มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม วิจัย
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาตามมาตรฐานวิชาชี พครู ชั้นสู ง โดยมี วิ สัยทั ศน์ “เป็ นแหล่ งเรียนรู้ พั ฒนาภู มิปั ญญา พร้ อมรั บประชาคมอาเซียน
และโลกาภิวัตน์” มีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิ ทยาลั ยได้ ด าเนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร์ โดยมี ผลกา รด าเนิ นการด้ านต่ างๆ
ซึ่งรวบรวมจัดทาเป็นรายงานประจาปี 2558 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนที่ช่วยในการดาเนินการในปีที่ผ่านมา และขอบคุณสาหรับ
ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ในการทาให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจาปี พ.ศ. 2558 จะใช้เป็นเครื่องมือใน
การทบทวนตนเองในการดาเนินการที่ผ่านมา และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของประเทศชาติ สังคมสืบไป
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม
รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยม ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ
เพื่อเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม.
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เปิดสอนในปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษา
คือ ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
ในระยะเริ่ มแรกโรงเรี ยนฝึ กหั ดครู มั ธยมยั งไม่ มี อาคารสถานที่ เรี ยน จึ งไปอาศั ยเรี ยนที่ โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
พ.ศ. 2491 ดร.กมล เภาพิจิตร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2
พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3
พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู
ประกาศนี ยบั ตรประโยคครู มั ธยม (ป.ม.) เป็ นการผลิ ตครู ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาการศึ กษาชั้ นสู ง (ป.กศ. ชั้ นสู ง) นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทาการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมทาให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไป
ตั้ งใหม่ ที่ ซอยสั งขะวั ฒนะ 2 (ลาดพร้ าว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ในเนื้ อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา
ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม”
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หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง” ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็น
นักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18
พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6
พ.ศ. 2513 ตาแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นตาแหน่ง “ผู้อานวยการ” (ชั้นพิเศษ)
พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ คนที่ 1
พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ คนที่ 2
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ตาแหน่ง “ผู้อานวยการ”
เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยสานักงานอธิการ และคณะวิชา ซึ่งมีคณะวิชา ครุศาสตร์ คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา
(ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2519 ดร.วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการ
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครู
จันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กาหนดให้วิทยาลัย
ครู รวมเป็ นกลุ่ มเพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นงานร่ วมกัน และสภาการฝึ กหั ดครู ได้ อ อกข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยกลุ ่ม วิท ยาลัย ครู
พ.ศ. 2528 กลุ ่ม วิท ยาลัย ครูจ ึง พัฒ นาไปเป็น “สหวิท ยาลัย ” และวิท ยาลัย ครูจั นทรเกษม สั งกั ดอยู่ ใน “สหวิ ทยาลัย
รัตนโกสินทร์”
พ.ศ. 2528 วิ ทยาลั ย ครู จั น ทรเกษม ได้ ก่ อตั้ ง มาครบรอบ 45 ปี เมื่ อวั น ที่ 9 กั นยายน พ.ศ. 2528
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2533 วิ ทยาลั ยครู จันทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 50 ปี เมื่ อวั นที่ 9 กั นยายน พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์
ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราช
ภั ฏ ” เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2535 ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย ครู จั น ทรเกษมจึ ง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ
จันทรเกษม”
พ.ศ. 2537 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รี ช า เศรษฐี ธ ร ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง มาด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารวิ ท ยาลั ย ครู
จันทรเกษม
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พ.ศ. 2538 พระราชบั ญญัติ สถาบั นราชภั ฏ ได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538
โ ด ย น า ย ช ว น ห ลี ก ภั ย น า ย ก รั ฐ ม นต รี เ ป็ น ผู้ รั บ ส น อ ง พ ระ บร ม ร า ช โ อ ง ก า ร แ ล ะ มี ผ ล บั ง คั บใ ช้ ใ น
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ” ในบททั่วไป มาตรา 7 ฉบับกฤษฎีกา
“ให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาวิ ช าการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” โดยเฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิตได้
สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ตาแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร จึงดารงตาแหน่ง “อธิการรักษาราชการ
ในตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏจันทรเกษมเสนอ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ. 2544 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี
พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ มัณฑรา ธรรมบุ ศย์ คณบดี คณะครุ ศาสตร์ กรรมการสภาประจาสถาบั นราชภัฏ
จั นทรเกษม รั กษาราชการแทนอธิ การบดี สถาบั นราชภั ฏจั นทรเกษม พ.ศ. 2545 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ แต่ งตั้ ง
รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตามที่คณะกรรมการสภาประจาสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม เสนอเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 มี ป ระกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จั นทรเกษมใช้ ประโยชน์ ในราชการในพื้ นที่ ต าบลแพรกศรี ราชา อ าเภอสรรคบุ รี จั งหวั ดชั ยนาท เนื้ อที่ ประมาณ 326 ไร่
85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
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พ.ศ. 2548 มี ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง การจั ดตั้ งส่ วนราชการ
ในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม กระทรวงศึ กษาธิ การ 10 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งานอธิ การบดี คณะเกษตร
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริญทอง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และตั้งแต่วันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน
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ตราสัญลักษณ์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จั กรี นฤบดิ นทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
และตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจา
มหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระ
ราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักร
มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ อยู่ในวงรี (แปลว่า “ความทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ใน
แผ่นดิน”) และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบนมีข้อความอักษรภาษาไทย
ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม” ด้ านล่ างมี ข้ อความอั กษรภาษาอั งกฤษว่ า “CHANDRAKASEM RAJABHAT
UNIVERSITY”

สีของตราประจามหาวิทยาลัยมี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้
สีน้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผใู้ ห้กาเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตงั้ ของหมาวิทยาลัย ซึง่ อยูใ่ นพื้นทีแ่ หล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุง่ เรืองทางภูมปิ ัญญา
สีส้ม

แทนค่า ความรุง่ เรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ที่กา้ วไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว

แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิข์ องนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเทา
หมายถึง ปัญญา
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

ปัญญา

คุณธรรม

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย : แคฝรั่ง
แคฝรั่งเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สีเทาขาวไปจนถึงสีน้าตาลแดง มีถิ่นกาเนิด
ทีอ่ เมริกากลางและเม็กซิโกดอกแคฝรัง่ จะมีสชี มพูสดหรือสีมว่ งแต้มขาว แคฝรัง่ ออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม
ชื่อสามัญ
Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
ชื่อวงศ์
PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม
ปรัชญา (Philosophy)
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปญ
ั ญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวตั น์”

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

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness)
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ สาหรับทุกคน”

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

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

สานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะ / วิทยาลัย

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

หน่วยงานสิทธิประโยชน์

- กองกลาง

- คณะเกษตรและชีวภาพ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- กองคลัง

- คณะวิทยาศาสตร์

- สานักวิทยบริการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

(จันทรเกษมปาร์ค)

- กองบริหารงานบุคคล

- คณะมนุษยศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

- กองนโยบายและแผน

และสังคมศาสตร์

- สานักส่งเสริมวิชาการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

และสระว่ายน้า

- กองพัฒนานักศึกษา

- คณะวิทยาการจัดการ

และงานทะเบียน

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลสัตว์

- คณะศึกษาศาสตร์

- สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ราชภัฏจันทรเกษม

- ร้านค้าสวัสดิการ

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

- บัณฑิตวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

หน่วยงานอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภาวิชาการ
(มาตรา20)

สภามหาวิทยาลัย
(มาตรา 16)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(มาตรา 25)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(มาตรา 49 )

รายงานประจาปี 2558 13 ANNUAL REPORT 2015

อธิการบดี (มาตรา 27 )

สานักงานอธิการบดี
๐ สานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

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

สภาคณาจารย์และข้าราชการ
(มาตรา 23)

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

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก
๐ สถาบันวิจยั และพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย *

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา *

๐ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป *

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน *

๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ *

- สานักงานผู้อานวยการ

- ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ(จันทรเกษมปาร์ค) *

๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- โรงพยาบาลสัตว์ *

- สานักงานผู้อานวยการ

- สถานพยาบาล *

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

*

- สานักงานผู้อานวยการ

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายบุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายวีระ ธีระภัทรานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ปราโมทย์ ประสาทกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์อภิชาต สุขสาราญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายสมโภชน์ นพคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
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นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายประเสริฐ ฉิมท้วม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

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

นางกุลชไม สืบฟัก
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาตราจารย์พศิ มัย จัตุรัตน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
กรรมการจากผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์ พวงนาค
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

นางพิมลรัตน์ วณสัณฑ์
กรรมการจากผู้บริหาร

นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
กรรมการจากผู้บริหาร

นายกรณัท สร้อยทอง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

นายธีระชัย สุขสวัสดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก เทียนบูชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศ พลเดช
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์อายะวดี ซันประสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยสานักงานอธิการบดี

นายประเสริฐ ฉิมท้วม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริบูรณ์ ศรีมาชัย นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสว ฟักขาว
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวทิ ยาลัยการแพทย์ทางเลือก
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายสงกรานต์ สุขเกษม
นางวรนาถ ดวงอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและงานทะเบียน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
เลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดี ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์พฒ
ั นา สุขประเสริฐ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สมถวิล ธนะโสภณ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์อดุ ม วโรตม์สิกขดิตถ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศาสตราจารย์อภิชาต สุขสาราญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์จันทร์พร นวลแพ่ง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี ด่านวิริยะกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่ 2
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีบุคลากรรวมจานวนทัง้ สิ้น 768 คน จาแนกเป็นข้าราชการ จานวน 117 คน แบ่งเป็น
สายวิชาการ จานวน 98 คน สายสนับสนุน จานวน 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 409 คน แบ่งเป็นสายวิชาการจานวน 234
คน สายสนับสนุน จานวน 175 คน พนักงานราชการ จานวน 13 คน ลูกจ้างประจา จานวน 24 คน อาจารย์ประจาตามสัญญา
จานวน 31 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 คน เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา จานวน 165 คน มีผดู้ ารงตาแหน่งทางวิชาการรวม
จานวนทั้งสิ้น 372 คน จาแนกเป็น ศาสตราจารย์ จานวน 2 คน รองศาสตราจารย์ จานวน 6 คน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ จานวน 46 คน
และอาจารย์ จานวน 318 คน มีรายละเอียดดังนี้
จานวน (คน)
234

250

ข้าราชการ
200

175

พนักงานมหาวิทยาลัย

165

อาจารย์ประจาตามสัญญา

150

พนักงานราชการ

98
100
50

ลูกจ้างประจา
31
0 0 0

9

19

0

13

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

24
0

0
สายวิชาการ

สายสนับสนุน
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อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ประเภทสายงาน

จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

1.ข้าราชการ

98

19

117

2.พนักงานราชการ

-

13

13

234

175

409

4.ลูกจ้างประจา

-

24

24

5.อาจารย์ประจาตามสัญญา

31

-

31

6.เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

-

165

165

7.อาจารย์ชาวต่างประเทศ

9

-

9

รวมทั้งสิน้

372

396

768

คิดเป็นร้อยละ

48.44

51.56

100.00

3.พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2558

จานวนบุคลากร จาแนกตามหน่วยงานและสายงาน

อาจารย์ประจาตามสัญญา

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะศึกษาศาสตร์
5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ศูนย์ภาษา

6
32
25
21
14
-

10
58
70
55
30
-

1
5
7
3
12

5
1
-

-

6
13
15
13
12
1

1
1
-

-

7
17
8
2
8
7
1

30
126
130
2
97
68
14

-

9
1
-

3
-

3
-

2
1
-

8
8
3
4
14
1

1
1
-

2
1

14
7
5
2
26
2

38
17
8
8
43
4
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เจ้าหน้าที่ประจาตาม
สัญญา

หน่วยงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

สายวิชาการ

รวม

จานวนบุคลากร จาแนกตามหน่วยงานและสายงาน (ต่อ)

อาจารย์ประจาตามสัญญา

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประจาตาม
สัญญา

11. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. สานักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง
12.2 กองคลัง
12.3 กองนโยบายและแผน
12.3.1 งานวิเทศสัมพันธ์
12.4 กองบริหารงานบุคคล
12.5 กองพัฒนานักศึกษา
13. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
14. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
15. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
16. สานักงานตรวจสอบภายใน
17. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทร์เกษมปาร์ค)
19. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า
20. โรงพยาบาลสัตว์จนั ทรเกษม
รวมทั้งสิน้

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

สายสนับสนุน

ข้าราชการ

สายวิชาการ

98

1
234

31

9

1
12
5
2
1
3
1
2
1
19

11
51
14
9
9
2
10
7
3
3
3
4
2
175

20
14
4
1
1
24

6
3
1
1
1
1
2
1
13

5 17
40 129
20 56
9 25
1 11
4
1
2 16
7 17
6
4
5
5
1
4
11 11
1
1
1
1
165 768
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รวม

จานวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒิและสายงาน
สายงาน/ ตาแหน่ง

ต่ากว่า ป.ตรี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

สายวิชาการ

-

23

280

69

372

ข้าราชการ

-

-

65

33

98

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

3

195

36

234

อาจารย์ประจาตามสัญญา

-

16

15

-

31

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

-

4

5

-

9

สายสนับสนุน

89

277

30

-

396

ข้าราชการ

-

4

15

-

19

พนักงานมหาวิทยาลัย

-

162

13

-

175

พนักงานราชการ

-

13

-

-

13

ลูกจ้างประจา

11

12

1

-

24

เจ้าหน้าที่ประจาตาม
สัญญา
รวมทั้งสิน้

78

86

1

-

165

89

300

310

69

768

จานวน (คน)
300

277

280

250
200

สายวิชาการ

150

89

100
50

0

สายสนับสนุน

69
23

30

0

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

แผนภูมจิ านวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒกิ ารศึกษา
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ระดับคุณวุฒิ

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม
ทั้งหมด

1.คณะเกษตรและชีวภาพ

-

-

4

13

17

2.คณะวิทยาศาสตร์

1

2

15

77

95

3.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
4.คณะวิทยาการจัดการ

-

2

6

100

108

-

1

10

66

77

5.คณะศึกษาศาสตร์

-

1

11

48

60

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1

-

-

14

15

รวมทั้งสิน้

2

6

46

318

372

คิดเป็นร้อยละ

0.54

1.61

12.37

85.48

100.00

คณะ/วิทยาลัย

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

318

2

6

46

บุคลากรสายวิชาการ
ประเภทตาแหน่ง

แผนภูมิจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
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ข้อมูลนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รวมทั้งสิ้น 13,619 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวน (คน)
11,234
11,000

6,000

2,199

0 59

0 69

0 58

ภาคปกติ

1,000

ภาคนอกเวลา

คุณวุฒิ

จานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2558
ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวมทั้งสิน้

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

คิดเป็นร้อยละ

11,234

2,199

13,433

98.63

-

59
69
58

59
69
58

0.43
0.51
0.43

11,234

2,385

13,619

100.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2558
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จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษา
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลา

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - กรุงเทพฯ

รวม
ทั้งหมด

11,099

1,986

13,085

1.คณะเกษตรและชีวภาพ

189

-

189

2.คณะวิทยาศาสตร์

2,231

353

2,584

3.คณะศึกษาศาสตร์

1,327

11

1,338

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3,239

523

3,762

5.คณะวิทยาการจัดการ

3,813

1,099

4,912

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

300
135

213

300

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

86

138

224

2.คณะวิทยาการจัดการ

49

75

124

11,234

2,199

13,433

รวมทั้งสิน้

348

จานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
ภาคพิเศษ/นอกเวลา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

59

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

59

ระดับปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด
59

-

-

69

59
69

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต

-

16

-

16

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

27

-

27

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

26

-

26

58

58

ระดับปริญญาเอก
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

33

33

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

-

7

7

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

18

18

59

69

58

186

รวมทั้งสิน้
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ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏจันทรเกษม มี นั กศึ กษาที่ สาเร็ จการศึกษา รวมทั้งสิ้ น 2,255 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จานวน (คน)
2000
1500
1000
500
0

1,894

219

0 98

0 23

ภาคปกติ

0 21

ภาคนอกเวลา

คุณวุฒิ

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2557
ระดับการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

คิดเป็นร้อยละ

1,894

219

2,113

93.70

2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-

98

98

4.35

3. ปริญญาโท

-

23

23

1.02

4. ปริญญาเอก

-

21

21

0.93

1,894

361

2,255

100.00

1. ปริญญาตรี

รวมทั้งสิน้

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2558

รายงานประจาปี 2558 27 ANNUAL REPORT 2015

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย

รวมทั้งหมด

ภาคปกติ
5

ภาคนอกเวลา
-

2. คณะวิทยาศาสตร์

272

44

316

3. คณะศึกษาศาสตร์

441

-

441

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

463

35

498

5. คณะวิทยาการจัดการ

653

140

793

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

60

-

60

1,894

219

2,113

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

รวมทั้งสิน้

5

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับการศึกษา

คณะ/หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

98

-

-

98

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

98

-

-

98

ระดับปริญญาโท

-

23

-

23

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต

-

9

9

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

11

11

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

3

-

3

ระดับปริญญาเอก

-

-

21

21

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

15

15

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

-

1

1

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

5

5

98

23

21

142

รวมทั้งสิน้
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รายละเอียดดังนี้
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
รวมทั้งสิน้

จานวนหลักสูตร

สาขาวิชา

6
2
1
2
11

42
7
1
2
52

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2558

จานวนหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2558
คณะ

หลักสูตร

คณะเกษตรและชีวภาพ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

คณะวิทยาการจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี
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จานวนหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2558 (ต่อ)
คณะ

