
  

  



 



   

   

 
 
 
 

  
 

 

 

 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม     6  
 สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย       10 
 ปรัชญา  พันธกจิ  วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  ค่านิยม   11 
 โครงสร้างมหาวิทยาลัย       12 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      14 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      16 
 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย     18 

  

 
 

ข้อมูลบุคลากร      20 
ข้อมูลนักศึกษา      25 
ข้อมูลการเรียนการสอน     29 
ข้อมูลงบประมาณ     31 
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการบริการการศึกษา 33  

สารอธิการบดี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนที ่2 สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

 

 



 

 

 

 

 

 
ด้านการผลิตบัณฑิต     36 

ด้านการวิจัย      39 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    51 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    52 

ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ง    53 

ด้านการสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 54 

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  55 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    57 

 

 

 ประมวลภาพกิจกรรม      59 

  

        68 

 

        69 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 ผลการด าเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 4 ประมวลภาพกิจกรรม 

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
มหา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏจั นท ร เ กษม  ก า หนด วิ สั ย ทั ศ น์ เ ป็ น

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคม
อาเซียนและโลกาภิวัตน์ จึงเล็งเห็นความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ และด าเนินงานตามพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม พัฒนาชุมชน
และสังคม  ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ  และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่พันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัย รวบรวมจัดท ารายงาน
ประจ าปี 2559  ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสังคม และประชาคมจันทรเกษม  
และเป็นบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ 

ผลงานความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ แสดงให้เห็นศักยภาพ
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู้ความสามารถ  
ความทุ่ มเท พลังกายพลังใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน 
ของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  
ทุ ก ท่ า น ที่ พ ร้ อ ม จ ะป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น เ อ ง ใ ห้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ 
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  
และประเทศชาติสืบไป 

 

 
( รองศาสตราจารยสุ์มาลี ไชยศุภรากุล ) 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม  
รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.)  และนักเรียนที่ส าเร็จชั้นมัธยม ปีที่ 8  มาศึกษาต่อ 
เพื่อเล่ือนฐานะจากครหูลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครปูระถม ให้สูงขึ้นไปสู่ครปูระกาศนียบัตรประโยคครมูัธยม 

 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  เปิดสอนในปีการศึกษา 2484  เป็นโรงเรียนสหศกึษา  
คือ  ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญค่นแรก 

 ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารสถานที่ เรียน  จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครู 
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานที่เรียน จึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” 

 พ.ศ.2491   อาจารย์กมล  เภาพิจิตร  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 
 พ.ศ.2497  อาจารย์โชค  สุคันธวณิช  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3  
 พ.ศ.2501   อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4 

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปล่ียนหลักสูตรการผลิตครู
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม  (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้ นสูง (ป.กศ. ชั้ นสูง)  
และกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ัดสร้างสถานที่ท าการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมจึงย้ายไป
ตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23)  แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในเนื้อที่ 89 ไร่   88 ตารางวา   
ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม และปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยค 
ครูมัธยม (ป.ม.)  ซึ่งเป็นนักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที ่18 

   พ.ศ.2503  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที ่5 
 พ.ศ.2508  อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที ่6 

          พ.ศ.2513  ต าแหน่ง “อาจารย์ใหญ”่ เปล่ียนเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” (ชั้นพิเศษ) 
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          พ.ศ.2515  คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ คนที่ 1 
 พ.ศ.2517  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ คนที่ 2 
 พ.ศ.2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลให้ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” 

เปล่ียนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ  และคณะวิชา  ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ  ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา 
(ป.อ.) เปล่ียนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
   พ.ศ.2519  อาจารย์วิศิษฏ์  ชุมวรฐายี  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการ  

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

 พ.ศ.2528 วิ ทยาลัยครู จั นทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 45 ปี  เมื่ อวั นที่  9 กั นยายน  พ.ศ.  2528  
รองศาสตราจารยอ์ินทร์  ศรีคุณ  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 
          พ.ศ. 2533  รองศาสตราจารย์ทองคูณ  หงส์พันธุ์  ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 
          พ.ศ.2533  วิ ทยาลัยครู จั นทรเกษม  ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 50 ปี  เมื่ อวั นที่  9 กั นยายน พ.ศ.  2533   
ศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา  มอบห้องสมุดศาสตราจารยค์ุณบรรจบ  พันธุเมธา  ให้แก่วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

    พ.ศ.2534  วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา 
 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครู  
ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  ดังนั้น  วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงเปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม”  
 พ.ศ.2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งตั้ งมาด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครู  
จันทรเกษม 
 พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538  
โ ด ยนายช วน   ห ลี ก ภั ย   น า ยก รั ฐมนต รี   เ ป็ น ผู้ รั บ สนอ งพ ระบรมร าช โ อ งกา ร และมี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้ ใ น 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538  “วิทยาลัยครู” เปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ”  
          “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ   
และวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” โดยเฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิต 
ได้สูงกว่าระดับปริญญาตร ี
          ต าแหน่ง “อธิการ” เปล่ียนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ด ารงต าแหน่ง “อธิการรักษาราชการใน
ต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
          พ.ศ.2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ   ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
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  นายสมศักดิ์   วยะนันทน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ  กรรมการสภาประจ าสถาบัน 
ราชภัฏจันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ.2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์   คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการสภาประจ าสถาบัน 
ราชภัฏจันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ.2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบัน 
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  ให ้“สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
           พ.ศ.2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
           พ.ศ.2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548   
 พ.ศ .2548 มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย   เมื่ อวั นที่  20 มกราคม พ.ศ .  2548  ให้ มหาวิ ทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมใช้ประโยชน์ในราชการพ้ืนท่ีต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่  
85 ตารางวา เป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  
           พ.ศ.2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่อง  การจัดตั้ งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน  ได้แก่   ส านักงานอธิการบดี   คณะเกษตร 
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันวิจัย 
และพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทยแ์ผนจนีบัณฑติ  และบัณฑิตวิทยาลัย  เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดษุฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  
             พ.ศ.2552  รองศาสตราจารย์เดช  พุทธเจริญทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ.2552   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุชาติ  เมืองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 พ.ศ.2554  รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  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  รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  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 วันที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
  พ.ศ. 2555  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน 

 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

คนที ่ ชื่อ สกลุ ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง 

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  ผู้อ านวยการ  

8. อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  2517 - 2519  ผู้อ านวยการ  

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. รองศาสตราจารย์เท้ือน  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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ตราสัญลักษณ์หาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

และตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ า

มหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระ

ราชอาณาจักร  โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูป

วงรี ภายในเป็นรูปพระที่น่ังอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙  รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ

เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอยู่ในวงรี  และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกร  

จารึกชื่ อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้ านบนมีข้ อความอักษรภาษาไทยว่า “มหำวิ ทยำลั ยรำชภัฏจันทรเกษม”  

ด้านล่าง มีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า “CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY” 

 สีของตรำประจ ำมหำวิทยำลัยมี 5 สี โดยมีควำมหมำย ดังนี้    

สีน้ ำเงนิ   หมายถงึ สถาบนัพระมหากษตัริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “รำชภฏั”              

สีเขียว     หมายถงึ แหล่งที่ตัง้ของหมาวิทยาลัย ซึง่อยูใ่นพื้นทีแ่หล่งธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม       

สีทอง หมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรืองทางภูมปิัญญา          

สีส้ม หมายถงึ ความรุง่เรอืงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ที่กา้วไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สีขำว       หมายถึง ความคดิอันบรสุิทธิ์ของนักปราชญ์แหง่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 สีประจ ามหาวิทยาลัย    
   

 
 
 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย       

    แคฝรั่ง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเตม็ท่ีจะสูง 10-12 เมตร เปลอืกเรยีบ มีตั้งแต่สเีทาขาวไปจนถึงสีน้ าตาลแดง มีถิ่นก าเนิด
ท่ีอเมริกากลางและเม็กซิโกดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพสูดหรอืสีม่วงแตม้ขาว  แคฝรัง่ออกดอกชว่งฤดูหนาวใหด้อกสวยงาม 
  ชื่อสามัญ  Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick 

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

 

สีเทา  หมายถึง   ปัญญา  เหลือง 
 สีเหลือง      หมายถงึ   คุณธรรม 
 

 

เทา 
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 ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ  
 

 ปรชัญา   

“ควำมรู้ดี  มีคุณธรรม  น ำชมุชนพัฒนำ” 
 

 วิสัยทัศน์  
“เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนำภูมิปัญญำ  พร้อมรับประชำคมอำเซียนและโลกำภิวัตน”์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
พันธกจิ  

1.  ผลิตบณัฑิตให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม  
2.  วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำและถ่ำยทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3.  บริกำรวิชำกำรที่สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของชมุชนและสังคม  
4.  ท ำนุบ ำรุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5.  พัฒนำชุมชนและสังคมทีส่อดคล้องกับแนวทำงตำมพระรำชด ำริ และนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ 
6.  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวชิำชีพครูชั้นสูง 

 

 อัตลักษณม์หาวิทยาลัย    
 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซื่อสัตย ์ อดทน  มีจติอำสำ  กำ้วหน้ำเทคโนโลยี” 

 
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย   

 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏบิัติ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน” 
 

 คา่นิยม  
 

“บัณฑิต  ย่อมฝึกตน : อตฺตำน   ทมยนฺติ  ปณฺฑิตำ”    

 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเป็นแหล่งสรรพวิทยาการที่สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนำภูมิปัญญำ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มความรู้ความสามารถ และพัฒนาความคิด ความเชื่อ 
 และประสบการณ์ของบุคคลและชุมชนที่ ได้สั่งสมมาจากการปรับตัวและการด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม 
จนก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน 
 พร้อมรับประชำคมอำเซียน หมายถึง การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติ 
เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ  
และรัฐบาล ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (เน้นด้านภาษา) 
 โลกำภิวัตน์  หมายถึง กระบวนการที่ท าให้บุคคล สังคม และชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกมีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น  
อันเป็นผลมาจากการพัฒนา เทคโนโลยีการ สื่อสาร และคมนาคม ที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนและแพร่กระจายความรู้ ความคิด ผลิตภัณฑ์  
ธุรกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไปทั่วทั้งโลก  (การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ) 
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  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

สภำมหำวทิยำลัย 

อธกิำรบด ี

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

 - ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลัย 

   ราชภฏัจันทรเกษม - ชัยนาท  

- ศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   (จันทรเกษมปารค์) 

 - ศูนยส์่งเสริมสขุภาพ 

   และสระวา่ยน้ า 

 - โรงพยาบาลสัตว์  

 - ร้านคา้สวสัดิการ 

- กองกลาง  

- กองคลัง 

- กองบริหารงานบคุคล 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศกึษา  

 

- คณะเกษตรและชวีภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร ์

- คณะมนษุยศาสตร ์

  และสังคมศาสตร ์

- คณะวิทยาการจดัการ 

- คณะศึกษาศาสตร ์

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

- บณัฑิตวทิยาลัย  

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี หน่วยงำนอื่น หน่วยงำนสิทธิประโยชน์ หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน สถำบัน / ศูนย์ / ส ำนัก คณะ / วิทยำลัย 

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี

รองอธิกำรบด ี

คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนมหำวทิยำลัย 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

- ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

- ส านักประกันคณุภาพการศกึษา 

- ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

- ส านักงานตรวจสอบภายใน  

- โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย 

  ราชภฏัจันทรเกษม 

- ศูนยภ์าษา 

 - ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ  
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

อธิกำรบด ี
 (มาตรา 27 )* 

คณะ / วิทยำลัย 

หมำยเหต ุ:  (*) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ. 2547 

                  (**) พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื่อนในสถำบันอุดมศึกษำ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

                  (***) เป็นหน่วยงำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

สภำมหำวิทยำลัย 
(มาตรา 16)* 

๐ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  *** 
    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง  

   - กองคลงั 

   - กองบริหารงานบุคคล 

   - กองนโยบายและแผน 

   - กองพัฒนานักศึกษา  

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

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี หน่วยงำนจัดตั้งภำยใน*** 

 

