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มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ พั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญา ดยการส่ ง เสริ ม วิ ช าการ วิ จั ย
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยดาเนินงาน
ตามพันธกิจ เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น และสั ง คม การก าหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ในการด าเนิ นงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ มุ่ ง สู่ พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวบรวมจัดทารายงานประจาปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสังคม และประชาคมจันทรเกษม และเป็น
บันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ผลงานความส าเร็ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป รากฏ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเทพลังกาย พลังใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสาเร็จของมหาวิทยาลัย ทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

( รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพ : หอนาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพพิธเี ปิดพิพิธภัณฑ์หอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์

ประวัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พื้นที่
จานวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งอยู่อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พื้นที่จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 415 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษมพั ฒนาจากโรงเรี ยนฝึ กหั ดครู มั ธยมสู่ วิ ทยาลั ยครู จั นทรเกษม สถาบั นราชภั ฏ
จันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามลาดับดังนี้
 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยม
รับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยม ปีที่ 8 มาศึกษาต่อ
เพื่อเลื่อนฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม ให้สูงขึ้นไปสู่ครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เปิดสอนในปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษา
คือ ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ่
ในระยะเริ่ มแรกโรงเรี ยนฝึ กหั ดครู มั ธยมยั งไม่ มี อาคารสถานที่ เรี ยน จึ งไปอาศั ยเรี ยนที่ โรงเรี ยนฝึ กหั ดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานที่เรียน จึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
พ.ศ. 2491 อาจารย์กมล เภาพิจิตร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2
พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3
พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4
 วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู
ประกาศนี ย บั ต รประโยคครู มั ธ ยม (ป.ม.) เป็ น การผลิ ต ครู ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง (ป.กศ. ชั้ น สู ง )
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นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทาการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ทาให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
ต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา
ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม เป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยค
ครูมัธยม (ป.ม.) ซึ่งเป็นนักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18
พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6
พ.ศ. 2513 ตาแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลี่ยนเป็นตาแหน่ง “ผู้อานวยการ” (ชั้นพิเศษ)
พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ คนที่ 1
พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการ คนที่ 2
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ตาแหน่ง “ผู้อานวยการ”
เปลี่ยนเป็น “อธิการ” ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยสานักงานอธิการ และคณะวิชา ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา
(ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2519 อาจารย์วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการ (ดารงตาแหน่ง 2 วาระ)
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครู
จันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้กาหนดให้วิทยาลัย
ครู รวมเป็ นกลุ่ มเพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นงานร่ วมกัน และสภาการฝึ กหั ดครู ได้ อ อกข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยกลุ ่ม วิท ยาลัย ครู
พ.ศ. 2528 กลุ ่ม วิท ยาลัย ครูจ ึง พัฒ นาไปเป็น “สหวิท ยาลัย ” และวิท ยาลัย ครูจั นทรเกษม สั งกั ดอยู่ ใน “สหวิ ทยาลัย
รัตนโกสินทร์”
พ.ศ.2528 วิ ทยาลั ยครู จั นทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 45 ปี เมื่ อวั นที่ 9 กั นยายน พ.ศ. 2528
รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารย์ทองคูณ หงส์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจนั ทรเกษม ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์คุณบรรจบ
พันธุเมธา มอบห้องสมุดศาสตราจารย์คุณบรรจบ พันธุเมธา ให้แก่วทิ ยาลัยครูจันทรเกษม
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ได้ พ ระราชทานนามใหม่ ใ ห้ กั บ วิ ท ยาลั ย ครู
ว่ า “สถาบั นราชภั ฏ ” เมื่ อวั นที่ 14 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2535 มี ผลให้ วิ ทยาลั ยครู จั นทรเกษมเปลี่ ยนเป็ น “สถาบั นราชภั ฏ
จันทรเกษม”
พ.ศ. 2537 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รี ช า เศรษฐี ธ ร ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารวิ ท ยาลั ย ครู
จันทรเกษม
 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2538 พระราชบั ญญัติ สถาบั นราชภั ฏ ได้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538
โ ด ย น า ย ช ว น ห ลี ก ภั ย น า ย ก รั ฐ ม นต รี เ ป็ น ผู้ รั บ ส น อ ง พ ระ บร ม ร า ช โ อ ง ก า ร แ ล ะ มี ผ ล บั ง คั บใ ช้ ใ น
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ”
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“ให้ สถาบั น ราชภั ฏเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษาวิ ช าการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและ
วั ฒนธรรม ผลิ ตครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู ” เฉพาะทางด้ านการผลิ ตบั ณฑิ ต สถาบั นราชภั ฏทุ กแห่ งสามารถผลิตบัณฑิต
ได้สูงกว่าระดับปริญญาตรี
ตาแหน่ง “อธิการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ดารงตาแหน่ง “อธิการรักษาราชการใน
ตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่ งตั้ ง รองศาสตราจารย์ สุวรรณี ศรี คุ ณ ให้ ด ารงต าแหน่ งอธิ การบดี
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ. 2544 จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี
พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ กรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ มั ณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์ คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ กรรมการสภาประจ าสถาบั น
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ใช้ประโยชน์ในราชการพืน้ ที่ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นทีต่ ั้ง
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
พ.ศ. 2548 มี ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง การจั ดตั้ งส่ วนราชการ
ในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม กระทรวงศึ กษาธิ การ 10 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งานอธิ การบดี คณะเกษตร
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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พ.ศ. 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุชาติ เมืองแก้ว ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุ ภรากุ ล คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555
ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

ทาเนียบผู้บริหาร
คนที่

ชื่อ-สกุล

ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง

1
2
3
4
5
6

หม่อมหลวงมานิจ
อาจารย์กมล
อาจารย์โชค
อาจารย์ประยุทธ
อาจารย์สนอง
อาจารย์พงศ์อินทร์

ชุมสาย
เภาพิจิตร
สุคันธวณิช
สวัสดิสิงห์
สิงหะพันธุ์
ศุขขจร

2484 - 2491
2491 - 2497
2497 - 2501
2501 - 2503
2503 - 2508
2508 - 2515

อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่

7

คุณหญิงบุญฉวี

พรหมโมปกรณ์กิจ

2515 - 2517

ผู้อานวยการ

8

อาจารย์สนอง

สิงหะพันธุ์

2517 - 2519

ผู้อานวยการ

9

อาจารย์วิศิษฏ์

ชุมวรฐายี

2519 - 2528

อธิการ

10

รองศาสตราจารย์อินทร์

ศรีคุณ

2528 - 2532

อธิการ

11

รองศาสตราจารย์ทองคูณ

หงส์พันธุ์

2532 - 2537

อธิการ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา

เศรษฐีธร

2537 - 2540

อธิการบดี

13

รองศาสตราจารย์สุวรรณี

ศรีคุณ

2540 - 2544

อธิการบดี

14

รองศาสตราจารย์เทื้อน

ทองแก้ว

2545 - 2547

อธิการบดี

15

รองศาสตราจารย์มานพ

พราหมณโชติ

2547 - 2552

อธิการบดี

16

นายสุชาติ

เมืองแก้ว

2552 - 2554

อธิการบดี

17

รองศาสตราจารย์สุมาลี

ไชยศุภรากุล

2555 - 2559

อธิการบดี

18

รองศาสตราจารย์สุมาลี

ไชยศุภรากุล

2560 - ปัจจุบัน

อธิการบดี

9

ตราสัญลักษณ์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน
นาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมา
เป็นตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด
แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คน
ของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็น
รูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรศั มี
เปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอยู่ในวงรี และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราช
ลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบนมีข้อความอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม” ด้านล่าง
มีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า “CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของตราสัญลักษณ์ โดยมีความหมาย ดังนี้
สีน้าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผใู้ ห้กาเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัย ซึง่ อยูใ่ นพื้นทีแ่ หล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมปิ ัญญา
สีส้ม

หมายถึง ความรุง่ เรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ที่กา้ วไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว

หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเทา

หมายถึง ปัญญา

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม
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คติธรรมประจามหาวิทยาลัย
“อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” แปลว่า “บัณฑิต ย่อมฝึกตน”

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
แคฝรัง่ เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร เปลือกเรียบ มีตั้งแต่สเี ทาขาวไปจนถึงสีน้าตาลแดง มีถิ่น
กาเนิดทีอ่ เมริกากลางและเม็กซิโกดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีมว่ งแต้มขาว แคฝรัง่ ออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม
ชื่อสามัญ
Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
ชื่อวงศ์
PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
“ความรู้ดี มีคุณธรรม นาชุมชนพัฒนา”

วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชามคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์”

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
พัฒนาชุมชนและสังคมทีส่ อดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจติ อาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน”
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี
รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

คณะ / วิทยาลัย

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก

หน่วยงานจัดตั้งภายใน

หน่วยงานสิทธิประโยชน์

- กองกลาง

- คณะเกษตรและชีวภาพ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- กองคลัง

- คณะวิทยาศาสตร์

- สานักวิทยบริการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

(จันทรเกษมปาร์ค)

- กองบริหารงานบุคคล

- คณะมนุษยศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

- กองนโยบายและแผน

และสังคมศาสตร์

- สานักส่งเสริมวิชาการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

และสระว่ายน้า

- กองพัฒนานักศึกษา

- คณะวิทยาการจัดการ

และงานทะเบียน

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลสัตว์

- คณะศึกษาศาสตร์

- สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ราชภัฏจันทรเกษม

- ร้านค้าสวัสดิการ

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

- บัณฑิตวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

หน่วยงานอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

(มาตรา 16)*

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(มาตรา20)*

(มาตรา 23)*

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(มาตรา 49 )*

(มาตรา 25)*

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

อธิการบดี

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)**

(มาตรา 27 )*

สานักงานอธิการบดี
๐ สานักงานอธิการบดี
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- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริหารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