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรีไทย
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
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จานวนหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2558 (ต่อ)

คณะ

หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

สาขาวิชา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
เชิงท่องเทีย่ ว
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมนักศึกษา และการเรียนการสอน
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ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ รั บการจัดสรรงบประมาณรวม 716,440,000 บาท
จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 393,661,300 บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ จานวน 322,778,700 บาท รายละเอียด
ต่อไปนี้
จานวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558
แหล่งเงิน
1. งบประมาณแผ่นดิน

จานวน (บาท)
393,661,300

คิดเป็นร้อยละ
54.95

2. งบประมาณเงินรายได้

322,778,700

45.05

รวม

716,440,000

100.00

ยอดเงินเจ็ดร้อยสิบหกล้านสี่แสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน
ที่มา : กองนโยบายและแผน วันที่ 30 กันยายน 2558

322,778,700 บาท
45.05%
54.95%
393,661,300 บาท

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

จานวนเงิน (ล้านบาท)
250
206.5222
182.477495

200
150
100
50

90.77703

79.9642

64.6937

40.08879

41.1632
7.190385

1.318

2.245

-

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

แผนภูมกิ ารจัดสรรงบประมาณดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558
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งบประมาณจาแนกตามหมวดเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หมวดเงิน

งบประมาณแผ่ นดิน งบประมาณเงินรายได้

รวม

ร้ อยละ

1. งบบุคลากร

79,964,200

40,088,790

120,052,990

16.76

2. งบดาเนินงาน

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

1,318,000

2,245,000

3,563,000

0.50

393,661,300

322,778,700

716,440,000

100.00

5. งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณจาแนกตามแหล่งที่มาเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
แหล่ งเงิน

พ.ศ. 2557
จานวน

พ.ศ. 2558

ร้ อยละ

จานวน

เพิ่มขึน้ /ลดลง

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

งบประมาณแผ่นดิน

322,363,200

49.49

393,661,300

54.95

71,298,100

22.12

งบประมาณเงินรายได้

328,998,900

50.51

322,778,700

45.05

- 6,220,200

-1.89

651,362,100

100.00

716,440,000

100.00

65,077,900

9.99

รวม

งบประมาณจาแนกตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558
ประเภทรายจ่ าย

พ.ศ. 2557
จานวน

พ.ศ. 2558

ร้ อยละ

จานวน

เพิ่มขึน้ /ลดลง
ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

1. รายจ่ ายประจา

623,887,293

95.78

644,555,915

89.97

20,668,622.00

3.31

2. รายจ่ ายงบลงทุน

27,474,807

4.22

71,884,085

10.03

44,409,278.00

161.64

9,415,506

1.45

10,862,395

1.52

1,446,889.00

15.37

2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

2.1 ครุภัณฑ์
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ข้อมูลพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี พื้ น ที่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้ น ที่
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา
จานวนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อสถานที่

จานวนพืน้ ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

89 ไร่ 88 ตารางวา
326 ไร่ 85 ตารางวา
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2558

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ
2. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 26)
3. อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 9)
4. อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 2)
5. อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
6. อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. อาคารสานักงานอธิการบดี
9. อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33)
10. อาคารกิจการนักศึกษา (อาคาร 32)
11. อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (อาคาร 25)
12. อาคารมานิจ ชุมสาย
13. อาคาร 4 (สานักงานอธิการบดีหลังเก่า)
14. อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34)

15. อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 28)
16. อาคารพลศึกษา (โรงยิม)
17. อาคารหอประชุม
18. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา (อาคาร 29)
19. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
20. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายนา
21. ศูนย์อาหาร (หอส้มตา)
22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23. โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
24. ไปรษณียม์ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25. สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง
26. สนามกีฬาในร่ม
27. บ้านพักบุคลากร

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ศูนย์ชัยนาท
1. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย
2. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตูม)
3. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรัตน์
4. อาคารเรียนแม่ทองคา เมฆโต

5. สนามฟุตบอล
6. อาคารเกษตรหลังที่ 1
7. อาคารเกษตรหลังที่ 2
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ข้อมูลอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ พั ฒนาและปรั บปรุ ง สิ่ งปลู กสร้ า งภายในให้ พ ร้ อ มส าหรั บ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สาหรับการรองรับนักศึกษาและการจัดการศึกษา ปัจจุบันมีอาคาร จานวน 66 อาคาร
และอาคารที่กาลังปรับปรุง จานวน 4 อาคาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท จานวน 11 อาคาร
รวมทั้งสิ้น 81 อาคาร แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี้
จานวนอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่
ประเภทอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. อาคารอานวยการ
2. อาคารเรียน - ปฏิบัติการ
3. อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาคารกีฬาและสันทนาการ
5. อาคารพาณิชย์ - สวัสดิการ
6. อาคารพักอาศัย
7. อาคารศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารอานวยการ
อาคารเรียน - ปฏิบัตกิ าร
อาคารกีฬา - สันทนาการ
อาคารหอประชุม
อาคารโรงอาหาร
อาคารพักอาศัย
รวม

จานวน (หลัง)
66
1
28
1
6
11
18
1
11
1
4
1
2
1
2
77

อาคารที่กาลังปรับปรุง/สิง่ ก่อสร้างใหม่
ที่
1.
2.

อาคารที่กาลังปรับปรุง/สิ่งก่อสร้างใหม่
อาคารนวัตกรรมการศึกษา (อาคาร 33) 10 ชั้น
อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34) 8 ชั้น

3.

อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม

1

4.

อาคาร 4

1
4

รวม
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จานวน (หลัง)
1
1

ยานพาหนะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับ

ประเภทรถยนต์

ยี่ห้อรถ

ขนาดเครือ่ งยนต์

เลขทะเบียน

วันทีจ่ ดทะเบียน
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1.

รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

ฮอนด้า ซีอาร์วี

ฮอนด้า 4 สูบ 1973 CC

ภค - 7430

14 มิ.ย 42

2.
3.

รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

โตโยต้า คัมรี่
โตโยต้า แวน

โตโยต้า 4 สูบ 2164 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2446 C.C

9ฬ - 3635
9ฐ - 6085

1 เม.ย 39
9 ธ.ค 37

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์สว่ นบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์สว่ นบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์สว่ นบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์สว่ นบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถโดยสารส่วนบุคคล
รถตู้โดยสารปรับอากาศ
รถกระบะ

มิตซูมิซิ
นีสสันตู้ 1
โตโยต้าตู้ 2
โตโยต้าตู้ 3
โตโยต้าตู้ 6
โตโยต้าตู้ 7
โตโยต้าตู้ 8
โตโยต้าตู้ 9
อีซูซุ บัส 1
อีซูซุ บัส 2
ฮีโน่ บัส 3
วอลโว่ บัส 4
โกลเด้นดราก้อน
อีซูซุ
โตโยต้า ไดน่า
โตโยต้า
โตโยต้า

โตโยต้า 4 สูบ 2446 C.C
นีสสัน 4 สูบ 2953 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2986 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2779 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
อีซูซู 6 สูบ 185 แรงม้า
อีซูซู 6 สูบ 175 แรงม้า
ฮีโน่ 4 สูบ 140 แรงม้า
วอลโว่ 8 สูบ 420 แรงม้า
อีซูวุ 4 สูบ 120 แรงม้า
อีซูซุ 4 สูบ 148 แรงม้า
โตโยต้า 4 สูบ 110 แรงม้า
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C
โตโยต้า 4 สูบ 2494 C.C

6ฝ - 4254
ฮข - 4183
อว - 7753
อย - 7379
ฮท - 9841
ฮท - 9840
ฮย - 158
ฮย - 160
41 - 3441
41 - 4931
41 - 3414
41 - 5079
41 - 5402
98 - 4249
41 - 3442
ฮย -157
2กท - 4992

16 ก.พ 38
10 ต.ค 48
3 ต.ค 44
4 พ.ย 40
23 มิ.ย 53
23 มิ.ย 53
23 ส.ค 56
23 ส.ค 56
22 มิ.ย 15
20 ก.ค 37
12 ต.ค 42
2 เม.ย 48
29 ก.ย 49
19 มิ.ย 51
3 ส.ค 30
23 ส.ค 56
23 ส.ค 56

ที่มา : งานยานพาหนะ วันที่ 30 กันยายน 2558

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้านการผลิตบัณฑิต
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตามวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญาพร้อมรับ
ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัฒน์” เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เสริมสร้างพัฒนาครูและบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ มีความรู้ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา และก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อพร้อมการเข้าสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน”
การเปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ จึงเป็นการตอบสนองการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการนาไปสู่การก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคณ
ุ ภาพ และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเซียน (AEC) ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เพื่อการรับใช้ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้น
การสร้างประโยชน์และการบริการวิชาการสูช่ ุมชนสังคมและประเทศชาติ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหน่วยงานที่มหี น้าทีจ่ ัดการเรียนการสอนจานวน 7 หน่วยงาน
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกบัณฑิตวิทยาลัย
7. บัณฑิตวิทยาลัย