สถำบัน / ศูนย์ / ส ำนัก 

สภำคณำจำรย์และขำ้รำชกำร 

(มาตรา 23)* 
 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
(มาตรา 49 )* 

สภำวิชำกำร 
(มาตรา20)* 

- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั  

- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  

- ส านักงานหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  

- ส านักงานตรวจสอบภายใน  

- ศูนย์ฝกึประสบการณ์วชิาชพี (จันทรเกษมปาร์ค)  

- ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ  

- โรงพยาบาลสัตว์  

- สถานพยาบาล  

 

คณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)** 

คณะกรรมกำรสง่เสริมกจิกำรมหำวิทยำลยั 
(มาตรา 25)* 
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นำยบญุปลูก  ชำยเกตุ  
นายกสภามหาวิทยาลัย 

รองศำสตรำจำรย์อินทร์  ศรีคุณ  
 อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 
นำยกสภำมหำวิทยำลัย 

ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณปรำโมทย์  ประสำทกุล 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นำงดวงสมร  วรฤทธิ ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศำสตรำภิชำนไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ

 กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

      นำยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน 
         กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 

ศำสตรำจำรย์อภิชำต  สุขส ำรำญ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ ์
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

นำยสมโภชน์  นพคุณ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศำสตรำจำรยเ์ท้ือน  ทองแก้ว 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

นำยทวีศักดิ์  วรพิวุฒ ิ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

นำยขจร จติสุขุมมงคล  
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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นำยธนำ  ไชยประสิทธิ ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

นำงกุลชไม  สืบฟัก  
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร 
 กรรมการจากผู้บรหิาร 

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี  ไชยศุภรำกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

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

ypik=4yD0yomigdK, 

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์พศิมัย จัตุรัตน์  
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

 

นำยกรณัท สร้อยทอง 
 กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

นำยรำเชนทร์  เหมือนชอบ 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยธ์ีระชัย สุขสวัสดิ์  
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

ผู้ช่วยศำตรำจำรยเ์อนก  เทียนบูชำ 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 

นำยพิสุทธิ์  พวงนำค 
 กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

 

นำยประเสริฐ ฉิมท้วม 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

นำงพิมลรัตน์ วณสัณฑ์ 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศำตรำจำรยเ์อนก  เทียนบูชำ 
รองอธิการบดฝีา่ยนโยบายและแผน 
และประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี  ไชยศุภรำกุล 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

รองศำสตรำจำรย์นันทกำ   ทำวุฒ ิ
รองอธิการบดฝีา่ยบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

นำงพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
รองอธิการบดฝีา่ยวิชาการและวิจยั 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรณ บัวรำ 
ผู้ช่วยอธกิารบดีฝา่ยส านกังานอธิการบด ี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยธ์นทรรศ พลเดช 
       รองอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 

นำยประเสริฐ ฉิมท้วม 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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นำยเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่มแกร  
ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นำงวรนำถ ดวงอุดม  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นำยสงกรำนต์ สุขเกษม  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สถำพร  ถำวรอธิวำสน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม-ชยันาท 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โกเมนทร์ บญุเจือ 
คณบดคีณะเกษตรและชีวภาพ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยไ์สว  ฟักขำว 
คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นำงกุลชไม  สืบฟัก 
ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำพร ตันติสันตสิม 
คณบดคีณะวทิยาการจัดการ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรรณ บัวรำ 
คณบดีวทิยาลยัการแพทยท์างเลือก 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นำยบญุเกียรติ ชีระภำกร 
เลขานกุาร คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นำยรำเชนทร์  เหมือนชอบ 
คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยบ์ริบูรณ์ ศรีมำชัย 
คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร  
คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 



 

18       รายงานประจ าป ี2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

รองศำสตรำจำรย์สุมำลี  ไชยศุภรำกุล 
อธิการบดี ประธานกรรมการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศำสตรำจำรยธ์นชัย ยมจินดำ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศำสตรำจำรยพ์นิต เข็มทอง 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

รองศำสตรำจำรยก์มลชัย ตรงวำนิชนำม
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ศำสตรำจำรย์วีรชำติ เปรมำนนท์ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ศำสตรำจำรย์อภิชำต  สุขส ำรำญ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศำสตรำจำรย์วภิำ ศุภจำรีรักษ์ 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นำยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรพล พหลภำคย์
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สันทนำ วิจิตรเนำวรัตน์
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กศกมล สุขเกษม 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นำยกิตตพิล กสิภำร์ 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวรรณ บัวรำ 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นำงพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
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สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

ส่วนที่   
 2 
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ข้อมลูบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม มีบุคลากรทัง้ส้ิน 825 คน จ าแนกเปน็ขา้ราชการ 106 คน เป็นสายวชิาการ 87 คน  
สายสนับสนุนวชิาการ 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 480 คน เป็นสายวชิาการ 273 คน สายสนับสนุนวชิาการ 207 คน  
พนักงานราชการ 14 คน ลูกจา้งประจ า 21 คน อาจารย์ประจ าตามสัญญา 36 คน อาจารย์ชาวตา่งประเทศ 9 คน  
เจา้หนา้ที่ประจ าตามสัญญา 159 คน  มีผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการทัง้ส้ิน 405 คน จ าแนกเป็น ศาสตราจารย์ 2 คน รอง
ศาสตราจารย์ 5 คน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 60 คน และอาจารย์ 338 คน มีรายละเอยีดดงันี ้

จ ำนวนบคุลำกรมหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา : กองบริหารงานบุคคล  วนัที่ 30 กันยายน 2559 

แผนภำพที่ 1 จ ำนวนบคุลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ ำแนกตำมสำยงำน 

 

จ ำนวน 405 คน
(49%)

จ ำนวน 420 คน 
(51%) สายวิชาการ

สายสนับสนุนวิชาการ
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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนบคุลำกร จ ำแนกตำมประเภทบคุลำกรและสำยงำน  

ประเภทบุคลำกร สำยวิชำกำร  สำยสนับสนนุวิชำกำร  รวม  ร้อยละ 

1. ข้าราชการ    87    19 106   12.85 

2. พนักงานราชการ -    14   14     1.70 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 273 207 480   58.18 

4. ลูกจ้างประจ า -   21   21     2.55 

5. อาจารย์ประจ าตามสัญญา  36 -   36     4.36 

6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - 159 159   19.27 

7. อาจารย์ชาวตา่งประเทศ    9 -     9    1.09 

รวม           405 420 825  

ร้อยละ          49.00 51.00 100.00 100.00 

 

ตำรำงที่ 2 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมหน่วยงำนและสำยงำน  

หนว่ยงำน 

สำยวิชำกำร  สำยสนับสนนุวิชำกำร  

รวม 

 ร้อยละ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต

าม
สัญ

ญ
า 

อา
จา
รย
์ชา
วต

่าง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า
งป

ระ
จ า

 

พน
ักง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ้
าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา

มส
ัญ
ญ
า 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ  6 10 1 - - 7 - - 6 30 3.64 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 30 70 8 - - 15 1 - 14 137 16.61 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 22 86 9 5 - 16 - - 7 145 17.58 
    3.1 โครงการจัดการศกึษานักศึกษานานาชาติ - - - - - - - - 2 2 0.24 
4. คณะวิทยาการจัดการ 16 58 - - - 19 - - 7 99 12.00 
5. คณะศึกษาศาสตร ์ 13 39 - 1 - 11 1 - 7 72 8.73 
   5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏจันทรเกษม 

- - 17 - - 3 - - 1 20 2.42 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - 10 1 3 - 10 1 - 13 38 4.61 
7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท -  1 - - - 9 1 - 10 21 2.55 
8. บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - 3 - - 5 8 0.97 
9. สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - 2 6 - - 2 10 1.21 
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 1 17 - 2 27 47 5.70 
    10.1  ศูนย์ภาษา - - - - - 1 - 1 2 4 0.48 



 

22          รายงานประจ าป ี2559 

(หนว่ย : คน) 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมหน่วยงำนและสำยงำน (ต่อ)  

หนว่ยงำน 

สำยวิชำกำร สำยสนับสนนุวิชำกำร 

รวม ร้อยละ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต

าม
สัญ

ญ
า 

อา
จา
รย
์ชา
วต

่าง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า
งป

ระ
จ า

 

พน
ักง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ้
าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา

มส
ัญ
ญ
า 

11. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน - - - - 1 12 - - 5 18 2.18 
12. ส านักงานอธิการบด ี - - - - 12 58 17 7 37 131 15.88 
      12.1 กองกลาง - - - - 5 15 12 3 20 55 6.67 
      12.2 กองคลัง - - - - 2 13 3 2 8 28 3.39 
      12.3 กองนโยบายและแผน - - - - 1 10 - - - 11 1.33 
              12.3.1 งานวเิทศสัมพันธ์ - - - - - 2 - - 1 3 0.36 
      12.4 กองบริหารงานบุคคล - - - - 3 11 1 1 1 17 2..06 
      12.5 กองพฒันานักศึกษา - - - - 1 8 1 1 6 17 2.06 
13. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - 2 4 - 1 - 7 0.85 
14. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 1 4 - - - 5 0.61 
15. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา - - - - - 4 - 2 - 6 0.73 
16. ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - - - 4 - - 1 5 0.61 
17. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป - 1 - - - 3 - 1 - 5 0.61 
18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
     (จันทร์เกษมปาร์ค) 

- - - - - - - - 10 10 1.21 

19. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า - - - - - - - - 1 1 0.12 
20. โรงพยาบาลสัตวจ์ันทรเกษม - - - - - - - - 1 1 0.12 
21. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) - - - - - - - - 2 2 0.24 

รวม 87 273 36 9 19 207 21 14 159 825 100.00 
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(หนว่ย : คน) 
ตำรำงที่ 3  จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมคุณวุฒิและสำยงำน   

สำยงำน/ ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม ร้อยละ 
ต่ ำกวำ่ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

สำยวิชำกำร       

1. ขา้ราชการ -       2    50 35     87 21.48 

2. พนกังานมหาวทิยาลัย -       4 210 59 274 67.41 

3. อาจารยป์ระจ าตามสัญญา -     18   16   2    36   8.89 

4. อาจารยช์าวตา่งประเทศ -      4     4   1     9   2.22 

รวม - 28 280 97 405  

ร้อยละ - 6.91 69.14 23.95 100.00 100.00 

สำยสนบัสนนุวชิำกำร       

1. ขา้ราชการ -     4   15 -    19    4.52 

2. พนกังานมหาวทิยาลัย - 192 15 -  207  49.29 

3. พนกังานราชการ -  14 - -    14    3.33 

4. ลูกจา้งประจ า   9   11   1 -    21    5.00 

5. เจา้หนา้ที่ประจ าตาม
สัญญา 

77   80   2 - 159  37.86 

รวม 86 301 33 - 420     

ร้อยละ 20.48 71.67 7.86 - 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 2 จ ำนวนบคุลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  จ ำแนกคณุวุฒิกำรศึกษำ 
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(หนว่ย : คน) 
ตำรำงที่ 4 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร   

คณะ/วิทยำลัย ศำสตรำจำรย ์
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย ์
อำจำรย ์ รวม ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ - -   4   13   17   4.19 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 1 2 18   87 108 26.67 

3. คณะมนุษยศาสตร ์
   และสังคมศาสตร ์

- 2 10 111 123 30.37 

4. คณะวิทยาการจัดการ - - 15   59   74 18.27 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ - 1 12   57   70 17.28 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 -   1   11   13   3.21 

รวม 2 5 60 338 405  

ร้อยละ 0.49 1.23 14.81 83.46 100.00 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 3 จ ำนวนบคุลำกรสำยวชิำกำร จ ำแนกตำมต ำแหนง่ทำงวชิำกำร   
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(หนว่ย : คน) 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูนักศกึษา 

ปีการศึกษา  2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ทั้งส้ิน 12,365 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนนกัศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ปกีำรศึกษำ 2559 