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

หน่วยงานจัดตั้งภายใน***

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก
๐ สถาบันวิจยั และพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

๐ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)

- สานักงานผู้อานวยการ

- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ

๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- โรงพยาบาลสัตว์

- สานักงานผู้อานวยการ

- สถานพยาบาล

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

***

- สานักงานผู้อานวยการ

หมายเหตุ : (*) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(**) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
(***) เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายบุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์อภิชาต สุขสาราญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายสมโภชน์ นพคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราโมทย์ ประสาทกุล นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
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รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายธงชัย เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

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

นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาตราจารย์พศิ มัย จัตุรัตน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

นายพิสุทธิ์ พวงนาค
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

นายกรณัท สร้อยทอง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาตราจารย์ไสว ฟักขาว
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

16

นายประเสริฐ ฉิมท้วม
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ไสว ฟักขาว
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยสานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาตราจารย์เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา

นายธงชัย เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอเนก เทียนบูชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ สวัสดิ์นะที
นายประเสริฐ ฉิมท้วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

นางกุลชไม สืบฟัก
นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายสงกรานต์ สุขเกษม
ผู้ช่วยศาตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร ผู้ช่วยศาตราจารย์วรนาถ ดวงอุดม
ผู
อ
้
านวยการส
านักส่งเสริมวิชาการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และงานทะเบียน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ประกันคุณ18
ภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์วีรชาติ เปรมานนท์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทอง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล พหลภาคย์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ศาสตราจารย์อภิชาต สุขสาราญ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ธนชัย ยมจินดา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

นายกิตติพล กสิภาร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายเมธี รุ่งโรจน์กุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์วภิ า ศุภจารีรักษ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพ : กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพ : กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 ข้อมูลการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร
51 สาขาวิ ช า ระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร 1 หลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช า ระดั บ ปริ ญ ญาโท 1 หลั ก สู ต ร 1 สาขาวิ ช า
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2560
1. คณะเกษตรและชีวภาพ
ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
2. คณะศึกษาศาสตร์
ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ประกาศนียบัตร

หลักสูตร

สาขาวิชา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

3. คณะวิทยาการจัดการ
ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตร

สาขาวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี

4. คณะวิทยาศาสตร์
ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
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สาขาวิชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาตรี 5 ปี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ระดับ
หลักสูตร
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)

สาขาวิชา
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
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 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทั้งสิ้น 10,839 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
(หน่วย : คน)

ระดับการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

ร้อยละ

รวม
ร้อยละ

8,793
8,793
81.12

1,775
202
34
35
2,046
18.88

10,568
202
34
35
10,839
100.00

97.50
1.86
0.31
0.32
100.00

1. ปริญญาตรี
2. ประกาศนียบัตร
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2560

จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามหน่วยงาน

(หน่วย : คน)

ภาคการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา

ภาคปกติ ภาคนอกเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8,678

1,614

155

-

2. คณะวิทยาศาสตร์

1,764

3. คณะศึกษาศาสตร์

รวม

ร้อยละ

10,292

97.39

155

1.47

293

2,057

19.46

833

27

860

8.14

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,508

429

2,937

27.79

5. คณะวิทยาการจัดการ

3,184

865

4,049

38.31

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

234

-

234

2.21

115

161

276

2.61

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

98

125

223

2.11

2. คณะวิทยาการจัดการ

17

36

53

0.50

รวมทั้งสิน้

8,793

1,775

10,568

100.00

ร้อยละ

83.20

16.80

100.00

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

25

จานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามหลักสูตร

(หน่วย : คน)

ภาคนอกเวลา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตร

รวม

ร้อยละ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

202

-

-

202

74.54

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

202

-

-

202

74.54

ระดับปริญญาโท

-

34

-

34

12.54

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-

8

-

8

2.95

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

26

-

26

9.59

ระดับปริญญาเอก

-

-

35

35

12.92

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

-

25

25

9.23

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

-

10

10

3.69

รวมทั้งสิน้

202

34

35

271

100.00

ร้อยละ

74.54

12.54

12.92

100.00

ภาพการเรียนการสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 2,967 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา

(หน่วย : คน)

ระดับการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

ร้อยละ

1. ปริญญาตรี

2,479

473

2,952

99.50

2. ปริญญาโท

-

11

11

0.37

3. ปริญญาเอก

-

4

4

0.13

รวม

2,479

488

2,967

100.00

ร้อยละ

83.55

16.45

100.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2560

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามหน่วยงาน
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรและชีวภาพ

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลา
48
-

(หน่วย : คน)

รวม

ร้อยละ

48

1.63

2. คณะวิทยาศาสตร์

509

86

595

20.15

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

744

114

858

29.07

4. คณะวิทยาการจัดการ

853

269

1,122

38.01

5. คณะศึกษาศาสตร์

303

4

307

10.40

22

-

22

0.74
100.00

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รวม

2,479

473

2,952

ร้อยละ

83.98

16.02

100.00
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จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

ระดับการศึกษา

(หน่วย : คน)

รวม

ร้อยละ

-

11

73.33

10

-

10

66.66

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

1

-

1

6.67

ระดับปริญญาเอก

-

4

4

26.67

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

-

1

1

6.67

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-

3

3

20.00

รวม

11

4

15

100.00

ร้อยละ

73.33

26.67

100.00

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

11

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาพการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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 ข้อมูลบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานตามศั ก ยภาพของบุ ค คล
ตั้ งแต่ ขั้ นตอนการสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ความรู้ ค วามสามารถเหมาะสมกั บต าแหน่ ง และศั กยภาพที่ ป ฏิ บั ติ
ตลอดจนพั ฒ นาและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การเพิ่ ม แรงจู ง ใจการสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ปี งบประมาณ 2560 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม มี บุ คลากรทั้ งสิ้ น 809 คน แบ่ งเป็ นสายวิ ชาการ 397 คน
สายสนับสนุนวิชาการ 412 คน มีรายละเอียดดังนี้
จานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนภาพจานวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามสายงาน

จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
ประเภทบุคลากร

(หน่วย : คน)

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

ร้อยละ

1. ข้าราชการ

80

18

98

12.11

2. พนักงานราชการ

-

15

15

1.85

279

217

496

61.31

4. ลูกจ้างประจา

-

20

20

2.47

5. อาจารย์ประจาตามสัญญา

31

-

31

3.83

6. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

-

142

142

17.55

7. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

7

-

7

0.87

รวม

397

412

809

100.00

ร้อยละ

49.07

50.93

100.00

3. พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2560
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จานวนบุคลากร จาแนกตามหน่วยงานและสายงาน

(หน่วย : คน)

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

อาจารย์ประจาตามสัญญา

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะศึกษาศาสตร์
5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สถาบันวิจยั และพัฒนา
10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ศูนย์ภาษา
11. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. สานักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง
12.2 กองคลัง
12.3 กองนโยบายและแผน
12.3.1 งานวิเทศสัมพันธ์
12.4 กองบริหารงานบุคคล
12.5 กองพัฒนานักศึกษา
13. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
14. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
15. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
16. สานักงานตรวจสอบภายใน
17. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ข้าราชการ

สายวิชาการ

6
28
21
14
11
-

9
68
90
59
41
-

1
6
6
17

4
1
-

-

7
16
17
18
10
3

1
1
-

-

6
12
6
2
7
7
1

29
131
144
2
98
71
21

3.58
16.19
17.80
0.25
12.11
8.78
2.60

- 10
- 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1

1
-

2
-

2
1
1
11
5
2
1
2
1
2
1
-

11
12
3
7
19
1
13
59
17
13
9
1
12
7
3
5
5
5
3

1
1
16
12
2
1
1
-

2
1
8
2
3
1
1
1
1
2
1

11
10
4
24
1
5
32
19
8
5
1
-

36
24
7
9
46
3
19
126
55
28
10
2
16
15
6
6
7
6
5

4.45
2.97
0.87
1.11
5.69
0.37
2.35
15.57
6.80
3.46
1.24
0.25
1.98
1.85
0.74
0.74
0.87
0.74
0.62
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รวม

ร้อยละ

จานวนบุคลากร จาแนกตามหน่วยงานและสายงาน (ต่อ)

(หน่วย : คน)

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

รวม

อาจารย์ประจาตามสัญญา

18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(จันทร์เกษมปาร์ค)
19. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้า
20. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ข้าราชการ

สายวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

1.24

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2

1
2

0.12
0.25

80 279

31

7 18 217

20

15

142

รวม ร้อยละ

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ

(หน่วย : คน)

ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

-

-

4

2. คณะวิทยาศาสตร์

1

2

3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

-

4. คณะวิทยาการจัดการ

คณะ/วิทยาลัย

809 100.00

ผู้ช่วย
อาจารย์
ศาสตราจารย์

รวม

ร้อยละ

12

16

4.03

24

75

102

25.69

2

13

107

122

30.73

-

-

16

58

74

18.64

5. คณะศึกษาศาสตร์

-

1

11

58

70

17.63

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1

-

1

11

13

3.27

รวม

2

5

60

321

397

100.00

ร้อยละ

0.50

1.26

17.38

80.86

100.00
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แผนภาพจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒิและสายงาน
 บุคลากรสายวิชาการ
สายงาน/ ตาแหน่ง

(หน่วย : คน)

วุฒิการศึกษา

รวม

ร้อยละ

80

20.15

66

279

70.28

11

2

31

7.81

2

4

1

7

1.76

รวม

25

272

100

397

100.00

ร้อยละ

6.30

68.51

25.19

100.00

ปริญญาโท
47

ปริญญาเอก
31

3

210

3. อาจารย์ประจาตามสัญญา

18

4. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

1. ข้าราชการ

ปริญญาตรี
2

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สายงาน/ ตาแหน่ง

(หน่วย : คน)

