 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2558 
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จ านวนหลกัสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ในปีการศึกษา 2558 (ตอ่) 

คณะ หลักสูตร สาขาวชิา 

คณะวิทยาศาสตร์  

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
สาขาวิชาเคม ี
สาขาวิชาชวีวิทยา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดยี 
สาขาวิชาสถิติประยกุต ์

ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 
สาขาวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาดนตรีไทย 
สาขาวิชาดนตรีสากล 
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
สาขาวิชาการบริหารและการพฒันาชุมชน 
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จ านวนหลกัสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ในปีการศึกษา 2558 (ตอ่) 

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
 สาขาวิชาวฒันธรรมศึกษา 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ 
    เชิงท่องเทีย่ว 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร ์
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน  
วิทยาลัยการแพทยท์างเลือก 

ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบณัฑิต 
บัณฑิตวทิยาลัย 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบัณฑิต ประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชพีครู 
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมนกัศึกษา และการเรียนการสอน 



 

54.95%

45.05%

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้
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ข้อมลูงบประมาณ 

 งบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 716,440,000 บาท   
จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 393,661,300 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 322,778,700 บาท รายละเอียด
ต่อไปนี ้

จ านวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558 

แหลง่เงนิ จ านวน (บาท) คิดเปน็ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 393,661,300 54.95 

2. งบประมาณเงนิรายได ้ 322,778,700 45.05 

รวม 716,440,000 100.00 

ยอดเงนิเจด็ร้อยสิบหกลา้นสี่แสนสีห่มืน่บาทถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมกิารจัดสรรงบประมาณด าเนนิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
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จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

ประเภทงบประมาณ 

ที่มา : กองนโยบายและแผน  วนัที่ 30 กันยายน 2558 
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   งบประมาณจ าแนกตามหมวดเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หมวดเงนิ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ รวม ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 79,964,200 40,088,790 120,052,990 16.76 

2. งบด าเนินงาน 41,163,200 182,477,495 223,640,695 31.22 

3. งบลงทุน 64,693,700 7,190,385 71,884,085 10.03 

4. งบอุดหนุน 206,522,200 90,777,030 297,299,230 41.50 

5. งบรายจ่ายอื่น 1,318,000 2,245,000 3,563,000 0.50 

รวม 393,661,300 322,778,700 716,440,000 100.00 

 

  งบประมาณจ าแนกตามแหล่งที่มาเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 

แหล่งเงนิ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 322,363,200 49.49 393,661,300 54.95 71,298,100 22.12 

งบประมาณเงินรายได ้ 328,998,900 50.51 322,778,700 45.05 - 6,220,200 -1.89 

รวม 651,362,100 100.00 716,440,000 100.00 65,077,900 9.99 

 

  งบประมาณจ าแนกตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายจ่ายประจ า 623,887,293 95.78 644,555,915 89.97 20,668,622.00 3.31 

2. รายจ่ายงบลงทุน 27,474,807 4.22 71,884,085 10.03 44,409,278.00 161.64 

  2.1 ครุภัณฑ ์ 9,415,506 1.45 10,862,395 1.52 1,446,889.00 15.37 

  2.2 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 18,059,301 2.77 61,021,690 8.52 42,962,389.00 237.90 

รวม 651,362,100 100.00 716,440,000 100.00 65,077,900.00 9.99 
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ข้อมูลพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

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

จ านวนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อสถานที ่ จ านวนพืน้ที ่

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

 

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.  อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ  15. อาคารศูนย์เรยีนรวม  (อาคาร 28) 
2.  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 26)  16. อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 
3.  อาคารคณะวิทยาการจดัการ (อาคาร 9)  17. อาคารหอประชุม  
4.  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 2)  18. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา (อาคาร 29) 
5.  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)  19. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปารค์) 
6.  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  20. ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพและสระวา่ยน  า 
7.  อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม  21. ศูนย์อาหาร (หอส้มต า) 
8.  อาคารส านักงานอธิการบดี  22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
9.  อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) 23. โรงพยาบาลสตัว์จันทรเกษม 
10. อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32) 24. ไปรษณียม์หาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
11. อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (อาคาร 25) 25. สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง 
12. อาคารมานิจ  ชุมสาย 26. สนามกีฬาในร่ม 
13. อาคาร 4 (ส านักงานอธิการบดีหลังเก่า) 27. บ้านพักบุคลากร 
14. อาคารศูนย์เรยีนรวม (อาคาร 34)  

 

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ศนูยช์ัยนาท 

1. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย 5. สนามฟุตบอล 
2. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตูม) 6. อาคารเกษตรหลังที่ 1 
3. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรตัน ์  7. อาคารเกษตรหลังที่ 2 
4. อาคารเรียนแม่ทองค า เมฆโต  
  

 

 

ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วันที่ 30  กนัยายน 2558 
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ข้อมูลอาคาร สถานที ่และยานพาหนะ  

 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม ได้ พัฒนาและปรั บปรุ ง ส่ิ งป ลูกสร้ างภายในให้ พร้ อมส าหรั บ 
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการรองรับนักศึกษาและการจัดการศึกษา ปัจจุบันมีอาคาร  จ านวน 66 อาคาร  
และอาคารท่ีก าลังปรับปรุง จ านวน  4 อาคาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -  ชัยนาท จ านวน 11  อาคาร  
รวมทั้งส้ิน 81 อาคาร  แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี ้

จ านวนอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ที ่ ประเภทอาคาร จ านวน (หลงั) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 66 

1. อาคารอ านวยการ 1 

2. อาคารเรียน - ปฏิบัติการ 28 

3. อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

4. อาคารกฬีาและสันทนาการ 6 

5. อาคารพาณชิย ์- สวัสดกิาร 11 

6. อาคารพกัอาศยั 18 

7. อาคารศิลปะและวัฒนธรรม 1 
ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชยันาท 11 

1. อาคารอ านวยการ 1 

2. อาคารเรียน  - ปฏิบัตกิาร 4 

3. อาคารกฬีา - สันทนาการ 1 

4. อาคารหอประชมุ 2 

5. อาคารโรงอาหาร 1 

6. อาคารพกัอาศยั 2 
รวม 77 

 

อาคารที่ก าลังปรับปรุง/สิง่กอ่สร้างใหม ่

ที ่ อาคารที่ก าลังปรับปรุง/สิ่งกอ่สร้างใหม ่ จ านวน (หลงั) 

1. อาคารนวัตกรรมการศกึษา (อาคาร 33) 10 ชั้น 1 

2. อาคารศนูยเ์รียนรวม (อาคาร 34) 8 ชั้น 1 

3. อาคารเอนกประสงคแ์ละหอประชมุ 1 

4. อาคาร 4 1 
รวม 4 
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ยานพาหนะมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ล าดบั ประเภทรถยนต ์ ยี่ห้อรถ ขนาดเคร่ืองยนต ์ เลขทะเบียน วันทีจ่ดทะเบียน 

1. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ฮอนดา้ ซีอารว์ ี ฮอนดา้ 4 สูบ  1973 CC ภค - 7430 14 มิ.ย 42 

2. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยตา้ คมัรี ่ โตโยตา้ 4 สูบ  2164 C.C 9ฬ - 3635 1 เม.ย 39 
3. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยตา้ แวน โตโยตา้ 4 สูบ  2446 C.C 9ฐ - 6085 9 ธ.ค 37 

4. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิ 7 คน มิตซมูิซ ิ โตโยตา้ 4 สูบ  2446 C.C 6ฝ - 4254 16 ก.พ 38 
5. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิ 7 คน นีสสันตู้  1 นีสสัน 4 สูบ  2953 C.C ฮข - 4183 10 ต.ค 48 
6. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิ 7 คน โตโยตา้ตู ้ 2 โตโยตา้ 4 สูบ  2986 C.C อว - 7753 3 ต.ค 44 
7. รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิ 7 คน โตโยตา้ตู ้ 3 โตโยตา้ 4 สูบ  2779 C.C อย - 7379 4 พ.ย 40 
8. รถยนต์สว่นบคุคลเกิน 7 คน โตโยตา้ตู ้ 6 โตโยตา้ 4 สูบ  2494 C.C ฮท - 9841 23 มิ.ย 53 
9. รถยนต์สว่นบคุคลเกิน 7 คน โตโยตา้ตู ้ 7 โตโยตา้ 4 สูบ  2494 C.C ฮท - 9840 23 มิ.ย 53 
10. รถยนต์สว่นบคุคลเกิน 7 คน โตโยตา้ตู ้ 8 โตโยตา้ 4 สูบ  2494 C.C ฮย - 158 23 ส.ค 56 
11. รถยนต์สว่นบคุคลเกิน 7 คน โตโยตา้ตู ้ 9 โตโยตา้ 4 สูบ  2494 C.C ฮย - 160 23 ส.ค 56 
12. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ อีซูซ ุ บัส  1 อีซูซู 6 สูบ  185 แรงมา้ 41 - 3441 22 มิ.ย 15 
13. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ อีซูซ ุ บัส  2 อีซูซู 6 สูบ  175 แรงมา้ 41 - 4931 20 ก.ค 37 
14. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ฮีโน ่ บัส  3 ฮีโน่ 4 สูบ  140 แรงมา้ 41 - 3414 12 ต.ค 42 
15. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ วอลโว ่ บัส  4 วอลโว่ 8 สูบ  420 แรงมา้ 41 - 5079 2 เม.ย  48 
16. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ โกลเด้นดรากอ้น อีซูว ุ 4 สูบ  120 แรงม้า 41 - 5402 29 ก.ย 49 
17. รถบรรทุก  6  ล้อ อีซูซ ุ อีซูซ ุ 4  สูบ  148  แรงม้า 98 - 4249 19 มิ.ย 51 
18. รถโดยสารส่วนบคุคล โตโยตา้ ไดนา่ โตโยตา้ 4 สูบ  110 แรงมา้ 41 - 3442 3 ส.ค 30 
19. รถตู้โดยสารปรับอากาศ โตโยตา้ โตโยตา้ 4 สูบ  2494 C.C ฮย -157 23 ส.ค 56 
20. รถกระบะ โตโยตา้ โตโยตา้ 4 สูบ  2494 C.C 2กท - 4992 23 ส.ค 56 

ที่มา : งานยานพาหนะ  วันที่ 30  กันยายน 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 

 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาพร้อมรับ

ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์” เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน    มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เสริมสร้างพัฒนาครูและบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ มีความรู้ มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา และก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อพร้อมการเข้าสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 

การเปิดสอนสาขาวิชาตา่ง ๆ  จึงเป็นการตอบสนองการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการน าไปสู่การก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคณุภาพ และรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเซียน (AEC) ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เพื่อการรับใช้ท้องถิ่นโดยมุ่งเนน้

การสร้างประโยชนแ์ละการบริการวิชาการสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ   

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหน่วยงานที่มหีน้าทีจ่ัดการเรียนการสอนจ านวน  7 หน่วยงาน 

1. คณะเกษตรและชวีภาพ  

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 

3. คณะวิทยาการจดัการ  

4. คณะศกึษาศาสตร์  

5. คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  

6. วทิยาลัยการแพทย์ทางเลือกบณัฑิตวทิยาลัย  

7. บัณฑิตวิทยาลัย 

การรับเข้าศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี มีระบบการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 2 วิธี คอื 

1. รับตรง เป็นการรับสมคัรนกัเรียนจากทัว่ประเทศ 

2. โควตา เป็นการรับนกัศกึษาจากการจดัสรรโควตา 

 ระดับอืน่ ๆ มหาวทิยาลยัได้จดัระบบการรับและการคดัเลอืกตามทีม่หาวทิยาลัยก าหนด 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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คณะเกษตรและชีวภาพ 

คณะเกษตรและชีวภาพ มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งมั่น

พัฒนางานวิจัย เพื่อการเกษตรที่ยั่ งยืน” มุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิจารณญาณ สอดคล้อง 

กับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน ส่งเสริม งานวิจัย 

และพัฒนา บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรและ 

อาหารท่ียั่งยืน บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร 

ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทอีกทั้งยังส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย  

และส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  

ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

คู่คุณธรรม น าภูมิปัญญาพัฒนาสู่สากล” โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของสังคม และประเทศชาติ สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนการบริหารจัดการ  

การวิจัยการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และสังคม การพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสนองนโยบายตาม

แนวทางพระราชด าร ิ  

คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีวิสัยทัศน์ “คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติที่มีคุณธรรม ความรู้ และคุณภาพเข้าสู่สังคมการประกอบการและประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีความรู้คู่

คุณธรรม มีศักยภาพ มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาองค์

ความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและ

สังคม ให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม และพัฒนาการ

บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในทุกภาคส่วน 
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คณะศึกษาศาสตร ์

 คณะศึกษาศาสตร์ “เป็นองค์กรคุณภาพชั้นน าอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ผลิต พัฒนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2560” 

การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่นและสังคมโลก พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

การศึกษา และถ่ายทอดสู่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บัณฑิตรักและท านุบ ารุงวัฒนธรรม

อันดีงามและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการ

ที่บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชน

เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วย

คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน ” ส่งเสริมการศึกษาด้าน

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ภูมิปัญญา

ไทยที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม พัฒนา ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก “เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ 

และคุณธรรม เป็นผู้น าการรักษา พร้อมรับประชาคมอาเซียน” มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตวิชาชีพ

สาขาการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในการ  

ตรวจรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย มีความสามารถในการวิจัยสามารถปฏิบัติงาน 

ร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น  ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

          ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ให้โอกาสทางการ 
ศึกษา น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างสังคมอุดมคุณธรรม การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนการสอนแก่
บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดสู่ สังคม บริการวิชาการที่สอดคล้อง 
กั บความต้ องการของท้ องถิ่ น  อนุ รั กษ์  ท านุ บ ารุ งศาสนาและศิ ลปวัฒนธรรม 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  

        บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับมาตรฐาน 

และควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน มี

วิสัยทัศน์  “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นผู้น า เนน้การ

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยีมาตรฐานท่ีเป็นสากล” มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมนกัศึกษาและการเรียนการสอน 
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ด้านการวจิัย 

    การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขับเคล่ือนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ

บริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งให้ค าปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการวิจัย ปัจจุบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น การวิจัยเป็นภารกิจส าคัญของมหาวทิยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน มีการส่งเสรมิ

และการสนับสนุนการวิจัยให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย นโยบายของ

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความสามารถน ามาแก้ปัญหาของชุมชน

และสังคม พร้อมสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ 

ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย ด้านต่าง ๆ  โดย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งส้ิน 16,011,585 บาท จ านวน 105 

โครงการ โดยจ าแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 92 โครงการ จ านวน 10,939,885 บาท  และแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย จ านวน 13  โครงการ จ านวน  5,071,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2558   

แหลง่ทนุ จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. แหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย 92 10,939,885  68.32 
   1.1  แหล่งทนุงบประมาณแผ่นดนิ 19 8,225,200  51.37 
   1.2  แหล่งทนุงบประมาณเงินรายได้ 73 2,714,685 16.95 
2. แหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัย 9 5,071,700 31.68 

รวม 101 16,011,585 100.00 
 

 

 

51.37%

16.95%

31.68%

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณภายนอก

ที่มา : สถาบนัวิจัยและพัฒนา  วนัที่ 30 กนัยายน 2558 

แผนภูมิแหลง่ทนุการสนับสนนุงานวิจยั  มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
 

งบประมาณภายนอก  5,071,700  บ. 