ระดับกำรศึกษำ ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม ร้อยละ 

1.ปริญญาตร ี 10,140 2,018 12,158 98.33 
2.ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีครู -       92        92    0.74 
3.ปริญญาโท -       63       63    0.51 

4.ปริญญาเอก -       52       52    0.42 

รวม 10,140 2,225 12,365  
ร้อยละ 82.01 17.99 100.00 100.00 

 

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2559 

แผนภำพที่ 4 จ ำนวนนกัศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

ตำรำงที่ 6 จ ำนวนนกัศึกษำ ระดับปริญญำตรี ปกีำรศึกษำ 2559 

คณะ/วิทยำลัย/ศูนยก์ำรศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม 

มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม  10,009 1,830 11,839 97.38 

1.คณะเกษตรและชีวภาพ      171 -     171    1.41 

2.คณะวิทยาศาสตร ์   1,956    301 2,257 18.56 

3.คณะศึกษาศาสตร์    1,160     19 1,179    9.70 

4.คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   2,826    497 3,323 27.33 

5.คณะวิทยาการจดัการ   3,644 1,013 4,657 38.30 

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก      252 -    252   2.07 
ศูนย์กำรศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชัยนำท     131   188    319   2.62 

1.คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์     100   135    235   1.93 

2.คณะวิทยาการจดัการ       31     53      84   0.69 

รวมทั้งสิน้ 10,140 2,018 12,158  

ร้อยละ 83.40 16.60 100.00 100.00 

 

 ตำรำงที่ 7 จ ำนวนนกัศึกษำ ระดับบณัฑติศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2559  

หลกัสตูร 
ภำคพิเศษ/นอกเวลำ 

รวม ร้อยละ 
ประกำศนยีบตัรบัณฑติ ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ประกำศนยีบตัรบัณฑติวชิำชีพครู  92 - - 92 44.44 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีคร ู 92 - - 92 44.44 

ระดับปริญญำโท -  63 - 63 30.43 

1. หลักสูตรคุรุศาสตรมหาบัณฑติ     -    8 -   8   3.86 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ    - 23 - 23 11.11 

3. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  - 32 - 32 15.46 

ระดับปริญญำเอก  - -  52 52 25.13 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ   - - 32 32 15.46 

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  - -   5   5    2.42 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎีบัณฑิต  - - 15 15    7.25 

รวมทั้งสิน้ 92 63 52 207  

ร้อยละ 44.44 30.34 25.12 100.00 100.00 
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(หนว่ย : คน) 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมลูผู้ส าเรจ็การศึกษา 

          ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ทั้งส้ิน 2,118 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 8 จ ำนวนนกัศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปกีำรศึกษำ 2558 

ระดับกำรศึกษำ ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ รวม ร้อยละ 

1.ปริญญาตร ี 1,878 130 2,008 94.81 

2.ประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู -   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 11.33 100.00 100.00 

 

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2559 

แผนภำพที่ 5 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2558 จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ 
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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

ตำรำงที่ 9 จ ำนวนนกัศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ระดบัปริญญำตรี  ปีกำรศึกษำ 2558 

คณะ/วทิยำลัย 
ระดับปริญญำตรี 

รวม ร้อยละ 
ภำคปกต ิ ภำคนอกเวลำ 

1.คณะเกษตรและชวีภาพ    37 -    37   1.84 

2.คณะวิทยาศาสตร ์  370 30   400 19.92 

3.คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  557 17   574 28.59 

4.คณะวิทยาการจดัการ  613 82   695 34.61 

5.คณะศึกษาศาสตร ์  285  1    286 14.24 

6.วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก     16 -      16    0.80 

รวม 1,878 130 2,008  

ร้อยละ 93.53 6.47 100.00 100.00 

 

ตำรำงที่ 10 จ ำนวนนกัศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ระดับบัณฑิตศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2558  

หลกัสตูร 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม ร้อยละ 
ประกำศนยีบตัรบัณฑติ ปริญญำโท ปริญญำเอก 

ระดับประกำศนียบตัรบัณฑติ 98 - - 98 89.09 

1. หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑติวชิาชพีคร ู   98 - - 98 89.09 

ระดับปริญญำโท - 4 - 4   3.64 

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ    - 4  4    3.64 

ระดับปริญญำเอก - - 8 8    7.27 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ   - - 3 3     2.73 

2. หลักสูตรคุรุศาสตรดษุฎีบัณฑิต  - - 2 2    1.82 

3. หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎีบัณฑิต  - - 3 3    2.73 

รวม 98 4 8 110  

ร้อยละ 89.09 3.64 7.27 100.00 100.00 
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(หนว่ย : หลกัสตูร) 

ข้อมลูการเรยีนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
และวิชาชีพ ที่ทันต่อการเปล่ียนแปลง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน  
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ปริญญาตรี 5 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ูและระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ตำรำงที่ 11 จ ำนวนหลกัสตูรที่เปิดสอนปกีำรศึกษำ 2559   

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนหลกัสูตร สำขำวิชำ 

1.ปริญญาตร ี4 ปี   9 29 
2.ปรญิญาตร ี5 ปี   2   6 
3.ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีครู   1   1 
4.ปริญญาโท   2   2 
5.ปริญญาเอก   1   1 

รวม 15 39 

 

ตำรำงที่ 12 หลกัสตูรกำรศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ปกีำรศึกษำ 2559 

คณะ หลักสูตร สำขำวชิำ 

คณะเกษตรและชีวภำพ  

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

คณะศึกษำศำสตร์  

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

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั   
สาขาวิชาพลศึกษา  

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) สาขาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวิชาบัญช ี

 

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2559 
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ตำรำงที่ 12 หลกัสตูรกำรศึกษำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม ปกีำรศึกษำ 2559 (ต่อ)  
คณะ หลักสูตร สำขำวชิำ 

คณะวิทยำศำสตร์  

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลตมิีเดยี 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์    

     อุตสาหกรรม 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

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

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 
  สาขาวิชาศิลปกรรม 
  สาขาวิชาดนตรีสากล 
  สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง 
  สาขาวิชาการบริหารและการพฒันาชุมชน 
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร ์
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน  
วิทยำลัยกำรแพทยท์ำงเลือก 

ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบณัฑิต 
บัณฑิตวทิยำลัย  
ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกาศนยีบัตรบัณฑติวิชาชพีครู 
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ  
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
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(หนว่ย : บาท) 

ข้อมลูงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 809,092,000 บาท  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดนิ 
499,575,200 บาท งบประมาณเงินรายได้  809,092,000 บาท รายละเอียดต่อไปนี ้

ตำรำงที่ 13 จ ำนวนงบประมำณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

แหลง่เงนิ จ ำนวน  ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 499,575,200 61.75 

2. งบประมาณเงนิรายได ้ 309,516,800 38.25 

รวม 809,092,000 100.00 

ยอดเงนิแปดร้อยเก้ำล้ำนเก้ำหมื่นสองพนับำทถ้วน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ที่มา : กองนโยบายและแผน  วนัที่ 30 กันยายน 2559 

แผนภูมทิี่ 6 กำรจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  จ ำแนกตำมหมวดงบประมำณ 
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32          รายงานประจ าป ี2559 

(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 

  ตำรำงที่ 14 งบประมำณ จ ำแนกตำมหมวดงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

หมวดงบประมำณ งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได ้ รวม ร้อยละ 

1.งบบุคลากร 82,634,700 40,583,187 123,217,887 15.23 

2.งบด าเนินงาน 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 

5.งบรายจ่ายอื่น 1,318,000 353,140 1,671,140 0.21 

รวม 499,575,200 309,516,800 809,092,000 100.00 

 

  ตำรำงที่ 15 งบประมำณ จ ำแนกตำมแหล่งที่มำเปรียบเทียบ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2559 

แหล่งเงนิ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.งบประมาณแผ่นดิน 393,661,300 54.95 499,575,200 61.75 105,913,900 26.90 

2.งบประมาณเงินรายได ้ 322,778,700 45.05 309,516,800 38.25 -  13,261,900 - 4.11 

รวม 716,440,000 100.00 809,092,000 100.00 92,652,000 12.93 

 

  ตำรำงที่ 16 งบประมำณจ ำแนกตำมประเภทรำยจ่ำยเปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2559 

ประเภทรำยจ่ำย 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.รายจา่ยประจ า 644,555,915 89.97 691,031,002 85.41 46,475,087.22 7.21 

2.รายจา่ยงบลงทุน 71,884,085 10.03 118,060,998 14.59 46,176,912.78 64.24 

2.1 ครุภัณฑ ์ 10,862,395 1.52 32,191,485 3.98 21,329,090.47 196.36 

2.2 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 61,021,690 8.52 85,869,512 10.61 24,847,822.31 40.72 

รวม 716,440,000 100.00 809,092,000 100.00 92,652,000.00 12.93 
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ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษา 

พื้นที่มหาวิทยาลัย 

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

ตำรำงที่ 17 จ ำนวนพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อสถำนที ่ จ ำนวนพืน้ที ่

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

 

ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 

1.  อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ  15. อาคารพลศึกษา (โรงยิม) 
2.  อาคารคณะวิทยาศาสตร์  16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ภาษา  
3.  อาคารคณะวิทยาการจดัการ  17. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปารค์)  
4.  อาคารคณะศึกษาศาสตร์  18. ศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพและสระวา่ยน ้า 
5.  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  19. ศูนย์อาหาร (หอส้มตา้) 
6.  อาคารส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  20. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
7.  อาคารส้านักศิลปะและวัฒนธรรม  21. โรงพยาบาลสตัว์จันทรเกษม 
8.  อาคารส้านักงานอธิการบดี  22. ไปรษณียม์หาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
9.  อาคารนวัตกรรมการศึกษา  23. สนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง 
10. อาคารกิจการนักศึกษา  24. สนามกีฬาในร่ม 
11. อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  25. บ้านพักบุคลากร 
12. อาคารมานิจ  ชุมสาย  26. อาคารสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน 
13. อาคารศูนย์เรยีนรวม  27. อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม (อยู่ระหวา่งก่อสร้าง) 
14. อาคารศูนย์เรยีนรวม  28. อาคารเรียนและปฏบิัติการ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง)  

 

ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชยันาท 

1. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย 7. อาคารเกษตรหลังที่ 1 
2. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตูม) 8. อาคารเกษตรหลังที่ 2 
3. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรตัน ์  9. สนามฟุตบอล 
4. อาคารเรียนแม่ทองค้า เมฆโต 10. อาคารจันทร์มงคล 1 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง) 
5. อาคารหอประชุม MK 
6. อาคารหอประชุมศูนย์ชัยนาท 

11. อาคารจันทร์มงคล 2 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง) 

ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วันที่ 30  กนัยายน 2559 
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(หนว่ย : หลัง) 

ข้อมูลอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ  

 มหาวิ ทยา ลั ยราช ภั ฏจั นทร เกษม  พัฒนาและปรั บปรุ ง ส่ิ งป ลู กสร้ า งภายในให้ พร้ อมส าหรั บ 
สนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบันมีอาคาร  69 อาคาร  และอาคารส่ิงก่อสร้างใหม่ 2 อาคาร  
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -  ชัยนาท 16  อาคาร รวมทั้งส้ิน  87 อาคาร  แยกตามประเภทอาคาร ได้ดังนี ้

ตำรำงที่ 18 จ ำนวนอำคำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

ที ่ ประเภทอำคำร จ ำนวน  

มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม 69 

1. อาคารอ านวยการ   1 

2. อาคารเรียน - ปฏิบัติการ 30 

3. อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 

4. อาคารกฬีาและสันทนาการ   6 

5. อาคารพาณชิย ์- สวัสดกิาร 11 

6. อาคารพกัอาศยั 18 

7. อาคารศิลปะและวัฒนธรรม   1 

8. อาคารนวัตกรรมการศกึษา    1 
ศูนย์กำรศึกษำมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชยันำท 16 