วุฒิการศึกษา

รวม

ร้อยละ

18

4.37

16

217

52.67

15

-

15

3.64

11

8

1

20

4.85

70

71

1

142

34.47

รวม

81

298

33

412

100.00

ร้อยละ

19.66

72.33

8.01

100.00

ต่ากว่า ป.ตรี
-

ปริญญาตรี
3

ปริญญาโท
15

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

-

201

3. พนักงานราชการ

-

4. ลูกจ้างประจา
5. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

1. ข้าราชการ
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 ข้อมูลงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 789,702,300 บาท
จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 509,681,100 บาท งบประมาณเงินรายได้ 280,021,200 บาท รายละเอียดต่อไปนี้
จานวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามแหล่งเงิน
แหล่งเงิน
1. งบประมาณแผ่นดิน

จานวน

(หน่วย : บาท)

ร้อยละ
509,681,100

64.54

2. งบประมาณเงินรายได้

280,021,200

35.46

รวม

789,702,300

100.00

(เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
ที่มา : กองนโยบายและแผน วันที่ 30 กันยายน 2560
จานวนเงิน (ล้านบาท)
300

265.9456

250
181.2658

200
150
100

114.9874
72.6802

35.9108

59.4294
43.8808

50

12.1870

0.5100

2.9050

-

หมวดงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

แผนภูมกิ ารจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนกตามหมวดงบประมาณ
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งบประมาณ จาแนกตามหมวดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

(หน่วย : บาท)

งบประมาณเงินรายได้

รวม

ร้อยละ

1. งบบุคลากร

72,680,200

35,910,812

108,591,012

13.75

2. งบดาเนินงาน

43,880,880

181,265,896

225,146,776

28.51

3. งบลงทุน

265,945,600

59,429,400

325,375,000

41.20

4. งบอุดหนุน

12,187,020

510,000

12,697,020

1.61

114,987,400

2,905,092

117,892,492

14.93

509,681,100

280,021,200

789,702,300

100.00

5. งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณ จาแนกตามแหล่งที่มาเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
(หน่วย : บาท)

แหล่งเงิน

พ.ศ. 2559
จานวน

พ.ศ. 2560

ร้อยละ

จานวน

เพิ่มขึน้ /ลดลง

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน

499,575,200

61.75

509,681,100

64.54

10,105,900

2.02

2. งบประมาณเงินรายได้

309,516,800

38.25

280,021,200

35.46 - 29,495,600

- 9.53

รวม

809,092,000

100.00

789,702,300

100.00

- 19,389,700

งบประมาณจาแนกตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
ประเภทรายจ่าย

พ.ศ. 2559
จานวน

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

- 2.40

(หน่วย : บาท)

เพิ่มขึน้ /ลดลง
จานวน

ร้อยละ

1. รายจ่ายประจา

691,031,002.22 85.41

671,809,808 85.07

- 19,221,194.22 - 2.78

2. รายจ่ายงบลงทุน

118,060,997.78 14.59

117,892,492 14.93

- 168,505.78 - 0.14

2.1 ครุภัณฑ์

32,191,485.47

2.2 ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

85,869,512.31 10.61

รวม

809,092,000

3.98

29,905,972

3.79

- 2,285,513.47 - 7.10
2,117,007.69

2.47

100.00 789,702,300 100.00 - 19,389,700.00

- 2.40

87,986,520 11.14
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 ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษา
พื้นที่มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏจั น ทรเกษม มี พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื้ น ที่
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ในอาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา
จานวนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อสถานที่

จานวนพืน้ ที่

A. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
B. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

89 ไร่ 88 ตารางวา
326 ไร่ 85 ตารางวา
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2560

ที่ตงั้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ที่ตงั้ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
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ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
1. อาคารคณะเกษตรและชีวภาพ
2. อาคารคณะวิทยาศาสตร์
3. อาคารคณะวิทยาการจัดการ
4. อาคารคณะศึกษาศาสตร์
5. อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. อาคารส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาคารส้านักศิลปะและวัฒนธรรม
8. อาคารส้านักงานอธิการบดี
9. อาคารนวัตกรรมการศึกษา
10. อาคารกิจการนักศึกษา
11. อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก
12. อาคารมานิจ ชุมสาย
13. อาคารศูนย์เรียนรวม
14. อาคารพลศึกษา (โรงยิม)

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

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

8. อาคารเกษตรหลังที่ 1
9. อาคารเกษตรหลังที่ 2
10. สนามฟุตบอล
11. อาคารจันทร์มงคล 1 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง)
12. อาคารจันทร์มงคล 2 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง)
13. อาคารส้านักงานการประถมศึกษาอ้าเภอสรรคบุรี (สปอ.)

ภาพอาคารสถานทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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 ข้อมูลอาคาร สถานที่
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม พั ฒนาและปรั บปรุ งสิ่ งปลู กสร้ างภายในให้ พร้ อมส าหรั บ
สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ และบริ การการศึกษาให้ มี คุณภาพ ปั จจุ บั นมี อาคาร 69 อาคาร และอาคารสิ่ งก่อสร้ างใหม่ 2 อาคาร
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท มีอาคาร 17 อาคาร รวมทั้งสิ้น 88 อาคาร แยกตามประเภทอาคาร
ได้ดังนี้
จานวนอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(หน่วย : หลัง)

ที่
ประเภทอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จานวน
69

1 อาคารอานวยการ
2 อาคารเรียน - ปฏิบัติการ
3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 อาคารกีฬาและสันทนาการ
5 อาคารพาณิชย์ - สวัสดิการ
6 อาคารพักอาศัย
7 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม
8 อาคารนวัตกรรมการศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

1
30
1
6
11
18
1
1
17

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

1
4
1
6
1
4
2
1
1
88
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2560

37

ภาพ : , การมอบรางวัลเพชรสยาม , กิจกรรมถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตาบันลือโลก

ภาพ : กิจกรรมการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ และสังคมโลก
 ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
มีศักยภาพ มุ่งสร้างบัณฑิตเข้าสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ ตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา ก้าวหน้า
เทคโนโลยี”
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หรือปริญญาโท ปริญญาเอก ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม
มากกว่า 2,000 คนต่อปี บัณฑิตพร้อมด้วยความสามารถ ศักยภาพและตระหนักต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์สชู่ ุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
1. การรับเข้าศึกษา
มีระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 3 วิธี คือ
1. รับตรง เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทัว่ ประเทศ
- การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (คณะต่างๆ ที่ตอ้ งมีการสอบปฏิบัติหรือสอบข้อสอบเฉพาะทาง
ของแต่ละสาขาวิชาดาเนินการสอบตามข้อกาหนดเฉพาะนั้นๆ )
2. โควตา เป็นการรับนักศึกษาจากการจัดสรรโควตาโครงการเรียนดี ความสามารถด้านกีฬาและกิจกรรม
- ทดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
3. ระบบกลาง (Admissions)
- เป็นระบบการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา และผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน
และวัดความรู้ขั้นสูง การคัดเลือกจะดาเนินการเป็นระบบกลาง คือมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ
ทั้งการจัดการสอบ และการจัดการคัดเลือก
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2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
บัณฑิตวิทยาลัย

3. หลักสูตรที่เปิดสอน
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน 2 ระดั บ คื อ
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร 54 สาขาวิชา ดังนี้
จานวนหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนปีการศึกษา 2560

(หน่วย : หลักสูตร)

ระดับการศึกษา

จานวนหลักสูตร

สาขาวิชา

รวม

9
2
1
1
1
14

43
8
1
1
1
54

1. ปริญญาตรี 4 ปี
2. ปริญญาตรี 5 ปี
3. ประกาศนียบัตร
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2560
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4. นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทั้งสิ้น 10,839 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

(หน่วย : คน)

หลักสูตร

จานวนนักศึกษา

ร้อยละ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

1,739

16.46

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

1,179

11.16

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

2,562

24.24

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

68

0.64

5. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

338

3.20

6. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ)

682

6.45

7. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

106

1.00

8. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

487

4.61

9. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

1,149

10.87

10. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

2,024

19.15

11. แพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
รวม

234
10,568

2.21

จานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

100.00

(หน่วย : คน)

หลักสูตร

จานวนนักศึกษา

ร้อยละ

202

74.54

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.บ)

8

2.95

3. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

26

9.59

4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

25

9.23

5. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
รวม

10
271

3.69

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

100.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2560

42

5. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ ด าเนิ นการส ารวจภาวการณ์ มี การท าของบั ณฑิ ตจากผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,984 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต จานวน 2,673 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.58 โดยมีผลการสารวจจาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

ลาดับ

คณะ

ผู้สาเร็จ
การศึกษา

บัณฑิตมี
ผู้ตอบ
งานทาหลัง
แบบสอบถาม
สาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละของ
บัณฑิตที่มี
งานทา

1

คณะเกษตรและชีวภาพ

50

45

27

60.00

2

คณะวิทยาศาสตร์

598

531

358

67.42

3

คณะวิทยาการจัดการ

1,136

1,029

635

61.71

4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

872

752

476

63.30

5

คณะศึกษาศาสตร์

306

295

176

59.66

6

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

22

21

4

19.05

2,984

2,673

1,676

62.70

รวม

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2560

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณฑิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม จากผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ระดั บหลั กสู ตรประจ าปี การศึ กษา 2559 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม มี ผลประเมิ น ความพึ งพอใจเท่ ากั บ 3.87
(คะแนนเต็ม 5.0) ระดับดี

7. ผลงานรางวัลที่นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี งาน Isan young Talent รางวัลชนะเลิศ Thailand Dramatic Festival 2017 Princess
Cup & IDA Thailand Open Dance Championships 2017
ถ้วยพระราชทาน
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
ระดับอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตร์โฆษณา
จากผลงาน Run 4.0

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนาม

ประเทศ/จังหวัด

ขอบข่ายความร่วมมือ

1
2

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา
วิชาการ/การเรียนการสอน

3

Liaoning University of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรียนการสอน

4

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรียนการสอน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรียนการสอน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรียนการสอน

5
6
7
8
9
10

University of Fukui

ญี่ปุ่น

วิชาการ/วิจัย

11

The Budapest Business School
(แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ)

ฮังการี

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

12

Padagogische Academic des Bundes in Tirol

ออสเตรีย

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

13

October 6 University

อียิปต์

วิชาการ/วิจัย

14

สมาคมไทยอเมริกันแห่งเซาท์ฟลอริด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี

สหรัฐอเมริกา

15

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

กรุงเทพมหานคร

แลกเปลี่ยนภาษา
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาการ/การเรียนการสอน

16

สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

บริการวิชาการ/วิจยั

17

สานักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

บริการวิชาการ/วิจยั

18

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน

19

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศประยุกต์ (ACTIS)

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน
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ขอบข่ายความร่วมมือ

20

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร ที่ร่วมลงนาม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประเทศ/จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน

21

โรงเรียนวัดลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน

22

โรงเรียนคลองทรงกระเทียม

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน

23

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรียนการสอน

24

เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ.