งบประมาณเงนิรายได้ 2,714,685 บ. 

งบประมาณแผน่ดนิ  8,225,200 บ. 
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งบประมาณสนับสนนุโครงการวจิัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

ที ่ แหลง่ทนุ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

แหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย 
1 งบประมาณแผ่นดิน 19 8,225,200 
2 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย ์ 17 2,304,800 
3 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย์ทีเ่ขา้สู่ต าแหนง่ทางวชิาการ 2 176,885 
4 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับวิจยัในชั้นเรยีน 6 60,000 
5 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศกึษา 48 173,000 

รวม 92 10,939,885 

แหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัย 

6 ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 5 1,120,000 
7 ส านักงานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั (สกว.) 1 120,000 
8 บริษัท สมิทธิผล จ ากัด 1 1,000,000 
9 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดชัยนาท 1 1,740,000 
10 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1 1,091,700 

รวม 9 5,071,700 

รวมทั้งสิน้ 101 16,011,585 

 

งบประมาณสนับสนนุโครงการวจิัย  จ าแนกตามหนว่ยงานและแหลง่ทนุ 

ที ่ หน่วยงาน 
ทนุภายใน 
(บาท) 

ทนุภายนอก 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 คณะเกษตรและชวีภาพ 234,650 300,000 534,650 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 3,300,677 1,560,000 4,860,677 
3 คณะศกึษาศาสตร ์ 2,196,125 - 2,196,125 
4 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,484,633 280,000 1,764,633 
5 คณะวิทยาการจดัการ 1,834,340 1,091,700 2,926,040 
6 ศูนยก์ารศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม – ชัยนาท 
- 1,740,000 1,740,000 

7 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 331,600 - 331,600 
8 ศูนย์/ส านัก/สถาบัน 1,557,860 100,000 1,657,860 

รวมทั้งสิน้ 10,939,885 5,071,700 16,011,585 
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ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

               ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็นทุนวิจยัจาก

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 19 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,225,200 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย์ 

จ านวน 17 โครงการ เป็นเงิน 2,304,800 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงิน 176,885 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส าหรับวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 6 โครงการ เป็นเงนิ 

60,000 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา จ านวน 48 โครงการ  เป็นเงิน 173,000 บาท  รวมทั้งส้ิน 92  

โครงการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  10,939,885  บาท  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิ  
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ผศ.ดร.เอกพรรณ  ธัญญาวินชิกุล 
และคณะ 

262,400 คณะ
วิทยาศาสตร ์

2 การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทศัน์
เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูข้องชุมชนเกษตรทีย่ั่งยืนจังหวดัชัยนาท 

นายนิยม  สุทธหลวง 
และคณะ 

448,500 คณะ
วิทยาศาสตร ์

3 นวัตกรรมใหม่ของเศษปนูเปน็ตวัเร่งปฏิกริิยาในกระบวนการไพ
โรไลซสิ 

ดร.วรีนุช  สระแกว้ 
และคณะ 

315,800 คณะ
วิทยาศาสตร ์

4 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
ต้านเซลล์มะเร็งในบริเวณป่าชุมชนบา้นเขาราวเทียนทอง ต าบล
เนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวดัชัยนาท 

ดร.สกุานดา  ไชยยง 
และคณะ 

294,300 คณะ
วิทยาศาสตร ์

5 ฐานข้อมูลการตรวจกรองหาสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
ไทยบริเวณมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.พรเทพ  ชมชื่น 440,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

6 การพัฒนารปูแบบการเสริมสร้างคณุลกัษณะความเปน็ครูยคุใหม่
ด้วยกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

ผศ.ดร.วลิาวัณย์ จารุอริยานนท ์ 428,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

7 การพัฒนารปูแบบการส่งเสริมสมรรถนะวจิัยครูพลศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ว่าที่ร้อยตรีปิยปทปี  แสงอุไร  
และคณะ 

507,700 
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

8 การพัฒนารปูแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ตลอดชีวติระดบั
จังหวัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.ชวนิดา  สุวานิช 450,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

9 การพัฒนารปูแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยบัยั้งชั่ง
ใจดา้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชัยนาท 

ดร.ฐิติวสัส์  สขุป้อม 465,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10 การเพิ่มมูลค่าทางภูมิปญัญาท้องถิน่ผา่นระบบการจัดการแหล่ง
เรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาเครือข่ายปา่ชุมชนเขาราวเทยีนทอง จังหวัดชัยนาท 

ดร.สภุานี นวกลุ และคณะ 182,200 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

11 ภูมิปัญญาท้องถิ่น : การอนุรักษ์พรรณพฤกษชาติไม้มงคล  
อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

นางวาสนา  โปร่งจิต   
และคณะ 

341,100 คณะ
มนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
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โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิ (ตอ่)   
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

12 การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลกัษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ประชิด  ทิณบุตร  
และคณะ 

490,400 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

13 การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและ การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็ก
และเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.จุไรรัตน์ ทองค าชื่นววิัฒน์  
และคณะ 

470,100 คณะวิทยาการ
จัดการ 

14 รูปแบบการท่องเที่ยวจากข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์
สังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา  
จังหวัดชัยนาท 

น.ส.ภทัรมน  กล้าอาษา  
และคณะ 

225,300 คณะวิทยาการ
จัดการ 

15 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในพื้นที่และนอก
พื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดชัยนาท เพื่อการอนุรักษ์  
สืบทอดและการใช้เชิงพานิชย์ 

ผศ.ดร.ทัศนีย ์ เจนวิถีสขุ  
และคณะ 

958,940 คณะวิทยาการ
จัดการ 

16 เปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ของดอกสายน้ าผึ้งที่ปลูกใน
ประเทศไทยและประเทศจีน 

นายพัฒนพงศ์ จินดามงคล  
และคณะ 

331,600 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

17 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 1,407,860 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

18 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช (โครงการเบิกจ่าย
ลักษณะงบด าเนินการและงบครุภัณฑ์) 

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 
และคณะ 

150,000 ส านกัวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

19 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรูส้วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน 
(โครงการเบกิจ่ายลักษณะงบด าเนินการและงบครุภัณฑ์) 

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร 
และคณะ 

55,500 คณะศึกษาศาสตร ์

รวม  19 โครงการ   งบประมาณทั้งสิน้ 8,225,200  

  
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับอาจารย์  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจาก 
กากผลมะนาวไม่รู้ โห่  (Carissa Carandas L.) ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มน้ าสมุนไพร 

ดร.จันทรรัตน ์พิชญภณ 
 

199,650 คณะเกษตรและ
ชีวภาพ 

2 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจาก 
ต้นปลาไหลเผือก 

ดร.ตฤณกร เกตุกลุพันธ ์
ดร.กติติพล กสิภาร ์

183,120 คณะวิทยาศาสตร ์

3 การท าความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารก าจัดศัตรูพืช 
ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดลุสัมพันธ ์
รศ.ดร.สภุาคย์ ดลุสัมพันธ ์

142,200 คณะวิทยาศาสตร ์

4 การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างตัวแบบส าหรับการออมใน
อนาคตและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

นายนราธปิ อิสรานสุรณ ์
 

109,045 คณะวิทยาศาสตร ์

5 การสร้างแบบจ าลองเชิงสถิติในการท านายระยะเวลาของการเกิด
แผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทย 

ดร.สิริทพิ วะศินรตัน ์
ดร.พิธาน ไพโรจน ์

136,080 คณะวิทยาศาสตร ์
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  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับอาจารย์ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