1. อาคารอ านวยการ   1 

2. อาคารเรียน  - ปฏิบัตกิาร   6 

3. อาคารกฬีา - สันทนาการ   1 

4. อาคารหอประชมุ และห้องน้ า   4 

5. อาคารโรงอาหาร   1 

6. อาคารพกัอาศยั   3 

อำคำรที่ก ำลังปรับปรุง/สิ่งกอ่สร้ำงใหม ่   2 

1. อาคารเรียนและปฏิบัตกิาร   1 

2. อาคารเอนกประสงคแ์ละหอประชมุ   1 
รวม 87 
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ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่   
 3 
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ด้านการผลิตบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ  
ตามมาตรฐานหลักสูตร จัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในความรู้ความสามารถในทุกทาง  
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ   มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนด ี
และคนเก่งและเข้าสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ ตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”   

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโท ปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม
มากกว่า 3,000 คนต่อปี ในทุกระดับการศึกษา บัณฑิตต่างๆ เหล่านี้เต็มพร้อมด้วยความสามารถ ศักยภาพและตระหนักต่อสังคม
และชุมชนท้องถิ่นอย่างเต็มเปี่ยม มุ่งเน้นการสร้างประโยชนสู่์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
    

  กำรรับเข้ำศึกษำ 

มีระบบกำรรับสมคัรนกัศึกษำใหม่ 3 วิธี คอื 

1. รับตรง เป็นการรับสมคัรนกัเรียนจากทัว่ประเทศ 

      -  การสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ ์ (คณะตา่งๆที่ตอ้งมีการสอบปฏิบัตหิรือสอบขอ้สอบเฉพาะทาง  

            ของแตล่ะสาขาวชิาด าเนนิการสอบตามข้อก าหนดเฉพาะนั้น  ๆ) 

2. โควตา เป็นการรับนกัศกึษาจากการจดัสรรโควตาโครงการเรียนดี นกักีฬาดี กจิกรรมด ี

-  ทดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ ์

3. ระบบกลาง (Admissions) 

-  เป็นระบบการพจิารณาผลการเรยีนในระดับมัธยมศกึษา และผลการสอบวดัความรู้พ้ืนฐาน  

   และวัดความรู้ขั้นสูง การคัดเลือกจะด าเนินการเป็นระบบกลาง คอืมหีน่วยงานกลางรับผิดชอบ  

   ทั้งการจดัการสอบ และการจัดการคัดเลือก  
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มหำวทิยำลัยรำชภัฏจนัทรเกษม มีหนว่ยงำนเพื่อใหบ้ริกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ดังนี ้

คณะเกษตรและชีวภำพ 

   

 

 

 

คณะวิทยำศำสตร ์ 

  

 

 

 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

 

 

 

คณะศึกษำศำสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  

“เป็นแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัย 

เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน” 

 

วิสัยทัศน์  

“เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

 สร้างบัณฑิตโดยเน้นประสบการณ์ตรง ” 

 

วิสัยทัศน์  

“คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม   

 ความรู้ และคุณภาพเข้าสู่สังคมการประกอบการและประชาคม  

 เศรษฐกิจอาเซียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”  

 

 

วิสัยทัศน์  

“เป็นองค์กรคุณภาพของประเทศที่ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา ในการเป็นสมาชิกประชาคม 

อาเซียนและประชาคมโลก” 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

 

 

 

 

 

วิทยำลัยกำรแพทย์ทำงเลือก 

 

 

 

 

ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม - ชัยนำท 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยำลัย  

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  

“เป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่บูรณาการองค์ความรู้ 

  และภูมิปัญญาด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม การบริหารรัฐและชุมชน 

  เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน 

  ระดับนานาชาติ ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” 

วิสัยทัศน ์

“มุ่งผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม  

และเป็นองค์กรชั้นน าแห่งการรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”  

 

วิสัยทัศน ์ 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสังคม 

 อุดมคุณธรรม” 

 

วิสัยทัศน ์ 

“เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับและติดตามการ   

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล” 
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(หนว่ย : บาท) 

ด้านการวจิัย 

        การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย   มีการส่งเสริมและการสนับสนุนการวิจัยให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    มีการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนวจิยั

และงานสรา้งสรรค์ให้บุคลากรและนักศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    มีงบประมาณสนับสนุน

การด าเนินงานวิจัย จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินท้ังส้ิน 16,660,065 บาท มีผลงานวิจัย  

101 โครงการ จ าแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย  96  โครงการ  งบประมาณ 15,184,065  บาท  และแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย  5  โครงการ งบประมาณ1,476,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 19 โครงกำรและงบประมำณวิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   

แหลง่ทนุ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ ร้อยละ 

1. แหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย 96 15,184,065 91.14 
   1.1  แหล่งทนุงบประมาณแผ่นดนิ 14 7,539,300 45.25 
   1.2  แหล่งทนุงบประมาณเงินรายได ้ 82 7,644,765 45.89 
2. แหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัย 5 1,476,000 8.86 

รวม 101 16,660,065 100.00 
 

 

    

 

 

 

 

 

45.25%

45.89 %

8.86 %

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณภายนอก

ที่มา : สถาบนัวิจัยและพัฒนา  วนัที่ 30 กนัยายน 2559 

แผนภำพที่ 7 แหล่งทนุกำรสนบัสนนุงำนวจิัย  มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
 

งบประมาณภายนอก  1,476,000 บาท 

งบประมาณเงนิรายได้ 7,644,765 บาท 

งบประมาณแผน่ดนิ  7,539,300 บาท 
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(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 
ตำรำงที่ 20 งบประมำณสนับสนนุโครงกำรวิจัย  มหำวทิยำลยัรำชภัฏจนัทรเกษม 

ที ่ แหลง่ทนุ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 

แหลง่ทนุภำยในมหำวทิยำลยั 
1. งบประมาณแผ่นดิน 14 7,539,300 
2. เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนวชิาการ 
19 4,343,565 

3. เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย 1 800,000 
4. เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับโครงการประวัตศิาสตร์และการ

เปล่ียนแปลงของทุง่บางเขน 
1 2,200,000 

5. เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศกึษา 61 301,200 
รวม 96 15,184,065 

แหลง่ทนุภำยนอกมหำวทิยำลัย 

6. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 4 1,140,000 
7. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1 336,000 

รวม 5 1,476,000 

รวมทั้งสิน้ 101 16,660,065 
 

ตำรำงที่ 21 งบประมำณสนับสนนุโครงกำรวิจัย  จ ำแนกตำมหน่วยงำนและแหลง่ทนุ 

ที ่ หน่วยงำน ทนุภำยใน ทนุภำยนอก รวม ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชวีภาพ 1,418,727 300,000 1,718,727 10.32 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 2,365,960 380,000 2,745,960 16.48 
3. คณะวิทยาการจดัการ 1,050,820 796,000 1,846,820 11.09 
4. คณะศกึษาศาสตร ์ 1,163,702 - 1,163,702 6.98 
5. คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,527,741 - 2,527,741 15.17 
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 495,075 - 495,075 2.97 
7. สถาบันวจิัยและพฒันา 3,862,040 - 3,862,040 23.18 
8. ส านักงานอธิการบดี   2,300,000 - 2,300,000 13.81 

รวมทั้งสิน้ 15,184,065 1,476,000 16,660,065 100.00 
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ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

               ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็นทุนวิจัย 
จากงบประมาณแผ่นดิน 14 โครงการ เป็นเงิน 7,539,300 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 19 โครงการ เป็นเงิน 4,343,565 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายอธิการบดี  
1  โครงการ  เป็นเงิน 800,000 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคคลภายนอก  1 โครงการ เป็นเงิน 2,400,000 บาท  
ทุนวิจัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศกึษา 61 โครงการ  เป็นเงิน 301,200  บาท  รวมทั้งส้ิน 96 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน   
15,384,065 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ตำรำงที่ 22 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณแผ่นดนิ  
 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

1. การพัฒนาวิธกีารต้นทนุต่ าในการท าใหก้ลีเซอรีนบริสทุธิ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า กลีเซอรีนที่เปน็ผลพลอยจากกระบวนการผลิตปาล์มน้ ามัน
เพื่อประยกุต์ใชใ้นอุตสาหกรรมอัลคิดเรซิน 

ดร.วรีนุช  สระแกว้ 
น.ส.ดัชชน ี ไกรศิริ 

297,180 คณะ
วิทยาศาสตร ์

2. การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟตทีแ่ยกได้จาก
จันทน์กะพ้อ ราชพฤกษล์ าดวน เลี่ยน และอินทนลิน้ า บริเวณ  
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

ดร.พรเทพ ชมชื่น 
น.ส.วรรณา วิโรจน์แดนไทย 
นายพฤทธิ์เลศิ บญุเลศิ 

260,910 คณะ
วิทยาศาสตร ์

3. การพัฒนาคอนกรตีผสมเถา้ลอยและผงหนิปูนเม่ือใชผ้งหนิปูนที่มี
ความละเอียดตา่งกัน 

นายสุภิชาต ิเจนจิระปัญญา 
ผศ.ดร.ปิตศิานต ์กร้ ามาตร 

423,540 คณะ
วิทยาศาสตร ์

4. ความหลากหลายของพืชสมุนไพรต้านเซลล์มะเร็งและการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพในบริเวณป่าชุมชนบา้นเขาราวเทียนทอง  
ต าบลเนินขาม อ าเภอเนนิขาม จังหวัดชยันาท (โครงการระยะที่ 2) 

ดร.สกุานดา ไชยยง 
น.ส.อังคณา อินตา 

น.ส.พิชญา มังกรอัศวกลุ 
ดร.กติติพล กสิภาร ์

ดร.อาภาภรณ์ เมนะคงคา 

277,470 คณะ
วิทยาศาสตร ์

5. การจดัการองคค์วามรู้การท่องเทีย่วเชิงพทุธดว้ย 
ออนโทโลจีเพื่อจัดท าแอพลิเคชนัส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 
กรณีศึกษา จังหวัดชัยนาท 

น.ส.ภทัรมน กล้าอาษา 
น.ส.ขวัญฤทัย บญุยะเสนา 

453,690 คณะวิทยาการ
จัดการ 

6. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศกัยภาพชมรมผูสู้งอาย ุ
เพื่อเสริมสรา้งสขุภาวะของผูสู้งอายุในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.จุไรรัตน ์ 
ทองค าชืน่วิวัฒน ์

349,110 คณะวิทยาการ
จัดการ 

7. การพัฒนาชุดฝึกอบรมผูป้กครอง เรื่อง การพัฒนาเด็กปฐมวยัดว้ย
การสรา้งวินัยเชิงบวกในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาต ิ 364,000 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

8. การพัฒนารปูแบบการเสริมสร้างทกัษะทางปญัญาของนักศกึษาคร ู
คณะครศุาสตร์/ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏดว้ยการเรียนรู้
แบบการจดัการความรู ้

ผศ.ดร.วลิาวัณย ์ 
จารุอริยานนท ์

333,090 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

9. การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ส าหรับนกัศึกษาปรญิญาตรีโดยผา่นรปูแบบการจัดการเรยีนรู ้
บนสังคมฐานความรู ้กรณีศกึษา ภาษาฝรั่งเศสในบรบิทอาเซียน 
 

ดร.ปยิจิตร สังข์พานิช 
 

332,550 คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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ตำรำงที่ 22 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณแผ่นดนิ (ตอ่)   
 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

10. 
 