กรุงเทพมหานคร

โครงการพระราชดาริ

25

สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.จ.)

จังหวัดชัยนาท

การปราบปรามทุจริต

26

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

จังหวัดชัยนาท

บริการวิชาการ/วิจยั

27

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร

จังหวัดชัยนาท

บริการวิชาการ/วิจยั

28

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การผลิตอาหาร

29

ชมรมลูกขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

30

ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

บริการวิชาการ/วิจยั

31

โรงเรียนวัดจันทนาราม

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การเรียนการสอน

32

ความร่วมมือทาววิชาการระดับปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (AUC)
เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดชลบุรี

วิชาการ/การเรียนการสอน

นครปฐม

การประกันคุณภาพ
การศึกษา
วิชาการ/การเรียนการสอน

33
34

นครปฐม

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์ คณะ ศูนย์การศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2560

ภาพการลงนามความร่วมมือกับสาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม
 ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริหารและประสานงาน
ด้านการวิจัย รวมทั้งให้คาปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั ให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนวิจยั
ให้บุคลากรและนักศึกษา เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อนามาพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง พร้อมสร้างนักวิจัย
ที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น 26,589,279
บาท มี ผลงานวิ จั ย 97 โครงการ จ าแนกเป็ นแหล่ งทุ นภายในมหาวิ ทยาลั ย 91 โครงการ งบประมาณ 19,372,279 บาท
และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 6 โครงการ งบประมาณ 7,217,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการและงบประมาณวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แหล่งทุน

(หน่วย : บาท)

จานวนโครงการ

งบประมาณ

ร้อยละ

91
19
72
6
97

19,372,279
11,701,800
7,670,479
7,217,000
26,589,279

72.86
44.01
28.85
27.14
100.00

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน
1.2 แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้
2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2560
งบประมาณภายนอก 7,217,000 บาท
งบประมาณแผ่นดิน 11,701,800 บาท

27.14 %
44.01%

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณภายนอก

28.85 %
งบประมาณเงินรายได้ 7,670,479 บาท

แผนภาพ แหล่งทุนการสนับสนุนงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่

แหล่งทุน

แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1 งบประมาณแผ่นดิน
2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ
3 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย
4 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
5 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์ทเี่ ข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
6 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับคณะ
7 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
รวม
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
8
9
10
11
12

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รวม
รวมทั้งสิน้

(หน่วย : บาท)

จานวนโครงการ

งบประมาณ

19

11,701,800

21

5,115,479

6
7
1
2
35
91

1,500,000
420,000
60,000
400,000
175,000
19,372,279

1
2
1
1
1
6
97

420,000
2,640,000
1,797,000
1,660,000
700,000
7,217,000
26,589,279

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จาแนกตามหน่วยงานและแหล่งทุน

(หน่วย : บาท)

ที่

หน่วยงาน

ทุนภายใน

ทุนภายนอก

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม – ชัยนาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา

1,791,280
5,228,899
2,244,935
2,677,526
3,186,346
550,000
3,693,293

140,300
1,820,000
1,520,000
1,939,700
1,797,000
-

1,931,580
7,048,899
3,764,935
4,617,226
3,186,346
550,000
1,797,000
3,693,293

7.26
26.51
14.16
17.37
11.98
2.07
6.76
13.89

19,372,279

7,217,000

26,589,279

100.00

รวมทั้งสิน้
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ร้อยละ

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี งบประมาณ 2560 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเกษม ได้ จั ดสรรงบประมาณสนั บสนุนการวิจัย แบ่ งออกเป็นทุนวิจัย
จากงบประมาณแผ่ นดิ น 19 โครงการ เป็ นเงิ น 11,701,800 บาท ทุ นวิ จั ยจากเงิ นรายได้ ของมหาวิ ทยาลั ยส าหรั บบุ คลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 21 โครงการ เป็นเงิน 5,115,479 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย
5 โครงการ เป็นเงิน 1,500,000 บาท สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 7 โครงการ เป็นเงิน 420,000 บาท สาหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิ ชาการ 1 โครงการ เป็ นเงิ น 60,000 บาท สาหรั บคณะ 2 โครงการ เป็ นเงิ น 400,000 บาท สาหรั บนั กศึ กษา 35 โครงการ
เป็นเงิน 175,000 บาท รวมทั้งสิ้น 91 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,372,279 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยศักยภาพของชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
การลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็น
พลังงานทางเลือกจากมูลแพะนมและการเสริมไขมันในอาหาร
สาหรับฟาร์มแพะนมขนาดต่างกันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของประเทศไทย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของตู้อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับการอบแห้งสมุนไพร
บางชนิดในจังหวัดชัยนาท
การสร้างต้นแบบและเครื่องผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ระดับชุมชนเพื่อ
เพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อใช้ในชุมชน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดเบต้ากูลแคนจากกากราข้าวหอมมะลิที่สกัดโดยไม่ใช้
และใช้เอนไซม์
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศปรับลักษณะให้
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้งาน
การพัฒนาคอนกรีตที่ใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุบ่มภายในสาหรับ
สิ่งแวดล้อมคลอไรด์
การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของเห็ดจากป่าพืน้ ที่ฟื้นฟูในจังหวัดน่าน
และยโสธร
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินค้าทางน้าของจังหวัดชัยนาท

ดร.ศิรส ทองเชื้อ
น.ส.อรคพัฒร์ บัวลม
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ผศ.ดร.สมเดช เฉยไสย
ดร.แววรี บุญเทียม

538,830

เกษตรและชีวภาพ

574,650

เกษตรและชีวภาพ

ดร.สันติธรรม โชติประทุม
นายนิมยม สุทธหลวง
นายทรงศักดิ์ วิชุมา
ดร.วีรนุช สระแก้ว

337,500

เกษตรและชีวภาพ

1,088,550

วิทยาศาสตร์

ดร.พัตราพร ภูวดลไพศาล

261,630

วิทยาศาสตร์

นายกิตติมศักดิ์ ในจิต

228,150

วิทยาศาสตร์

ผศ.สุภิชาติ เจนจิระปัญญา
ดร.ปิติศานต์ กร้ามาตร
ดร.พรเทพ ชมชื่น
ดร.สุกญ
ั ญา เจียมวรนันท์กลุ
นายวิมล มิระสิงห์
นายนิยม สุทธหลวง
นายทรงศักดิ์ วิชุมา
ดร.สันติธรรม โชติประทุม

279,540

วิทยาศาสตร์

551,070

วิทยาศาสตร์

348,192

วิทยาศาสตร์

2

3

4

5

6
7
8

9
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ต่อ)
ที่
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ผู้วิจัย

งบประมาณ
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10

บทบาทของครอบครัวและสังคมกับการสือ่ สารพัฒนาอัตมโนทัศน์
ด้านความรูส้ ึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนกรุงเทพมหานคร
เพื่อป้องกันการเป็นนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิต
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชัยนาท
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การสอนคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวสั ต์ ผสานเทคนิคส่งเสริมความเข้าใจ
ด้านการคานวณ สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ดว้ ย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Auqmented Reality)
ผลการใช้ชดุ กิจกรรมการสร้างวินยั เชิงบวกตามแนวคิดการเรียนรู้
โปรแอคทีฟ (Pro-Active Learning) ที่มีต่อพัฒนาการทางอารมณ์
และสังคมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
การพัฒนาระดับความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์พัฒนา
เด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์
และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สนิ ค้าประเภทสมุนไพร สาหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และจังหวัดอ่างทอง)
การศึกษาทรัพยากรและพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมทางน้าคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร
โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท
การวิจัยพื้นฐาน
โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท
การวิจัยประยุกต์
โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิน่

ผศ.ดร.จุไรรัตน์ ทองคาชื่นวิวัฒน์
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

375,300

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ฐิติวสั ส์ สุขป้อม

167,220

ศึกษาศาสตร์

นายสุรชัย วงศ์จนั เสือ
และคณะ

231,480

ศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
นายนภดล หอทอง

401,850

ศึกษาศาสตร์

น.ส.กมลวรรณ อังศรีสุรพร
ดร.ชวนิดา สุวานิช
น.ส.ปานรดา สรรเสริญ
ผศ.ประชิด ทิณบุตร
น.ส.สุพรรณี ปลัดศรีชว่ ย
นายสามารถ มั่งมีสิน

777,340

ศึกษาศาสตร์

685,800

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ดร.ปิยพร ท่าจีน

1,161,405

ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม

29,070

ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม

569,160

ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม

3,095,063

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

11

12

13

14

15

16
17
18
19

รวม 19 โครงการ

รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 11,701,800
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บาท