6 การพัฒนาอิฐทางเทา้จากขยะพลาสติก 
 

ผศ.สมนกึ ธญัญาวินิชกลุ 
ผศ.เอกพรรณ ธญัญาวินิชกลุ 

180,000 คณะวิทยาศาสตร ์

7 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าในงานส ารวจ
ธรณีวิทยาใต้ผิวดิน 

ดร.พิธาน ไพโรจน ์
นายณัฐพล ใจส ารวม 

207,375 คณะวิทยาศาสตร ์

8 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดิน 
ตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคตส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

นายวิชัย จิตต์ประสงค ์
 

154,547 คณะวิทยาศาสตร ์

9 ผลการของการฝึกสมรรถภาพทางจิตใจที่มีต่อความสามารถทางการกฬีา 
การจัดการความเครียดและความก้าวร้าวทางการกีฬา 

นางสาวเอกรัตน์ อ่อนน้อม 
นายยทุธนา  เรียนสร้อย 
นางสาวชนญักาญจน์ แสง
ประสาน 

160,425 คณะวิทยาศาสตร ์

10 การบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร : กรณีศึกษาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้า 
กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร กาซาสบิ(ประเสรฐิ
สรรพกิจ) 

120,000 
 

คณะวิทยาศาสตร ์

11 จิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในเขตกรุงเทพมหานคร ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์
 

91,425 คณะศึกษาศาสตร ์

12 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ณพัชญป์ภา ราศ ี  
นายพงศกร ศรรีงค์ทอง  
น.ส.เกษร เกษมชืน่ยศ 

103,155 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

13 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรส านักงานเขตจตุจักรเขตบางเขน 
และเขตลาดพร้าว 

นายพงศกร ศรรีงค์ทอง  
น.ส.ณพัชญป์ภา ราศ ี 
น.ส.เกษร เกษมชืน่ยศ 

97,203 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

14 สาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจนี
ส าหรับธุรกิจ (BCT) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สาทสิรัตน์ สนิธุธาน 
 

48,900 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

15 ผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุจินดา ประเสริฐ 
 

131,675 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

16 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาทีเ่รียนโดยใช้วดีีทัศน์ของครสิโต
เฟอร์ ไรท์ และนักศึกษาที่เรียนตามปกติ เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ใน การสื่อสารของนกัศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.ณัฐพัชร สายเสนา 
 

80,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์

17 การเปิดรบัสื่อ การรับรูข้้อมูลขา่วสาร และ การเตรียมความพร้อมที่มีผล
ต่อการปรบัตวัของครูในโรงเรยีนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใตบ้ริบทอาเซียน 

นายวรวุฒิ ภักดีบุรษุ 
 

80,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

18 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการรบัสารบนสื่อ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายพสษิฐ์ โสภณพงศพัฒน ์ 80,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

 รวม 17  โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิน้  2,304,800  
หมายเหตุ : โครงการวิจัยล าดับที่ 10 ได้รับทุนจาก แหล่งทุนส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ต้องน างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2558 สมทบให้กับนักผู้วิจัย ปีละ 120,000 บาท (สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงต้องน างบประมาณมานับ

รวม แต่ไม่นับจ านวนโครงการวิจัย เพราะน าไปนับโครงการวิจัยที่แหล่งทุนภายนอกแล้วนั้น)  



 

                                                                         รายงานประจ าป ี2558     47   ANNUAL REPORT 2015 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การจัดก าหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้ทฤษฎีการระบายสีเส้น
เชื่อมกราฟ 

ผศ.ดร.บรบิูรณ ์ศรีมาชัย 
 

76,885 คณะวิทยาศาสตร ์

2 ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ที่ มีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.สันทนา  
วิจิตรเนาวรัตน ์
 

100,000 คณะศึกษาศาสตร ์

รวม 2  โครงการ จ านวนงบประมาณทั้งสิน้ 176,885  

 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับวิจัยในชัน้เรียน 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่  2 หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

ดร.ชนกานต ์ 
สุวรรณทรัพย ์

10,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

2 ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายคณนิ ประยุรเกียรต ิ 10,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการชั้นเรียนโดยการใช้
บทเรียนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาวิชาพลศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ภาณุมาส   
เศรษฐจันทร 

10,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

4 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมติส าหรบั
นักศึกษาวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.ปยิจิตร  สังข์พานิช 10,000 คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
โดยใช้อินโฟกราฟิกส์ (infographic) 

น.ส.โอปอ กลบัสกุล 10,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

6 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่ อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในวิชาบัญชีเพื่อการจัดการ 

ผศ.จิรวรรณ   
ปลั่งพงษ์พันธ ์

10,000 คณะวิทยาการ
จัดการ 

รวม 6 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 60,000  
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การเลี้ยงไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae ด้วยมูลโคนมและ
กระดาษในอัตราส่วนต่างกัน 

น.ส.บษุบง เกิดสขุ ผศ.โกเมนทร์ บญุเจือ 5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

2 การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ครอเลอร์ (African 
night crawler) ในอัตรส่วนมูลวัวกับมูลแพะหลายระดับ 

น.ส.จนัจิรา  
เมธาวุฒินนัท ์

ผศ.โกเมนทร์ บญุเจือ 5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

3 ผลของถ่านชีวภาพในปริมาณที่แตกต่างกันต่อดินที่ผ่าน
การใช้ประโยชน์โดยทดสอบสอบการเจริญเติบโตกับ           
ผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊ค 

นายสถาพร พรหมมา ผศ.โกเมนทร์ บญุเจือ 5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

4 ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยน้ าหมักร่วมกับธาตุเหล็กที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตต่อผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิค  
(แบบ DRFT) 

นายสุบณัฑิต  
เพิ่มพรพิทักษ ์

ผศ.โกเมนทร์ บญุเจือ 5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

5 ทดสอบประสิทธิภาพกากผงชูรสร่วมกับธาตุเหล็กที่มี 
ต่อการเจริญเติบโตต่อผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิค 
 แบบ DRFT 

นายทรงชัย แสงแก้ว ผศ.โกเมนทร์ บญุเจือ 5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

6 การศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ GS14592 เหลือง
อ่อนในกระถางโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากปลาน้ าจืด 

นายศรตุ โคละทัต นายอุดมศักดิ ์ผ่องศร ี 5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

7 การพัฒนาผลติภัณฑ์ขนมปงักรอบหอมแดง 
 

น.ส.จริาภรณ์ โปร่งจิต ดร.สนัตธิรรม  
โชติประทุม 

5,000 คณะเกษตร
และชีวภาพ 

8 ผลของสารสกัดหยาบจากต้นตีนเป็ดน้ า (Cerbera odollam  
Gaerth.) ต่อหนอนกระตู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius) 

น.ส.พนัชกร สมสร้อย ดร.สกุานดา ไชยยง 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

9 การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบางประการ
ของม้าน้ าสามจุด (Hippocampus trimaculatus) ระหว่าง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

น.ส.หฤทยั ล าไธสง น.ส.ปาริฉตัร ลักษณะ
วิมล 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

10 การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบางประการ
ของม้าน้ าหนาม (Hippocampus spinosissimus) ระหว่าง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

น.ส.มารียา บาเหะ น.ส.ปาริฉตัร ลักษณะ
วิมล 

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

11 การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์ลูกหว้าด้วยเห็ดหม่ืน
ป ี(Ganoderma lucidum) และยอมรับ 

น.ส.เขมวิกา  
ทองค าศร ี

นายพสิุทธิ์ พวงนาค 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

12 การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์มะเม่าด้วยเปลือก
มังคุด 

น.ส.สุกญัญา  
โครตเสนา 

นายพสิุทธิ์ พวงนาค 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

13 การพัฒนาหลักสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน าการสรา้ง
สโตรมาและสารคอร์ ไดเซพินของตั งถั่ งเช่ าสีทอง 
(Cordyceps militaris) 