การท่องเที่ยวแหล่งทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เมืองสรรคบุรี จังหวดัชัยนาท 

นางวาสนา  โปร่งจิต 
ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต 

349,380.00 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

11. การจดัการความขดัแย้งทางการเมืองในจงัหวัดชยันาท น.ส.ทัศนีย ์สาแก้ว 
น.ส.วลิาสินี ชูทอง 

236,340.00 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12. การพัฒนาศกัยภาพการท่องเทีย่วลุ่มแม่น้ าจังหวดัชัยนาท น.ส.ภทัรพร กิจชัยนุกูล 
ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน ์

    500,130 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

13. โครงการตดิตามและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ดร.วรนารถ ดวงอุดม 1,540,730 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

14. โครงการตดิตามและเผยแพร่ การวิจัยเพื่อพัฒนาและท้องถิ่น ดร.วรนารถ ดวงอุดม 1,821,180 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา 

รวม  14 โครงกำร   งบประมำณทั้งสิน้ 7,539,300 บำท 

  
ตำรำงที่ 23 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

1. การใช้เชื้อราไมคอร์ไรซาเพื่อสร้างความตา้นทานโรค 
และเพิ่มการเจรญิเตบิโตของกิ่งตอนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา 

นางสาวจติรยา จารุจิตร ์
ดร.อ านาจ  ภักดีโต 

500,000 
 

เกษตรและชวีภาพ 
 

2. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแคฝรั่งและการใช้
ประโยชนใ์นการเพิ่มคณุภาพของดินชดุจังหวัดชยันาท 

นายสุวิจักขณ ์ อรุณลักษณ ์
ผศ.สุเมธี กติติพงศ์ไพศาล 

379,140 
 

เกษตรและชวีภาพ 

3. อิทธิพลของกระบวนการท าแห้งต่อคุณภาพ  
แอนโทไซยานนิในผงสีจากมะนาวไม่รู้โห ่
 

ดร.จันทรรัตน ์พิชญภณ  
ดร.ศริส ทองเชื้อ 
ดร.อ านาจ  ภักดีโต 

257,723 
 

เกษตรและชวีภาพ 

4. การพัฒนารปูแบบไม้ดดัไทยดว้ยแคฝรั่ง ดร.ศริส ทองเชื้อ 190,664 เกษตรและชวีภาพ 
5. เซ็นเซอร์เปลี่ยนสีได้ของซิ้งค์ฟีนิลเอโซพอร์ไฟริน 

 
นายปรีชา เทียมปัญญา 177,060 วิทยาศาสตร ์

6. การประเมินประสิทธภิาพการใช้งานของคอนกรีตมวลเบา 
แบบมีรูกลวง 

ดร.จรลั รัตนโชตินนัท ์
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน ์

229,189 
 

วิทยาศาสตร ์

7. การปรบัพฤตกิรรมการบริโภคผกัและผลไม้ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้สือ่การเรยีนรู ้

นางสาววิธิดา สิริทรัพย์เจริญ 150,000 
 

วิทยาศาสตร ์
 

8. ฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัหยาบทีไ่ด้จากการเพาะเลี้ยง
เห็ดกินได้ในอาหารเหลวเพื่อใชป้ระโยชนท์างเครื่องส าอาง 
 

ดร.สุกญัญา เจียมวรนนัท์กลุ 394,611 
 

วิทยาศาสตร ์
 

9. การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในฝา่ยงานวชิาการ
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

น.ส.สุพรรณา พราวแดง   36,000 
 

วิทยาศาสตร ์

10. อิทธิพลของโครงสรา้งผู้ถือหุ้นและขนาดกจิการต่อการจัดการก าไร นายอนวุัฒน์ ภักด ี
ผศ.ยุพดี พสาศลักษณ ์
ผศ.อายะวดี ซันประสทิธิ ์

 98,070 
 

วิทยาการจัดการ 
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ตำรำงที่ 23 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนวิชำกำร (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

11. การพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาผา่นช่องทาง 
การสื่อสารแบบออนไลนส์ าหรับนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวปุณณภา เบญจเสวี
นายชนินทร์ พุ่มบัณฑิต 

109,950 วิทยาการจัดการ 

12. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับความสามารถทางดา้นทฤษฏ ี
ดนตรีสากล 

น.ส.จุฑามาส สุกิตติวงศ ์
นายปองภพ สุกติตวิงศ ์

227,892 
 

ศึกษาศาสตร ์
 

13. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรับนกัศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

นายสุธน วงคแ์ดง 
น.ส.ภาณุมาส เศรษฐจันทร 
นายวีระพงษ ์สิงห์ครธุ 

228,720 
 
 

ศึกษาศาสตร ์
 

14. นาฏยประดษิฐ์ชุด ระบ านางในจนัทรเกษม 
 

นายขรรค์ชัย หอมจันทร ์
ผศ.ดร.บปุผาชาติ  
อุปถัมภ์นรากร 

274,043 
 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

15. การออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถา่นดดูกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
ส าหรับกลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวดัชัยนาท 

ผศ.ประชิด ทิณบุตร 
 
 

267,000 
 
 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

16. ความสัมพันธร์ะหวา่งลักษณะการเรียนรูก้ับพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นายสันติภูม ิ ราชวิชา  92,978 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

17. การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พืน้ที่เสีย่งสูงต่อการ
เกิดอาชญากรรมในซอยเสือใหญ่อุทศิ 

น.ส.พทัธนนัท์ รัตนวรเศรวต 135,450 
 

มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

18. ผลของสารสกัดจากใบพล ู(Piper betle) ต่อการยบัยั้งการแสดงออกของ
โปรตนีวลิ์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลอืดขาวเพาะเลีย้ง ชนิด K562 
 

นายเมธ ีรุ่งโรจน์สกลุ 
รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ 
รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 

495,075 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

19. การพัฒนาระบบรายงานการใช้พ้ืนทีใ่ช้สอยอาคารจนัทรา-กาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

นายชนะภยั ทะมาตร ์
นายวิมล มิระสิงห ์

100,000 ส านกังานอธิการบดี
(กองกลาง) 

 

รวม 19  โครงกำร จ ำนวนงบประมำณทั้งสิน้ 4,343,565 บำท 
  

   ตำรำงที่ 24 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

1. พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม จากอดตี 
สู่ปัจจุบนั 

นายธีรพงศ ์ไชยมังคละ
นางสาวสุดารา สจุฉายา
นายธีรนันท ์ช่วงพิชิต 

800,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

รวม 1  โครงกำร จ ำนวนงบประมำณทั้งสิน้ 800,000 บำท 

 

   

 



 

44          รายงานประจ าป ี2559 

ตำรำงที่ 25 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงินรำยได้ โครงกำรประวัติศำสตร์และกำรเปลี่ยนแปลงของทุ่งบำงเขน 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

1. ประวัตศิาสตร์และการเปลีย่นแปลงของทุง่บางเขน ศ.ดร.พรรณ ีบวัเลก็  
และคณะ 

2,200,000 ส านกังานอธิการด ี

รวม 1 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้สิน้ 2,200,000 บำท 

 

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับนักศึกษำ 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หน่วยงำน 

1. การเสริมถา่นกระดกูสตัวใ์นดนิร่วมกบัน้ าส้มควนักระดูก 
ผลของการเจริญเติบโตของกะหล่ าดอก 

นายชนินทร์ กล่ ากลาย นายสุวิจักษณ ์ 
อรุณลักษณ ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

2. การศึกษาวัสดุบ ารุงดินในการเก็บความชืน้และแรธ่าต ุ
ของต้นข้าวโพดทีป่ลูกด้วยชุดดนิ อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

นายกฤษฏิ์ โสวรรณ ี นายสุวิจักษณ ์ 
อรุณลักษณ ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

3. ทดสอบปลูกเมล่อนกระถางในพื้นทีค่อนโด 
 

นายประสาน ปีรติวรกุล น.ส.จติรยา จารุ
จิตร ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

4. ศึกษาน้ ามูลไส้เดือนผสมน้ าหมักจุลินทรยี์ 3 ระดบั  
ความเข้มข้นที่มีผลต่อการเจรญิเตบิโตต่อผักกาดหอม 
ในระบบไฮโดรโปนกิส ์

นายรชต รูปชัยภูมิ ผศ.โกเมนทร์  
บุญเจือ 

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

5. อิทธิพลของความเข้มแสงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของพรรณไม้น้ า 

นายกฤษณะ นนท์ค าภา ผศ.โกเมนทร์  
บุญเจือ 

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

6. การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ 7 ชนิดใน 3 ระดบัความเข้มขน้  
โดยการฉีดพ่นทางใบของผักกาดหอมในระบบอินทรีย ์
ไฮโดรโปรนกิส ์

นายนันทพล สัญญโม ผศ.โกเมนทร์  
บุญเจือ 

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

7. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
โรคใบไหม้ในข้าวสายพันธุ์อ่อนแอ 

น.ส.พณัธิญา  
พงษ์วิบลูย ์

นายสุวิจักษณ ์ 
อรุณลักษณ ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

8. การศึกษาสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยบัยัง้โรคขอบใบแห้ง
ในขา้วสายพนัธุ์อ่อนแอ 

น.ส.สมฤทัย สกลุแฟง นายสุวิจักษณ ์ 
อรุณลักษณ ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

9. การจดันิทรรศการภาพถา่ยวิถีชีวิตเกษตรกรจังหวดั
สมุทรสงคราม 

นายเวสารัส ม่ันคง ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

10. พัฒนาเสน้ทางการท่องเทีย่วเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเกษตร  
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

น.ส.ขวัญฤทัย โสชะนะ ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

11. การศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายของ
ทรัพยากรการท่องเทีย่วทีต่ลาดน้ าอัมพวา 

นายนฤมิตร เบน็ซ ู ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

12. ทัศนคติดา้นการตลาดของผู้บริโภคน้ าตาลมะพรา้วโครงการ
อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายกติตศิักดิ ์กิตติกลุนท ี ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 
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ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณเงินรำยได้ ส ำหรับนักศึกษำ  (ต่อ)   

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หน่วยงำน 

13. การประเมินโครงการสวนในขวดแกว้ นายวนสั โตะ๊แอใบเซ็น ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

14. การศึกษาประสทิธผิลของวสัดุเพาะเหด็ถัง่เช่าสทีอง 
ใช้แล้วเพื่อเสริมรักษาโรคไตเรื้อรังในสุนัข 

นายอัครพนธ ์เสารส์วสัดิศ์ร ี
น.ส.ณิชา พวงอาจ 

ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล 
พหลภาคย ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

15. การศึกษาฤทธิย์าสลบพืชสมุนไพรกานพลู และขิงสด  
เพื่อการขนถา่ยปลาสวยงาม 

น.ส.ช่อฟา้ แกว้พวง ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล 
พหลภาคย ์

4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

16. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวตา่งประเทศที่มีต่อ
การท่องเที่ยวในตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายนฤมิต พานอ่ิมมะเริง ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

17. ปัจจัยการตดัสนิใจในการกลบัมาอีกครั้งของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

น.ส.ชลติา นิมา ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

18. การออกแบบภูมิทัศน์ส าหรับระเบยีงคอนโด กรณีศึกษา 
ซัน สตชิ อพารท์เม้นท ์

นายสุทธิพงษ์ มะหะมาน ดร.ศริส ทองเชื้อ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

19. การศึกษาวัสดุปลูกและสารเร่งการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมกบัการปลกูมันเทศญีปุ่่น 

นายวีรศกัดิ์ สเุหร็น น.ส.จติรยา จารุจิตร ์ 4,800 เกษตรและ
ชีวภาพ 

20. ฤทธิ์ยบัยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ 
Staphylococcus ของสารสกดัหยาบ มะเขือพวง 
(Solanum Torvum Sw.) และ 
มะเขือเปราะ (Solanum virginianum L.) 