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

การผลิตหัวเชื้อทาปลาร้าจากการคัดเลือกแบคทีเรียชอบเกลือและ
แบคทีเรียกรดแลคติกทนเกลือ

200,000

เกษตรและชีวภาพ

2

ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพ
ทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสมรรถภาพทางจิตใจของ
นักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนในช่วงเตรียมความพร้อมก่อน
การแข่งขัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวหมักชะคราม
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามการเรียนรู้เชิงประจักษ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ผลของโคลชิซีนที่มีต่อการเปลีย่ นแปลงสัณฐานวิทยาและ
โครโมรโซมของแตงโม(Citrullus lanatus Mat&Nakai) พันธุ์ปลูก
ตอปิโดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อิทธิพลของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพทีส่ ่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ

น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
ดร.อานาจ ภักดีโต
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
น.ส.ธัชชดา อารยกาญจน์
นายยุทธนา เรียนสร้อย
นายพรพจน์ ไชยนอก
นายนันทพล ทองนิลพันธ์
ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
นางสาวสายชล ทองคา
น.ส.ดวงรัตน์ จิตต์เจริญ
น.ส.กอบทอง ลาดคุ้ม

514,125

วิทยาศาสตร์

185,500
495,400

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ผศ.พรทิพย์ เทิดบารมี

214,222

วิทยาศาสตร์

ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา
นายยุทธนา เรียนสร้อย
นายธนกร ไข่มุสิก
นางพชร ชินสีห์
ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
น.ส.นิโลบล ปัญญาสุทธากุล
นายอนุวัฒน์ ภักดี

197,520

วิทยาศาสตร์

220,500

วิทยาการจัดการ

ดร.ฐิตาภา บารุงศิลป์

200,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ชยุตม์ วะนา
น.ส.สิริกร เลิศลัคธนาธาร

278,300

วิทยาการจัดการ

ดร.พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์

360,885

วิทยาการจัดการ

3
4

5

6

7

การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของคุณลักษณะคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการดาเนินงานของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์/ต่อยอด
วัฒนธรรมลาวครั่ง บ้านกุดจอกจังหวัดชัยนาท
9 มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ วทาง ประวัตศิ าสตร์
อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี กับความเต็ม
ใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว
10 อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อความรุนแรงและองค์ประกอบ
ในการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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11

อิทธิพลของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับกลยุทธ์
ความร่วมมือกับสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
จังหวัดชัยนาทกรณีศึกษา : ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
การส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด
ประสบการณ์ภาษาแบบองค์รวม

นายธีรโชติ สัตตาคม
น.ส.ศศิกานต์ จรณะกัณย์
นายกรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
นายตฤณ แจ่มถิน
ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา
น.ส.กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
นางผกาวดี ไวกสิกรรม
นางสาวสรัญญา ลาลึก
นายคณิน ประยูรเกียรติ
นายพีรดล เพชรานนท์
น.ส.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
นางสาวภัทรวดี ตรัยที่พึ่ง

99,950

วิทยาการจัดการ

152,536

ศึกษาศาสตร์

227,400

ศึกษาศาสตร์

67,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

12

13

กิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการละเล่นไทยที่มีต่อ
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย

14

ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมจีนเรื่อง “หงเกาเหลียงเจียจู”๋ ของโม่เยี่ยน

15

การพัฒนาแบบฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์ดา้ นทฤษฎีดนตรีสากล

16

ความเจ็บป่วยและการรักษาโรคในระบบทรงเจ้าเข้าผี จังหวัดชัยภูมิ

17

การจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบัตใิ นจังหวัดชัยนาท

18

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพื่อการสื่อสารในรูปแบบ
สื่อมัลติมีเดีย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อ
ประสมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การใช้ตารับยาจีน Chuan Xiong Ding Tong Yin เพื่อใช้รักษาโรค
ไมเกรนในประเทศไทย

19

20
21

รวม 21 โครงการ

นายปองภพ สุกติ ติวงศ์
นายทรงกฤษณ์ คมสัน
น.ส.อาลิส บัวสุวรรณ
นายดนตร์ เพ่งบุญ
นายวิศษิ ย์ ปิน่ ทองวิชัยกุล

262,760

นางทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์
น.ส.ตวงทอง สินชัย
นายวิชัย สิงห์ซอม

390,626

นายณัฐพัชร สายเสนา

100,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

น.ส.บัณฑวรรณ สุกรรณ์

69,431

ศ.เฉา จัว้ จวิน และคณะ

550,000

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก

รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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209,280

120,044

5,115,479

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

บาท

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ที่
1
2
3

ชื่อโครงการ
โครงการบริหารจัดการบูรณาการนวัตกรรมการวิจยั ข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
การออกแบบภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว
แผนการวิจัยที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
โครงการย่อยที่ 1 การอบแห้งข้าวสาหรับเมล็ดพันธุ์

4

โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระดับความเร็วในการสีข้าวพันธุก์ ารค้าใน
จังหวัดชัยนาท
การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลต้นกาลังแบบลดพลังงานเพื่อการสูบน้า

5

การสื่อสารเพื่อจัดการความรู้เรื่องข้าวปลอดภัย จังหวัดชัยนาท

6

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสร้างความเชื่อมั่นของ
กลุ่มการค้าเมล็ดพันธุข์ ้าวและข้าวเปลือกในจังหวัดชัยนาท

รวม 6 โครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

279,700

ศึกษาศาสตร์

นายศุภวิชญ์ มาสาซ้าย
น.ส. ศิริวิมล สายเวช
ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
นายภัทราวุธ บุญประคอง
น.ส.คนึงนิต ปทุมมาเกสร
นายพิศษิ ฐ์ แซ่ตนั่
นายติณณภพ จุ่มอิ่น
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

190,000

วิทยาศาสตร์

140,300

เกษตรและชีวภาพ

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร
และคณะ
ดร.ลวัณกร สร้อยมาส
ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท
นายกิตติมศักดิ์ ในจิต
นางสาวโอปอ กลับสกุล

200,000

วิทยาการจัดการ

200,000

วิทยาการจัดการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1,500,000

บาท

วิทยาศาสตร์
307,000
183,000

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

ศึกษาสมบัติต้านลูมิเนสเซนส์ และซินทิลเลซันของผลึกเดียว YALO3
เจือด้วย Pr3 (YALO3:Pr)
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเทอร์โมไดนามิกส์สาหรับการประมาณค่า
ความหนาแน่นของไบโอดีเซลที่ความดันสูงด้วยวิธกี ารควบรวมพลังงาน
อิสระกิบส์
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชั้นเรียนรวมสาหรับนักศึกษาครู
การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
การพัฒนาสื่อผสมอิเล็กทรอนิกส์ในการอ่านเพื่อขับร้องโน้ตพื้นฐาน
อย่างฉับพลัน
สภาพบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจร
ทางบก
การวิจัยสร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเอกลักษณ์ของชุมชน
พหลโยธิน32

ดร.กฤติยา ศรีบญ
ุ เพ็ง
นายพัฒนชัย จันทร
นายติณณภพ จุน่ อิ่น
นายพิศษิ ฐ์ แซ่ตนั่

60,000

วิทยาศาสตร์

60,000

วิทยาศาสตร์

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี

60,000

ศึกษาศาสตร์

ดร.ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง

60,000

ศึกษาศาสตร์

น.ส.อาลิส บัวสุวรรณ
น.ส.จุฑามาส หิรัญกูล
น.ส.สุชาดา เรืองแสงทองกุล
นายภานุวัฒน์ บุญยัง
นายทรงกฤษณ์ คมสัน

60,000

ศึกษาศาสตร์

60,000

มนุษย์ศาสตร์ฯ

60,000

มนุษย์ศาสตร์ฯ

420,000

บาท

2

3
4
5
6
7

รวม 7 โครงการ

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

52

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

การวิจัยและพัฒนาครูในการสร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality) ของครูมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

60,000

ศึกษาศาสตร์

60,000

บาท

รวม 1 โครงการ

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับคณะ
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสายบริหารธุรกิจ

200,000

วิทยาการจัดการ

2

การพัฒนาทักษะการสอนจุลภาคสาหรับอาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์นิเทศ
ในหลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

น.ส.ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
ผศ.ธีรโชติ สัตตาคม
ดร.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
ดร.นารท ศรีละโพธิ์
ดร.กฤษณา มณีรตั น์

200,000

ศึกษาศาสตร์

400,000

บาท

งบประมาณ

หน่วยงาน

น.ส.วิธดิ า
สิริทรัพย์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

ผศ.นัทญา
จะเรียมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.วิธดิ า
สิริทรัพย์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาวสายชล
ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

รวม 2 โครงการ

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1

ผลิตภัณฑ์ขา้ วแต๋นเสริมลูกเดือย

2

ขนมแป้งอัดเสริมถัว่ แดงหลวง

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝอยเงินจากครั่ง

4

ผลิตภัณฑ์หมั่นโถวเสริมสาหร่ายวากาเมะ

ผูว้ ิจัย
นางสาวเกวลิน เหมติรนั ดร
นางสาวปวีณธ์ ิดา แย้มกระจ่าง
นางสาวสุชานันท์ พิมภูนางสาว
หทัยรัตน์ แดงตนุ
นายจารุนนั ท์ ตองอบ
นางสาวสุจิตรา กลิน่ รัก
นางสาวบุษราคัม ธรศรี
นายธิติ นนทอุบล
นางสาวรชตภร ฝันถึงภูมิ
นางสาววรุจิรา สุขประโคน
นางสาวปวีณา ประดิษฐ์
นางสาวสุภสั สรา ภาคทรัพย์ศรี
นายธัญเทพ ภัทรอภินันท์
นายสุปรีชา กุมชาด
นายณัฐวุฒิ แป้นถึง
นายทวีบุญ พูลเขตรกรรณ์