น.ส.กนษิฐา พลถา ดร.ภคณัชฐ พลายงาม 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

14 ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการชักน าให้เพิ่ม
จ านวนยอดของกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium sp.)  
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

น.ส.ณัฐชยา  
จันทร์เต็ม 

ผศ.พรทิพย ์เทิดบารมี 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา  (ต่อ)   

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

15 ฤทธิ์ ท า ง ชี วภ าพของนจ้ า มั นหอมระ เหยจาก 
ผักแปม (Artocarpuscamansi trifoliatus) ต่อการต้านเช้ือ
Eschericher coli และ Staphylococcus aureus 

นายชวณัฐ พงษห์วั่น รศ.ดร.สภุาคย ์ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

16 สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันเมล็ด
ขนุนส าปะลอต่อการต้านเชื้อ Eschericher coli 

นายพงษส์วสัดิ ์ปานนาค ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

17 ผลของการฝึกตารางเก้าช่องด้วยมือที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา
การตอบสนองของตากับมือในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ 

น.ส.ทิฆัมพร ทิมโป่งแกว้
นายธวัชชัย ชาคะวิเวก 

นายยทุธนา เรียนสร้อย 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

18 การฝึกเวยเครื่องลากถ่วงน้ าหนักด้วยน้ าหนักแตกต่างกนัที่
มีผลต่อความเร็วในระยะทาง 20 เมตร ของนักฟุตซอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายรัฐกติติ์ กกัเงิน 
นายพงศกร กันประเสริฐ 

นายธงทอง ทรงสุภาพ 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

19 การเปรียบเทียบผลของการฝึก T25 ในระดับความหนัก  
Alpha กับการฝึก Body Combat ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมัน 

นายปฏิยทุธ ์จิตต์ประเสริฐ 
นายยลยศ ทองฝาง 

ดร.ดฏิฐชัย จันทร์คุณา 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

20 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกทีมีต่อความสามารถในการกระโดด
สูงของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล 

น.ส.ขนษิฐา โมลา 
น.ส.ภทัรานษิฐ์ ธรรมขันธ ์

ดร.ดฏิฐชัย จันทร์คุณา 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

21 เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ นายสุรวชั รัฐการโกวิบลูย ์ นายณัฐพล ใจส ารวม 5,000 คณะ
วิทยาศาสตร ์

22 ความภาคภูมิใจต่อสถาบันของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.นฤมล หลักค า ผศ.กิดานันท ์ช านาญ
เวช 

2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

23 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ธารีรัตน์ ขุล ี ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

24 ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายชนะศักดิ ์คัมภิรานนท ์ ผศ.กิดานันท ์ช านาญ
เวช 

2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

25 เจตคติต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.จุฬาลกัษณ์ นักเรียน ผศ.กิดานันท ์ช านาญ
เวช 

2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

26 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชลดา อิสโร ผศ.กิดานันท ์ช านาญ
เวช 

2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

27 เจตคติที่มีต่อกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายภูมิพัฒน ์วิศัลยาวัฒน ์ ผศ.กิดานันท ์ช านาญ
เวช 

2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

28 คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องอาจารยผ์ู้สอนในความ
คิดเหน็ของนกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

นายสิริชัย โพธิ์ศรีทอง นายสาธร ใจตรง 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

29 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตวัง
ทองหลาง 

น.ส.อศิวรรณ ศันธนะ ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

30 การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  
ที่อาศัยในชุมชน เขตวังทองหลาง 

น.ส.พรรณนิดา สุวิทยะศิร ิ ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

31 ความพึงพอใจต่อศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.เจกิตาน์ มูลไธสง ผศ.ยะผาด วิวัฒนพงษ ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์
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  โครงการวิจัยที่ได้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณเงนิรายได ้ส าหรับนกัศึกษา  (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

32 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับ
พฤติกรรมการมีส่ วนร่ วมประหยัดพลั งงานไฟฟ้ า 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.นุชนาถ ศิลปศาสตร ์ ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

33 การรักนวลสงวนตัวของนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ศศธิร อนันตะภักดิ ์ ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

34 ความสั มพั นธ์ ระหว่ างพฤติ กรรมการ เ รี ยนกั บ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.โสรญา ลังกาด ี ผศ.กิดานันท ์ช านาญเวช 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

35 ความต้องการกิจกรรมนันทนาการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.วรญัญา สีกนั ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

36 ความพึ งพอใจต่ ออาคารสถานที่ ของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุกญัญา นกยูง นายสาธร ใจตรง 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

37 พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ประวณีา คงเมือง ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

38 ลักษณะความเป็นกัลยาณมิตร ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ยอดขวญั แซ่เฮ้ง นายสาธร ใจตรง 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

39 พฤติกรรมการบริ โภคสื่อด้วยปัญญาของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุชานาถ อรณุโชต ิ ผศ.กิดานันท ์ช านาญเวช 2,500 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

40 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์   
และเจตคติ เรื่องจ านวนจริงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

น.ส.เจนจิรา ดาวสื่อ นายสุรชัย วงค์จนัเสือ 3,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

41 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่เน้นการใช้
ค าถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

น.ส.นิภารัตน ์สิงหาอาจ นายสุรชัย วงค์จนัเสือ 3,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

42 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตรน์า่
รู ้(ค 23206) โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแยกตัวประกอบ
พหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

น.ส.นุชนภา ใจหา้ว นายสุรชัย วงค์จนัเสือ 3,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

43 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้แบบฝกึทักษะคณิตศาสตร์ 

น.ส.ตรีชฎา ฉางตา นายสุรชัย วงค์จนัเสือ 3,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

44 ความตระหนักในกาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายพงษ์เจตน ์ 
วิชาวุฒิพงษ ์

ดร.ณฏัฐ์ชุดา สุภาพจน ์ 2,200 คณะ
ศึกษาศาสตร ์
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          โครงการวิจัยทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณเงนิรายได ้ส าหรับนกัศึกษา  (ตอ่)  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

45 สั มพั นธภาพในครอบครั วของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวพีรยา  
โต๊ะหลงหมาด 

นายสาธร  ใจตรง 2,200 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

46 ความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชตุิมา หอมสนทิ นายสาธร ใจตรง 2,200 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

47 กา รปรั บตั วทา งอา รมณ์ ของนั กศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.กมลวรรณ  
บุญญาศกัดิ ์

นายสาธร ใจตรง 2,200 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

48 ความวิตกกังวลด้านการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.จุฑารัตน ์ปานอินทร ์ ดร.ฐิติวสัส์ สขุป้อม 2,200 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

รวม 48 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 173,000  

 

ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทนุภายนอกมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ในปี งบประมาณ  2558  มหาวิ ทยา ลั ยราช ภั ฏจั นทร เกษม  ได้ รั บทุ นสนั บสนุ นด้ านงบประมาณ 

ในการด าเนินงานวจิัยจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 5 โครงการ  เป็นเงิน  1,120,000 บาท   ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัย  (สกว.)  จ านวน 1  โครงการ  เป็นเงิน 120,000  บาท บริษัท สมิทธิผล จ ากัด จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 

1,000,000 บาท ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,740,000 บาท องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,091,700 บาท  รวมทั้งส้ิน จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 5,071,700 บาท ดังรายละเอียด 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การประยุกต์ใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ 
ข้อปล้องขนาดใหญ่ในดิน เพื่อเป็นสื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบ
สุขภาพดินจากการท า 

ผศ.โกเมนทร ์ บุญเจือ 300,000 เกษตรและชวีภาพ 

2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

รศ.ดร.สภุาคย ์ดุลสัมพันธ ์ 200,000 วิทยาศาสตร ์

3 การศึกษาและพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการฟื้นฟูอาหารของ
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