การรับเข้าศึกษา
 ระดับปริญญาตรี มีระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 วิธี คือ
1. รับตรง เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทัว่ ประเทศ
2. โควตา เป็นการรับนักศึกษาจากการจัดสรรโควตา
 ระดับอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยได้จดั ระบบการรับและการคัดเลือกตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
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คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะเกษตรและชีวภาพ มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งมั่น
พั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ การเกษตรที่ ยั่ ง ยื น ” มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ ก ารเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โดยให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิจารณญาณ สอดคล้อง
กั บ คุ ณ ค่ า ตามความต้ อ งการของประเทศและประชาคมอาเซี ย น ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย
และพั ฒนา บู รณาการองค์ความรู้ และภู มิ ปัญญา เพื่ อการเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรและ
อาหารที่ยั่งยืน บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร
ทั้ ง ในเขตเมื องและเขตชนบทอี กทั้ งยั งส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ ศิ ลปวั ฒนธรรมวิ ถี เกษตรไทย
และส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมให้ สอดคล้ องกั บแนวทางพระราชดาริ ภายใต้การบริ หารจัดการองค์ กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คู่ คุ ณ ธรรม น าภู มิ ปั ญ ญาพั ฒ นาสู่ สากล” โดยมุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม และประเทศชาติ สนับสนุนและ
ส่ งเสริ มให้ มี การน าเอาเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ยมาใช้ ในการเรี ยนการสอนการบริ หารจั ดการ
การวิจัยการสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และสังคม การพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสนองนโยบายตาม
แนวทางพระราชดาริ

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มีวิสัยทัศน์ “คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีคุณธรรม ความรู้ และคุณภาพเข้าสู่สังคมการประกอบการและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีศักยภาพ มาตรฐานสากล และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและ
สังคม ให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดาริ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม และพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในทุกภาคส่วน
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คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ “เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนาอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่ผลิต พัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2560”
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคมโลก พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การศึกษา และถ่ายทอดสู่สังคม คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมให้บัณฑิตรักและทานุบารุงวัฒนธรรม
อันดีงามและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นและประเทศชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เป็นผู้นาแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วย
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น ” ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาด้ า น
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ภูมิปัญญา
ไทยที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม พัฒนา ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เพื่ อ ธ ารงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ เ สริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการใน
ระดับประเทศและนานาชาติ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก “เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เป็นผู้นาการรักษา พร้อมรับประชาคมอาเซียน” มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตวิชาชีพ
สาขาการแพทย์ ท างเลื อ กให้ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
ตรวจรั ก ษา และฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ป่ ว ย มี ค วามสามารถในการวิ จั ย สามารถปฏิ บั ติ ง าน
ร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ และผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศู นย์ การศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม-ชั ยนาท ให้ โอกาสทางการ
ศึกษา นาจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างสังคมอุดมคุณธรรม การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนการสอนแก่
บัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
อนุ รั กษ์ และพั ฒนาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและถ่ ายทอดสู่ สั งคม บริ การวิ ชาการที่ สอดคล้ อง
กั บความต้ องการของท้ อ งถิ่ น อนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ ง ศาสนาและศิ ล ปวั ฒ นธรรม

บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กากับมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน มี
วิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นผู้นา เน้นการ
วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคโนโลยีมาตรฐานที่เป็นสากล” มีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษาและการเรียนการสอน
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ด้านการวิจัย
การดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการ
บริหารและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งให้คาปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการวิจัย ปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการพัฒนาปรั บปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น การวิจัยเป็นภารกิจสาคัญของมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนการสอน มีการส่งเสริม
และการสนับสนุนการวิจัยให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย นโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความสามารถนามาแก้ปัญหาของชุมชน
และสังคม พร้อมสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย ด้านต่าง ๆ โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 16,011,585 บาท จานวน 105
โครงการ โดยจาแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย จานวน 92 โครงการ จานวน 10,939,885 บาท และแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย จานวน 13 โครงการ จานวน 5,071,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2558
แหล่งทุน
1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน
1.2 แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้
2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

จานวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

92
19
73
9
101

10,939,885
8,225,200
2,714,685
5,071,700
16,011,585

68.32
51.37
16.95
31.68
100.00

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2558
งบประมาณภายนอก 5,071,700 บ.
งบประมาณแผ่นดิน 8,225,200 บ.

31.68%

51.37%

16.95%

งบประมาณเงินรายได้ 2,714,685 บ.
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณภายนอก

แผนภูมิแหล่งทุนการสนับสนุนงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่

แหล่งทุน

จานวนโครงการ

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1
งบประมาณแผ่นดิน
2
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์
3
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์ทเี่ ข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับวิจยั ในชั้นเรียน
5
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
รวม

งบประมาณ

19
17
2
6
48
92

8,225,200
2,304,800
176,885
60,000
173,000
10,939,885

5
1
1
1
1
9
101

1,120,000
120,000
1,000,000
1,740,000
1,091,700
5,071,700
16,011,585

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
6
7
8
9
10

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั (สกว.)
บริษัท สมิทธิผล จากัด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งสิน้

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จาแนกตามหน่วยงานและแหล่งทุน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม – ชัยนาท
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์/สานัก/สถาบัน
รวมทั้งสิน้

ทุนภายใน
(บาท)
234,650
3,300,677
2,196,125
1,484,633
1,834,340
-

ทุนภายนอก
(บาท)
300,000
1,560,000
280,000
1,091,700
1,740,000

รวม
(บาท)
534,650
4,860,677
2,196,125
1,764,633
2,926,040
1,740,000

331,600
1,557,860

100,000

331,600
1,657,860

10,939,885

5,071,700

16,011,585

รายงานประจาปี 2558 43 ANNUAL REPORT 2015

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็นทุนวิจยั จาก
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 19 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,225,200 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์
จานวน 17 โครงการ เป็นเงิน 2,304,800 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 176,885 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สาหรับวิจัยในชั้นเรียน จานวน 6 โครงการ เป็นเงิน
60,000 บาท ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา จานวน 48 โครงการ เป็นเงิน 173,000 บาท รวมทั้งสิ้น 92
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,939,885 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ที่
1

ชื่อโครงการ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสาหรับ
ผู้สูงอายุ
2 การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทศั น์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชนเกษตรทีย่ ั่งยืนจังหวัดชัยนาท
3 นวัตกรรมใหม่ของเศษปูนเป็นตัวเร่งปฏิกริ ิยาในกระบวนการไพ
โรไลซิส
4 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
ต้านเซลล์มะเร็งในบริเวณป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ตาบล
เนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
5 ฐานข้อมูลการตรวจกรองหาสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
ไทยบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูยคุ ใหม่
ด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะวิจัยครูพลศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
8 การพัฒนารูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ตลอดชีวติ ระดับ
จังหวัดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 การพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการยับยั้งชั่ง
ใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดชัยนาท
10 การเพิ่มมูลค่าทางภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ผ่านระบบการจัดการแหล่ง
เรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:
กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท
11 ภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น : การอนุ รั กษ์ พรรณพฤกษชาติ ไม้ มงคล
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

ผศ.ดร.เอกพรรณ ธัญญาวินชิ กุล
และคณะ
นายนิยม สุทธหลวง
และคณะ
ดร.วีรนุช สระแก้ว
และคณะ
ดร.สุกานดา ไชยยง
และคณะ

262,400

ดร.พรเทพ ชมชื่น

440,000

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

428,500

ว่าที่ร้อยตรีปิยปทีป แสงอุไร
และคณะ
ดร.ชวนิดา สุวานิช

507,700

ดร.ฐิติวสั ส์ สุขป้อม

465,000

ดร.สุภานี นวกุล และคณะ

182,200

นางวาสนา โปร่งจิต
และคณะ

341,100
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448,500
315,800
294,300

450,000

หน่วยงาน
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

12 การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
13 การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและ การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของเด็ก
และเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท
14 รูปแบบการท่องเที่ ยวจากข้อมูลการแบ่งปั นข้อมูลบนเว็ บไซต์
สั งคมออนไลน์ ด้ วยเทคนิ คการท าเหมื องข้ อมู ล กรณี ศึ กษา
จังหวัดชัยนาท
15 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในพื้นที่ และนอก
พื้ นที่ ปกปั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชจั งหวั ดชั ยนาท เพื่ อการอนุ รั กษ์
สืบทอดและการใช้เชิงพานิชย์
16 เปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ ของดอกสายน้าผึ้งที่ปลูกใน
ประเทศไทยและประเทศจีน
17 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
18 โครงการปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลพันธุ กรรมพื ช (โครงการเบิ กจ่าย
ลักษณะงบดาเนินการและงบครุภัณฑ์)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร
และคณะ