53

อาจารย์
ที่ปรึกษา

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมแป้งถั่วเหลือง

6

การพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสริมแป้งมะพร้าว

7

ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวแก่นฝาง

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้งข้าว
ไรซ์เบอรี่

9

การศึกษาวิธีการพยากรณ์ยอดขายทีเ่ หมาะสมและ
เสนอแนะทางการลดของเสียของวัตถุดบิ กรณีศึกษา :
ร้านขายเบเกอร์
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ

10

ผู้วิจัย
นางสาวหทัยชนก นวลใย
นางสาวสาริณี ทองอ่อน
นางสาวศันศนีย์ แบบขุนทด
นางสาวกฤตพร ผาเจริญ
นางสาวสุมิตรา มิดา
นางสาวอัมรา มินมาราเฮม
นางสาวมาริษา เหล่าบุตรสา
นางสาวสุชาดา ศรีอ่า
นางสาวฉัตรสุดา มุ่งมงคล
นางสาวกัลย์สุดา ปานพรม
นางสาวพัชรพร พิสฏฐพันธ์
นางสาวปิยะเนตร วงศ์ศรีชา
นางสาวภาริน ไชยวินิจ
นางสาวมนัสวี บุญพันธ์
นางสาวภัทรานิษฐ์ มุสิกวงศ์
นางสาวขวัญจิรา พึ่งแพ
นายทศพร ทันใจ
นายศักรินทร์ ชนประเสิรฐ
นายวุฒิชัย พรชัยอรรถกุล
นางสาวรุ่งทิวา ไพรบึง
นางสาวทัศนีย์ หยงสตาร์

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

รศ.ดร.ศรุดา
ปัญญาโรจน์รุ่ง

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาวสายชล
ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.จรัสสินี
สุวีรานนท์

5,000

วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศรุดา
ปัญญาโรจน์รุ่ง

5,000

วิทยาศาสตร์

นายติณณภพ
จุ่มอิ่น

5,000

วิทยาศาสตร์

ดร.จิตตานันท์
สิทธิสาร

5,000

วิทยาศาสตร์

11

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางพาราของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวมัทฌริตา เกตุเอี่ยม
นางสาวรีรตั น์ เพ็งด้วง

ผศ.นันทวรรณ
บัวรา

5,000

วิทยาศาสตร์

12

การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจากการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ดร.สิริทพิ
วะศินรัตน์

5,000

วิทยาศาสตร์

13

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลคาสั่งซื้อ กรณีศึกษาบริษัท เดมาสฟู๊ดส์ จากัด

นางสาวณัฐธิดา โสภาวงษ์
นายพีรณัฏฐ์ ใยแจ่ม
นางสาวนฤพร เครือหงษ์
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจหนักแน่น
นางสาวน้าทิพย์ อาระกุล
นางสาวสุพัตรา ศรีวะโสภา
นางสาวทัชกร ปริวัฒน์
นางสาวอุสุมา พืชสอน
นางสาวรัตนชัย ตุดด้วง

น.ส.สายสุณี
ประดับนาค
นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาศาสตร์

5,000

วิทยาการจัดการ

14

54

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

15

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับการบริหารจัดการ
โครงการและติดตามโครงการบระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยส์ กรณีศึกษา บริษัทนาฏะ กัมปานี จากัด

16

การพัฒนาระบบตรวจสอบคลังสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชั่น แอนดรอยส์ กรณีศึกษาบริษัท ดีเอสจี
จากัด

17

การพัฒนาระบบสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพออนไลน์ ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการตารางนัดหมาย
การจัดสวนห้างหุน้ ส่วนจากัด ณชนก จากัด

19

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาบัณฑิต
ศึกษาของข้าราชการและพนักงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

20

ระบบลางานออนไลน์ กรณีศกึ ษา บริษทั ซูโต้ จากัด

21

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บ้านน๊อคดาวน์ กรณีศกึ ษาบริษทั น็อคดาวน์
เซ็นเตอร์ จากัด

22

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องประชุมด้วย
ระบบออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้วิจัย
นางสาวสายป่าน เอื้อกูวราวัต
นายปรเมษฐ์ ชมพูบริสทุ ธิ์
นายถิรวัฒน์ มุสิกลุ
นายโยนาธานห์ ทองดีนอก
นายกิตติธชั วิภาศรีนิมิต
นายสุกฤต สุขเจริญ
นายธนากร ตันมีสุข
นายณัฐธพล จันทรโรพร
นายไพรัช เพ็ชร์น้อย
นายวัชรพล เรืองอภิรมย์
นางสาวชัญญา อภิวาท
นางสาวโสภิตา ลากอก
นางสาวสุทธิดา ผัว้ ผดุง
นายอภิวุฒิ วรรณโอทอง
นายสถิตย์ พันธ์แดง
นายนวภัณฑ์ สัญเขตต์
นายนนทวัฒน์ บุญราก
นายอรรถพล รุน่ แสง
นางสาววาสนา กองสุข
นางสาวศิริรัตน์ ชาลียุทธ
นางสาวเบญจศีล ประสพวงศ์
นางสาวสุวพัชร กงเงิน
นางสาวอัฐภิญญา สุนนั ทการกิจ
นายชัยพร อุดมพันธ์
นายจตุพัฒน์ นิมา
นายอธิศักดิ์ ดู่อุด
นายรัตตะ พลางวัน
นายวัชระ ภูเกิด
นางสาววิภาพร ยังเปรมปรี
นางสาวโฉมพิสทุ ธิ์ จันทร์วิเศษ
นางสาวลักษณ์ขณา จันทร์ว่องกิจ
นางสาววรรณภา สีทน
นางสาวสินจัย มหาชัย
นายพีระพงศ์ วรปัชบวรนันท์
นายนิติเทพ นิ่มอนงค์
นายวีรดนย์ ขันดี
นายพีระยศ จันทร์พลับ
นายภควัจน์ วิมุติกลุ
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อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

นายเอกบดินทร์
เกตุขาว

5,000

วิทยาการจัดการ

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่
23

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่วยงาน

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติที่มีต่อ นายพันธการ บุญยงค์
การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WIFI) ของ นายธนวัฒน์ ลิ่มสกุล
นายทัชภูมิ แก้วอร่าม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

24

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมเลือก
ซือ้ โทรศัพท์ไอโฟนของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

25

ปัจจัยสวนผสมทางการตลาดและความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อโลชัน่ บารุงผิวของนักศึกษาหญิงภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

26

ความพึงพอใจและส่วนประสมทางการตลาดของการ
เลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ผศ.ศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

27

คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยที่มีต่อการบริการภายใน
ท่าอากาศยานดอนเมือง

ผศ.ศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

นายมนัสนันท์ เอีย่ มวงศ์
นายเชษฐา เปลีย่ นเพ็ง
นางสาวอัชชลีพร ถิ่นวงศ์อินทร์
นางสาววิศัลย์ศยา สามชื่นฉ่า
นางสาวชลธิชา กุณาศล
นางสาวดาราวดี จันทร์สม
นางสาวปัทมวรรณ แดงจ่าย
นางสาวพรรณปวีณ์ สุขประเสริฐ
นางสาวพัชรินทร์ เกรียงเกร็ด
นางสาวมณฑิตา ศิลาพล
นางสาวยุวรี เชื่อมอญ
นายภัทรชนันท์ พันธ์ศิริ
นางสาวมารีนา หมื่นทอง
นายธิติวุฒิ กระเป๋าทอง
นายอานนท์ ธีระโชค
นางสาวดารณี ทองมา
นางสาวรัตน์ติการ ดอนฮี้
นางสาวสุธติ า วันหวัด
นายณัฐพล บุญถนอม
นายปรีชา ย่าแผ่น
นางสาวอริสรา บุญมา
นางสาวกนกวรรณ กิอดิษฐ์
นางสาวอนุสรา จั่นทอง
นางสาวพิมจันทร์ บัวอ่อน
นางสาวนิสารัตน์ คุปต์ธรรมสาร
นางสาวพสิษฐ์ตา สิริวชิ ชุพงศ์
นางสาวสุจิตตรา หมานเหตุ
นายพีรพัฒน์ แสงทอง
นายนพนัฐ มูลวงศ์
นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรหลี
นางสาวสุมนัสกัญญ์ ประทุมสิทธิ์
นางสาวพรพิมล พลทมิฬ
นางสาวเบญจวรรณ แสงวิโรจน์พัฒน์
นางสาวกนิษฐา แก้มมูลสุข
นางสาวจันทรา ศรีบุญเรือง
นางสาวปวีณา แป้นเงิน
นางสาวปนัดดา กิมาคม
นางสาวสกุลรัตน์ อิทธิพัทธ์กุล
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

28

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการรถโดยสาร
ประจาทาง (ขสมก.) ของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

