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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคม
อาเซียนและโลกาภิวัตน์ จึงเล็งเห็นความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และดาเนินงานตามพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน
และสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง มีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่กาหนด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ทยาลั ย รวบรวมจั ดท ารายงาน
ประจาปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการดาเนินงาน
ของมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อเผยแพร่ ข้ อมู ลต่ อสั งคม และประชาคมจั นทรเกษม
และเป็นบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ
ผลงานความสาเร็จของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ แสดงให้เห็นศักยภาพ
การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู้ความสามารถ
ความทุ่ ม เท พลั ง กายพลั ง ใจของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น
ของมหาวิ ทยาลั ย ขอขอบคุ ณผู้ มี ส่วนร่ วมในความส าเร็ จของมหาวิทยาลัย
ทุ ก ท่ า น ที่ พ ร้ อ ม จ ะ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น เ อ ง ใ ห้ เ ต็ ม ศั ก ย ภ า พ
เพื่ อพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยให้ ยั่ งยื นและสร้ างคุ ณประโยชน์ ต่ อชุ มชน สั งคม
และประเทศชาติสืบไป

( รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม
รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยม ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ
เพื่อเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม ให้สูงขึ้นไปสู่ครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 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
เป็นสถานที่เรียน จึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
พ.ศ.2491 อาจารย์กมล 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 ย บั ต รประโยคครู มั ธ ยม (ป.ม.) เป็ น การผลิ ต ครู ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง (ป.กศ. ชั้ น สู ง )
และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสร้างสถานที่ทาการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมจึงย้ายไป
ตั้ งใหม่ ที่ ซอยสั งขะวั ฒนะ 2 (ลาดพร้ าว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร ในเนื้ อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา
ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม และปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยค
ครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็นนักเรียนฝึกหัดครู 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)
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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 ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา
(ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ.2519 อาจารย์วิศิษฏ์ 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 ยครู จั นทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 45 ปี เมื่ อวั นที่ 9 กั นยายน พ.ศ. 2528
รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2533 รองศาสตราจารย์ทองคูณ หงส์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ.2533 วิ ทยาลั ยครู จั น ทรเกษม ได้ ก่ อตั้ ง มาครบรอบ 50 ปี เมื่ อวั น ที่ 9 กั นยายน พ.ศ. 2533
ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ.2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ได้ พ ระราชทานนามใหม่ ใ ห้ กั บ วิ ท ยาลั ย ครู
ว่ า “สถาบั นราชภั ฏ” เมื่ อวั นที่ 14 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2535 ดั งนั้ น วิ ทยาลั ยครู จั นทรเกษมจึ ง เปลี่ ยนเป็ น “สถาบั นราชภั 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
พ.ศ.2538 พระราชบั ญญั ติ 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”
“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
วัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” โดยเฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิต
ได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ตาแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ดารงตาแหน่ง “อธิการรักษาราชการใน
ตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ.2540 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง รองศาสตราจารย์ สุ วรรณี ศรี คุ ณ ให้ ด ารงต าแหน่ งอธิ การบดี
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540
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พ.ศ.2542 ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2543 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ.2544 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี
พ.ศ.2544 นายสมศั ก ดิ์ วยะนั น ทน์ ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการ กรรมการสภาประจ าสถาบั น
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2545 รองศาสตราจารย์ มั ณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์ คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ กรรมการสภาประจ าสถาบั น
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 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
พ.ศ.2548 มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่ อวั นที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการพื้นที่ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่
85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
พ.ศ.2548 มี ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง การจั ด ตั้ 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 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
พ.ศ.2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2552 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ง นายสุ ชาติ เมื องแก้ ว ให้ ด ารงตาแหน่ งอธิ การบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
พ.ศ.2554 รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุ ภรากุ ล คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พ.ศ.2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
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พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555
ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ.2555 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหำร
คนที่

ชื่อ สกุล

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

1.

หม่อมหลวงมานิจ

ชุมสาย

2484 - 2491

อาจารย์ใหญ่

2.

อาจารย์กมล

เภาพิจิตร

2491 - 2497

อาจารย์ใหญ่

3.

อาจารย์โชค

สุคันธวณิช

2497 - 2501

อาจารย์ใหญ่

4.

อาจารย์ประยุทธ

สวัสดิสิงห์

2501 - 2503

อาจารย์ใหญ่

5.

อาจารย์สนอง

สิงหะพันธุ์

2503 - 2508

อาจารย์ใหญ่

6.

อาจารย์พงศ์อินทร์

ศุขขจร

2508 - 2515

อาจารย์ใหญ่

7.

คุณหญิงบุญฉวี

พรหมโมปกรณ์กิจ

2515 - 2517

ผู้อานวยการ

8.

อาจารย์สนอง

สิงหะพันธุ์

2517 - 2519

ผู้อานวยการ

9.

อาจารย์วิศิษฏ์

ชุมวรฐายี

2519 - 2528

อธิการ

10.

รองศาสตราจารย์อินทร์

ศรีคุณ

2528 - 2533

อธิการ

11.

รองศาสตราจารย์ทองคูณ

หงส์พันธุ์

2533 - 2537

อธิการ

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา

เศรษฐีธร

2537 - 2540

อธิการบดี

13.

รองศาสตราจารย์สุวรรณี

ศรีคุณ

2540 - 2544

อธิการบดี

14.

รองศาสตราจารย์เทื้อน

ทองแก้ว

2545 - 2547

อธิการบดี

15.

รองศาสตราจารย์มานพ

พราหมณโชติ

2547 - 2552

อธิการบดี

16.

นายสุชาติ

เมืองแก้ว

2552 - 2554

อธิการบดี

17.

รองศาสตราจารย์สุมาลี

ไชยศุภรากุล

2555 - ปัจจุบัน

อธิการบดี
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ตราสัญลักษณ์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จั กรี นฤบดิ นทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
และตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจา
มหาวิ ทยาลั ยนั บเป็ น พระมหากรุ ณาธิ คุณและเกียรติยศสู งสุ ดแก่ ชาวมหาวิทยาลั ยราชภั ฏทั่ วพระ
ราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูป
วงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ
เหนื อจั กรเป็ นรู ปเศวตฉั ตรตั้ งอยู่ บนพระที่ นั่ งอั ฐทิ ศ อยู่ ในวงรี และมี ว งรี อี กวงหนึ่ งเป็ นกรอบรอบตราพระราชลั ญจกร
จารึ ก ชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ด้ า นบนมี ข้ อ ความอั ก ษรภาษาไทยว่ า “มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏจั นทรเกษม”
ด้านล่าง มีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า “CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของตรำประจำมหำวิทยำลัยมี 5 สี โดยมีควำมหมำย ดังนี้
สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผใู้ ห้กาเนิด และพระราชทานนาม “รำชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตงั้ ของหมาวิทยาลัย ซึง่ อยูใ่ นพื้นทีแ่ หล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมปิ ัญญา
สีส้ม

หมายถึง ความรุง่ เรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ที่กา้ วไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขำว

หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สีประจามหาวิทยาลัย

เทา

สีเทา หมายถึง ปัญญา

เหลือง

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
แคฝรั่ง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สเี ทาขาวไปจนถึงสีน้าตาลแดง มีถิ่นกาเนิด
ทีอ่ เมริกากลางและเม็กซิโกดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้มขาว 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
ปรัชญา
“ควำมรู้ดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนำ”

วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนำภูมิปัญญำ พร้อมรับประชำคมอำเซียนและโลกำภิวัตน์”
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเป็นแหล่งสรรพวิทยาการที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
พัฒนำภูมิปัญญำ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มความรู้ความสามารถ และพัฒนาความคิด ความเชื่อ
และประสบการณ์ของบุคคลและชุมชนที่ ได้สั่งสมมาจากการปรับตัวและการดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
จนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน
พร้อมรับประชำคมอำเซียน หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติ
เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ
และรัฐบาล ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เน้นด้านภาษา)
โลกำภิวัตน์ หมายถึง กระบวนการที่ทาให้บุคคล สังคม และชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกมีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น
อันเป็นผลมาจากการพัฒนา เทคโนโลยีการ สื่อสาร และคมนาคม ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและแพร่กระจายความรู้ ความคิด ผลิตภัณฑ์
ธุรกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไปทั่วทั้งโลก (การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ)

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม
วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำและถ่ำยทอดสู่ชุมชนและสังคม
บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
พัฒนำชุมชนและสังคมทีส่ อดคล้องกับแนวทำงตำมพระรำชดำริ และนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูชั้นสูง

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจติ อำสำ ก้ำวหน้ำเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

ค่านิยม
“บัณฑิต ย่อมฝึกตน : อตฺตำน ทมยนฺติ ปณฺฑิตำ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

11

12
รายงานประจาปี 2559

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภำมหำวิทยำลัย

อธิกำรบดี

สำนักงำนอธิกำรบดี

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

รองอธิกำรบดี

คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนมหำวิทยำลัย

ผู้ช่วยอธิกำรบดี

คณะ / วิทยำลัย

สถำบัน / ศูนย์ / สำนัก

หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน

หน่วยงำนสิทธิประโยชน์

- 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

หน่วยงำนอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภำมหำวิทยำลัย
สภำวิชำกำร

(มาตรา 16)*

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
(มาตรา 23)*

(มาตรา20)*

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล

(มาตรา 25)*

(มาตรา 49 )*

คณะกรรมกำรพิจำรณำตำแหน่งทำงวิชำกำร

อธิกำรบดี

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)**

(มาตรา 27 )*

สำนักงำนอธิกำรบดี
๐ สานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยำลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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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

หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน***

สถำบัน / ศูนย์ / สำนัก
๐ สถาบันวิจยั และพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

๐ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)

- สานักงานผู้อานวยการ

- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ

๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- โรงพยาบาลสัตว์

- สานักงานผู้อานวยการ

- สถานพยาบาล

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

***

- สานักงานผู้อานวยการ

หมำยเหตุ : (*) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547
(**) พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื่อนในสถำบันอุดมศึกษำ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
(***) เป็นหน่วยงำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นำยบุญปลูก ชำยเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศำสตรำจำรย์อินทร์ ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นำยกสภำมหำวิทยำลัย

ศำสตรำภิชำนไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นำงดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณปรำโมทย์ ประสำทกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นำยทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสมโภชน์ นพคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ศำสตรำจำรย์อภิชำต สุขสำรำญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นำยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศำสตรำจำรย์เทื้อน ทองแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นำยธนำ ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นำยประเสริฐ ฉิมท้วม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี ไชยศุภรำกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
,sk;bmpk]ypik=4yD0yomigdK,,.,,,,sk,,,,,,,sk;bmpk]
ypik=4yD0yomigdK,

นำงกุลชไม สืบฟัก
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์พศิ มัย จัตุรัตน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
กรรมการจากผู้บริหาร

นำงพิมลรัตน์ วณสัณฑ์
กรรมการจากผู้บริหาร

นำยรำเชนทร์ เหมือนชอบ
กรรมการจากผู้บริหาร

นำยพิสุทธิ์ พวงนำค
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

นำยกรณัท สร้อยทอง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์เอนก เทียนบูชำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี ไชยศุภรำกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศำสตรำจำรย์นันทกำ ทำวุฒิ ผู้ช่วยศำตรำจำรย์เอนก เทียนบูชำ
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและวิเทศสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นำงพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนทรรศ พลเดช
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรณ บัวรำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยบริการวิชาการ ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝา่ ยสานักงานอธิการบดี

นำยประเสริฐ ฉิมท้วม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โกเมนทร์ บุญเจือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บริบูรณ์ ศรีมำชัย นำยรำเชนทร์ เหมือนชอบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำพร ตันติสันติสม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรรณ บัวรำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไสว ฟักขำว
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวทิ ยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นำยเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นำงวรนำถ ดวงอุดม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นำยสงกรำนต์ สุขเกษม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นำงกุลชไม สืบฟัก
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สถำพร ถำวรอธิวำสน์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

นำยบุญเกียรติ ชีระภำกร
เลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี ไชยศุภรำกุล
อธิการบดี ประธานกรรมการ

ศำสตรำจำรย์วีรชำติ เปรมำนนท์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศำสตรำจำรย์พนิต เข็มทอง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรพล พหลภำคย์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ศำสตรำจำรย์อภิชำต สุขสำรำญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศำสตรำจำรย์ธนชัย ยมจินดำ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศำสตรำจำรย์กมลชัย ตรงวำนิชนำม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นำยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

นำยกิตติพล กสิภำร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรณ บัวรำ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศำสตรำจำรย์วภิ ำ ศุภจำรีรักษ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกศกมล สุขเกษม ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สันทนำ วิจิตรเนำวรัตน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นำงพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนที่

2

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีบุคลากรทัง้ สิ้น 825 คน จาแนกเป็นข้าราชการ 106 คน เป็นสายวิชาการ 87 คน
สายสนับสนุนวิชาการ 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 480 คน เป็นสายวิชาการ 273 คน สายสนับสนุนวิชาการ 207 คน
พนักงานราชการ 14 คน ลูกจ้างประจา 21 คน อาจารย์ประจาตามสัญญา 36 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 คน
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา 159 คน มีผดู้ ารงตาแหน่งทางวิชาการทัง้ สิ้น 405 คน จาแนกเป็น ศาสตราจารย์ 2 คน รอง
ศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 60 คน และอาจารย์ 338 คน มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

จำนวน 420 คน
(51%)

จำนวน 405 คน
(49%)

สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ

แผนภำพที่ 1 จำนวนบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำแนกตำมสำยงำน
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2559
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ตำรำงที่ 1 จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมประเภทบุคลำกรและสำยงำน
ประเภทบุคลำกร

(หน่วย : คน)

สำยวิชำกำร

สำยสนับสนุนวิชำกำร

รวม

ร้อยละ

1. ข้าราชการ

87

19

106

12.85

2. พนักงานราชการ

-

14

14

1.70

273

207

480

58.18

4. ลูกจ้างประจา

-

21

21

2.55

5. อาจารย์ประจาตามสัญญา

36

-

36

4.36

6. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

-

159

159

19.27

7. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

9

-

9

1.09

3. พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

405

420

825

ร้อยละ

49.00

51.00

100.00

100.00

ตำรำงที่ 2 จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมหน่วยงำนและสำยงำน
(หน่วย : คน)

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

อาจารย์ประจาตามสัญญา

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงำน

สำยสนับสนุนวิชำกำร

ข้าราชการ

สำยวิชำกำร

6
30
22
16
13
-

10
70
86
58
39
-

1
8
9
17

5
1
-

-

7
15
16
19
11
3

1
1
-

-

6
14
7
2
7
7
1

30
137
145
2
99
72
20

3.64
16.61
17.58
0.24
12.00
8.73
2.42

- 10
- 1
- - - - -

1
-

3
-

2
1
-

10
9
3
6
17
1

1
1
-

2
1

13
10
5
2
27
2

38
21
8
10
47
4

4.61
2.55
0.97
1.21
5.70
0.48

รวม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ร้อยละ
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ตำรำงที่ 2 จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมหน่วยงำนและสำยงำน (ต่อ)

(หน่วย : คน)
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-

-

-

-

-

87 273

36

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

1
-

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

-

ข้าราชการ

รวม

อาจารย์ประจาตามสัญญา

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. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(จันทร์เกษมปาร์ค)
19. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า
20. โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
21. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงำน

สำยสนับสนุนวิชำกำร

ข้าราชการ

สำยวิชำกำร

- 1
- 12
- 5
- 2
- 1
- - 3
- 1
- 2
- 1
- - - - -

12
58
15
13
10
2
11
8
4
4
4
4
3
-

17
12
3
1
1
-

7
3
2
1
1
1
2
1
-

5
37
20
8
1
1
6
1
10

18
131
55
28
11
3
17
17
7
5
6
5
5
10

2.18
15.88
6.67
3.39
1.33
0.36
2..06
2.06
0.85
0.61
0.73
0.61
0.61
1.21

-

-

-

1
1
2

1
1
2

0.12
0.12
0.24

9 19 207

21

14

159

-

รวม ร้อยละ

825 100.00

ตำรำงที่ 3 จำนวนบุคลำกร จำแนกตำมคุณวุฒิและสำยงำน
สำยงำน/ ตำแหน่ง

(หน่วย : คน)

วุฒิกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

รวม

ร้อยละ

สำยวิชำกำร
1. ข้าราชการ

-

2

50

35

87

21.48

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

-

4

210

59

274

67.41

3. อาจารย์ประจาตามสัญญา

-

18

16

2

36

8.89

4. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

-

4

4

1

9

2.22

รวม

-

28

280

97

405

ร้อยละ

-

6.91

69.14

23.95

100.00

100.00

1. ข้าราชการ

-

4

15

-

19

4.52

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

-

192

15

-

207

49.29

3. พนักงานราชการ

-

14

-

-

14

3.33

4. ลูกจ้างประจา

9

11

1

-

21

5.00

77

80

2

-

159

37.86

86

301

33

-

420

20.48

71.67

7.86

-

100.00

สำยสนับสนุนวิชำกำร

5. เจ้าหน้าที่ประจาตาม
สัญญา
รวม
ร้อยละ

100.00

แผนภำพที่ 2 จำนวนบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำแนกคุณวุฒกิ ำรศึกษำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 4 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร

(หน่วย : คน)

ศำสตรำจำรย์

รอง
ศำสตรำจำรย์

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

-

-

4

2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

1

2

-

4. คณะวิทยาการจัดการ

คณะ/วิทยำลัย

ผู้ช่วย
อำจำรย์
ศำสตรำจำรย์

รวม

ร้อยละ

13

17

4.19

18

87

108

26.67

2

10

111

123

30.37

-

-

15

59

74

18.27

5. คณะศึกษาศาสตร์

-

1

12

57

70

17.28

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1

-

1

11

13

3.21

2

5

60

338

405

0.49

1.23

14.81

83.46

100.00

รวม
ร้อยละ

แผนภำพที่ 3 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมตำแหน่งทำงวิชำกำร
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100.00

ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทั้งสิ้น 12,365 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนภำพที่ 4 จำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 5 จำนวนนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีกำรศึกษำ 2559
(หน่วย : คน)

ระดับกำรศึกษำ
1.ปริญญาตรี
2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3.ปริญญาโท
4.ปริญญาเอก
รวม
ร้อยละ

ภำคปกติ

ภำคนอกเวลำ

รวม

ร้อยละ

10,140
10,140
82.01

2,018
92
63
52
2,225
17.99

12,158
92
63
52
12,365
100.00

98.33
0.74
0.51
0.42
100.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 6 จำนวนนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2559

(หน่วย : คน)