490,400

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์
และคณะ

470,100

คณะวิทยาการ
จัดการ

น.ส.ภัทรมน กล้าอาษา
และคณะ

225,300

คณะวิทยาการ
จัดการ

ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสขุ
และคณะ

958,940

คณะวิทยาการ
จัดการ

นายพัฒนพงศ์ จินดามงคล
และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

331,600

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
และคณะ

150,000

19 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรูส้ วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
(โครงการเบิกจ่ายลักษณะงบดาเนินการและงบครุภัณฑ์)

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
และคณะ

55,500

วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์

รวม 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิน้

1,407,860

8,225,200

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์
ที่

ชื่อโครงการ

1

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานินจาก
กากผลมะนาวไม่ รู้ โห่ (Carissa Carandas L.) ในอุ ตสาหกรรม
เครื่องดื่มน้าสมุนไพร
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ต้นปลาไหลเผือก
การทาความเข้าใจข้อมูลที่แสดงบนฉลากสารกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างตัวแบบสาหรับการออมใน
อนาคตและการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การสร้างแบบจาลองเชิงสถิติในการทานายระยะเวลาของการเกิด
แผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทย

2
3
4
5

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

199,650

คณะเกษตรและ
ชีวภาพ

ดร.ตฤณกร เกตุกลุ พันธ์
ดร.กิตติพล กสิภาร์
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
นายนราธิป อิสรานุสรณ์

183,120

คณะวิทยาศาสตร์

142,200

คณะวิทยาศาสตร์

109,045

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.สิริทพิ วะศินรัตน์
ดร.พิธาน ไพโรจน์

136,080

คณะวิทยาศาสตร์
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ (ต่อ)
ที่
6
7
8
9

10

11
12

13

14

15
16

17

18

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล
ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
การพั ฒนาเครื่ องมื อตรวจวั ดสภาพต้ านทานไฟฟ้ าในงานส ารวจ ดร.พิธาน ไพโรจน์
ธรณีวิทยาใต้ผิวดิน
นายณัฐพล ใจสารวม
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดิน
นายวิชัย จิตต์ประสงค์
ตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคตสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลการของการฝึกสมรรถภาพทางจิตใจที่มีต่อความสามารถทางการกีฬา นางสาวเอกรัตน์ อ่อนน้อม
การจัดการความเครียดและความก้าวร้าวทางการกีฬา
นายยุทธนา เรียนสร้อย
นางสาวชนัญกาญจน์ แสง
ประสาน
การบูรณาการปัจจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคมที่สนั บสนุนการพัฒนา ดร.ดวงพร กาซาสบิ(ประเสริฐ
พื้ นที่ จุ ดเปลี่ ยนถ่ ายสั ญจร : กรณี ศึ กษาพื้ นที่ รอบสถานี รถไฟฟ้ า สรรพกิจ)
กรุงเทพมหานคร
จิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

180,000

คณะวิทยาศาสตร์

207,375

คณะวิทยาศาสตร์

154,547

คณะวิทยาศาสตร์

160,425

คณะวิทยาศาสตร์

120,000

คณะวิทยาศาสตร์

91,425

คณะศึกษาศาสตร์

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ.2554 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรสานักงานเขตจตุจักรเขตบางเขน
และเขตลาดพร้าว

103,155

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

97,203

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

48,900

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

131,675

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

การพัฒนาอิฐทางเท้าจากขยะพลาสติก

น.ส.ณพัชญ์ปภา ราศี
นายพงศกร ศรีรงค์ทอง
น.ส.เกษร เกษมชืน่ ยศ
นายพงศกร ศรีรงค์ทอง
น.ส.ณพัชญ์ปภา ราศี
น.ส.เกษร เกษมชืน่ ยศ
สาเหตุของปัญหาที่มีผลกระทบต่อคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน น.ส.สาทิสรัตน์ สินธุธาน
ส าหรับธุรกิจ (BCT) ของนักศึ กษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา น.ส.สุจินดา ประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้วดี ีทัศน์ของคริสโต
ดร.ณัฐพัชร สายเสนา
เฟอร์ ไรท์ และนักศึกษาที่เรียนตามปกติ เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ใน การสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การเปิดรับสื่อ การรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร และ การเตรียมความพร้อมที่มีผล นายวรวุฒิ ภักดีบุรษุ
ต่อการปรับตัวของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ใต้บริบทอาเซียน
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการรับสารบนสื่อ
นายพสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร

รวม 17 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิน้

80,000

80,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

80,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

2,304,800

หมายเหตุ : โครงการวิจัยลาดับที่ 10 ได้รับทุนจาก แหล่งทุนสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ต้องนางบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2558 สมทบให้กับนักผู้วิจัย ปีละ 120,000 บาท (สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงต้องนางบประมาณมานับ
รวม แต่ไม่นับจานวนโครงการวิจัย เพราะนาไปนับโครงการวิจัยที่แหล่งทุนภายนอกแล้วนั้น)
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่
1
2

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

การจัดกาหนดการเชื่อมโยงในระบบเครือข่ายโดยใช้ทฤษฎีการระบายสีเส้น ผศ.ดร.บริบูรณ์ ศรีมาชัย
เชื่อมกราฟ
ความฉลาดทางจิ ตวิ ญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ ที่ มี ผลต่ อ ผศ.ดร.สันทนา
พฤติ กรรมการเรี ยนของนั กศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย วิจิตรเนาวรัตน์
ราชภัฏจันทรเกษม

รวม 2 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิน้

งบประมาณ

หน่วยงาน

76,885

คณะวิทยาศาสตร์

100,000

คณะศึกษาศาสตร์

176,885

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับวิจัยในชัน้ เรียน
ที่

ชื่อโครงการ

1

ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวัดแสงเพื่อการถ่ายภาพสาหรับ
นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 2 หลั กสู ตรเทคโนโลยี การศึ กษาและคอมพิ วเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าพลศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการชั้นเรียนโดยการใช้
บทเรี ย นออนไลน์ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยการแสดงบทบาทสมมติสาหรับ
นักศึกษาวิชาเอกการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ชาหลั กเบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บระบบสารสนเทศ
โดยใช้อินโฟกราฟิกส์ (infographic)
การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนเพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในวิชาบัญชีเพื่อการจัดการ

2

3

4

5
6

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดร.ชนกานต์
สุวรรณทรัพย์

10,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์

นายคณิน ประยุรเกียรติ

10,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์

น.ส.ภาณุมาส
เศรษฐจันทร

10,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช

10,000

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

น.ส.โอปอ กลับสกุล

10,000

ผศ.จิรวรรณ
ปลั่งพงษ์พันธ์

10,000

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

รวม 6 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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60,000

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา
ชื่อโครงการ

1

การเลี้ยงไส้เดือนดิน Eudrilus eugeniae ด้วยมูลโคนมและ
กระดาษในอัตราส่วนต่างกัน
การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ แอฟริกัน ไนท์ครอเลอร์ (African
night crawler) ในอัตรส่วนมูลวัวกับมูลแพะหลายระดับ
ผลของถ่านชีวภาพในปริมาณที่แตกต่างกันต่อดินที่ผ่าน
การใช้ ประโยชน์ โดยทดสอบสอบการเจริ ญเติ บโตกั บ
ผักสลัดพันธุ์กรีนโอ๊ค
ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยน้าหมักร่วมกับธาตุเหล็กที่มีผลต่อ
การเจริ ญ เติ บโตต่ อผั กกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิ ค
(แบบ DRFT)
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพกากผงชู รสร่ วมกั บธาตุ เหล็ กที่ มี
ต่ อการเจริญเติบโตต่อผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิ ค
แบบ DRFT
การศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ GS14592 เหลือง
อ่อนในกระถางโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้าจากปลาน้าจืด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบหอมแดง

น.ส.บุษบง เกิดสุข

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

5,000

น.ส.จันจิรา
เมธาวุฒินนั ท์
นายสถาพร พรหมมา

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

5,000

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

5,000

นายสุบณ
ั ฑิต
เพิ่มพรพิทักษ์

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

5,000

คณะเกษตร
และชีวภาพ

นายทรงชัย แสงแก้ว

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

5,000

คณะเกษตร
และชีวภาพ

นายศรุต โคละทัต

นายอุดมศักดิ์ ผ่องศรี

5,000

น.ส.จิราภรณ์ โปร่งจิต

5,000

ผลของสารสกัดหยาบจากต้นตีนเป็ดน้า (Cerbera odollam
Gaerth.) ต่อหนอนกระตู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)
การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบางประการ
ของม้ าน้าสามจุ ด (Hippocampus trimaculatus) ระหว่าง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบางประการ
ของม้าน้าหนาม (Hippocampus spinosissimus) ระหว่าง
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์ลูกหว้าด้วยเห็ดหมื่น
ปี (Ganoderma lucidum) และยอมรับ
การเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไวน์มะเม่าด้วยเปลือก
มังคุด
การพัฒนาหลักสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนาการสร้าง
สโตรมาและสารคอร์ ไ ดเซพิ น ของตั ง ถั่ ง เช่ า สี ท อง
(Cordyceps militaris)
ผลของ 6-เบนซิ ลอะมิ โนพิ วรี นที่ มี ต่ อการชั กน าให้ เพิ่ ม
จ านวนยอดของกล้ วยไม้ สกุ ลหวาย (Dendrobium sp.)
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