นายพลวัฒน ์บุญชูรอด รศ.ดร.สภุาคย ์ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 วิทยาศาสตร ์

21. ฤทธิ์ยบัยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ 
Staphylococcus จากสารสกดัหยาบใบขี้เหล็ก (Senna 
siamea Lam.) และใบสะเดา (Azadirachta indica) 

น.ส.สแกวลัย ์ อินธิจักร รศ.ดร.สภุาคย ์ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 วิทยาศาสตร ์

22. ฤทธิ์ยบัยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ 
Staphylococcus จากสารสกดัหยาบใบและกลบีดอกบวั
หลวง (Nelumbo nucifera) 

นายอานุรตัน ์วนิชชานนท ์ รศ.ดร.สภุาคย ์ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 วิทยาศาสตร ์

23. ผลของ 6-เบนซลิอะมิโนพวิรีนที่มีต่อการชักน าใหเ้พิ่ม
จ านวนยอดของขิง (Zingiber officinale Roscoe)  
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

นายจกัรพันธ์ มาลยั ผศ.พรทิพย์  
เทิดบารมี 

5,000 วิทยาศาสตร ์

24. ผลของ 6-เบนซลิอะมิโนพวิรีนที่มีต่อการชักน าใหเ้พิ่ม
จ านวนยอดของปทุมมา (Curcuma alismatifolia 
Gagnep.) โดยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ 

นายเอกชัย เมธีสุทธินนัท ์ ผศ.พรทิพย ์
 เทิดบารมี 

5,000 วิทยาศาสตร ์

25. ผลของ 6-เบนซลิอะมิโนพวิรีนที่มีต่อการเพิ่มจ านวน
กล้วยปา่(Musa acuminate Colla) โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

น.ส.ณัฐกานต์ ส่องแสง ผศ.พรทิพย์  
เทิดบารมี 

5,000 วิทยาศาสตร ์

26. ผลของ 6-เบนซลิอะมิโนพวิรีนที่มีต่อการชักน าใหเ้พิ่ม
จ านวนยอดของขา้วหอมมะลิ กข10 (Oryza sativa L.) 
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

น.ส.จิรัชญา รอดรนั ผศ.พรทิพย์  
เทิดบารมี 

5,000 วิทยาศาสตร ์

27. ฤทธิ์ยบัยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ 
Staphylococcusaureus ของสารสกัดหยาบใบมะม่วง 
หิมพานต ์(Anacardium occidentale) 

น.ส.สุพัชญา คงพ่วง ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  
ดุลสัมพันธ ์

5,000 วิทยาศาสตร ์

 



 

46          รายงานประจ าป ี2559 

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงนิรำยได้ ส ำหรับนกัศึกษำ  (ตอ่)  

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หน่วยงำน 

28. ฤทธิ์ยบัยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ 
Staphylococcus aureus ของสารสกดัหยาบ 
จากใบชุมเหด็เทศ (Cassia alala L.) 

น.ส.ณัฐฐา อะทาโส ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ 
ดุลสัมพันธ ์

5,000 วิทยาศาสตร ์

29. ฤทธิ์ยบัยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escheriohia coli และ 
Staphylococcus aureus จากสารสกดัหยาบใบบวับก 
(Centella asiatica) 

น.ส.สวุรรณี รกัษ ี ดร.พรเทพ ชมชื่น 5,000 วิทยาศาสตร ์

30. ฤทธิ์ยบัยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus ของสารสกดัหยาบผักกระสัง 
(Peperomia pellucida) และผักแพว (Persicaria odorata) 

น.ส.พัชนวีรรณ  
อ่อนสัมฤทธิ ์

ดร.พรเทพ ชมชื่น 5,000 วิทยาศาสตร ์

31. ฤทธิ์ยบัยั้งเชื้อ Escheriohia coli และ Staphylococcus 
aureus ของสารสกดัหยาบจากผกัคะน้า (Brassica 
albroglabra) และผักกวางตุ้ง (Brassica pekinensis) 

นายอุดมศักดิ ์แซ่ตี ้ ดร.พรเทพ ชมชื่น 5,000 วิทยาศาสตร ์

32. ผลติภัณฑ์วุน้กรอบแก่นฝาง น.ส.ประภาพร ภูมิช่วง 
น.ส.ปัณฑิรา เมืองจันทร ์
น.ส.ศิวพร นวพันธ ์
น.ส.วรรษมน นะราชา 

น.ส.สายชล ทองค า 5,000 วิทยาศาสตร ์

33. ผลติภัณฑ์ไอศกรีมถัว่แระญีปุ่่น น.ส.สดุาภรณ์ สีแกว้ 
น.ส.อุมาพร สนองคุณ 
น.ส.สิรินทร์เทพ วิจิตร

ประภาพงษ ์
นายศรันย์ เชื้อแฉ่ง 

น.ส.สายชล ทองค า 5,000 วิทยาศาสตร ์

34. ผลติภัณฑ์เส้นขนมจีนขม้ินชัน น.ส.ชนรดี ชูทอง 
น.ส.ดุจฤดี จือทรวง 

น.ส.ฤทัยรตัน์ สุวรรณสุข 
น.ส.วาสนา ทองเพ็ชร ์

น.ส.สายชล ทองค า 5,000 วิทยาศาสตร ์

35. การพัฒนาผลติภัณฑ์ขา้วหมากไรซ์เบอรร์ี่ น.ส.สุมิตรา เผ่าเพ็ง 
น.ส.กฤษณา ทองน้อย 
น.ส.สุภาภรณ์ สิงสีสขุ 
น.ส.ศิรดา อยูแ่พ 

 

น.ส.สายชล ทองค า 5,000 วิทยาศาสตร ์

36. การพัฒนาผลติภัณฑ์ขนมผิงจากน้ าเตา้หู้ น.ส.ปวิชญา พุ่มพวง 
น.ส.ทยาตา บรรจงปร ุ
น.ส.สุกญัยา ยีมิน 

น.ส.สุภรตัน์ บญุมาเลศิ 
น.ส.พลอยไพลนิ มหานลิ 

น.ส.วิธดิา  
สิริทรัพย์เจริญ 

5,000 วิทยาศาสตร ์

37. ขนมเบื้องเสริมสตอเบอร์รี่ฟรีซดราย น.ส.พรรณราย ศักดิ์เจริญ 
น.ส.นพวรรณ จันทรา 
น.ส.จนัทิมา มากศิร ิ
น.ส.ศศธิร ศิริอ านาจ 

น.ส.วิธดิา  
สิริทรัพย์เจริญ 

5,000 วิทยาศาสตร ์
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 ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจยัทีไ่ด้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงนิรำยได้ ส ำหรับนกัศึกษำ  (ตอ่)  

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หน่วยงำน 

38. ผลติภัณฑ์ขนมครกเสริมสารกาบาจากข้าวกล้องงอก นายพลากร โหมดตาด 
น.ส.วรรณพร  
เกิดสมบูรณ ์

น.ส.ปิยวรรณ สขุหน ู
นายปุรเชษฐ์ จิตเสนาะ 

น.ส.วิธดิา  
สิริทรัพย์เจริญ 

5,000 วิทยาศาสตร ์

39. ผลติภัณฑ์แป้งเครปเสริมแกน่ตะวนั น.ส.จุฑามาศ อบทม 
น.ส.ศศธิร มวลทอง 
น.ส.สิริภา กลกสินธ ์
น.ส.เกศริน ชูเดช 

ผศ.นัทญา  
จะเรียมพันธ ์

5,000 วิทยาศาสตร ์

40. ผลติภัณฑ์อาหารวา่งประเภททอดเสริมโปรตนี 
จากถัว่แระญีปุ่่น 

นายอภศิักดิ์ หารนิชัย 
น.ส.จริยา หาญยทุธ 

น.ส.พรนลิน เทนิกระโทก 
นายณัฐวุฒิ กล้าณรงค ์

รศ.ดร.ศรุดา  
ปัญญาโรจน์รุ่ง 

5,000 วิทยาศาสตร ์

41. ข้าวเกรียบข้าวไรซ์เบอร์รี ่ น.ส.อรอุมา ยาวงษ ์
น.ส.มิลัลตี พรานเชื้อ 
น.ส.ปัทมา โสภูงา 
น.ส.เกตน์สิรี ยอดด า 

รศ.ดร.ศรุดา 
 ปัญญาโรจน์รุ่ง 

5,000 วิทยาศาสตร ์

42. ผลติภัณฑ์น้ าสลดัเสริมเยื่อแกว้มังกรเพื่อสุขภาพ น.ส.กัญญา บ ารุงคีรี 
น.ส.ฐติิพร ศรีหานาม 
น.ส.นัทกมล สุจปลื้ม 
นายฉตัรชัย เรืองเจรญิ 

รศ.ดร.ศรุดา  
ปัญญาโรจน์รุ่ง 

5,000 วิทยาศาสตร ์

43. ระบบบริหารจัดการการเขา้ชั้นเรยีนดว้ยเครื่องสแกน
ลายนิว้มือ 

นายชนินทร์ ค าแหง 
นายธนวัฒน์ รัตนประภา 

ผศ.เอกพรรณ 
ธัญญาวินิชกลุ 

5,000 วิทยาศาสตร ์

44. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ 
อู่ซ่อมรถยนต์กรณีศึกษาอู่เอียดการชา่ง 

น.ส.ศุภธดิา คงตุก 
น.ส.กรรณกิาร์  
พรมประดษิฐ 

น.ส.นันทวรรณ อาร ี
น.ส.เนตรนภา  พิมพ์อุบล 
น.ส.สุพรรษา นรวรรณ ์

นายสุรเชษฐ ์ 
จันทร์งาม 

5,000 วิทยาการ
จัดการ 

45. การพัฒนาแอฟพลิเคชั่นแนะน าคณะวทิยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษมบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด ์

น.ส.ศิวาพร นัทธีเจรญิ 
น.ส.กฤษณา ไพรสวรรค ์
นายนลิทศัน์ นากรณ ์

นายพงศกร อังคเศกวนิัย 
นายวรายุทธ พงษเ์จริญ 

นายสุรเชษฐ์  
จันทร์งาม 

5,000 วิทยาการ
จัดการ 

46. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการ
ความรู ้คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏจนัทรเกษม 

น.ส.ณัฐสดุา นิพพานนท ์
นายธีกานต์ น้อยสา 

นายธัญญากานต์ วิฑูรย์พันธ ์
น.ส.ขวัญจิรา เกตุแกว้ 
น.ส.วนดิา ดนตร ี

นายสุรเชษฐ์  
จันทร์งาม 

5,000 วิทยาการ
จัดการ 
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ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงนิรำยได้ ส ำหรับนกัศึกษำ  (ตอ่)  

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หน่วยงำน 

47. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลชุมนุม 
ของฝา่ยกิจการนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ขวัญสุดา ภิรมย ์
น.ส.จนัทิมา หิ้วหิน้ 

น.ส.สุภาวรรณ กลัโยธิน 
น.ส.นฤมล ดษิฐ์เจรญิ 
น.ส.ศศธิร ศรีตะลา 

นายสุรเชษฐ์  
จันทร์งาม 

5,000 วิทยาการจัดการ 

48. การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรกึษา กรณีศกึษา  
สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกิจคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นายธรรมนญู กลิ่นมา 
นายเจษฎา อินทองค า 
นายอนทุัย ทดับญุ 
นายกติติพล ศรีคณู 
นายวรวิตร์ อัศนธรรม 
นายนฤพัทธ ์สวุรรณทัต 

นายสุรเชษฐ์  
จันทร์งาม 

5,000 วิทยาการจัดการ 

49. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการปฏิบัติงาน
บุคลากร คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

น.ส.มลิวลัย์ แปรงปนั 
น.ส.มนันพัทธ์  
เปี่ยมสมบูรณ ์

น.ส.ทิพย์วารี ปญัญาวิชา 
น.ส.มณีรัตน์ งามเลิศ 
น.ส.อรอนงค์ สุดว้ง 

นายสุรเชษฐ์  
จันทร์งาม 

5,000 วิทยาการจัดการ 

50. การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริการขนส่งสินค้า
กรณีศึกษาหา้งหุ้นส่วน จ ากัด เอ็นพี.เอสที.เอ็กซ์
เพรส 

นายปรัชญา  เหลืองกระโทก 
นายศุภกร ตู้เจรญิ 

น.ส.มุฑิตา 
 เปลีย่นศรีเมือง 

น.ส.ไอลดา โสไหวพรบิ 

นายเอกบดินทร์  
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

51. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลสหกิจศกึษา คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นายเกศทอง อ่ิมละมัย 
นายไชยยศ เทิดสิริภัทร 
นายชาตชิาย สทุธิโรจน ์
นายนิรัติศัย เครือรตัน ์
น.ส.ปรศินา เมืองมุงคุณ 

นายเอกบดินทร์  
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

52. ผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมือโดยใช้
เทคนคิจิ๊กซอวเ์รื่องระบบต่าง  ๆในรา่งกายมนุษย์
และสตัวส์ าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนหอวัง 