ภำคกำรศึกษำ

คณะ/วิทยำลัย/ศูนย์กำรศึกษำ

ภำคปกติ ภำคนอกเวลำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

10,009

1.คณะเกษตรและชีวภาพ

1,830

รวม
11,839

97.38

171

1.41

171

-

2.คณะวิทยาศาสตร์

1,956

301

2,257

18.56

3.คณะศึกษาศาสตร์

1,160

19

1,179

9.70

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,826

497

3,323

27.33

5.คณะวิทยาการจัดการ

3,644

1,013

4,657

38.30

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชัยนำท

252

-

252

2.07

131

188

319

2.62

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

135

235

1.93

31

53

84

0.69

รวมทั้งสิน้

10,140

2,018

12,158

ร้อยละ

83.40

16.60

100.00

2.คณะวิทยาการจัดการ

ตำรำงที่ 7 จำนวนนักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559
หลักสูตร
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ร้อยละ

100.00

(หน่วย : คน)

ภำคพิเศษ/นอกเวลำ
ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก

รวม

ร้อยละ

ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู

92

-

-

92

44.44

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

92

-

-

92

44.44

ระดับปริญญำโท

-

63

-

63

30.43

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑิต

-

8

-

8

3.86

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

23

-

23

11.11

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

32

-

32

15.46

ระดับปริญญำเอก

-

-

52

52

25.13

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

32

32

15.46

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

-

5

5

2.42

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

15

15

7.25

รวมทั้งสิน้

92

63

52

207

ร้อยละ

44.44

30.34

25.12

100.00

รายงานประจาปี 2559

100.00

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 2,118 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนภำพที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 8 จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีกำรศึกษำ 2558
ระดับกำรศึกษำ

(หน่วย : คน)

ภำคปกติ

ภำคนอกเวลำ

รวม

ร้อยละ

1,878

130

2,008

94.81

2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

-

98

98

4.63

3.ปริญญาโท

-

4

4

0.19

4.ปริญญาเอก

-

8

8

0.38

รวม

1,878

240

2,118

ร้อยละ

88.67

11.33

100.00

1.ปริญญาตรี

100.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 9 จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2558
คณะ/วิทยำลัย
1.คณะเกษตรและชีวภาพ

ระดับปริญญำตรี
ภำคปกติ
ภำคนอกเวลำ
37
-

(หน่วย : คน)

รวม

ร้อยละ

37

1.84

2.คณะวิทยาศาสตร์

370

30

400

19.92

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

557

17

574

28.59

4.คณะวิทยาการจัดการ

613

82

695

34.61

5.คณะศึกษาศาสตร์

285

1

286

14.24

16

-

16

0.80

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รวม

1,878

130

2,008

ร้อยละ

93.53

6.47

100.00

100.00

ตำรำงที่ 10 จำนวนนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558
หลักสูตร
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(หน่วย : คน)

ระดับกำรศึกษำ
ประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก

รวม

ร้อยละ

ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต

98

-

-

98

89.09

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

98

-

-

98

89.09

ระดับปริญญำโท

-

4

-

4

3.64

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

4

4

3.64

ระดับปริญญำเอก

-

-

8

8

7.27

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

3

3

2.73

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-

-

2

2

1.82

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

3

3

2.73

รวม

98

4

8

110

ร้อยละ

89.09

3.64

7.27

รายงานประจาปี 2559

100.00 100.00

ข้อมูลการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 11 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีกำรศึกษำ 2559
ระดับกำรศึกษำ
1.ปริญญาตรี 4 ปี
2.ปริญญาตรี 5 ปี
3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
4.ปริญญาโท
5.ปริญญาเอก
รวม

(หน่วย : หลักสูตร)

จำนวนหลักสูตร

สำขำวิชำ

9
2
1
2
1
15

29
6
1
2
1
39

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2559

ตำรำงที่ 12 หลักสูตรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีกำรศึกษำ 2559
คณะ
หลักสูตร
คณะเกษตรและชีวภำพ
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
คณะศึกษำศำสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

สำขำวิชำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 12 หลักสูตรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีกำรศึกษำ 2559 (ต่อ)
คณะ
หลักสูตร
สำขำวิชำ
รายงานประจาปี 2558 29 ANNUAL REPORT 2015
คณะวิทยำศำสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมโยธา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
สาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาจีน
วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
บัณฑิตวิทยำลัย
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
30
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ข้อมูลงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 809,092,000 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
499,575,200 บาท งบประมาณเงินรายได้ 809,092,000 บาท รายละเอียดต่อไปนี้
ตำรำงที่ 13 จำนวนงบประมำณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
แหล่งเงิน
1. งบประมาณแผ่นดิน

จำนวน

(หน่วย : บาท)

ร้อยละ
499,575,200

61.75

2. งบประมาณเงินรายได้

309,516,800

38.25

รวม

809,092,000

100.00

ยอดเงินแปดร้อยเก้ำล้ำนเก้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน
ที่มา : กองนโยบายและแผน วันที่ 30 กันยายน 2559
จานวนเงิน (ล้านบาท)
300

259.2475

250
174.8054

200
150
100

113.0084
82.6347

88.7225
40.5832

43.3666

50

5.0526

1.3180

0.3531

-

หมวดงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

แผนภูมทิ ี่ 6 กำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำแนกตำมหมวดงบประมำณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

31

ตำรำงที่ 14 งบประมำณ จำแนกตำมหมวดงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
หมวดงบประมำณ

งบประมำณแผ่นดิน

งบประมำณเงินรำยได้

(หน่วย : บาท)

รวม

ร้อยละ

1.งบบุคลากร

82,634,700

40,583,187

123,217,887

15.23

2.งบดาเนินงาน

43,366,600

174,805,411

218,172,011

26.97

3.งบลงทุน

113,008,400

5,052,598

118,060,998

14.59

4.งบอุดหนุน

259,247,500

88,722,464

347,969,964

43.01

1,318,000

353,140

1,671,140

0.21

499,575,200

309,516,800

809,092,000

5.งบรายจ่ายอื่น
รวม

100.00

ตำรำงที่ 15 งบประมำณ จำแนกตำมแหล่งที่มำเปรียบเทียบ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2559
(หน่วย : บาท)

แหล่งเงิน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

จำนวน

ร้อยละ

393,661,300

54.95

499,575,200

61.75

105,913,900

26.90

2.งบประมาณเงินรายได้ 322,778,700

45.05

309,516,800

38.25

- 13,261,900

- 4.11

809,092,000 100.00

92,652,000

12.93

1.งบประมาณแผ่นดิน
รวม

716,440,000 100.00

จำนวน

เพิ่มขึน้ /ลดลง
ร้อยละ

จำนวน

ตำรำงที่ 16 งบประมำณจำแนกตำมประเภทรำยจ่ำยเปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2559
ประเภทรำยจ่ำย

จำนวน

พ.ศ. 2559

ร้อยละ

จำนวน

(หน่วย : บาท)

เพิ่มขึน้ /ลดลง
ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1.รายจ่ายประจา

644,555,915 89.97

691,031,002 85.41

46,475,087.22

2.รายจ่ายงบลงทุน

71,884,085 10.03

118,060,998 14.59

46,176,912.78 64.24

2.1 ครุภัณฑ์

10,862,395

1.52

32,191,485

3.98

21,329,090.47 196.36

2.2 ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

61,021,690

8.52

85,869,512 10.61

24,847,822.31 40.72

รวม
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716,440,000 100.00

809,092,000 100.00

92,652,000.00

7.21

12.93

ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษา
พื้นที่มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏจั น ทรเกษม มี พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้ น ที่
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา
ตำรำงที่ 17 จำนวนพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ชื่อสถำนที่

จำนวนพืน้ ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

89 ไร่ 88 ตารางวา
326 ไร่ 85 ตารางวา
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ
2. อาคารคณะวิทยาศาสตร์
3. อาคารคณะวิทยาการจัดการ
4. อาคารคณะศึกษาศาสตร์
5. อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. อาคารส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาคารส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
8. อาคารส้านักงานอธิการบดี
9. อาคารนวัตกรรมการศึกษา
10. อาคารกิจการนักศึกษา
11. อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก
12. อาคารมานิจ ชุมสาย
13. อาคารศูนย์เรียนรวม
14. อาคารศูนย์เรียนรวม

15. อาคารพลศึกษา (โรงยิม)
16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา
17. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
18. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า
19. ศูนย์อาหาร (หอส้มต้า)
20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
21. โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม
22. ไปรษณียม์ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
23. สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง
24. สนามกีฬาในร่ม
25. บ้านพักบุคลากร
26. อาคารสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
27. อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)
28. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
1. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย
2. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตูม)
3. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรัตน์
4. อาคารเรียนแม่ทองค้า เมฆโต
5. อาคารหอประชุม MK
6. อาคารหอประชุมศูนย์ชัยนาท

7. อาคารเกษตรหลังที่ 1
8. อาคารเกษตรหลังที่ 2
9. สนามฟุตบอล
10. อาคารจันทร์มงคล 1 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง)
11. อาคารจันทร์มงคล 2 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ข้อมูลอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม พั ฒนาและปรั บปรุ งสิ่ งปลู กสร้ างภายในให้ พร้ อมส าหรั บ
สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ และบริ การการศึกษาให้ มี คุณภาพ ปั จจุ บั นมี อาคาร 69 อาคาร และอาคารสิ่ งก่อสร้ างใหม่ 2 อาคาร
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 16 อาคาร รวมทั้งสิ้น 87 อาคาร แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี้
ตำรำงที่ 18 จำนวนอำคำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ที่
ประเภทอำคำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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(หน่วย : หลัง)

จำนวน
69

1. อาคารอานวยการ
2. อาคารเรียน - ปฏิบัติการ
3. อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาคารกีฬาและสันทนาการ
5. อาคารพาณิชย์ - สวัสดิการ
6. อาคารพักอาศัย
7. อาคารศิลปะและวัฒนธรรม
8. อาคารนวัตกรรมการศึกษา
ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชัยนำท

1
30
1
6
11
18
1
1
16

1. อาคารอานวยการ
2. อาคารเรียน - ปฏิบัตกิ าร
3. อาคารกีฬา - สันทนาการ
4. อาคารหอประชุม และห้องน้า
5. อาคารโรงอาหาร
6. อาคารพักอาศัย
อำคำรที่กำลังปรับปรุง/สิ่งก่อสร้ำงใหม่
1. อาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร
2. อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม
รวม

1
6
1
4
1
3
2
1
1
87
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ส่วนที่

3

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษมผลิ ตบั ณฑิ ตระดั บปริ ญญาตรี ให้ มี ความรู้ ความสามารถในวิ ชาการและวิชาชีพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร จัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในความรู้ความสามารถในทุกทาง
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดี
และคนเก่งและเข้าสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ ตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโท ปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม
มากกว่า 3,000 คนต่อปี ในทุกระดับการศึกษา บัณฑิตต่างๆ เหล่านี้เต็มพร้อมด้วยความสามารถ ศักยภาพและตระหนักต่อสังคม
และชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มเปี่ยม มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สชู่ ุมชน สังคม และประเทศชาติ

กำรรับเข้ำศึกษำ
มีระบบกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ 3 วิธี คือ
1. รับตรง เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทัว่ ประเทศ
- การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (คณะต่างๆที่ตอ้ งมีการสอบปฏิบัตหิ รือสอบข้อสอบเฉพาะทาง
ของแต่ละสาขาวิชาดาเนินการสอบตามข้อกาหนดเฉพาะนั้นๆ )
2. โควตา เป็นการรับนักศึกษาจากการจัดสรรโควตาโครงการเรียนดี นักกีฬาดี กิจกรรมดี
- ทดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
3. ระบบกลาง (Admissions)
- เป็นระบบการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน
และวัดความรู้ขั้นสูง การคัดเลือกจะดาเนินการเป็นระบบกลาง คือมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ
ทั้งการจัดการสอบ และการจัดการคัดเลือก
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มีหน่วยงำนเพื่อให้บริกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้

คณะเกษตรและชีวภำพ
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย
เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”

คณะวิทยำศำสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สร้างบัณฑิตโดยเน้นประสบการณ์ตรง ”

คณะวิทยำกำรจัดกำร
วิสัยทัศน์
“คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม
ความรู้ และคุณภาพเข้าสู่สังคมการประกอบการและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”
คณะศึกษำศำสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรคุณภาพของประเทศที่ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ในการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชน
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”
วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก
วิสัยทัศน์
“มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
และเป็นองค์กรชั้นนาแห่งการรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”

ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชัยนำท
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคม
อุดมคุณธรรม”

บัณฑิตวิทยำลัย
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม กากับและติดตามการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล”
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ด้านการวิจัย
การดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัยให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนวิจยั
และงานสร้างสรรค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุน
การดาเนินงานวิจัย จากแหล่งทุนภายในมหาวิ ทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 16,660,065 บาท มีผลงานวิจัย
101 โครงการ จาแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 96 โครงการ งบประมาณ 15,184,065 บาท และแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 5 โครงการ งบประมาณ1,476,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 19 โครงกำรและงบประมำณวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
แหล่งทุน

จำนวนโครงกำร

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน
1.2 แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้
2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

96
14
82
5
101

งบประมาณภายนอก 1,476,000 บาท

8.86 %

15,184,065
7,539,300
7,644,765
1,476,000
16,660,065

ร้อยละ
91.14
45.25
45.89
8.86
100.00

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2559

งบประมาณแผ่นดิน 7,539,300 บาท
45.25%

45.89 %

งบประมำณ

(หน่วย : บาท)

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณภายนอก

งบประมาณเงินรายได้ 7,644,765 บาท

แผนภำพที่ 7 แหล่งทุนกำรสนับสนุนงำนวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 20 งบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ที่

แหล่งทุน

(หน่วย : บาท)

จำนวนโครงกำร

แหล่งทุนภำยในมหำวิทยำลัย
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ
3. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย
4. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับโครงการประวัตศิ าสตร์และการ
เปลี่ยนแปลงของทุง่ บางเขน
5. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
รวม

งบประมำณ

14

7,539,300

19

4,343,565

1

800,000

1

2,200,000

61
96

301,200
15,184,065

4
1
5
101

1,140,000
336,000
1,476,000
16,660,065

แหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย
6.
7.

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งสิน้

ตำรำงที่ 21 งบประมำณสนับสนุนโครงกำรวิจัย จำแนกตำมหน่วยงำนและแหล่งทุน
ที่

หน่วยงำน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
รวมทั้งสิน้
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ทุนภำยใน

ทุนภำยนอก

(หน่วย : บาท)

รวม

ร้อยละ

1,418,727
2,365,960
1,050,820
1,163,702
2,527,741
495,075
3,862,040
2,300,000

300,000
380,000
796,000
-

1,718,727
2,745,960
1,846,820
1,163,702
2,527,741
495,075
3,862,040
2,300,000

10.32
16.48
11.09
6.98
15.17
2.97
23.18
13.81

15,184,065

1,476,000

16,660,065

100.00

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี งบประมาณ 2559 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ จั ดสรรงบประมาณสนั บสนุนการวิจัย แบ่ งออกเป็นทุนวิจัย
จากงบประมาณแผ่ นดิ น 14 โครงการ เป็ นเงิ น 7,539,300 บาท ทุ นวิ จั ยจากเงิ นรายได้ ของมหาวิ ท ยาลั ยส าหรั บบุ คลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 19 โครงการ เป็นเงิน 4,343,565 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายอธิการบดี
1 โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับบุคคลภายนอก 1 โครงการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท
ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา 61 โครงการ เป็นเงิน 301,200 บาท รวมทั้งสิ้น 96 โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
15,384,065 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 22 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน
ที่

ชื่อโครงกำร

1. การพัฒนาวิธกี ารต้นทุนต่าในการทาให้กลีเซอรีนบริสทุ ธิ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า กลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยจากกระบวนการผลิตปาล์มน้ามัน
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัลคิดเรซิน
2. การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟตทีแ่ ยกได้จาก
จันทน์กะพ้อ ราชพฤกษ์ลาดวน เลี่ยน และอินทนิลน้า บริเวณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูนเมื่อใช้ผงหินปูนที่มี
ความละเอียดต่างกัน
4. ความหลากหลายของพืชสมุนไพรต้านเซลล์มะเร็งและการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพในบริเวณป่าชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง
ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (โครงการระยะที่ 2)

5. การจัดการองค์ความรู้การท่องเทีย่ วเชิงพุทธด้วย
ออนโทโลจีเพื่อจัดทาแอพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
กรณีศึกษา จังหวัดชัยนาท
6. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชมรมผูส้ ูงอายุ
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผูส้ ูงอายุในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
7. การพัฒนาชุดฝึกอบรมผูป้ กครอง เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย
การสร้างวินัยเชิงบวกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
8. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางปัญญาของนักศึกษาครู
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการเรียนรู้
แบบการจัดการความรู้
9. การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้
บนสังคมฐานความรู้ กรณีศกึ ษา ภาษาฝรั่งเศสในบริบทอาเซียน

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

ดร.วีรนุช สระแก้ว
น.ส.ดัชชนี ไกรศิริ

297,180

คณะ
วิทยาศาสตร์

ดร.พรเทพ ชมชื่น
น.ส.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
นายพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ
นายสุภิชาติ เจนจิระปัญญา
ผศ.ดร.ปิตศิ านต์ กร้ามาตร
ดร.สุกานดา ไชยยง
น.ส.อังคณา อินตา
น.ส.พิชญา มังกรอัศวกุล
ดร.กิตติพล กสิภาร์
ดร.อาภาภรณ์ เมนะคงคา
น.ส.ภัทรมน กล้าอาษา
น.ส.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา

260,910

คณะ
วิทยาศาสตร์

423,540

คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

453,690

คณะวิทยาการ
จัดการ

ผศ.ดร.จุไรรัตน์
ทองคาชืน่ วิวัฒน์
ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

349,110

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะ
ศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.วิลาวัณย์
จารุอริยานนท์

333,090

คณะ
ศึกษาศาสตร์

ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช

332,550

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

277,470

364,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

41

ตำรำงที่ 22 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงกำร

10. การท่องเที่ยวแหล่งทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
11. การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดชัยนาท
12. การพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วลุ่มแม่น้าจังหวัดชัยนาท
13. โครงการติดตามและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

นางวาสนา โปร่งจิต
ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต
น.ส.ทัศนีย์ สาแก้ว
น.ส.วิลาสินี ชูทอง
น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ดร.วรนารถ ดวงอุดม

349,380.00

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

236,340.00

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ดร.วรนารถ ดวงอุดม

1,821,180

14. โครงการติดตามและเผยแพร่ การวิจัยเพื่อพัฒนาและท้องถิ่น

รวม 14 โครงกำร งบประมำณทั้งสิน้

500,130
1,540,730

7,539,300

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

บำท

ตำรำงที่ 23 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร
ที่
1.
2.
3.

ชื่อโครงกำร
การใช้เชื้อราไมคอร์ไรซาเพื่อสร้างความต้านทานโรค
และเพิ่มการเจริญเติบโตของกิ่งตอนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแคฝรั่งและการใช้
ประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพของดินชุดจังหวัดชัยนาท
อิทธิพลของกระบวนการทาแห้งต่อคุณภาพ
แอนโทไซยานินในผงสีจากมะนาวไม่รู้โห่

4.
5.