29

30

31

32

33

34

35

อาจารย์
ที่ปรึกษา

ผู้วิจัย

นางสาวชนัญชิดา เขมังคะโล
นางสาวสุพัตรา ไพนุพงศ์
นางสาวนิชนันท์ แก้วศรีเทียน
นายธีรชัย คงเฉลิม
นายประสิทธิ์ แสงขาว
นายกานต์ธนรัฐ ทองคา
นายศิริพงษ์ พิมพ์ศิริ
นายภักดี แสงสายทิม
นายพีระพงษ์ กันทะจันทร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายพัสดุ
นายวัชพล ต่ายคนอง
ออนไลน์ บริษัท ยูเมด้า จากัด
นางสาวสุชาดา นนทธิ
นายชาคริส เสนะสุทธิพันธุ์
นายปวเรศ สิงห์เสนา
นางสาวอรอุมา จันสูง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการการลางาน นางสาวนันณภัชสรณ์ ใยโย
ออนไลน์ กรณี ศึกษาบริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จากัด
นายถาวร ทองศรี
นายประสิทธิ์ เทพช่วย
นายณัฐวุฒิ พูลเกษ
ระบบการบริหารจัดการคลังวัสดุทันตกรรม กรณีศึกษา นางสาวปัทนา ตันธนะชัย
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
นายวรรณรินทร์ กลิ่นมาลัย
นางสาวสุภาพร ยืนยงค์
นายสรรชัย ขวัญกิจประเภท
พัฒนาระบบบริหารจัดการขอกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์
นางสาวมะลิวลั ย์ กองแก้ว
กรณีศึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวธาริณี มหาวัน
นายอนุวัฒน์ มีเสน
นางสาวนุชวรา ชมกลิ่น
นางสาวธีรพงศ์ การโฉมงาม
ระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการยืม - คืน
นางสาวพิมพิไล บุญฤทธิ์
ครุภัณฑ์ กรณีศึกษา วัดโคกจ้าหล่า
นางสาวจารวี สุตตาชู
นางสาวปรียาภา คามี
นายฤทธิเกียรติ ภูสติ ลิต
นายปริตรถกร ตีระนิช
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักศึกษา
นายณัฏฐศิษฏ์ ภูกติ ติกลุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นายณัฐวุฒิ ธรรมดี
นางสาวกุสุมา เจริญสุข
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นายประชารัฐ กลิ่นจันทร์
จันทรเกษมต่อความน่าเชื่อถือข่าวโซเชียลมีเดีย
นายภานุพนั ธ์ ปรอดโปร่ง
นายเจตน์สฤษฏ์ อ้องแสนคา

รวม 35 โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

ผศ.ศรินทร์
ขันติวัฒนะกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร
สร้อยมาศ

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร
สร้อยมาศ

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร
สร้อยมาศ

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร
สร้อยมาศ

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร
สร้อยมาศ

5,000

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กนกรัตน์
ยศไกร

5,000

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กนกรัตน์
ยศไกร

5,000

วิทยาการจัดการ

175,000

บาท

รวมงบประมาณทั้งสิน้

57

ทุนอุดหนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ เป็นเงิน 420,000 บาท สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) 2 โครงการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 1 โครงการ เป็นเงิน 1,797,000
บาท สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 โครงการ เป็นเงิน 1,660,000 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 โครงการ
เป็นเงิน 700,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6 โครงการเป็นเงิน 7,217,000 บาท
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่
1

ชื่อโครงการ
การประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1 โครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สนิ ธุ์

420,000

วิทยาการจัดการ

420,000

บาท

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

การปรับสภาพโครงสร้างของชานอ้อยด้วยวิธีความร้อนชื้น และเคมีเมคา
เพื่อการผลิตพลังงานชีวมวล:ประสิทธิภาพทางพลังงานและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
ความแปรปรวนระยะสัน้ ของอัตราการนับรังสีคอสมิกเมื่อเทียบกับละติจูด
ลองติจดู และเวลา
โครงการบริหารจัดการบูรณาการนวัตกรรมการวิจยั ข้าวเพื่อพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
แผนการวิจัยที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและสร้างมูลค่าของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
โครงการย่อยที่ 1 การอบแห้งข้าวสาหรับเมล็ดพันธุ์

ดร.สันติ เชื้อเต๊อะ

600,000

วิทยาศาสตร์

ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล

540,000

วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

279,700

ศึกษาศาสตร์

2
3
4

5

โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระดับความเร็วในการสีข้าวพันธุก์ ารค้าใน
จังหวัดชัยนาท
การออกแบบภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว

6

การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลต้นกาลังแบบลดพลังงานเพื่อการสูบน้า
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ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา
นายภัทราวุธ บุญประคอง
น.ส.คนึงนิต ปทุมมาเกสร
นายพิศษิ ฐ์ แซ่ตนั่
นายติณณภพ จุ่มอิ่น
นายศุภวิชญ์ มาสาซ้าย
นางสาวศิริวิมล สายเวช
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

วิทยาศาสตร์
307,000
183,000
190,000
140,300

วิทยาศาสตร์
เกษตรและ
ชีวภาพ

โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) (ต่อ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

7

การสื่อสารเพื่อจัดการความรู้เรื่องข้าวปลอดภัย จังหวัดชัยนาท

200,000

วิทยาการจัดการ

8

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการสร้างความ
เชื่อมั่นของกลุ่มการค้าเมล็ดพันธุ์ขา้ วและข้าวเปลือกในจังหวัด
ชัยนาท

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร
และคณะ
ดร.ลวัณกร สร้อยมาส
ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท
นายกิตติมศักดิ์ ในจิต
นางสาวโอปอ กลับสกุล

200,000

วิทยาการจัดการ

2,640,000

บาท

รวม 2 โครงการ

รวมงบประมาณทัง้ สิน้

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในส่วนของโครงการบริหารจัดการบูรณาการ
นวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท โดยจัดสรรทุนวิจัย จานวน 5 โครงการ และโครงการบริหารจัดการ จานวน 1
โครงการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยมีข้อกาหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องสมทบงบประมาณในสนับสนุนทุนวิจัยนั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงน าเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบายอธิ การบดี สมทบให้ กับโครงการวิจัยดังกล่าวจานวนเงิน
1,500,000 บาท และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสมทบ จานวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมได้ดาเนินการโอนงบประมาณ จานวน 1,500,000 บาท ไปยังสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรียบร้อยแล้ว และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้ดาเนินการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักวิจัยเสร็จเรียบร้ อย **จึงไม่นับโครงการซ้ากับเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบาย
อธิการบดี

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดชัยนาท
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

1

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ 2560

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

1,797,000

ศูนย์การศึกษาจันทร
เกษม – ชัยนาท

1,797,000

บาท

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

1,660,000

ศึกษาศาสตร์

1,660,000

บาท

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่วยงาน

ดร.สิรกิ ร เลิศลัคธนาธาร

700,000

วิทยาการจัดการ

700,000

บาท

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ที่
1

ชื่อโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่
1

ชื่อโครงการ
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคนิคการบริการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
 ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศและพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง
ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง ยกระดับคุณภาพการศึกษา รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีหลากหลาย เช่น การอบรม
ให้ความรู้ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ การให้คาปรึกษา หรือสัมมนาทางวิชาการ การจัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการบริการวิชาการ ทั้งสิ้น 50 โครงการ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 7,970 คน ได้รับผลการประเมิน
ความพึงพอใจร้อยละ 88.73 ระดับดีมาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ดังนี้
สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
7. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
8. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

12
6
10
2
8
2
10

รวม

50

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ
(คน)
(ร้อยละ)
847
88.44
788
88.17
1,330
90.01
400
80.00
1,671
87.50
70
87.00
2,864
100.00
7,970

88.73

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 กันยายน 2560

โครงการเด่น
1. โครงการเรียนรู้วฒ
ั นธรรมเกษตรและอนุรกั ษ์การทานาวิถีไทย “ทาขวัญข้าว”

4. โครงการจันทรเกษมรักเสือใหญ่

2. โครงการกิจกรรมถ่ายภาพอย่างไรให้สวยและฝึกปฎิบัตกิ ารสื่อสารละครเวที

5. โครงการการออมและการลงทุน

3. โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการการผลิตเห็ดครบวงจร

6. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบน้าหยด
เพื่อการเกษตร
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ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์
ความเป็นไทย
 ผลการดาเนินงาน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย
เพื่อให้ชุมชน บุคลากร นักศึกษา มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้น
การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์ และการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 39 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 11,185 คน ได้รับ
ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 90.86 ระดับดีมาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้
สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
7. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

2
6
6
2
5
16
2

รวม

39

ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ
(คน)
(ร้อยละ)
104
89.60
1,294
87.53
1,891
91.00
1,254
93.00
1,351
99.60
5,206
94.02
85
81.30
11,185

90.86

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตั ิงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 กันยายน 2560

โครงการเด่น
1. โครงการโขนผู้หญิง

4. โครงการเพชรสยาม

2. โครงการมโฮป แขมร์ : มโฮป ร็วม ระบา ขแมร์

5. โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา

3. โครงการถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตาบันลือโลก ครัง้ ที่ 3

6. โครงการธรรมะรับอรุณ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
 ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการติดตามผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของมหาวิ ทยาลั ย ได้ ก าหนดแผนการบริ หารจั ดการความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยยึดแนวทางของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 6 พันธกิจ โดยนาปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากมาจัดทาแผน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ดัง นั ้น มหาวิท ยาลัย จึง ได้ด าเนิน การตามแผนการบริห ารจัด การความเสี ่ย ง โดย มอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะ/หน่วยงาน/สานัก/วิทยาลัย ได้ดาเนินการ
ตามกิจกรรมที่กาหนดและมีการรายงานผลการดาเนินงาน 2 ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน จากรายงานผลการติดตาม
พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงลดลงทุกปัจจัยเสี่ยง ดังแผนภูมิ
ค่าคะแนนความเสี่ยงติดตามรอบ 12 เดือน

ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนติดตาม
6

8. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน
7. งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบุคลากร (พม.)