น.ส.ดาริกา พงษ์เผา่พงษ ์ ผศ.ดร.สุรางค์  
ธรรมโวหาร 

5,000 ศึกษาศาสตร ์

53. ผลการจัดการเรียนรู้ดว้ยชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาวทิยาศาสตร ์
ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกลา้ 

น.ส.อภญิญา ศรีสขุ น.ส.วราภรณ์  
นันทิยกลุ 

5,000 ศึกษาศาสตร ์

54. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาท่าร า นางสาวนติยา  ช่วงอุดม 
นายพจน์ พันธุ์เมฆา 

ผศ.ดร.
บุปผาชาต ิ

อุปถัมภ์นรากร 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

 



 

        มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม           49 

ตำรำงที่ 26 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณเงนิรำยได้ ส ำหรับนกัศึกษำ  (ตอ่)  

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย 
อำจำรย ์
ที่ปรึกษำ 

งบประมำณ หน่วยงำน 

55. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาเครื่องประดับ นางสาวเกศราพร 
สุขะอาคม 

นายธรรมรตัน์  
โถวสกลุ 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

56. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาเครื่องแต่งกาย นางสาวจติติกาญจน ์
แปลกสูงเนนิ 

นายธรรมรตัน์  
โถวสกลุ 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

57. นาฏยวิจัย ชุดตงสะลอ : กรณีศึกษาเครื่องดนตร ี นางสาวจันทรัศม์ 
การเจน 

น.ส.ศุภวรรณ เบ
กาเปเรซ 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

58. นาฎยประดษิฐ ์ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึษาท่าร า น.ส.ธนานนัท ์ค าหอมรื่น 
น.ส.ปฏณิญา ไชยยา 

ผศ.ดร.
บุปผาชาต ิ

อุปถัมภ์นรากร 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

59. นาฎยประดษิฐ ์ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึษา 
เครื่องประดบั 

นายบุญญฤทธิ์ น้ ามิตร นายธรรมรตัน์  
โถวสกลุ 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

60. นาฎยประดษิฐ ์ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึษาเครื่อง
ดนตร ี

นางสาวสุพัตรา ประไพ นายธรรมรตัน์  
โถวสกลุ 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

61. นาฎยประดษิฐ ์ชุด ลอยมาศ : กรณีศกึษา 
แต่งกาย 

นางสาวกนกนวล  
ทองด้วง 

นายธรรมรตัน์  
โถวสกลุ 

5,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

รวม 61 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้สิน้ 301,200 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50          รายงานประจ าปี 2559 

ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทนุภายนอกมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ปีงบประมาณ 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินงานวิจัยจากภายนอก  

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน  1,140,000 บาท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 336,000 บาท  รวมทั้งส้ิน  5  โครงการ  เป็นเงิน 1,476,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ตำรำงที่ 27 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำกงบประมำณแผ่นดนิ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ (สกอ.)  

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 

1. การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัวข์าข้อปล้องขนาด
ใหญใ่นแปลงเกษตรกรเพื่อสนบัสนุนการตรวจประเมินเกษตร
อินทรีย ์

ผศ.โกเมนทร ์ บุญเจือ 300,000 เกษตรและชวีภาพ 

2. ผลการใชบ้ทเรยีนออนไลน์เรื่องทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 ที่มีต่อการเสริมสรา้ง
ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรมของนกัเรียนในโรงเรียนเบญจมา
ราชานสุรณ ์

รศ.ดร.สุภาคย ์  
ดุลสัมพันธ ์

100,000 วิทยาศาสตร ์

3. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดา้นสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนา
ผลติภัณฑ์รักษาโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาจากต ารายา
สมุนไพร ลูกศษิย์หลวงปู่สขุจังหวัดชัยนาท 

นายนิยม สุทธหลวงและคณะ 280,000 วิทยาศาสตร ์

4. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการื้อฟื้นแหล่งท่องเที่ยวทีต่าย
แลว้ดว้ยทนุทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 

นายพิชิต ธิอ่ิน 460,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 4 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้สิน้ 1,140,000   บำท 

 

ตำรำงที่ 28 โครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนนุจำก องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที ่ ชื่อโครงกำร ผู้วิจัย งบประมำณ หน่วยงำน 
1. การประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น.ส.อาจารีย์  

ประจวบเหมาะ 
336,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 1 โครงกำร รวมงบประมำณทัง้สิน้ 336,000 บำท 
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ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบตา่ง  ๆซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกจิหลักของมหาวทิยาลัย 

เพื่อการสร้างศักยภาพประชาชน ชุมชน สังคม รูปแบบการให้บริการทางวิชาการทีม่ีหลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้ การสาธติ  

การฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษาจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ  การจัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะ ตลอดจนท างานวิจัยเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ

พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และยังสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ต่างๆ โดยเฉพาะการท าหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการบริการวิชาการ ทั้งส้ิน 66 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 4,093  คน โดยหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ เพื่อการมุ่งสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  

  ตำรำงที่ 29 สรุปผลกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่สงัคม ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559  ประเภทงบประมำณแผ่นดนิ  

หนว่ยงำน โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 4   55 100.00 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 7 631   87.93 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 7 808   82.00 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 359   88.53 
5. คณะวิทยาการจัดการ 12 465   78.53 
6. สถาบันวิจยัและพัฒนา 21 946   83.68 

รวม 55 3,264  86.78 
 

 ตำรำงที่ 30  สรุปผลกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2559 ประเภทงบประมำณเงนิรำยได ้  

หนว่ยงำน โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 

1. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 6 276 87.20 

2. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

2 553 70.20 

3. โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3 - - 

รวม 11 829 78.70 

 

 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2559  วันที่ 30 กันยายน 2559 



 

52          รายงานประจ าป ี2559 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรัก มีจิตส านึก 

ในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

และตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้เกิดการสร้างสรรค์และ 

การพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ที่เปน็รากฐานของสังคมและประเทศชาติ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งส้ิน 47 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 11,260 คน  

โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้  

ตำรำงที่ 31 สรุปผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ประเภทงบประมำณแผ่นดิน 

หนว่ยงำน โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 3     86 90.80 
2. คณะวิทยาศาสตร ์ 10 1,276 86.52 
3. คณะศึกษาศาสตร ์ 5 1,101 86.40 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 1,857 90.90 
5. คณะวิทยาการจัดการ 5 1,416 85.07 
6. ส านักศิลปะและวฒันธรรม 8 3,799      100.00 

รวม 34 9,535 89.95 
 

  ตำรำงที่ 32 สรุปผลกำรปฏิบตัิงำน ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ประเภทงบประมำณเงนิรำยได ้

หนว่ยงำน โครงกำร/กิจกรรม 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 

1. คณะวิทยาศาสตร ์ 1        64 91.20 

2. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 5      267 81.45 

3. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 2     150 82.20 

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3  1,187 89.82 

5. ส านักศิลปะและวฒันธรรม 2       57 92.00 

รวม 13 1,725 87.33 

 

 

 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2559  วันที่ 30 กันยายน 2559 



 

        มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม           53 

ด้านการบริหารจัดการความเสีย่ง 

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี 2559 

 จากการติดตามผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
รอบ 12 เดือน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนการบริหารจัดการ 
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกดิจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงโดยยึดแนวทางของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดล าดับความเส่ียง 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 6 พันธกิจ โดยน าปัจจัยเส่ียงที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก 
มาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม   
 จากการวิเคราะห์ความเส่ียงของ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเห็นว่าประเด็นความเส่ียงที่มีความเส่ียง
อยู่ในระดับสูงและสูงมากมี 4 เรื่อง ได้แก่  
 1) พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา  
 2) จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการลดลง  
 3) รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง  
 4) รายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น  
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียงใน 4 ประเด็น   โดยมอบหมาย 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด าเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง  ซึ่ง ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดและมกีาร
รายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  จากรายงานผลการติดตามพบว่ามีประเด็นความเส่ียง 
ที่มีระดับความเส่ียงลดลง 3 ประเด็นความเส่ียง ได้แก่  
 ประเด็นความเส่ียงที่ 1 พฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียง
ดังนี้  มีการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  จัดกิจกรรม 3D  กิจกรรมธรรมะรับอรุณ  
กิจกรรมจิตอาสา  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักศึกษา (ด้านเทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์) และมีกิจกรรมอบรมมารยาทไทย 
ให้กับนักศึกษา 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 2 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการลดลง   มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงาน 
เพื่อลดความเส่ียงดังนี้  การก าหนดภาระงานสอนที่ชัดเจน และมหาวิทยาลัยมีการจัดท าข้อบังคับ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน 
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.2559 
 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
 ประเด็นความเส่ียงที่ 3 รายจ่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ลดลง   มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานเพื่อลด 
ความเส่ียงดังนี้ มีการก าหนดเกณฑ์การเบิกจ่ายที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราการเบิกเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส าหรับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการท าโครงการ (หนังสือที่ ศธ 0662.01(2)/ว1165  
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558) ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทน 2) ค่าใช้สอย 3) ค่าวัสดุ 4) ค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ  
และ 5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีการก าหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า โดยแต่ละคณะ/ส านัก/ศูนย์ ได้มีการด าเนินการตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 
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ด้านการสนับสนุนและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารงานด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน  
ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร 
ของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาระบบที่ส าคัญ ดังนี ้ 
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี ้

  1. ระบบเครือข่ายแกนหลัก ความเร็วที่แกนกลางที่ 10 Gbps. ท าการเชื่อมต่อแบบวงแหวน สามารถท างาน  
                        ทดแทนกันได้หากช่องทางการส่ือสารในแกนหลักล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง  
                        ณ จุด กระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด 
 2. ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone ที่ทันสมัยกว่า 300 เลขหมาย ค่าบ ารุงรักษาต่ า  

3. มีศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่องแม่ข่ายชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบส ารองกระแสไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ท าความเย็นเฉพาะจุดท าให้
ประหยัดพลังงาน ระบบส ารองข้อมูล ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์เครือข่าย 

  4. ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIfi) จ านวน 160 จุด ครอบคลุมพื้นที่แนวราบทั้งหมด 
ระบบสำรสนเทศ 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งส้ิน 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  ระบบบริการการศกึษา (REG)  2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์  

  2.3 ระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ 2.4 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มตชิน  

  2.5 ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (WALAI AutoLib) 2.6 ระบบห้องสืบค้นออนไลน์  (WEBOPAC)               

3. ระบบสารสนเทศเพือ่การส่ือสาร 

  3.1 ระบบอีเมล ส าหรับบุคลากร     3.2 ระบบอีเมล ส าหรับนักศึกษา 

  
 
 
 
     

         ภำพเวบ็ไซตแ์ละระบบฐำนข้อมลู 
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ด้านความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร  ภายใต้ข้อตกลงต่าง  ๆ 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตำรำงที่ 33 ควำมร่วมมือกับสถำบันและองค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ที ่ สถำนศึกษำ/สถำบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนำม ประเทศ/จังหวดั 
ขอบขำ่ยควำม

ร่วมมือ 

1. Guangxi Normal University (แลกเปล่ียนฝึกประสบการณ์วิชาชพี) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 
2. Guangxi  Normal University (แลกเปล่ียนนักศกึษาฝึกสอนระยะส้ัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 
3. Guangxi  Normal University (รบัสอนภาษาจีนรูปแบบ3+1) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การจัดการ

เรียนการสอน 
4. Liaoning University of Traditional Chinese Medicine 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การจัดการ

เรียนการสอน 
5. Guangxi  Normal  University  for Nationalities   

(รับสอนภาษาไทยให้นักศกึษาจนี และภาษาจีนให้นักศึกษาไทย) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การจัดการ

เรียนการสอน 
6. Guangxi  Normal University  

(แลกเปล่ียนนักศึกษา โครงการ 3+1 วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกอื่นๆ) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 

7. Guilin Institute of Tourism   
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกัศึกษาจีนระยะสั้น) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