การพัฒนารูปแบบไม้ดดั ไทยด้วยแคฝรั่ง
เซ็นเซอร์เปลี่ยนสีได้ของซิ้งค์ฟีนิลเอโซพอร์ไฟริน

6.

การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของคอนกรีตมวลเบา
แบบมีรูกลวง
การปรับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้สอื่ การเรียนรู้
ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดหยาบทีไ่ ด้จากการเพาะเลี้ยง
เห็ดกินได้ในอาหารเหลวเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสาอาง

7.
8.

9.

การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในฝ่ายงานวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10. อิทธิพลของโครงสร้างผู้ถือหุ้นและขนาดกิจการต่อการจัดการกาไร
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รายงานประจาปี 2559

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

นางสาวจิตรยา จารุจิตร์
ดร.อานาจ ภักดีโต
นายสุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
ดร.อานาจ ภักดีโต
ดร.ศิรส ทองเชื้อ
นายปรีชา เทียมปัญญา

500,000

เกษตรและชีวภาพ

379,140

เกษตรและชีวภาพ

257,723

เกษตรและชีวภาพ

190,664
177,060

เกษตรและชีวภาพ
วิทยาศาสตร์

ดร.จรัล รัตนโชตินนั ท์
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์
นางสาววิธิดา สิริทรัพย์เจริญ

229,189

วิทยาศาสตร์

150,000

วิทยาศาสตร์

ดร.สุกญ
ั ญา เจียมวรนันท์กลุ

394,611

วิทยาศาสตร์

น.ส.สุพรรณา พราวแดง

36,000

วิทยาศาสตร์

นายอนุวัฒน์ ภักดี
ผศ.ยุพดี พสาศลักษณ์
ผศ.อายะวดี ซันประสิทธิ์

98,070

วิทยาการจัดการ

ตำรำงที่ 23 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงกำร

11. การพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษาผ่านช่องทาง
การสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านทฤษฏี
ดนตรีสากล
13. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
14. นาฏยประดิษฐ์ชุด ระบานางในจันทรเกษม

15. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถา่ นดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
สาหรับกลุ่มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท
16. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเรียนรูก้ ับพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พนื้ ที่เสีย่ งสูงต่อการ
เกิดอาชญากรรมในซอยเสือใหญ่อุทศิ
18. ผลของสารสกัดจากใบพลู (Piper betle) ต่อการยับยั้งการแสดงออกของ
โปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลีย้ ง ชนิด K562

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

นางสาวปุณณภา เบญจเสวี
นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต

109,950

วิทยาการจัดการ

น.ส.จุฑามาส สุกิตติวงศ์
นายปองภพ สุกติ ติวงศ์
นายสุธน วงค์แดง
น.ส.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
นายวีระพงษ์ สิงห์ครุธ
นายขรรค์ชัย หอมจันทร์
ผศ.ดร.บุปผาชาติ
อุปถัมภ์นรากร
ผศ.ประชิด ทิณบุตร

227,892

ศึกษาศาสตร์

228,720

ศึกษาศาสตร์

274,043

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

267,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

นายสันติภูมิ ราชวิชา

92,978

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

น.ส.พัทธนันท์ รัตนวรเศรวต

135,450

นายเมธี รุ่งโรจน์สกุล
รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา
นายชนะภัย ทะมาตร์
นายวิมล มิระสิงห์

495,075

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก

19. การพัฒนาระบบรายงานการใช้พื้นทีใ่ ช้สอยอาคารจันทรา-กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รวม 19 โครงกำร จำนวนงบประมำณทั้งสิน้

100,000

สานักงานอธิการบดี
(กองกลาง)

4,343,565

บำท

ตำรำงที่ 24 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย
ที่
1.

ชื่อโครงกำร
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากอดีต
สู่ปัจจุบนั

รวม 1 โครงกำร จำนวนงบประมำณทั้งสิน้

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

นายธีรพงศ์ ไชยมังคละ
นางสาวสุดารา สุจฉายา
นายธีรนันท์ ช่วงพิชิต

800,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

800,000

บำท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 25 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ โครงกำรประวัติศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลงของทุ่งบำงเขน
ที่
1.

ชื่อโครงกำร
ประวัตศิ าสตร์และการเปลีย่ นแปลงของทุง่ บางเขน

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
และคณะ

2,200,000

สานักงานอธิการดี

2,200,000

บำท

รวม 1 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้ สิน้

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับนักศึกษำ
ที่
1.
2.

3.

ชื่อโครงกำร
การเสริมถ่านกระดูกสัตว์ในดินร่วมกับน้าส้มควันกระดูก
ผลของการเจริญเติบโตของกะหล่าดอก
การศึกษาวัสดุบารุงดินในการเก็บความชืน้ และแร่ธาตุ
ของต้นข้าวโพดทีป่ ลูกด้วยชุดดิน อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
ทดสอบปลูกเมล่อนกระถางในพื้นทีค่ อนโด

4.

ศึกษาน้ามูลไส้เดือนผสมน้าหมักจุลินทรีย์ 3 ระดับ
ความเข้มข้นที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตต่อผักกาดหอม
ในระบบไฮโดรโปนิกส์
5. อิทธิพลของความเข้มแสงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของพรรณไม้น้า
6. การใช้น้าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดใน 3 ระดับความเข้มข้น
โดยการฉีดพ่นทางใบของผักกาดหอมในระบบอินทรีย์
ไฮโดรโปรนิกส์
7. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
โรคใบไหม้ในข้าวสายพันธุ์อ่อนแอ
8. การศึกษาสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยบั ยัง้ โรคขอบใบแห้ง
ในข้าวสายพันธุ์อ่อนแอ
9. การจัดนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิตเกษตรกรจังหวัด
สมุทรสงคราม
10. พัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเกษตร
อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
11. การศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายของ
ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีต่ ลาดน้าอัมพวา
12. ทัศนคติดา้ นการตลาดของผู้บริโภคน้าตาลมะพร้าวโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

44

รายงานประจาปี 2559

ผู้วิจัย
นายชนินทร์ กล่ากลาย

อำจำรย์
ที่ปรึกษำ

งบประมำณ หน่วยงำน

นายสุวิจักษณ์
อรุณลักษณ์
นายสุวิจักษณ์
อรุณลักษณ์

4,800

น.ส.จิตรยา จารุ
จิตร์
ผศ.โกเมนทร์
บุญเจือ

4,800

ผศ.โกเมนทร์
บุญเจือ
ผศ.โกเมนทร์
บุญเจือ

4,800

4,800

นายเวสารัส มัน่ คง

นายสุวิจักษณ์
อรุณลักษณ์
นายสุวิจักษณ์
อรุณลักษณ์
ดร.ศิรส ทองเชื้อ

น.ส.ขวัญฤทัย โสชะนะ

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

4,800

นายนฤมิตร เบ็นซู

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

4,800

นายกิตติศักดิ์ กิตติกลุ นที

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

4,800

นายกฤษฏิ์ โสวรรณี

นายประสาน ปีรติวรกุล
นายรชต รูปชัยภูมิ

นายกฤษณะ นนท์คาภา
นายนันทพล สัญญโม

น.ส.พัณธิญา
พงษ์วิบลู ย์
น.ส.สมฤทัย สกุลแฟง

4,800

4,800

4,800

4,800
4,800

เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับนักศึกษำ (ต่อ)
อำจำรย์
ที่
ชื่อโครงกำร
ผู้วิจัย
ที่ปรึกษำ
13.

การประเมินโครงการสวนในขวดแก้ว

14.

การศึกษาประสิทธิผลของวัสดุเพาะเห็ดถัง่ เช่าสีทอง
ใช้แล้วเพื่อเสริมรักษาโรคไตเรื้อรังในสุนัข
การศึกษาฤทธิย์ าสลบพืชสมุนไพรกานพลู และขิงสด
เพื่อการขนถ่ายปลาสวยงาม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อ
การท่องเที่ยวในตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปัจจัยการตัดสินใจในการกลับมาอีกครั้งของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การออกแบบภูมิทัศน์สาหรับระเบียงคอนโด กรณีศึกษา
ซัน สติช อพาร์ทเม้นท์
การศึกษาวัสดุปลูกและสารเร่งการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมกับการปลูกมันเทศญีป่ ุ่น
ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus ของสารสกัดหยาบ มะเขือพวง
(Solanum Torvum Sw.) และ
มะเขือเปราะ (Solanum virginianum L.)
ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus จากสารสกัดหยาบใบขี้เหล็ก (Senna
siamea Lam.) และใบสะเดา (Azadirachta indica)
ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus จากสารสกัดหยาบใบและกลีบดอกบัว
หลวง (Nelumbo nucifera)
ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการชักนาให้เพิ่ม
จานวนยอดของขิง (Zingiber officinale Roscoe)
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการชักนาให้เพิ่ม
จานวนยอดของปทุมมา (Curcuma alismatifolia
Gagnep.) โดยการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการเพิ่มจานวน
กล้วยป่า(Musa acuminate Colla) โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนที่มีต่อการชักนาให้เพิ่ม
จานวนยอดของข้าวหอมมะลิ กข10 (Oryza sativa L.)
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcusaureus ของสารสกัดหยาบใบมะม่วง
หิมพานต์ (Anacardium occidentale)

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

งบประมำณ

หน่วยงำน

นายวนัส โต๊ะแอใบเซ็น

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

4,800

นายอัครพนธ์ เสาร์สวัสดิศ์ รี
น.ส.ณิชา พวงอาจ
น.ส.ช่อฟ้า แก้วพวง

4,800

นายนฤมิต พานอิ่มมะเริง

ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล
พหลภาคย์
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล
พหลภาคย์
ดร.ศิรส ทองเชื้อ