น.ส.พนัชกร สมสร้อย

ดร.สันติธรรม
โชติประทุม
ดร.สุกานดา ไชยยง

น.ส.หฤทัย ลาไธสง

น.ส.ปาริฉตั ร ลักษณะ
วิมล

5,000

คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

น.ส.มารียา บาเหะ

น.ส.ปาริฉตั ร ลักษณะ
วิมล

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์

น.ส.เขมวิกา
ทองคาศรี
น.ส.สุกญ
ั ญา
โครตเสนา
น.ส.กนิษฐา พลถา

นายพิสุทธิ์ พวงนาค

5,000

นายพิสุทธิ์ พวงนาค

5,000

ดร.ภคณัชฐ พลายงาม

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

น.ส.ณัฐชยา
จันทร์เต็ม

ผศ.พรทิพย์ เทิดบารมี

5,000

2
3

4

5

6
7
8
9

10

11
12
13

14

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์
ที่ปรึกษา

ที่
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งบประมาณ หน่วยงาน

5,000

คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะเกษตร
และชีวภาพ
คณะเกษตร
และชีวภาพ

คณะ
วิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
อาจารย์
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

15 ฤ ท ธิ์ ท า ง ชี ว ภ า พข อ งนจ้ า มั นห อมระเหยจา ก
ผั กแปม (Artocarpuscamansi trifoliatus) ต่ อการต้ านเชื้ อ
Eschericher coli และ Staphylococcus aureus
16 สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ามันเมล็ด
ขนุนสาปะลอต่อการต้านเชื้อ Eschericher coli
17 ผลของการฝึกตารางเก้าช่องด้วยมือที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา
การตอบสนองของตากับมือในนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษา
ปีที่ 1 โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์
18 การฝึกเวยเครื่องลากถ่วงน้าหนักด้วยน้าหนักแตกต่างกันที่
มี ผลต่ อความเร็ วในระยะทาง 20 เมตร ของนั กฟุ ตซอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
19 การเปรียบเทียบผลของการฝึก T25 ในระดั บความหนัก
Alpha กับการฝึก Body Combat ที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมัน
20 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกทีมีต่อความสามารถในการกระโดด
สูงของนักกีฬาวอลเล่ย์บอล
21 เครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายชวณัฐ พงษ์หวั่น

รศ.ดร.สุภาคย์
ดุลสัมพันธ์

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์

นายพงษ์สวัสดิ์ ปานนาค

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์
นายยุทธนา เรียนสร้อย

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

นายธงทอง ทรงสุภาพ

5,000

คณะ
วิทยาศาสตร์

นายปฏิยทุ ธ์ จิตต์ประเสริฐ ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
นายยลยศ ทองฝาง
น.ส.ขนิษฐา โมลา
ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ธรรมขันธ์
นายสุรวัช รัฐการโกวิบลู ย์ นายณัฐพล ใจสารวม

5,000

22 ความภาคภูมิใจต่อสถาบันของนักศึ กษา มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
23 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
24 ความพึ ง พอใจต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25 เจตคติ ต่ อ การประกอบอาชี พ อิ ส ระของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
26 พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
27 เจตคติที่มีต่อกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
28 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนในความ
คิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่าย
พั ฒนาชุ มชนและสวั ส ดิ การสั งคม ส านั กงานเขตวั ง
ทองหลาง
30 การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
ที่อาศัยในชุมชน เขตวังทองหลาง
31 ความพึ งพอใจต่ อศู นย์ อาหารในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
จันทรเกษม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

น.ส.นฤมล หลักคา

2,500

คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

น.ส.ทิฆัมพร ทิมโป่งแก้ว
นายธวัชชัย ชาคะวิเวก
นายรัฐกิตติ์ กักเงิน
นายพงศกร กันประเสริฐ

น.ส.ธารีรัตน์ ขุลี

ผศ.กิดานันท์ ชานาญ
เวช
ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

นายชนะศักดิ์ คัมภิรานนท์

5,000

5,000
5,000

2,500

ผศ.กิดานันท์ ชานาญ
เวช
น.ส.จุฬาลักษณ์ นักเรียน ผศ.กิดานันท์ ชานาญ
เวช
น.ส.ชลดา อิสโร
ผศ.กิดานันท์ ชานาญ
เวช
นายภูมิพัฒน์ วิศัลยาวัฒน์ ผศ.กิดานันท์ ชานาญ
เวช
นายสิริชัย โพธิ์ศรีทอง
นายสาธร ใจตรง

2,500

น.ส.อศิวรรณ ศันธนะ

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,500

น.ส.พรรณนิดา สุวิทยะศิริ

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,500

น.ส.เจกิตาน์ มูลไธสง

ผศ.ยะผาด วิวัฒนพงษ์

2,500
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2,500
2,500
2,500
2,500

คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

32 ความสั มพั นธ์ ระหว่ างความรู้ เรื่ องพลั งงานไฟฟ้ า กั บ
พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
33 การรักนวลสงวนตัวของนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
34 ความสั มพั นธ์ ระหว่ างพฤติ กรรมการเรี ยนกั บ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม
35 ความต้ องการกิ จกรรมนั นทนาการของบุ คลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
36 ความพึ งพอใจต่ ออาคารสถานที่ ของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
37 พฤติ กรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
38 ลักษณะความเป็นกัลยาณมิตร ของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39 พฤติ ก รรมการบริ โภคสื่ อ ด้ ว ยปั ญ ญาของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
40 การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์
และเจตคติ เรื่องจานวนจริงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
41 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่ เน้นการใช้
คาถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1
42 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นา่
รู้ (ค 23206) โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแยกตัวประกอบ
พหุนาม ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
43 การพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 2
โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
44 ความตระหนักในกาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

น.ส.นุชนาถ ศิลปศาสตร์

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,500

คณะ
ศึกษาศาสตร์

น.ส.ศศิธร อนันตะภักดิ์

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,500

น.ส.โสรญา ลังกาดี

ผศ.กิดานันท์ ชานาญเวช

2,500

คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

น.ส.วรัญญา สีกนั

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,500

น.ส.สุกญ
ั ญา นกยูง

นายสาธร ใจตรง

2,500

น.ส.ประวีณา คงเมือง

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,500

น.ส.ยอดขวัญ แซ่เฮ้ง

นายสาธร ใจตรง

2,500

น.ส.สุชานาถ อรุณโชติ

ผศ.กิดานันท์ ชานาญเวช

2,500

น.ส.เจนจิรา ดาวสื่อ

นายสุรชัย วงค์จนั เสือ

3,000

น.ส.นิภารัตน์ สิงหาอาจ

นายสุรชัย วงค์จนั เสือ

3,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์

น.ส.นุชนภา ใจห้าว

นายสุรชัย วงค์จนั เสือ

3,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์

น.ส.ตรีชฎา ฉางตา

นายสุรชัย วงค์จนั เสือ

3,000

คณะ
ศึกษาศาสตร์

นายพงษ์เจตน์
วิชาวุฒิพงษ์

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

2,200

คณะ
ศึกษาศาสตร์
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คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

45 สั มพั นธภาพในครอบครั วของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
46 ความต้ องการบริ การแนะแนวของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
47 ก า ร ป รั บ ตั ว ทา งอ า รมณ์ ข องนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
48 ความวิ ต กกั งวลด้ า นการเรี ยนของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวพีรยา
โต๊ะหลงหมาด
น.ส.ชุติมา หอมสนิท

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

นายสาธร ใจตรง

2,200

นายสาธร ใจตรง

2,200

น.ส.กมลวรรณ
นายสาธร ใจตรง
บุญญาศักดิ์
น.ส.จุฑารัตน์ ปานอินทร์ ดร.ฐิติวสั ส์ สุขป้อม

รวม 48 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

2,200
2,200

หน่วยงาน
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์
คณะ
ศึกษาศาสตร์

173,000

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในปี งบประมาณ 2558 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ รั บทุ นสนั บสนุ นด้ านงบประมาณ
ในการดาเนินงานวิจัยจาก สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,120,000 บาท สานักงาน
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 120,000 บาท บริษัท สมิทธิผล จากัด จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน
1,000,000 บาท สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,740,000 บาท องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 1,091,700 บาท รวมทั้งสิ้น จานวน 9 โครงการ เป็นเงิน 5,071,700 บาท ดังรายละเอียด
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่
1