น.ส.ภสัสราภรณ์ สมบูรณศ์ักดิ ์ 240,000 วิทยาศาสตร ์

4 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรชุมชนในการพัฒนาและใช้ทุน
ทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม: 
กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท 

ดร.ศาศวตั  เพ่งแพ 280,000 มนุษยศาสตร์ฯ 

5 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา 100,000 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,120,000  
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โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากงบประมาณแผ่นดนิ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การบูรณาการปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและสงัคมทีส่นับสนนุการ

พัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสญัจร : กรณศีึกษาพื้นทีร่อบ
สถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร กาซาสบิ (ประเสริฐสรรพกิจ) 120,000 
 

คณะวิทยาศาสตร ์

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 120,000  

 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจาก บริษทั สมทิธิผล จ ากดั  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การศึกษาการเพาะเหด็ Antrodia cinnamomea นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 1,000,000 คณะวิทยาศาสตร ์

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,000,000  
 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจาก ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวดัชัยนาท 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน ์
น.ส.ภทัรพร กิจชัยนุกลู 

1,740,000 ศูนย์การศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท 

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,740,000  
 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจาก องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวอาจารีย์ ประจวบเหมาะ 

และคณะ 
1,091,700 วิทยาการจัดการ 

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,091,700  
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ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม 

 การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้บริการทางวิชาการ 

แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตรงตามความต้องการของสังคม ในรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มี

หลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้ การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษาจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ  การจัด 

ค่ายพัฒนาความรู้และทักษะ ตลอดจนท างานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และชี้แนะสังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และยัง

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการท าหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจ  

ในปี 2558 มีโครงการบริการวชิาการรวมทั้งส้ิน 80 โครงการ ผู้รับบริการทั้งหมด 7,957 คน โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

ให้ทางหน่วยงานต่าง  ๆภายในมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการ เพื่อการมุ่งสร้างศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี ้ 

  สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2558  ประเภทงบประมาณแผ่นดิน  

หน่วยงาน โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 118 87.22 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 13 560 82.78 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 15 750 81.49 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11 835 88.40 
5. คณะวิทยาการจัดการ 16 1,429 77.53 

รวม 57 3,692 83.48 
 

  สรุปผลการปฏิบตัิงาน ด้านการให้บริการวิชาการแกส่ังคม ประจ าปีงบประมาณ 2558 ประเภทงบประมาณเงนิรายได ้  

หน่วยงาน โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 
1. คณะศึกษาศาสตร ์ 1 200 80.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 80 100.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 13 945 78.44 

4. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 3 575 82.07 

5. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 3 2,165 86.70 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 2 300 82.50 

รวม 23 4,265 84.95 

 ที่มา : รายงานผลการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558  วันที่ 30 กันยายน 2558 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีระบบและกลไกในการ

ด าเนินงานด้วยการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรัก มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และบรูณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับ

การเรียนการสอนผ่านการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เกิดการสร้างสรรค์และการพัฒนา

องค์ความรู้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ที่เปน็รากฐานของสังคมและประเทศชาติ เพื่อความยั่งยืน  

ในปี 2558 มีโครงการบริการวิชาการรวมทั้งส้ิน 76 โครงการ ผู้รับบริการท้ังหมด 14,225 คน โดยมหาวิทยาลัยได้

มอบหมายให้ทางหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้  

สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน 

หน่วยงาน โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 30 86.80 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 14 915 84.57 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 8 614 84.18 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 1,746 93.33 

5. คณะวิทยาการจัดการ 10 2,004 76.40 
6. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4 2,880 99.15 

รวม 41 8,189 82.99 
 

  สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558  ประเภทงบประมาณเงินรายได ้

หน่วยงาน โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 
1. คณะเกษตรและชีวภาพ 1 80 83.60 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 2 164 81.00 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 5 741 74.30 

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 7 2,455 93.58 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 200 90.56 

6. คณะวิทยาการจัดการ 14 1,751 83.00 

7. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 181 86.90 

8. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2 464 100.00 

รวม 35 6,036 86.62 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558  วันที่ 30 กันยายน 2558 
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ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ง 

ผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2558 

 จากการติ ดตามผลการด า เนิ นการบริ หารความเ ส่ี ยงในระดั บมหาวิ ทยา ลั ย   ในรอบ  12  เดื อน    

ณ 30 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับมหาวิทยาลัย  ได้ก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี

งบประมาณ 2558 มีจ านวน 3 ด้าน 5 ประเด็นความเส่ียง จากผลการประเมินระดับปัจจัยเส่ียง จากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการน าเสนอของหน่วยงานภายในที่เสนอแนวทางก าหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลด/ควบคุมความ

เส่ียงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง และสูงมาก) ให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุม้คา่ใน

การด าเนินการและความเหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าว   และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด าเนินการตาม

แผนบริหารความเส่ียง ซึ่งคณะ/หน่วยงาน/ส านัก/วิทยาลัย ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดและมีการรายงานผลการด าเนนิงาน 

2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากรายงานผลการติดตามการด าเนินงานส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการตาม

กิจกรรมที่ก าหนดด าเนินการจนแล้วเสร็จ 

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเส่ียงในปีงบประมาณ 2558 มีวิธีการก าหนดแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานและการจัดประเภทความเส่ียงตามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553   โดยมีการด าเนินงานแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ 2558  จ านวน 3 ด้าน   

5 ประเด็นความเส่ียง ดังนี ้

1. ด้านการปฏิบัติงาน 

2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคาร) 

3. ด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประเด็นความเส่ียง ได้แก่ 

1. พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา 

2. งานวิจัยไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 

4. รายจ่ายของหมาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

5. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการลดลง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ประเมินโอกาส 

และผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์  ก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง และก าหนด

กิจกรรมที่มีความเหมาะสม โดยมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเส่ียง   

ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดโดยส่วนใหญ่ ส าหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จะน าไปจัดท าแผน 

การบริหารจัดการความเส่ียง และด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป 
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ด้านการสนับสนุนและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา (REG) 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการก าหนดนโยบาย  และใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งานในรูปแบบ Web Database ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถบันทึก ปรับปรุง  เรียกค้น  และแสดง
รายงานผลข้อมูลตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดหาเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web 
Server) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้สามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ แก้ไขโปรแกรม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ระบบเครือขา่ยอินเตอร์เนต็มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มกีารเชื่อมต่อ 2 ช่องทาง 
 ช่องทางที่ 1  เชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet) ด้วยความเร็ว 1 GB. 
 ช่องทางที่ 2  เชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เนต็ กบั True  ด้วยความเรว็ 200/45 MB. 
 
ระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

ระบบฐานขอ้มูล รายละเอียด 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 10 ระบบ 

1.1 ระบบงบประมาณ ส าหรับการบริหารงานงบประมาณต่างๆ 

1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับท ารายการจดัซื้อ/จา้ง/เชา่ หรือผลิตสิ่งต่างๆ ตามวงเงินงบประมาณ  

1.3 ระบบคลังพัสด ุ ส าหรับการควบคุมดูแลรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ ดูความเคลื่อนไหวการน าเข้า 
จ่ายออกของรายการตา่งๆ  

1.4 ระบบการเงิน ส าหรับการควบคุมดูแล และติดตามการใช้เงินหน่วยงาน กองทุน 
และแผนงบประมาณ  

1.5 ระบบบัญช ี ส าหรับบริหารการบัญชตี่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.6 ระบบข้อมูลบุคลากร ส าหรับจัดการฐานข้อมูล บุคลากร  
1.7 ระบบเงินเดือน ส าหรับรายงานการจ่ายเงินเดือน 

1.8 ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศกึษา ส าหรับการหาต้นทุนจากคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นของหนว่ยงานสนับสนุนที่ไม่ผลิต
บัณฑิตเอง ปันส่วนค่าใชจ้่ายใหก้ับหน่วยงานหลักที่ผลิตบัณฑิต 

1.9 ระบบงานวิจยั ส าหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจยั 

1.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
        และจัดเก็บเอกสาร 

ส าหรับการรับส่ง จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งแยกตามหมวดหมู่ของ
เอกสาร 
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ระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม (ต่อ) 
 

ระบบฐานขอ้มูล รายละเอียด 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน มีทัง้สิ้น 5 ระบบ 

2.1 ระบบบริการการศึกษา (REG)         
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ส าหรับการให้บริการดา้นการศึกษาแก่นักศกึษาและคณาจารย์ที่ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนและรายงานผลการเรียนของนกัศึกษา 

2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน ์ ส าหรับการบริการในการรับสมัครเรียนออนไลน์ 
2.3 ระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาอา่นหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ 
2.4 ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (WALAI  
      AutoLib) ระบบห้องสืบค้นออนไลน์  
      (WEBOPAC) 

เป็นระบบท่ีใชใ้นการค้นหาหนงัสือ และแสดงรายการหนังสือ จองรายการหนังสือ 
และแสดงก าหนดระยะเวลาส่งคนื 

2.5 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มตชิน เปิดให้บริการเพื่อให้นักศกึษาและผู้สนใจติดตามข่าวสารตา่งๆ ทัง้อดีตและ
ปัจจุบัน 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีทั้งสิน้ 2 ระบบ 

3.1 ระบบอีเมล์ ส าหรับบุคลากร เป็นระบบท่ีให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3.2 ระบบอีเมล ์ส าหรับนักศกึษา เป็นระบบท่ีให้บริการแก่นักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
     

          

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพระบบฐานขอ้มูลและเว็บไซต ์
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     ด้านความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงต่าง  ๆ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานภายนอก 

ที ่ สถานศึกษา/สถาบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนาม ประเทศ 
วัน เดือน ปี  
ที่ลงนาม 

1. สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอาม ี สหรัฐอเมริกา 19  เมษายน   2544 

2. October 6 University สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 21  ธันวาคม  2545 

3. Huaqiao University (แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 11  เมษายน  2549 

4. Guangxi Normal University (แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน  
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 29  มกราคม  2550 

5. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ประเทศไทย 16  พฤศจิกายน  2552 

6. Guangxi University for Nationalities (แลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี 
รูปแบบ 3+1) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 26  กันยายน  2553 

7. Guangxi  Normal University (แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระยะสั้น) สาธารณรัฐประชาชนจีน 27  ธันวาคม  2554 

8. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน 15  พฤษภาคม  2555 

9. Guangxi  Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ 3+1) สาธารณรัฐประชาชนจีน   6  สงิหาคม  2555 

10. มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi  Normal  University  for 
Nationalities)  (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน และภาษาจีนให้กับ
นักศึกษาไทย) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   4  มีนาคม    2556 

11. Guangxi  International Business Vocational College (รับสอนภาษาไทย
ให้แก่นักศึกษาจีนระยะสั้น) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   9  มกราคม   2557 

12. Guilin Institute of Tourism  (รับสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนระยะสั้น) สาธารณรัฐประชาชนจีน 15  กรกฎาคม  2557 

13. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao  University) (แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 13  พฤศจกิายน 2557 

14. The Budapest Business School)   สาธารณรัฐฮังการ ี   4  ธันวาคม   2557 

15. Guangxi  Normal  University  for Nationalities   (รับสอนภาษาไทยให้แก่
นักศึกษาจีนระยะสั้น) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 15  ธันวาคม   2557 

16. University of Fukui ญี่ปุ่น 19 มิถุนายน 2558 

 

 
 

ที่มา : งานวเิทศสัมพันธ์ วันที่ 30  กนัยายน 2558     
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ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2557 ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ. )  พัฒนาขึ้ น  โดยมีส านักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่ วยงาน 
ที่ขับเคลื่อนกระบวนการ มีการด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี ้

การควบคุมคุณภาพ 

 การวางแผน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
2. ประเมินและทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. จัดท าแผนกลยุทธ์ การประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556-2560 
4. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
5. ก าหนดให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการประกัน  
    คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น (เกณฑ์ สกอ.)  
6. ก าหนดให้หน่วยงานสนับสนุนใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น 

 

การด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับปีการศึกษา 2557 

2. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

4. ประชุมผู้บริหารวาระพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557” 
5. ประชุมชี้แจงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน 
    สนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร  
    และสถาบัน 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่าย 
8. จัดโครงการ CRU QA Day ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหัวข้อ “การท างานเชิงคุณภาพ” 

 

การตรวจสอบคุณภาพ 

1. ก าหนดให้หลักสูตรจัดท าแบบประเมินตนเอง (Check List)  
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เสมือนจริง) ประจ าปีการศึกษา 2557 
3. ประชุมคณะกรรมการผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตาม 
    ความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
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 การประเมินคุณภาพ 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
หลกัสตูรทีม่ีผลการประเมนิคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  จ านวน          35          หลกัสตูร 

- ระดับคุณภาพด ี      จ านวน   5  หลักสูตร 

- ระดับคุณภาพปานกลาง     จ านวน 24  หลักสูตร 

- ระดับคุณภาพน้อย       จ านวน   6  หลักสูตร 

หลกัสตูรทีม่ีผลการประเมนิคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  จ านวน          17        หลกัสูตร 

- สังกดัคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     จ านวน   7 หลักสูตร 

                             - สังกดัคณะวิทยาศาสตร์                                                                จ านวน    10             หลักสูตร 

    รวมทัง้สิน้                      จ านวน          52         หลักสตูร 

 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
คณะที่มีผลการคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับด ี  จ านวน          1          คณะ 

 - คณะศกึษาศาสตร์                                                                                 4.03        คะแนน 

คณะที่มีผลการคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับพอใช ้  จ านวน           6          คณะ 

 - คณะวิทยาศาสตร ์                                                                                3.50        คะแนน 

 - วทิยาลัยการแพทย์ทางเลือก                                                                               3.43        คะแนน 

 - คณะเกษตรและชวีภาพ                                                                               3.23        คะแนน 

 - คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                3.15        คะแนน 

 - คณะวิทยาการจดัการ                                                                               3.02        คะแนน 

 - บัณฑิตวิทยาลัย                                                                                2.83        คะแนน 
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 ตารางผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2557  
 

หน่วยงานที่มีผลการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี   จ านวน    4 หน่วยงาน 

  - ส านักประกนัคณุภาพการศึกษา                       4.17 คะแนน 

  - สถาบันวจิัยและพฒันา                                           4.14 คะแนน 

 - ส านักศิลปะและวฒันธรรม                                                           3.83 คะแนน 

 - ส านักงานอธิการบด ี                        3.63 คะแนน 

หน่วยงานที่มผีลการคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับพอใช ้ จ านวน       3 หน่วยงาน 

  - ศนูยก์ารศกึษา มจษ.- ชยันาท                                         3.33 คะแนน 

 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        2.83 คะแนน 

 - ส านักงานหมวดวชิาศกึษาทั่วไป                       2.66 คะแนน 

หน่วยงานที่มผีลการคณุภาพการศึกษาภายใน ต้องปรับปรุง  จ านวน   1 หน่วยงาน 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                         2.29 คะแนน 

 
ตารางผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปีการศึกษา 2557  
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

1. การผลิตบณัฑิต 3.14 ระดับคุณภาพพอใช ้

2. การวจิัย 3.86 ระดับคุณภาพด ี

3. การบรกิารวชิาการ 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

4. การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3.44 ระดับคุณภาพพอใช ้