น.ส.ชลิตา นิมา

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

4,800

นายสุทธิพงษ์ มะหะมาน

ดร.ศิรส ทองเชื้อ

4,800

นายวีรศักดิ์ สุเหร็น

น.ส.จิตรยา จารุจิตร์

4,800

นายพลวัฒน์ บุญชูรอด

รศ.ดร.สุภาคย์
ดุลสัมพันธ์

5,000

เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
เกษตรและ
ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์

น.ส.สแกวัลย์ อินธิจักร

รศ.ดร.สุภาคย์
ดุลสัมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

นายอานุรตั น์ วนิชชานนท์

รศ.ดร.สุภาคย์
ดุลสัมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

นายจักรพันธ์ มาลัย

ผศ.พรทิพย์
เทิดบารมี

5,000

วิทยาศาสตร์

นายเอกชัย เมธีสุทธินนั ท์

ผศ.พรทิพย์
เทิดบารมี

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.ณัฐกานต์ ส่องแสง

ผศ.พรทิพย์
เทิดบารมี

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.จิรัชญา รอดรัน

ผศ.พรทิพย์
เทิดบารมี

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.สุพัชญา คงพ่วง

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

4,800
4,800

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับนักศึกษำ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงกำร

28. ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus ของสารสกัดหยาบ
จากใบชุมเห็ดเทศ (Cassia alala L.)
29. ฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escheriohia coli และ
Staphylococcus aureus จากสารสกัดหยาบใบบัวบก
(Centella asiatica)
30. ฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus ของสารสกัดหยาบผักกระสัง
(Peperomia pellucida) และผักแพว (Persicaria odorata)
31. ฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อ Escheriohia coli และ Staphylococcus
aureus ของสารสกัดหยาบจากผักคะน้า (Brassica
albroglabra) และผักกวางตุ้ง (Brassica pekinensis)
32. ผลิตภัณฑ์วนุ้ กรอบแก่นฝาง

33. ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมถัว่ แระญีป่ ุ่น

34. ผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนขมิ้นชัน

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วหมากไรซ์เบอร์รี่

36. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผิงจากน้าเต้าหู้

37. ขนมเบื้องเสริมสตอเบอร์รี่ฟรีซดราย
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ผู้วิจัย

อำจำรย์
ที่ปรึกษำ

งบประมำณ หน่วยงำน

น.ส.ณัฐฐา อะทาโส

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ
ดุลสัมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.สุวรรณี รักษี

ดร.พรเทพ ชมชื่น

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.พัชนีวรรณ
อ่อนสัมฤทธิ์

ดร.พรเทพ ชมชื่น

5,000

วิทยาศาสตร์

นายอุดมศักดิ์ แซ่ตี้

ดร.พรเทพ ชมชื่น

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.ประภาพร ภูมิช่วง
น.ส.ปัณฑิรา เมืองจันทร์
น.ส.ศิวพร นวพันธ์
น.ส.วรรษมน นะราชา
น.ส.สุดาภรณ์ สีแก้ว
น.ส.อุมาพร สนองคุณ
น.ส.สิรินทร์เทพ วิจิตร
ประภาพงษ์
นายศรันย์ เชื้อแฉ่ง
น.ส.ชนรดี ชูทอง
น.ส.ดุจฤดี จือทรวง
น.ส.ฤทัยรัตน์ สุวรรณสุข
น.ส.วาสนา ทองเพ็ชร์
น.ส.สุมิตรา เผ่าเพ็ง
น.ส.กฤษณา ทองน้อย
น.ส.สุภาภรณ์ สิงสีสขุ
น.ส.ศิรดา อยูแ่ พ

น.ส.สายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.สายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.สายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.สายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.ปวิชญา พุ่มพวง
น.ส.ทยาตา บรรจงปรุ
น.ส.สุกญ
ั ยา ยีมิน
น.ส.สุภรัตน์ บุญมาเลิศ
น.ส.พลอยไพลิน มหานิล
น.ส.พรรณราย ศักดิ์เจริญ
น.ส.นพวรรณ จันทรา
น.ส.จันทิมา มากศิริ
น.ส.ศศิธร ศิริอานาจ

น.ส.วิธดิ า
สิริทรัพย์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.วิธดิ า
สิริทรัพย์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจยั ทีไ่ ด้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับนักศึกษำ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงกำร

38. ผลิตภัณฑ์ขนมครกเสริมสารกาบาจากข้าวกล้องงอก

39. ผลิตภัณฑ์แป้งเครปเสริมแก่นตะวัน

40. ผลิตภัณฑ์อาหารว่างประเภททอดเสริมโปรตีน
จากถัว่ แระญีป่ ุ่น

41. ข้าวเกรียบข้าวไรซ์เบอร์รี่

42. ผลิตภัณฑ์นาสลั
้ ดเสริมเยื่อแก้วมังกรเพื่อสุขภาพ

43. ระบบบริหารจัดการการเข้าชั้นเรียนด้วยเครื่องสแกน
ลายนิว้ มือ
44. การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการ
อู่ซ่อมรถยนต์กรณีศึกษาอู่เอียดการช่าง

45. การพัฒนาแอฟพลิเคชั่นแนะนาคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์

46. การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

ผู้วิจัย
นายพลากร โหมดตาด
น.ส.วรรณพร
เกิดสมบูรณ์
น.ส.ปิยวรรณ สุขหนู
นายปุรเชษฐ์ จิตเสนาะ
น.ส.จุฑามาศ อบทม
น.ส.ศศิธร มวลทอง
น.ส.สิริภา กลกสินธ์
น.ส.เกศริน ชูเดช
นายอภิศักดิ์ หารินชัย
น.ส.จริยา หาญยุทธ
น.ส.พรนลิน เทินกระโทก
นายณัฐวุฒิ กล้าณรงค์
น.ส.อรอุมา ยาวงษ์
น.ส.มิลัลตี พรานเชื้อ
น.ส.ปัทมา โสภูงา
น.ส.เกตน์สิรี ยอดดา
น.ส.กัญญา บารุงคีรี
น.ส.ฐิติพร ศรีหานาม
น.ส.นัทกมล สุจปลื้ม
นายฉัตรชัย เรืองเจริญ
นายชนินทร์ คาแหง
นายธนวัฒน์ รัตนประภา
น.ส.ศุภธิดา คงตุก
น.ส.กรรณิการ์
พรมประดิษฐ
น.ส.นันทวรรณ อารี
น.ส.เนตรนภา พิมพ์อุบล
น.ส.สุพรรษา นรวรรณ์
น.ส.ศิวาพร นัทธีเจริญ
น.ส.กฤษณา ไพรสวรรค์
นายนลิทศั น์ นากรณ์
นายพงศกร อังคเศกวินัย
นายวรายุทธ พงษ์เจริญ
น.ส.ณัฐสุดา นิพพานนท์
นายธีกานต์ น้อยสา
นายธัญญากานต์ วิฑูรย์พันธ์
น.ส.ขวัญจิรา เกตุแก้ว
น.ส.วนิดา ดนตรี

อำจำรย์
ที่ปรึกษำ

งบประมำณ

หน่วยงำน

น.ส.วิธดิ า
สิริทรัพย์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

ผศ.นัทญา
จะเรียมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรุดา
ปัญญาโรจน์รุ่ง

5,000

วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรุดา
ปัญญาโรจน์รุ่ง

5,000

วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรุดา
ปัญญาโรจน์รุ่ง

5,000

วิทยาศาสตร์

ผศ.เอกพรรณ
ธัญญาวินิชกุล
นายสุรเชษฐ์
จันทร์งาม

5,000

วิทยาศาสตร์

5,000

วิทยาการ
จัดการ

นายสุรเชษฐ์
จันทร์งาม

5,000

วิทยาการ
จัดการ

นายสุรเชษฐ์
จันทร์งาม

5,000

วิทยาการ
จัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับนักศึกษำ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงกำร

47. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลชุมนุม
ของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

48. การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศกึ ษา
สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

49. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

50. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า
กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน จากัด เอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์
เพรส

51. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

52. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนหอวัง
53. ผลการจัดการเรียนรู้ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า
54. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาท่ารา
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ผู้วิจัย

อำจำรย์
ที่ปรึกษำ

งบประมำณ

หน่วยงำน

นายสุรเชษฐ์
จันทร์งาม

5,000

วิทยาการจัดการ

นายสุรเชษฐ์
จันทร์งาม

5,000

วิทยาการจัดการ

นายสุรเชษฐ์
จันทร์งาม

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.สุรางค์
ธรรมโวหาร

5,000

ศึกษาศาสตร์

น.ส.อภิญญา ศรีสขุ

น.ส.วราภรณ์
นันทิยกุล

5,000

ศึกษาศาสตร์

นางสาวนิตยา ช่วงอุดม
นายพจน์ พันธุ์เมฆา

ผศ.ดร.
บุปผาชาติ
อุปถัมภ์นรากร

5,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

น.ส.ขวัญสุดา ภิรมย์
น.ส.จันทิมา หิ้วหิน้
น.ส.สุภาวรรณ กัลโยธิน
น.ส.นฤมล ดิษฐ์เจริญ
น.ส.ศศิธร ศรีตะลา
นายธรรมนูญ กลิ่นมา
นายเจษฎา อินทองคา
นายอนุทัย ทัดบุญ
นายกิตติพล ศรีคณ
ู
นายวรวิตร์ อัศนธรรม
นายนฤพัทธ์ สุวรรณทัต
น.ส.มลิวลั ย์ แปรงปัน
น.ส.มนันพัทธ์
เปี่ยมสมบูรณ์
น.ส.ทิพย์วารี ปัญญาวิชา
น.ส.มณีรัตน์ งามเลิศ
น.ส.อรอนงค์ สุดว้ ง
นายปรัชญา เหลืองกระโทก
นายศุภกร ตู้เจริญ
น.ส.มุฑิตา
เปลีย่ นศรีเมือง
น.ส.ไอลดา โสไหวพริบ
นายเกศทอง อิ่มละมัย
นายไชยยศ เทิดสิริภัทร
นายชาติชาย สุทธิโรจน์
นายนิรัติศัย เครือรัตน์
น.ส.ปริศนา เมืองมุงคุณ
น.ส.ดาริกา พงษ์เผ่าพงษ์