8. Huaqiao  University  (แลกเปล่ียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 

9. Guangxi University for Nationalities  
(แลกเปล่ียนนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบ3+1) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 

10. Guangxi  Normal  University  for Nationalities  
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกัศึกษาจีนระยะสั้น)   

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

11. University of Fukui ญี่ปุ่น วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

12. National Taichung University of Education ไต้หวัน วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

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

ฮังการ ี แลกเปล่ียนนักศกึษา 

14. The Budapest Business School  
(แลกเปล่ียนทางวิชาการ ดา้นหลักสูตร) 

ฮังการ ี วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

15. สมาคมไทยอเมริกันแหง่เซาท์ฟลอริด้าและวดัพุทธรังสีไมอามี สหรัฐอเมริกา วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

https://www.facebook.com/LiaoNingUniversityofTraditionalChineseMedicine/
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ตำรำงที่ 33 ควำมร่วมมือกับสถำบันและองค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย (ต่อ) 

 
สถำนศึกษำ/สถำบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนำม 

ประเทศ/จังหวดั 
ขอบขำ่ยควำม

ร่วมมือ 
16. โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การจัดการ

เรียนการสอน 
17. ส านักงานเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

18. ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

19. สมาคมนกัวจิัยและเพาะเหด็แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การจัด 
การเรียนการสอน 

20. เครือข่ายดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอดุมศกึษา 
ในภูมิภาคตะวันตก 

กรุงเทพมหานคร ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

21. เครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศประยุกต ์(ACTIS) 

กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การจัดการ
เรียนการสอน 

22. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร ด้านวชิาการ/การ
จัดการเรียนการสอน 

23. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจรติ (ป.ป.จ.) จังหวดัชัยนาท การปราบปรามทุจริต 

24. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพชื  จังหวดัชัยนาท บริการวชิาการ/วิจยั 

25. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวศิวกรรมเกษตร  จังหวดัชัยนาท บริการวชิาการ/วิจยั 

26. เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ. ในจังหวัดชยันาท จังหวดัชัยนาท โครงการพระราชด าร ิ

27. สาธารณสุขจงัหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า จังหวดัชัยนาท จังหวดัชัยนาท วิชาการ/การผลิต
อาหาร 

28. ชมรมลูกขุนสรรค ์จังหวัดชัยนาท จังหวดัชัยนาท ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

29. ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวดัชัยนาท จังหวดัชัยนาท บริการวชิาการ/วิจยั 

30. โรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวดัชัยนาท วิชาการ/การจัด 
การเรียนการสอน 

31. เครือข่ายดา้นประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกทีต่ั้งจังหวัดนครนายก 

จังหวดันครนายก ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

32. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย  จังหวดัสมุทรปราการ วิชาการ/การจัด 
การเรียนการสอน 

33. เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย มหาลัยเชียงใหม ่ บริการวชิาการและ
วิจัย 

34. บริษัท ไทยอินโด ปาร์มออยล์ แฟคทอรี ่จ ากดั จังหวดักระบี ่ วิชาการ/วจิัย 

35. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง จังหวัดกระบี่ จังหวดักระบ่ี วิชาการ/การจัด 
การเรียนการสอน 

ที่มา : งานวเิทศสัมพันธ์ คณะ สถาบนั 

 วันที่ 30  กนัยายน 2559     
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น โดยมีส านักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ดังนี้ 
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          ตำรำงที่ 34  ผลประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร หน่วย 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรประเมิน 

1 2 3 4 5 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน 

ท่ีได้ 
คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 

มิติภำยนอก 
กำรประเมินประสิทธิผล  60       4.1548  
1. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ 15 1 2 3 4 5 3.6667 3.6667 0.5500 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
    2.1 การผลิตบณัฑิต 
    2.2 การวิจัย 
    2.3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    2.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

(45) 
 
11.25 
11.25 
11.25 
11.25 

 
 
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 

 
 

0.3533 
0.4646 
0.5625 
0.5625 

กำรประเมินคุณภำพ  10       4.0590  
3. คุณภาพการให้บริการ 

    3.1 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
    3.2 ความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต่อสถาบันอุดมศึกษา 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

(10) 
5 
 
5 

 
1 
 
1 

 
2 
 
2 

 
3 
 
3 

 
4 
 
4 

 
5 
 
5 

 
3.83 

 
3.98 

 
3.8300 

 
3.9800 

 
0.1915 

 
0.1990 

มิติภำยใน 
กำรประเมินประสิทธิภำพ  10       3.0000  
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

    4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 
    4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

(5) 
2.5 

 
2.5 

 

 
75 
 

88 

 
78 
 
90 

 
81 
 

92 

 
84 
 

94 

 
87 
 

96 

 
49.26 

 
88.58 

 
1.0000 

 
1.2900 

 
0.0250 

 
0.0323 

5. การประหยัดพลังงาน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.2160 4.2160 0.2108 
กำรพัฒนำสถำบัน  20         
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับ 20 1 2 3 4 5 3.47 3.4700 0.6940 

            
น้ ำหนักรวม 100  3.8455 

  
 

ที่มา : ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา  
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ประมวลภาพกิจกรรม 
 

ส่วนที่   
 4 
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  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

กิจกรรมตลำดนัดแรงงำน 
วันท่ี 27 เมษำยน 2559 

 ณ สนำมกีฬำในร่ม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

กิจกรรมอำสำปลูกป่ำชำยเลน 
วันท่ี 27 มกรำคม 2559 

ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติกองทัพบก  จงัหวัดสมุทรปรำกำร 

วันวิทยำกำรจัดกำร 
วันท่ี16 - 17  มีนำคม 2559 

ณ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการผลิตบัณฑติ 

 
กิจกรรมปัจฉมินิเทศผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2558 คณะวิทยำกำรจดักำร 

วันท่ี 27 เมษำยน 2559 

 ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

 

โครงกำร Student EdPex  พัฒนำศักยภำพนักศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (ด้ำนวชิำกำรและประกันคุณภำพ) 
วันท่ี 18 - 19 มิถุนำยน 2559 

ณ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต วิทยำเขตสุพรรณบุรี 

พิธีมอบประกำศนียบตัรนักศึกษำนำนำชำติ ปีกำรศกึษำ 2558 
วันท่ี 18 พฤษภำคม 2559 

ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการวิจัย 
 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิำร เร่ือง กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย  
วันท่ี 4 - 6 สิงหำคม  2559 

ณ โรงแรมคลำสสิคคำมีโอ จังหวัดพระนครศรีอยธุยำ 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพฒันำทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเพื่อกำร
ประเมินผลโครงกำรส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

วันที่ 22 มถิุนำยน 59  
ณ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

โครงกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำร กำรจดักำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย (KM)  
เร่ือง กำรเขียนบทควำมวิจัยเพื่อกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

วันท่ี 28 กรกฎำคม 2559 
ณ  อำคำรจันทรำ-กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการวิจัย 
 

กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคกลำง-รัตนโกสินทร์ คร้ังท่ี 3 
วันท่ี 26 กันยำยน 2559 

ณ ห้องประชุม โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหำนคร 

เข้ำร่วมเผยแพร่งำนวิจยั “มหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2559  
(Thailand Research Expo 2016)” 
วันท่ี 17 และ  วัน 21 สิงหำคม 2559 

ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

โครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร เร่ือง กำรเขียนบทควำมวิชำกำรเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
วันที่ 6 กนัยำยน 2559 

ณ อำคำรส ำนักงำนอธกิำรบดี มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

อบรมกำรกำรพฒันำทักษะกำรเป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
ครูในสังกัดโรงเรียนเขตจตุจักร 

วันท่ี 15 มีนำคม  2559 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร 

กำรจัดกำรรูปแบบกำรผลิตและแปรรูปเห็ดฟำงและเห็ดนำงฟ้ำ 

วันท่ี 2 มีนำคม 2559 

ณ วัดสระไม้แดง อ ำเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนำท 

กิจกรรมกำรอบรมนักกำรออมและนักลงทุน 
วันท่ี 29 - 30 มีนำคม 2559 

ณ เทศบำทต ำบลห้วยงู อ ำเภอหันคำ จังหวัดชัยนำท 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

อบรมเชิงปฏิบัตกิำรวิธีกำรดูแลสุขภำพครูและนักเรียน 

วันท่ี 27 พฤษภำคม 2559  

ณ โรงเรียนมัธยมวดัประชำนิเวศน์ กรุงเทพมหำนคร 

ณI Fi’giupo,yTp,;yfxit=kobg;LmN 

 

 

ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

 
วันท่ี 7 สิงหำคม 2556 

 

กิจกรรมด้ำนภำษำ ศิลปกรรมและสังคมศำสตร์ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 

วันท่ี 28 มิถุนำยน 2559 

ณ โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร กรุงเทพมหำนคร  
 

กิจกรรมบริกำรวิชำกำรกำรดูแลสุขภำพด้วยศำสตร์แพทย์แผนจีน 

วันท่ี 20 พฤษภำคม 2559 

ณ วัดปัญญำนันทนำรำม จงัหวัดปทุมธำนี 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

วันมหำสงกรำนต์ สืบสำนประเพณีไทย 

วันท่ี 7 เมษำยน 2559 

ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

กรุงเทพมหำนคร 

 

 

ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

 
วันท่ี 7 สิงหำคม 2556 

 

 “ถนนคนรักษ์ไทย จันทรเกษมร่วมใจ รักษำวัฒนธรรม” 
วันท่ี 7 เมษำยน 2559 

ณ สนำมกีฬำในร่ม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

 
วันท่ี 7 สิงหำคม 2556 

 

กำรแสดงโขนผูห้ญิง เร่ืองรำมเกยีรติ์ ตอน ขับพเิภก 
วันท่ี 31 มีนำคม 2559  

ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท 

 
วันท่ี 7 สิงหำคม 2556 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

วันสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  
วันท่ี 9 กันยำยน 2559 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหำนคร 

งำนแสดงมุฑิตำจติ “ 9 รักร้อยใจสำยใยจันทรำ ” 
วันท่ี 21 กันยำยน 2559 

ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

กำรแข่งขันคีตะมวยไทย  คร้ังท่ี 1 

วันท่ี 2 กันยำยน 2559 

ณ สนำมกีฬำในร่ม มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 
 

ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอสรรคบุรี จงัหวัดชยันำท 

 
วันท่ี 7 สงิหำคม 2556 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม  

เลขท่ี  39/1 ถนนรัชดำภเิษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศัพท์ : 0-2942-6800  

โทรสำร : 0-2541-7113 

www.chandra.ac.th  
 

  แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 ที่ปรึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สุมาลี    ไชยศุภรากุล  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อนก   เทยีนบชูา   รองอธกิารบดีฝา่ยนโยบายและแผน และประกันคณุภาพการศกึษา  
 
คณะกรรมการด าเนนิงาน  

  
 ผู้อ านวยการ นางอจัฉรา         บางสุวรรณ์  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 กลุ่มงานบรหิารงานทั่วไป  นางสาวชุลกีร    เทพเฉลิม เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป 
 กลุ่มงานนโยบายและแผน  นางสาวจารดุา  สีสังข ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

   นางสาวแววตา  พันธง์าม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาววาสนา  ลักขะนตั ิ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นายฐติิวจัน์       ทองแกว้     นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ นางพชัริดา        บุญสวัสดิ ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวมาริสา  มัสตูล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  นางสาวนิสา      รชัตะนาวิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ    นายปรชัญา      ลาแพงด ี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
                                                             นายคมสัน         เพง่พิศ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

          รวมรวมขอ้มูล / ออกแบบปก 

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

                  

ขอขอบคุณ 

 

ผู้บริหำร / คณบดี / ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั / ศูนย์ / สถำบนั / กอง และบคุลำกร 

                มหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ทกุท่ำน 

                ที่ใหค้วำมอนเุครำะห์ขอ้มูลในกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2559 มำ ณ โอกำสนี ้

  

  

คณะกรรมการด าเนนิการจัดท ารายงานประจ าปี 2559 
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