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 – 5 3.66 ระดับคณุภาพด ี

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 
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ผลประเมินการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย 
น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

มิติภายนอก 
การประเมินประสิทธิผล  55       4.2563  
1 นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ

ภารกิจหลกัของกระทรวง 
ยกเลกิตามมติ อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

2 ภารกิจหลกัของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

ระดบั 10 1 2 3 4 5 3.5931 3.5931 0.3782 

3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
3.1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ
แผนด าเนนิการ 
3.2 การผลิตบัณฑิต 
3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
3.4 การวิจัย 
3.5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 
3.6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 
 

ระดบั 
 

ระดบั 
ระดบั 
ระดบั 
ระดบั 
ระดบั 

(45) 
 

7.5 
 

7.5 
7.5 
7.5 
7.5 
7.5 

 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 

 
 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 

 
 
5 
 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 

5.0000 
 

3.7710 
5.0000 
2.9680 
4.6830 
5.0000 

 
 

5.0000 
 

3.7710 
5.0000 
2.9680 
4.6830 
5.0000 

 
 

0.3947 
 

0.2977 
0.3947 
0.2343 
0.3697 
0.3947 

การประเมินคุณภาพ  10       4.0590  
4 คุณภาพการให้บรกิาร 

4.1 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตต่อ
บัณฑิต 
4.2 ความพึงพอใจของนิสตินกัศึกษาต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

(10) 
5 
 
5 

 
65 
 

65 

 
70 
 

70 

 
75 
 

75 

 
80 
 

80 

 
85 
 

85 

 
86.69 

 
75.59 

 
5.0000 

 
3.1180 

 
0.2632 

 
0.1641 

มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ  10       3.0000  
5 การเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

5.1 การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน 
5.2 การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

(5) 
2.5 

 
2.5 

 

 
70 
 

87 

 
73 
 

89 

 
76 
 

91 

 
79 
 

93 

 
82 
 

95 

 
98.92 

 
96.48 

 
5.0000 

 
5.0000 

 
0.1316 

 
0.1316 

6 การประหยัดพลังงาน ระดบั 5 1 2 3 4 5 1.0000 1.0000 0.0526 
การพัฒนาสถาบัน  20         
7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เกี่ยวกบัการบริหารและการจดัการ 
ระดบั 10 1 2 3 4 5 4.6350 4.6350 0.4879 

8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกบัระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพ 

ระดบั 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5263 

น้ าหนักรวม 95 คะแนนรวม 4.2214 

 ที่มา : ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา วนัที่ 30  กันยายน 2558        



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจจกรม English Activity Festival 2015 

วันท่ี 23 เมษายน 2558 

 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจดักิจกรรมอบรมและประกวดมารยาทไทยงามอย่างไทย 

วันท่ี 26 มีนาคม 2558 

 อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกวดความสามารถทางทักษะทางภาษาไทย 
วันท่ี 11  มีนาคม ๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ส านักวิทยบริการฯ บรรยายเร่ืองการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  

วันท่ี 27 มิถุนายน 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ด้านการผลิตบัณฑติ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จดักจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558  
วันท่ี 28 กรกฏาคม 2558 

สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอบรมนักศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันท่ี 20  พฤษภาคม 2558  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการวิจัย 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การเขียนบทความและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใ์นวารสาร“ 
วันท่ี 30 มกราคม 2558 และ 9 กุมภาพันธ์ 2558  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมระบบบริหารงานวิจัย NRMS  
วันท่ี 9 ตุลาคม 2557 

 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง การบริหารชุดโครงการวิจัย 

 วันท่ี 13 – 14 สิงหาคม 2557 

ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

World 
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ด้านการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต ิ 
Thailand Reseach Expo 2015  
วันท่ี 16-20 สิงหาคม 2558  

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์กรุงเทพฯ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การเขียนโครงการวิจัยอยา่งไรให้ได้รับทุน”  

วันท่ี 26 มิถุนายน 2558 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

คณะวิทยาการจดัการ จดัอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่บคุคลท่ัวไป  
วันท่ี 29-30 พฤษภาคม  2558 

โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท 

วิทยาลัยการแพทยท์างเลือก จดั โครงการค่ายฝังเข็มฟรีและให้บริการวิชาการ  
วันท่ี 1 มิถุนายน  2558 

วัดปัญญานันทาราม  จังหวัดปทุมธานี  

ศูนย์การศึกษา จ.ชัยนาท จดัอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

วันท่ี 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตร สวนพยุงขวญั จังหวัดชยนาท 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดแข่งขัน "หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะผลิตพลังงานเพื่ออนาคต" ประจ าปี 2558 

25 สิงหาคม 2558  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความพร้อมด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

วันท่ี 17-28  สิงหาคม 2558 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จดัอบรมอบรมภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 

วันท่ี 27 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2558 

ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ศูนย์การศึกษา ฯ จังหวัดชัยนาทการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น “กจิกรรมเคีย่วตาลโตนด” 

วันท่ี 27 มิถุนายน  2558 

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดชัยนาท 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จดักจิกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 

วันท่ี 8 เมษายน 2558 

ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ณ ท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2556 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จดักจิกรรมเทอดพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ ฯ

สัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม คร้ังท่ี 2 (โขนผู้หญิง 58) 

วันท่ี 1-3 เมษายน 2558  

สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ณ ท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2556 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจ าปี 2558 

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 

วัดอรัญญกิ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จดัพิธีถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหามหาราชินี  

วันท่ี 10  สิงหาคม 2558 

 สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 
 

ณ ท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรี จงัหวัดชยันาท 

 
วันท่ี 7 สงิหาคม 2556 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จดัพิธีมอบรางวัล “เพชรสยาม”ประจ าปี 2558   

วันท่ี 10  กันยายน 2558 

ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 

ณ ท่ีว่าการอ าเภอสรรคบุรี จงัหวัดชยันาท 

 
วันท่ี 7 สงิหาคม 2556 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

เลขท่ี  39/1 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ : 02 942 6900 - 99 

โทรสาร : 02 541 7113 

www.chandra.ac.th  
 

  แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 ที่ปรึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สุมาลี    ไชยศุภรากุล  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อนก   เทยีนบชูา   รองอธกิารบดีฝา่ยนโยบายและแผนและประกันคณุภาพการศกึษา 

 
คณะกรรมการด าเนนิงาน 

  
 ผู้อ านวยการ นางอจัฉรา         บางสุวรรณ์  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 กลุ่มงานบรหิารงานทั่วไป  นางสาวชุลกีร    เทพเฉลิม เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป 
 กลุ่มงานนโยบายและแผน  นางสาวจารดุา  สีสังข ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

   นางสาวแววตา  พันธง์าม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาววาสนา  ลักขะนตั ิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นายฐติิวจัน์       ทองแกว้     นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ นางสาวนิสา      รชัตะนาวิน  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวมาริสา  มัสตูล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  นางพชัริดา        บุญสวัสดิ ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ    นายปรชัญา      ลาแพงด ี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
                                                             นายคมสัน         เพง่พิศ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

รวมรวมขอ้มูล / ออกแบบปก 

 นายปรชัญา ลาแพงด ี  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน        กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบด ี
นายคมสัน             เพง่พศิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน   กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบด ี

                  

 

 
 

ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อ านวยการส านกั / ศูนย์ / สถาบนั / กอง และบคุลากร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษมทกุทา่น 

      ที่ให้ความอนเุคราะหข์อ้มูลในการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 มา ณ โอกาสนี ้
  

  

คณะกรรมการด าเนนิการจัดท ารายงานประจ าปี 2558 

 

ขอขอบคุณ 



 

 

  



 

 

 