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ สำหรับนักศึกษำ (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงกำร

55. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาเครื่องประดับ
56. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาเครื่องแต่งกาย
57. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาเครื่องดนตรี
58. นาฎยประดิษฐ์ ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึ ษาท่ารา

59. นาฎยประดิษฐ์ ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึ ษา
เครื่องประดับ
60. นาฎยประดิษฐ์ ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึ ษาเครื่อง
ดนตรี
61. นาฎยประดิษฐ์ ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึ ษา
แต่งกาย

ผู้วิจัย
นางสาวเกศราพร
สุขะอาคม
นางสาวจิตติกาญจน์
แปลกสูงเนิน
นางสาวจันทรัศม์
การเจน
น.ส.ธนานันท์ คาหอมรื่น
น.ส.ปฏิณญา ไชยยา
นายบุญญฤทธิ์ น้ามิตร
นางสาวสุพัตรา ประไพ
นางสาวกนกนวล
ทองด้วง

รวม 61 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้ สิน้

อำจำรย์
ที่ปรึกษำ
นายธรรมรัตน์
โถวสกุล
นายธรรมรัตน์
โถวสกุล
น.ส.ศุภวรรณ เบ
กาเปเรซ
ผศ.ดร.
บุปผาชาติ
อุปถัมภ์นรากร
นายธรรมรัตน์
โถวสกุล
นายธรรมรัตน์
โถวสกุล
นายธรรมรัตน์
โถวสกุล

งบประมำณ

หน่วยงำน

5,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5,000
5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

301,200

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บำท

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี งบประมาณ 2559 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ รั บทุ นสนั บสนุ นในการด าเนิ นงานวิ จั ยจากภายนอก
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,140,000 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 โครงการ เป็นเงิน 336,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 1,476,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำรำงที่ 27 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ที่

ชื่อโครงกำร

1. การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ขาข้อปล้องขนาด
ใหญ่ในแปลงเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินเกษตร
อินทรีย์
2. ผลการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเบญจมา
ราชานุสรณ์
3. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รักษาโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาจากตารายา
สมุนไพร ลูกศิษย์หลวงปู่สขุ จังหวัดชัยนาท
4. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการื้อฟื้นแหล่งท่องเที่ยวทีต่ าย
แล้วด้วยทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ

300,000

เกษตรและชีวภาพ

รศ.ดร.สุภาคย์
ดุลสัมพันธ์

100,000

วิทยาศาสตร์

นายนิยม สุทธหลวงและคณะ

280,000

วิทยาศาสตร์

นายพิชติ ธิอิ่น

460,000

วิทยาการจัดการ

1,140,000

บำท

ผู้วิจัย

งบประมำณ

หน่วยงำน

น.ส.อาจารีย์
ประจวบเหมาะ

336,000

วิทยาการจัดการ

336,000

บำท

รวม 4 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้ สิน้
ตำรำงที่ 28 โครงกำรวิจัยที่ได้รบั กำรสนับสนุนจำก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่
1.

ชื่อโครงกำร
การประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้ สิน้
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพื่อการสร้างศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคม รูปแบบการให้บริการทางวิชาการทีม่ ีหลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้ การสาธิต
การฝึกปฏิบัติ การให้คาปรึกษาจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ การจัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะ ตลอดจนทางานวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และยังสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการทาหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการบริการวิชาการ ทั้งสิ้น 66 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 4,093 คน โดยหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ เพื่อการมุ่งสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ตำรำงที่ 29 สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สงั คม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประเภทงบประมำณแผ่นดิน
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

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

4
7
7
4
12
21
55

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ
(คน)
(ร้อยละ)
55
100.00
631
87.93
808
82.00
359
88.53
465
78.53
946
83.68
3,264
86.78

ตำรำงที่ 30 สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประเภทงบประมำณเงินรำยได้
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ
(คน)
(ร้อยละ)
276
87.20

1. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

6

2. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

2

553

70.20

3. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

-

-

11

829

78.70

รวม

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 กันยายน 2559
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรัก มีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการสร้างสรรค์และ
การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ที่เป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 47 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 11,260 คน
โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้
ตำรำงที่ 31 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประเภทงบประมำณแผ่นดิน
หน่วยงำน
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

โครงกำร/กิจกรรม
3
10
5
3
5
8
34

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ
(คน)
(ร้อยละ)
86
90.80
1,276
86.52
1,101
86.40
1,857
90.90
1,416
85.07
3,799
100.00
9,535
89.95

ตำรำงที่ 32 สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประเภทงบประมำณเงินรำยได้
หน่วยงำน

โครงกำร/กิจกรรม

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ
(คน)
(ร้อยละ)
64
91.20

1. คณะวิทยาศาสตร์

1

2. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

5

267

81.45

3. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

2

150

82.20

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

1,187

89.82

5. สานักศิลปะและวัฒนธรรม

2

57

92.00

13

1,725

87.33

รวม

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 30 กันยายน 2559

52

รายงานประจาปี 2559

ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำปี 2559
จากการติ ดตามผลการด าเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงระดั บมหาวิ ทยาลั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559
รอบ 12 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้กาหนดแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยยึดแนวทางของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ที่ ได้ จากการวิเคราะห์ตามพั นธกิจของมหาวิทยาลั ย 6 พั นธกิ จ โดยน าปัจจัยเสี่ ยงที่ มีความเสี่ ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก
มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยง
อยู่ในระดับสูงและสูงมากมี 4 เรื่อง ได้แก่
1) พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา
2) จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการลดลง
3) รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง
4) รายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน 4 ประเด็น โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ได้ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการ
รายงานผลการดาเนินงาน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน จากรายงานผลการติดตามพบว่ามีประเด็นความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงลดลง 3 ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่
ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ดั งนี้ มี การจั ดโครงการเข้ าค่ ายคุ ณธรรมจริ ยธรรม มี ระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษา จั ดกิ จกรรม 3D กิ จกรรมธรรมะรั บอรุ ณ
กิจกรรมจิตอาสา มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักศึกษา (ด้านเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์) และมีกิ จกรรมอบรมมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา
ประเด็ นความเสี่ ยงที่ 2 จ านวนอาจารย์ ที่ มี ต าแหน่ งทางวิ ชาการลดลง มหาวิ ทยาลั ยได้ มี การด าเนิ นงาน
เพื่อลดความเสี่ยงดังนี้ การกาหนดภาระงานสอนที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยมีการจัดทาข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิ ช าการของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ประเด็ นความเสี่ ยงที่ 3 รายจ่ ายของมหาวิทยาลั ยเพิ่ มขึ้ น ลดลง มหาวิ ทยาลั ยได้ มี การด าเนิ นงานเพื่ อลด
ความเสี่ยงดังนี้ มีการกาหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราการเบิกเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สาหรับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการทาโครงการ (หนังสือที่ ศธ 0662.01(2)/ว1165
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558) ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทน 2) ค่าใช้สอย 3) ค่าวัสดุ 4) ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ
และ 5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการกาหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า โดยแต่ละคณะ/สานัก/ศูนย์ ได้มีการดาเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
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ด้านการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษมได้ พั ฒนาระบบสารสนเทศและการสนั บสนุ นอุ ปกรณ์ ด้ านเทคโนโลยี เพื่อการ
บริ หารงานด้ านต่ างๆ เช่ น ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หาร และระบบสารสนเทศเพื่ อการสนั บสนุ นการเรี ยนการสอน
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
ของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาระบบที่สาคัญ ดังนี้
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายแกนหลัก ความเร็วที่แกนกลางที่ 10 Gbps. ทาการเชื่อมต่อแบบวงแหวน สามารถทางาน
ทดแทนกันได้หากช่องทางการสื่อสารในแกนหลักล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง
ณ จุด กระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด
2. ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone ที่ทันสมัยกว่า 300 เลขหมาย ค่าบารุงรักษาต่า
3. มีศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่องแม่ข่ายชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบสารองกระแสไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ทาความเย็นเฉพาะจุดทาให้
ประหยัดพลังงาน ระบบสารองข้อมูล ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์เครือข่าย
4. ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIfi) จานวน 160 จุด ครอบคลุมพื้นที่แนวราบทั้งหมด
ระบบสำรสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 11 ระบบ
1.1 ระบบงบประมาณ
1.2 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ระบบคลังพัสดุ 1.4 ระบบบัญชี
1.5 ระบบการเงิน
1.6 ระบบเงินเดือน
1.7 ระบบบุคลากร 1.8 ระบบงานวิจัย
1.9 ระบบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 1.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
1.11 ระบบ E-Budgeting CRU
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
2.1 ระบบบริการการศึกษา (REG) 2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
2.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2.4 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน

2.5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) 2.6 ระบบห้องสืบค้นออนไลน์ (WEBOPAC)
3. ระบบสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร
3.1 ระบบอีเมล สาหรับบุคลากร

3.2 ระบบอีเมล สาหรับนักศึกษา

ภำพเว็บไซต์และระบบฐำนข้อมูล
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ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ได้ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น และองค์ ก ร ภายใต้ ข้ อ ตกลงต่ า งๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 33 ควำมร่วมมือกับสถำบันและองค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย
ที่

สถำนศึกษำ/สถำบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนำม

ประเทศ/จังหวัด

1.
2.
3.