2

3
4

5

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

การประยุกต์ใช้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ
ข้อปล้องขนาดใหญ่ในดิน เพื่อเป็นสื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบ
สุขภาพดินจากการทา
การพัฒนาทั กษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนั กศึ กษา รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผ่านการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การศึกษาและพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นด้านการฟื้นฟูอาหารของ น.ส.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

300,000

เกษตรและชีวภาพ

200,000

วิทยาศาสตร์

240,000

วิทยาศาสตร์

การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรชุมชนในการพัฒนาและใช้ทุน ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
ทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม:
กรณีศึกษาเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท
โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

280,000

มนุษยศาสตร์ฯ

100,000

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

รวม 5 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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1,120,000

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

1

การบูรณาการปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมทีส่ นับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายสัญจร : กรณีศึกษาพื้นทีร่ อบ
สถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

ดร.ดวงพร กาซาสบิ (ประเสริฐสรรพกิจ)

120,000

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

120,000

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก บริษทั สมิทธิผล จากัด
ที่
1

ชื่อโครงการ
การศึกษาการเพาะเห็ด Antrodia cinnamomea

หัวหน้าโครงการ
นายรัฐพล ศรประเสริฐ

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

งบประมาณ
1,000,000

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์

1,000,000

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ที่
1

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณ

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกลู

1,740,000

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้

1,740,000

หน่วยงาน
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
1

ชื่อโครงการ
การประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ
นางสาวอาจารีย์ ประจวบเหมาะ
และคณะ

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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งบประมาณ
1,091,700

1,091,700

หน่วยงาน
วิทยาการจัดการ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
การบริ การวิชาการแก่สังคม เป็ นหนึ่ งในพั นธกิจหลั กของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจันทรเกษม ให้ บริ การทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตรงตามความต้องการของสังคม ในรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่ มี
หลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การให้คาปรึกษาจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ การจัด
ค่ายพัฒนาความรู้และทักษะ ตลอดจนทางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์และชี้แนะสังคม และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และยัง
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการทาหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจ
ในปี 2558 มีโครงการบริการวิชาการรวมทั้งสิ้น 80 โครงการ ผู้รับบริการทั้งหมด 7,957 คน โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้ทางหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการ เพื่อการมุ่งสร้างศักยภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้
สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2558 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

2

ผู้เข้าร่วมโครงการ
(คน)
118

2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
รวม

13
15
11
16
57

560
750
835
1,429
3,692

หน่วยงาน

โครงการ

ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
87.22
82.78
81.49
88.40
77.53
83.48

สรุปผลการปฏิบตั ิงาน ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2558 ประเภทงบประมาณเงินรายได้

1. คณะศึกษาศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1
1

ผู้เข้าร่วมโครงการ
(คน)
200
80

3. คณะวิทยาการจัดการ

13

945

78.44

4. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

3

575

82.07

5. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

3

2,165

86.70

6. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

2

300

82.50

23

4,265

84.95

หน่วยงาน

รวม

โครงการ

ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
80.00
100.00

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบและกลไกในการ
ดาเนินงานด้วยการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรัก มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับ
การเรียนการสอนผ่านการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการสร้างสรรค์และการพัฒนา
องค์ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ที่เป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ เพื่อความยั่งยืน
ในปี 2558 มีโครงการบริการวิชาการรวมทั้งสิ้น 76 โครงการ ผู้รับบริการทั้งหมด 14,225 คน โดยมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ทางหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้
สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2558 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน

โครงการ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

2
14
8
3
10
4
41

ผู้เข้าร่วมโครงการ
(คน)
30
915
614
1,746
2,004
2,880
8,189

ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
86.80
84.57
84.18
93.33
76.40
99.15
82.99

สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2558 ประเภทงบประมาณเงินรายได้

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์

1
2

ผู้เข้าร่วมโครงการ
(คน)
80
164

3. คณะศึกษาศาสตร์

5

741

74.30

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7

2,455

93.58

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2

200

90.56

6. คณะวิทยาการจัดการ

14

1,751

83.00

7. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

2

181

86.90

8. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

2

464

100.00

35

6,036

86.62

หน่วยงาน

รวม

โครงการ

ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
83.60
81.00

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 กันยายน 2558
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ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ผลการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2558
จากการติ ดตามผลการด าเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงในระดั บมหาวิ ทยาลั ย ในรอบ 12 เดื อน
ณ 30 กันยายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ได้กาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ 2558 มีจานวน 3 ด้าน 5 ประเด็นความเสี่ยง จากผลการประเมินระดับปัจจัยเสี่ยง จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาจากการนาเสนอของหน่วยงานภายในที่เสนอแนวทางกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลด/ควบคุมความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง และสูงมาก) ให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาถึงความคุม้ ค่าใน
การดาเนินการและความเหมาะสมในกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดาเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะ/หน่วยงาน/สานัก/วิทยาลัย ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการรายงานผลการดาเนินงาน
2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากรายงานผลการติดตามการดาเนินงานส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ ได้ดาเนินการตาม
กิจกรรมที่กาหนดดาเนินการจนแล้วเสร็จ

ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2558 มีวิธีการกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานและการจัดประเภทความเสี่ยงตามตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดั บอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2553 โดยมี การดาเนิ นงานแผนการบริ หารความเสี่ ยงประจาปี งบประมาณ 2558 จ านวน 3 ด้าน
5 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน
2. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคาร)
3. ด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่
1. พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา
2. งานวิจัยไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
4. รายจ่ายของหมาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
5. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการลดลง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ มี การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงและปั จจั ยที่ ก่ อให้ เกิ ดความเสี่ ยง ประเมิ นโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ กาหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง และกาหนด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสม โดยมีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง
ซึ่งหน่วยงานได้ดาเนินงานตามกิจกรรมที่กาหนดโดยส่วนใหญ่ สาหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จะนาไปจัดทาแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง และดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
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ด้านการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบบริการการศึกษา (REG)
เพื่ อสนั บสนุ นการวางแผนการก าหนดนโยบาย และใช้ ประกอบการตั ดสิ นใจเพื่ อการบริ หารของผู้ บริ หารทุ กระดั บ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้งานในรูปแบบ Web Database ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถบันทึก ปรับปรุง เรียกค้น และแสดง
รายงานผลข้อมูลตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กาหนด โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้จัดหาเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web
Server) ที่มีประสิทธิภาพสูงให้สามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ แก้ไขโปรแกรม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการเชื่อมต่อ 2 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1 เชื่อมต่อกับสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet) ด้วยความเร็ว 1 GB.
ช่องทางที่ 2 เชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต กับ True ด้วยความเร็ว 200/45 MB.
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระบบฐานข้อมูล

รายละเอียด

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 10 ระบบ
1.1 ระบบงบประมาณ

สาหรับการบริหารงานงบประมาณต่างๆ

1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ระบบคลังพัสดุ

สาหรับทารายการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า หรือผลิตสิ่งต่างๆ ตามวงเงินงบประมาณ
สาหรับการควบคุมดูแลรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ ดูความเคลื่อนไหวการนาเข้า
จ่ายออกของรายการต่างๆ
สาหรับการควบคุมดูแล และติดตามการใช้เงินหน่วยงาน กองทุน
และแผนงบประมาณ

1.4 ระบบการเงิน
1.5 ระบบบัญชี

สาหรับบริหารการบัญชีต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.6 ระบบข้อมูลบุคลากร
1.7 ระบบเงินเดือน

สาหรับจัดการฐานข้อมูล บุคลากร
สาหรับรายงานการจ่ายเงินเดือน

1.8 ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา

สาหรับการหาต้นทุนจากค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นของหน่วยงานสนับสนุนที่ไม่ผลิต
บัณฑิตเอง ปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานหลักที่ผลิตบัณฑิต

1.9 ระบบงานวิจยั

สาหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจยั

1.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และจัดเก็บเอกสาร

สาหรับการรับส่ง จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งแยกตามหมวดหมู่ของ
เอกสาร
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ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ต่อ)
ระบบฐานข้อมูล
รายละเอียด
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน มีทงั้ สิ้น 5 ระบบ
2.1 ระบบบริการการศึกษา (REG)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาหรับการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนและรายงานผลการเรียนของนักศึกษา

2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
2.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI
AutoLib) ระบบห้องสืบค้นออนไลน์
(WEBOPAC)
2.5 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน

สาหรับการบริการในการรับสมัครเรียนออนไลน์
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาอ่านหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เป็นระบบที่ใช้ในการค้นหาหนังสือ และแสดงรายการหนังสือ จองรายการหนังสือ
และแสดงกาหนดระยะเวลาส่งคืน
เปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจติดตามข่าวสารต่างๆ ทัง้ อดีตและ
ปัจจุบัน

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีทั้งสิน้ 2 ระบบ
3.1 ระบบอีเมล์ สาหรับบุคลากร

เป็นระบบที่ให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3.2 ระบบอีเมล์ สาหรับนักศึกษา