12

4

15

6. ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ช่วงวัย ของ
บุคลากรประเภทต่างๆ

15

5. ความซ้าซ้อนของงบประมาณการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

9

25
16

4. การนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
3. การทวนสอบรายวิชาและการทวนสอบหลักสูตรยังไม่
ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้

12

2. กระบวนปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรไม่ตอบสนองต่อ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและไม่ทันการต่อการเปลี่ยนแปลง…

12

1. สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย มีสถานบันเทิง และแหล่ง
อบายมุขที่เสี่ยงต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษา

25

4

20

15
16
20

แผนภูมิแท่ง คะแนนผลการติดตามความเสีย่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560
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 ด้านการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศและการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ด้ า นเทคโนโลยี
เพื่อการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
ของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาระบบที่สาคัญ ดังนี้
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายแกนหลัก (Backbone) ความเร็วที่แกนกลางที่ 10 Gbps. ทาการเชื่อมต่อแบบวงแหวนสามารถ
ท างานทดแทนกั นได้ หากช่ องทางการสื่ อสารในแกนหลั กล้ มเหลวไม่ เกิ น 2 จุ ด และมี ความเร็ วของเครื อข่ ายระดั บที่ สอง
ณ จุ ด กระจายสั ญญาณ 1 Gbps. ทุ กจุ ด ไปยั งอาคารต่ างๆ ของมหาวิ ทยาลั ย รวม 26 อาคาร พร้ อมด้ วยระบบไฟร์ วอลล์
ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจรบนเครือข่าย
2. ระบบโทรศัพท์ดิ จิตอลผ่ านเครื อข่าย IP Phone ที่ ทั นสมั ยกว่า 400 เลขหมาย ด้ วยฟังก์ ชั่นเสริมมากมาย เช่น
การเรียกเข้าแบบกลุ่ม แบบเวียนสาย การฝากข้อความ สายที่รับ/ไม่รับ เป็นต้น และยังมีค่าบารุงรักษาต่า
3. มีศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่องแม่ข่ายชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่รองรับการทางานระบบฮาร์ดแวร์แบบเสมือน ทาให้สามารถกาหนดจานวนคอมพิวเตอร์บริการได้มากกว่าจานวน
เครื่องที่มีอยู่จริง สามารถทาการสารองข้อมูลทั้งระดับโปรแกรมประยุกต์และระดับฮาร์ดแวร์ พร้อมด้วยระบบสารองและกาเนิด
กระแสไฟฟ้าฉุกเฉินทาให้ระบบสามารถทางานได้ตลอดเวลา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ทาความเย็นเฉพาะจุด
ทาให้ประหยัดพลังงาน ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์เครือข่าย
4. ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) จานวน 295 จุด (ให้บริการควบคู่กับผู้ให้บริการเอกชน) ครอบคลุมพื้นที่แนวราบและ
แนวดิ่งโดยเน้นพื้นที่บริการเพื่อการการเรียนการสอนและพื้นที่พักผ่อนในร่ม ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังพื้นที่โล่งแจ้งหรือสานักงาน
ในอนาคต
5. มี เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ให้ บริ การนั กศึ กษาเพื่ อการสื บค้ น บริ การอิ นเตอร์ เน็ ต จั ดพิ มพ์ เอกสาร การฝึ กทั กษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 300 เครื่อง
6. มี การท าความร่ วมมื อกั บ Google ภายใต้ โครงการ Google Apps for EDU ซึ่ งท าให้ มหาวิ ทยาลั ยมี บั ญชี อี เมล
chandra.ac.th ที่ไม่จากัดความจุ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Drive) ขนาดกว่า 1 ล้านเทราไบต์ และยังสามารถใช้บริการอื่นเสริมด้วย
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบัญชี gmail.com เช่น Classroom, Youtube, Calendar, Doc และ Site ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากส่งให้
บัญชีผู้ใช้บริการมีมากถึง 20,000 บัญชี
ระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 12 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 1.12 ระบบ OUC บุคลากร
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2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 7 ระบบ
2.1 ระบบบริการการศึกษา (REG)
2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
2.3 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2.4 ระบบประเมินการสอน

2.5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) 2.6 ระบบห้องสืบค้นออนไลน์ (WEBOPAC)
2.7 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน
3. ระบบสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร มีทั้งสิ้น 5 ระบบ
3.1 ระบบอีเมล สาหรับบุคลากร

3.2 ระบบอีเมล สาหรับนักศึกษา

3.3 CRU application ประชาสัมพันธ์ 3.4 ระบบแจ้งข้อความข่าวสารข้อความสั้น (SMS)
3.5 การจัดสร้างเว็บไซต์ ได้ทาการจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ให้หน่วยงานต่างๆ กว่า 50 เว็บไซต์ ฝึกอบรมให้
บุคลากรประจาหน่วยงานด้านจัดการเว็บไซต์ จานวน 1 รุ่น 33 คน ทาให้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย
มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
4. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
4.1 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้นักศึกษา จานวน 566 คน
4.2 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้บุคลากร จานวน 60 คน
4.3 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้อาจารย์ จานวน 30 คน

ภาพอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูล
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 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
4.48 คะแนน โดยใช้ ร ะบบการประกัน คุ ณภาพการศึกษาภายในที่ สานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.)
พัฒนาขึ้น โดยมีสานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ดังนี้

65

ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

หน่วย

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการประเมิน
5

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน
ที่ได้

มิตภิ ายนอก
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับ
85
1 2 3 4 5
3.8600
3.8600
0.3651
ภายใน CHE QA Online หรือระบบอืน่ ที่
สถาบันฯ และ คปภ. รับรอง
มิติภายใน
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87
50.19
1.0000
0.0256
รายจ่ายลงทุน
2.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96
84.96
1.0000
0.0256
รายจ่ายภาพรวม
3. การประหยัดพลังงาน
ระดับ
2.5
1 2 3 4 5
3.5000
3.5000
0.0897
4. การประหยัดน้า
ประเมินผลแยกจากคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
5. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ระดับ
5
1 2 3 4 5
5.0000
5.0000
0.2564
ดาเนินงาน
น้าหนักรวม 97.5
คะแนน
3.7624

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
1. การประหยัดน้า

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการประเมิน

หน่วย

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ระดับ

85

1

2

3

4

5

3.0000

3.0000

ที่มา : สานักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ : การให้คะแนนเป็นไปตามเจ้าภาพตัวชี้วัด (กรมทรัพยากรน้า)

ภาพการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาพ : การแสดงโขนผู้หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ด้านการผลิตบัณฑิต
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการ
เป็นเทรนเนอร์มืออาชีพ
(เทรนสมรรถภาพนักกีฬาทีมชาติไทย)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการตลาดนัด
หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๔ “สุรนารีเกมส์”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ด้านการผลิตบัณฑิต
กีฬาเทา-เหลือง ครั้งที่ 15
“แคฝรั่ง เกมส์ 2016”

วันที่ 20 มีนาคม 2560
ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีสานสัมพันธ์จันทรา ปีการศึกษา 2560
(ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่
ถวายอาลัย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560
“ประณตน้อมสักการะ
ศิษย์คาราวะมุทิตาบูชาครู”

21 กันยายน 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันาทรเกษม
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ด้านการวิจัย
นักวิจัยดีเด่นเข้ารับโล่พระราชทาน
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา พุ่มพชาติ

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฝึกอบรม
เรื่อง “การวิจยั กับทรัพย์สินทางปัญญา”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมจันทรา-กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจาปีงบประมาณ 2558-2559”

วันที่ 8-10 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

70

ด้านการวิจัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้า
งานวิจัยและการเขียนบทความวิจยั

วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560
ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว จันทบุรี

เสนอผลงานวิจัยนานาชาติ
TAIPEI NIT’L INVENTION
SHOW & TECHNOMART AWARD CEREMONY ‘17

วันที่ 28-30 กันยายน 2560
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไทเป)
ผลงานเครื่องมือตรวจวัดสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าในงานสารวจธรณีวิทยาใต้ผิวดิน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาน ไพโรจน์
1. รางวัล Special Award
จากงาน The Egyptian Society for Women &
Youth Inventor ประเทศอียปิ ต์

ผลงานคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัล รัตนโชตินันท์
1. รางวัล Bronze Medal Award
จากงาน Taipei International Invention Show &
Technomart 2017 ประเทศไต้หวัน

2. รางวัล Honorable mention
จากงาน Taipei International Invention
Show & Technomart 2017 ประเทศไต้หวัน
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์
การทานาวิถีไทย
“ทาขวัญข้าว”

วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจรรมถ่ายภาพอย่างไรให้สวย
และฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
สื่อสารละครเวที

วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร

;L

การออมและการลงทุน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ
จังหวัดชัยนาท
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบน้าหยดเพื่อการเกษตร

วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ณ ชุมชนสระไม้แดง อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท

กิจกรรม
จันทรเกษมรักเสือใหญ่

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ณ ชุมชนเสือใหญ่
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาและสร้างผูป้ ระกอบการ
การผลิตเห็ดแบบครบวงจร

วันที่ 23 - 24 กันยายน 2560
ณ คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

การแสดงโขนผูห้ ญิงจันทรเกษม
เรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางลอย

วันที่ 4 - 5 เมษายน 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา
“มโฮป ขแมร์ ครั้งที่ 3
: มโฮป ร็วม ระบา ขแมร์”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีถวายเทียนพรรษา
ประจาปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร
วัดลาดพร้าว วัดสิริกมลาวาส
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ทาบุญตักบาตร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “ส้มตาบันลือโลก”
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการประจาปี 2560
“7 ดาวพราวแสง รักแห่งจันทรา”

วันที่ 20 กันยายน 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-6800
โทรสาร : 0-2541-7113
www.chandra.ac.th
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คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2560
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝา่ ยนโยบายและแผน

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานนโยบายและแผน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

นางสาวมณฑารัตน์
นางสาวชุลกี ร
นางสาวจารุดา
นางสาวแววตา
นางสาววาสนา
นายฐิติวจั น์
นายปรัชญา
นางพัชริดา
นางสาวมาริสา
นายคมสัน

ชูพินจิ
เทพเฉลิม
สีสังข์
พันธ์งาม
ลักขะนัติ
ทองแก้ว
ลาแพงดี
บุญสวัสดิ์
มัสตูล
เพ่งพิศ

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวมข้อมูล / ออกแบบปก
นายปรัชญา

ลาแพงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อานวยการสานัก / ศูนย์ / สถาบัน / กอง และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการจัดทารายงานประจาปี 2560 มา ณ โอกาสนี้

77

ภาพ ภาพ
: สนามกี
ฬากลางแจ้งมหาวิ
ยราชภั
ฏจัฏ
นทรเกษม
: อาคารสถานที
่มหาวิททยาลั
ยาลั
ยราชภั
จันทรเกษม