Guangxi Normal University (แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
Guangxi Normal University (แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนระยะสั้น)
Guangxi Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ3+1)

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

4.

Liaoning University of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน

5.

Guangxi Normal University for Nationalities
(รับสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน และภาษาจีนให้นักศึกษาไทย)
Guangxi Normal University
(แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ 3+1 วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกอื่นๆ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Guilin Institute of Tourism
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกั ศึกษาจีนระยะสั้น)
Huaqiao University (แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.
7.

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอบข่ำยควำม
ร่วมมือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน

11. University of Fukui

ญี่ปุ่น

12. National Taichung University of Education

ไต้หวัน

13. The Budapest Business School -University of Applied Sciences
Hungary (แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพระยะสั้น)

ฮังการี

วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
แลกเปลี่ยนนักศึกษา

14. The Budapest Business School
(แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านหลักสูตร)
15. สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี

ฮังการี

8.
9.

Guangxi University for Nationalities
(แลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบ3+1)
10. Guangxi Normal University for Nationalities
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกั ศึกษาจีนระยะสั้น)

สหรัฐอเมริกา

วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 33 ควำมร่วมมือกับสถำบันและองค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย (ต่อ)
สถำนศึกษำ/สถำบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนำม
16. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กรุงเทพมหานคร

17. สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ขอบข่ำยควำม
ร่วมมือ
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
บริการวิชาการ/วิจยั

18. สานักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

บริการวิชาการ/วิจยั

19. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

20. เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก
21. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศประยุกต์ (ACTIS)
22. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กรุงเทพมหานคร

23. สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.จ.)

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การจัด
การเรียนการสอน
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน
ด้านวิชาการ/การ
จัดการเรียนการสอน
การปราบปรามทุจริต

24. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

จังหวัดชัยนาท

บริการวิชาการ/วิจยั

25. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร

จังหวัดชัยนาท

บริการวิชาการ/วิจยั

26. เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ในจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

โครงการพระราชดาริ

27. สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

28. ชมรมลูกขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

29. ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การผลิต
อาหาร
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการ/วิจยั

30. โรงเรียนวัดจันทนาราม

จังหวัดชัยนาท

31. เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสติ
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้งจังหวัดนครนายก
32. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
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ประเทศ/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนครนายก
จังหวัดสมุทรปราการ

33. เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย

มหาลัยเชียงใหม่

34. บริษัท ไทยอินโด ปาร์มออยล์ แฟคทอรี่ จากัด

จังหวัดกระบี่

35. องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยูง จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

รายงานประจาปี 2559

วิชาการ/การจัด
การเรียนการสอน
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิชาการ/การจัด
การเรียนการสอน
บริการวิชาการและ
วิจัย
วิชาการ/วิจัย
วิชาการ/การจัด
การเรียนการสอน

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์ คณะ สถาบัน
วันที่ 30 กันยายน 2559

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏจั น ทรเกษมใช้ร ะบบการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ สานั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น โดยมีสานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ตำรำงที่ 34 ผลประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
เกณฑ์กำรให้คะแนน

น้ำหนัก

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วย (ร้อยละ)

มิติภำยนอก
กำรประเมินประสิทธิผล
1. นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ภารกิจหลักของกระทรวง/สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
2.1 การผลิตบัณฑิต
2.2 การวิจัย
2.3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
2.4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กำรประเมินคุณภำพ
3. คุณภาพการให้บริการ
3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต
3.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา
มิติภำยใน
กำรประเมินประสิทธิภำพ
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน
4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม
5. การประหยัดพลังงาน
กำรพัฒนำสถำบัน
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ด้านการบริหารจัดการ

ระดับ

60
15

1

2

3

4

ผลกำรประเมิน
5

ผลกำร
ดำเนินงำน

ค่ำคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก

4.1548
3.6667

0.5500

1

2

3

4

5

3.6667

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3.14
4.13
5.00
5.00

3.1400
4.1300
5.0000
5.0000
4.0590

0.3533
0.4646
0.5625
0.5625

ร้อยละ

11.25
11.25
11.25
11.25
10
(10)
5

1

2

3

4

5

3.83

3.8300

0.1915

ร้อยละ

5

1

2

3

4

5

3.98

3.9800

0.1990

ร้อยละ

10
(5)
2.5

75 78 81 84 87

49.26

1.0000

0.0250

ร้อยละ

2.5

88 90 92 94 96

88.58

1.2900

0.0323

ระดับ

1

2

3

4

5

4.2160

4.2160

0.2108

ระดับ

5
20
20

1

2

3

4

5

3.47

3.4700

0.6940

น้ำหนักรวม

100

(45)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

3.0000

3.8455
ที่มา : สานักประกันคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่

4

ประมวลภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมอำสำปลูกป่ำชำยเลน
วันที่ 27 มกรำคม 2559
ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติกองทัพบก จังหวัดสมุทรปรำกำร

วันวิทยำกำรจัดกำร
วันที่16 - 17 มีนำคม 2559
ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมตลำดนัดแรงงำน
วันที่ 27 เมษำยน 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2558 คณะวิทยำกำรจัดกำร
วันที่ 27 เมษำยน 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

พิธีมอบประกำศนียบัตรนักศึกษำนำนำชำติ ปีกำรศึกษำ 2558
วันที่ 18 พฤษภำคม 2559
ณ สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

โครงกำร Student EdPex พัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (ด้ำนวิชำกำรและประกันคุณภำพ)
วันที่ 18 - 19 มิถุนำยน 2559
ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

61

ด้านการวิจัย
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเพื่อกำร
ประเมินผลโครงกำรสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
วันที่ 22 มิถุนำยน 59
ณ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย (KM)
เรื่อง กำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ 28 กรกฎำคม 2559
ณ อำคำรจันทรำ-กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร เรื่อง กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย
วันที่ 4 - 6 สิงหำคม 2559
ณ โรงแรมคลำสสิคคำมีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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ด้านการวิจัย
เข้ำร่วมเผยแพร่งำนวิจยั “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2559
(Thailand Research Expo 2016)”
วันที่ 17 และ วัน 21 สิงหำคม 2559
ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรเขียนบทควำมวิชำกำรเพือ่ ตีพิมพ์เผยแพร่
วันที่ 6 กันยำยน 2559
ณ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคกลำง-รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
วันที่ 26 กันยำยน 2559
ณ ห้องประชุม โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหำนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
กำรจัดกำรรูปแบบกำรผลิตและแปรรูปเห็ดฟำงและเห็ดนำงฟ้ำ
วันที่ 2 มีนำคม 2559
ณ วัดสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท

อบรมกำรกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ครูในสังกัดโรงเรียนเขตจตุจักร
วันที่ 15 มีนำคม 2559
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมกำรอบรมนักกำรออมและนักลงทุน
วันที่ 29 - 30 มีนำคม 2559
ณ เทศบำทตำบลห้วยงู อำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรกำรดูแลสุขภำพด้วยศำสตร์แพทย์แผนจีน
วันที่ 20 พฤษภำคม 2559
ณ วัดปัญญำนันทนำรำม จังหวัดปทุมธำนี

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรวิธีกำรดูแลสุขภำพครูและนักเรียน
วันที่ 27 พฤษภำคม 2559
ณ โรงเรียนมัธยมวัดประชำนิเวศน์ กรุงเทพมหำนคร
ณI Fi’giupo,yTp,;yfxit=kobg;LmN

ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 7 สิงหำคม 2556

กิจกรรมด้ำนภำษำ ศิลปกรรมและสังคมศำสตร์ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ
วันที่ 28 มิถุนำยน 2559
ณ โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรุงเทพมหำนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กำรแสดงโขนผูห้ ญิง เรื่องรำมเกียรติ์ ตอน ขับพิเภก
วันที่ 31 มีนำคม 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 7 สิงหำคม 2556

“ถนนคนรักษ์ไทย จันทรเกษมร่วมใจ รักษำวัฒนธรรม”
วันที่ 7 เมษำยน 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 7 สิงหำคม 2556

วันมหำสงกรำนต์ สืบสำนประเพณีไทย
วันที่ 7 เมษำยน 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหำนคร

ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 7 สิงหำคม 2556
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 1
วันที่ 2 กันยำยน 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

ณ ที่ว่ำกำรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
วันที่ 7 สิงหำคม 2556

วันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
วันที่ 9 กันยำยน 2559
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร

งำนแสดงมุฑิตำจิต “ 9 รักร้อยใจสำยใยจันทรำ ”
วันที่ 21 กันยำยน 2559
ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-6800
โทรสำร : 0-2541-7113
www.chandra.ac.th
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คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2559
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนโยบายและแผน

นางอัจฉรา บางสุวรรณ์
นางสาวชุลกี ร เทพเฉลิม
นางสาวจารุดา สีสังข์
นางสาวแววตา พันธ์งาม
นางสาววาสนา ลักขะนัติ
นายฐิติวจั น์ ทองแก้ว
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
นางสาวมาริสา มัสตูล
นางสาวนิสา รัชตะนาวิน
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
ผู้บริหำร / คณบดี / ผู้อำนวยกำรสำนัก / ศูนย์ / สถำบัน / กอง และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ทุกท่ำน
ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ขอ้ มูลในกำรจัดทำรำยงำนประจำปี 2559 มำ ณ โอกำสนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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