เป็นระบบที่ให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์

รายงานประจาปี 2558 57 ANNUAL REPORT 2015

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับหน่วยงานภายนอก
ที่

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่รว่ มลงนาม

ประเทศ

วัน เดือน ปี
ที่ลงนาม

1. สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี

สหรัฐอเมริกา

19 เมษายน 2544

2. October 6 University

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

21 ธันวาคม 2545

3. Huaqiao University (แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค)
4. Guangxi Normal University (แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค)
5. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

สาธารณรัฐประชาชนจีน

11 เมษายน 2549

สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 มกราคม 2550

ประเทศไทย

16 พฤศจิกายน 2552

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน

26 กันยายน 2553

สาธารณรัฐประชาชนจีน

27 ธันวาคม 2554

8. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง

สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 พฤษภาคม 2555

9. Guangxi Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ 3+1)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

6 สิงหาคม 2555

10. มหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางซี (Guangxi Normal University for
Nationalities) (รับสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน และภาษาจีนให้กับ
นักศึกษาไทย)
11. Guangxi International Business Vocational College (รับสอนภาษาไทย
ให้แก่นักศึกษาจีนระยะสั้น)
12. Guilin Institute of Tourism (รับสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาจีนระยะสั้น)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 มีนาคม 2556

สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 มกราคม 2557

สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 กรกฎาคม 2557

13. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว (Huaqiao University) (แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
14. The Budapest Business School)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 พฤศจิกายน 2557

15. Guangxi Normal University for Nationalities (รับสอนภาษาไทยให้แก่
นักศึกษาจีนระยะสั้น)
16. University of Fukui

สาธารณรัฐประชาชนจีน

15 ธันวาคม 2557

ญี่ปุ่น

19 มิถุนายน 2558

สาธารณรัฐฮังการี

4 ธันวาคม 2557

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์ วันที่ 30 กันยายน 2558
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมใช้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน พ.ศ. 2557 ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) พั ฒ นาขึ้ น โดยมี ส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ขับเคลื่อนกระบวนการ มีการดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

การควบคุมคุณภาพ
การวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ประเมินและทบทวนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดทาแผนกลยุทธ์ การประกันคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556-2560
4. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
5. กาหนดให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น (เกณฑ์ สกอ.)
6. กาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
การดาเนินงาน
1. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับปีการศึกษา 2557
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
4. ประชุมผู้บริหารวาระพิเศษ เรื่อง “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557”
5. ประชุมชี้แจงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
สนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
และสถาบัน
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่าย
8. จัดโครงการ CRU QA Day ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การทางานเชิงคุณภาพ”

การตรวจสอบคุณภาพ
1. กาหนดให้หลักสูตรจัดทาแบบประเมินตนเอง (Check List)
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เสมือนจริง) ประจาปีการศึกษา 2557
3. ประชุมคณะกรรมการผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
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การประเมินคุณภาพ
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557
หลักสูตรทีม่ ีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

35

หลักสูตร

- ระดับคุณภาพดี

จานวน 5

หลักสูตร

- ระดับคุณภาพปานกลาง

จานวน 24

หลักสูตร

- ระดับคุณภาพน้อย

จานวน 6

หลักสูตร

หลักสูตรทีม่ ีผลการประเมินคุณภาพต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

จานวน

จานวน

- สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รวมทัง้ สิน้

17

หลักสูตร

จานวน 7

หลักสูตร

จานวน 10

หลักสูตร

จานวน

52

หลักสูตร

จานวน

1

คณะ

4.03

คะแนน

6

คณะ

- คณะวิทยาศาสตร์

3.50

คะแนน

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

3.43

คะแนน

- คณะเกษตรและชีวภาพ

3.23

คะแนน

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.15

คะแนน

- คณะวิทยาการจัดการ

3.02

คะแนน

- บัณฑิตวิทยาลัย

2.83

คะแนน

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2557
คณะที่มีผลการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี
- คณะศึกษาศาสตร์
คณะที่มีผลการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพอใช้

จานวน
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ตารางผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2557
หน่วยงานที่มีผลการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี

จานวน

4

หน่วยงาน

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

4.17

คะแนน

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.14

คะแนน

- สานักศิลปะและวัฒนธรรม

3.83

คะแนน

- สานักงานอธิการบดี

3.63

คะแนน

หน่วยงานที่มผี ลการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับพอใช้

จานวน

3

หน่วยงาน

- ศูนย์การศึกษา มจษ.- ชัยนาท

3.33

คะแนน

- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.83

คะแนน

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2.66

คะแนน

หน่วยงานที่มผี ลการคุณภาพการศึกษาภายใน ต้องปรับปรุง

จานวน

- สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1

หน่วยงาน

2.29

คะแนน

ตารางผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. การผลิตบัณฑิต

3.14

ระดับคุณภาพพอใช้

2. การวิจัย

3.86

ระดับคุณภาพดี

3. การบริการวิชาการ

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

5. การบริหารจัดการ

3.44

ระดับคุณภาพพอใช้

3.66

ระดับคุณภาพดี

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 – 5

ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผลประเมินการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก

ตัวชี้วัด

หน่วย

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
1 นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลักของกระทรวง
2 ภารกิจหลักของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
3.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาเนินการ
3.2 การผลิตบัณฑิต
3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.4 การวิจัย
3.5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
3.6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินคุณภาพ
4 คุณภาพการให้บริการ
4.1 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อ
บัณฑิต
4.2 ความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม
6 การประหยัดพลังงาน
การพัฒนาสถาบัน
7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

(ร้อย
ละ)

1

2

3

4

5

ผลการประเมิน
ผลการ
ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ดาเนินงาน
ที่ได้
น้าหนัก

55
4.2563
ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ระดับ
10
1 2 3 4 5
3.5931
3.5931

0.3782

(45)
ระดับ

7.5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.3947

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

3.7710
5.0000
2.9680
4.6830
5.0000

3.7710
5.0000
2.9680
4.6830
5.0000
4.0590

0.2977
0.3947
0.2343
0.3697
0.3947

ร้อยละ

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10
(10)
5

65

70

75

80

85

86.69

5.0000

0.2632

ร้อยละ

5

65

70

75

80

85

75.59

3.1180

0.1641

ร้อยละ

10
(5)
2.5

70

73

76

79

82

98.92

5.0000

0.1316

ร้อยละ

2.5

87

89

91

93

95

96.48

5.0000

0.1316

ระดับ

1

2

3

4

5

1.0000

1.0000

0.0526

ระดับ

5
20
10

1

2

3

4

5

4.6350

4.6350

0.4879

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

0.5263

คะแนนรวม

4.2214

น้าหนักรวม

3.0000

95

ที่มา : สานักประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2558
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ส่วนที่ 4
ประมวลภาพกิจกรรม

ด้านการผลิตบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกวดความสามารถทางทักษะทางภาษาไทย
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมและประกวดมารยาทไทยงามอย่างไทย
วันที่ 26 มีนาคม 2558
อาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจจกรม English Activity Festival 2015
วันที่ 23 เมษายน 2558
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการผลิตบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศอบรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สานักวิทยบริการฯ บรรยายเรื่องการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วันที่ 27 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 28 กรกฏาคม 2558
สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย
วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2557
ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
World

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมระบบบริหารงานวิจัย NRMS
วันที่ 9 ตุลาคม 2557
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร“
วันที่ 30 มกราคม 2558 และ 9 กุมภาพันธ์ 2558
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน”
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
Thailand Reseach Expo 2015
วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ศูนย์การศึกษา จ.ชัยนาท จัดอบรมโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตร สวนพยุงขวัญ จังหวัดชยนาท

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่บคุ คลทั่วไป
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัด โครงการค่ายฝังเข็มฟรีและให้บริการวิชาการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2558
วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดอบรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
วันที่ 27 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2558
ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความพร้อมด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 17-28 สิงหาคม 2558
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์ จัดแข่งขัน "หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะผลิตพลังงานเพื่ออนาคต" ประจาปี 2558
25 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ
สัปดาห์อนุรักษ์วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (โขนผู้หญิง 58)
วันที่ 1-3 เมษายน 2558
สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
วันที่ 8 เมษายน 2558
ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556
ศูนย์การศึกษา ฯ จังหวัดชัยนาทการพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น “กิจกรรมเคีย่ วตาลโตนด”
วันที่ 27 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรสยาม”ประจาปี 2558
วันที่ 10 กันยายน 2558
ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่าการอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
วันที่ 7 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจาปี 2558
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
วัดอรัญญิก อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
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แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

รายงานประจาปี 2558 72 ANNUAL REPORT 2015

คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2558
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนโยบายและแผน

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

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

รวมรวมข้อมูล / ออกแบบปก
นายปรัชญา
นายคมสัน

ลาแพงดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพ่งพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

ขอขอบคุณ

ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อานวยการสานัก / ศูนย์ / สถาบัน / กอง และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทารายงานประจาปี 2558 มา ณ โอกาสนี้
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