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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาภูมิปัญญา ดยการส่งเสริมวิชาการ  วิจัย  
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุวิสัยทัศน์  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยด าเนินงาน 
ตามพันธกิจ เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย เพื่ อมุ่ งสู่พันธกิจและวิ สัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวบรวมจัดท ารายงานประจ าปี 2560  ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสังคม และประชาคมจันทรเกษม และเป็น
บันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ผลงานความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู้  ความสามารถ ความทุ่มเทพลังกาย พลังใจของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน 
ของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 

 

 

  ( รองศาสตราจารยสุ์มาลี ไชยศุภรากุล ) 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
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ภาพ : หอนาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 

 

 

 

 

 

ประวตัมิหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พื้นที่
จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตั้งอยู่อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท   
พื้นที่จ านวน 326 ไร ่85 ตารางวา รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 415  ไร่  1 งาน 73 ตารางวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมสู่วิทยาลัยครูจันทรเกษม สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามล าดับดังนี ้
 
 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม 

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

 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483  เปิดสอนในปีการศึกษา 2484  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
คือ  ชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็นอาจารย์ใหญ ่

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

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

 วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
   กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปล่ียนหลักสูตรการผลิตครู
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม  (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้ นสูง (ป.กศ. ชั้ นสูง)  

6 

ภาพพิธเีปดิพิพิธภัณฑห์อเชดิชเูกยีรติบูรพาจารย ์



นอกจากนีก้ระทรวงศกึษาธิการจัดสร้างสถานที่ท าการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ท าใหโ้รงเรียนฝึกหัดครูมัธยม
ต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23)  แขวงลาดยาว เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในเนื้อที่ 89 ไร่  88 ตารางวา  
ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม เป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยค 
ครูมัธยม (ป.ม.)  ซึ่งเป็นนักเรียนฝึกหัดครู ป.ม. รุ่นที ่18 

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

          พ.ศ. 2513  ต าแหน่ง “อาจารย์ใหญ”่ เปล่ียนเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” (ชั้นพิเศษ) 
          พ.ศ. 2515  คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ คนที่ 1  

 พ.ศ. 2517  อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเปน็ผู้อ านวยการ คนที่ 2 
 พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลให้ต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” 

เปล่ียนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ  และคณะวิชา  ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์  คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ  ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา 
(ป.อ.) เปล่ียนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
   พ.ศ. 2519  อาจารย์วิศิษฏ์  ชุมวรฐายี  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการ (ด ารงต าแหน่ง 2 วาระ) 

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

 พ.ศ.2528 วิ ทยาลัยครู จั นทรเกษม ได้ ก่ อตั้ งมาครบรอบ 45 ปี  เมื่ อวั นที่  9 กั นยายน  พ.ศ.  2528  
รองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคุณ  ได้รับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 
          พ.ศ.  2532  รองศาสตราจารย์ทองคูณ  หงส์พันธุ์  ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม 
          พ.ศ. 2533  วิทยาลัยครูจนัทรเกษม  ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533  ศาสตราจารยค์ุณบรรจบ 
พันธุเมธา  มอบห้องสมดุศาสตราจารยค์ุณบรรจบ  พันธเุมธา  ใหแ้กว่ทิยาลัยครูจันทรเกษม 

    พ.ศ. 2534  วิทยาลัยครูจันทรเกษมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเดน่รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครู  
ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  มีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษม”  
 พ.ศ. 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครู 
จันทรเกษม 
 
 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538  
โ ด ยนายช วน   ห ลี ก ภั ย   น า ยก รั ฐมนต รี   เ ป็ น ผู้ รั บ สนอ งพ ระบรมร าช โ อ งกา ร แล ะมี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้ ใ น 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538  “วิทยาลัยครู” เปล่ียนเป็น “สถาบันราชภัฏ”  
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          “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ   
และวิชาชีพชั้นสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิต 
ได้สูงกว่าระดับปริญญาตร ี
          ต าแหน่ง “อธิการ” เปล่ียนเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ด ารงต าแหน่ง “อธิการรักษาราชการใน
ต าแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
          พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ   ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ.  2540 
 พ.ศ. 2542  ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101  (ปุณณวิถี)   
ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร 
           พ.ศ. 2543  จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท   
           พ.ศ. 2544  จัดตั้งศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี 
          พ.ศ. 2544  นายสมศักดิ์  วยะนันทน์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ  กรรมการสภาประจ าสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์   คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการสภาประจ าสถาบัน 
ราชภัฏจันทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
 พ.ศ. 2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบัน 
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  ให ้“สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
           พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
           พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548   
 พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548  ใหม้หาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ใชป้ระโยชนใ์นราชการพืน้ที่ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชยันาท  เนื้อที่ประมาณ 326 ไร ่ 85 ตารางวา เป็นทีต่ั้ง 
ศูนยก์ารศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชยันาท  
           พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน  ได้แก่   ส านักงานอธิการบดี   คณะเกษตร 
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันวิจัย 
และพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต  และบัณฑิตวิทยาลัย  เปิดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  
             พ.ศ. 2552  รองศาสตราจารยเ์ดช  พุทธเจริญทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
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 พ.ศ. 2552   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสุชาติ  เมืองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 พ.ศ. 2554  รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554  
ถึง  วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
 พ.ศ. 2554  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555   
 พ.ศ. 2555  รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 
ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 พ.ศ. 2555  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
  พ.ศ. 2555  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถงึ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 พ.ศ. 2560  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน 

ท าเนียบผู้บริหาร 

คนที ่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 

1 หม่อมหลวงมานิจ  ชุมสาย  2484 - 2491  อาจารย์ใหญ่  

2 อาจารย์กมล  เภาพิจิตร  2491 - 2497  อาจารย์ใหญ่  
3 อาจารย์โชค  สุคันธวณิช  2497 - 2501  อาจารย์ใหญ่  
4 อาจารย์ประยุทธ  สวสัดิสิงห์  2501 - 2503  อาจารย์ใหญ่  

5 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  2503 - 2508  อาจารย์ใหญ่  
6 อาจารย์พงศ์อินทร์  ศุขขจร  2508 - 2515  อาจารย์ใหญ่  

7 คุณหญิงบุญฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  2515 - 2517  ผู้อ านวยการ  

8 อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  2517 - 2519  ผู้อ านวยการ  

9 อาจารย์วิศิษฏ์  ชุมวรฐายี  2519 - 2528  อธิการ  

10 รองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคุณ  2528 - 2532  อธิการ  

11 รองศาสตราจารย์ทองคูณ  หงส์พันธุ์  2532 - 2537  อธิการ  

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  2537 - 2540  อธิการบดี  

13 รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ  2540 - 2544  อธิการบดี  

14 รองศาสตราจารย์เท้ือน  ทองแก้ว  2545 - 2547  อธิการบดี  

15 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  2547 - 2552  อธิการบดี  

16 นายสุชาติ  เมืองแก้ว  2552 - 2554 อธิการบดี  

17 รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 2555 - 2559 อธิการบดี  

18 รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล    2560 - ปัจจุบัน อธิการบดี  

9 



  
ตราสญัลักษณ์หาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทาน

นาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมา

เป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด

แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร  โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า “คน

ของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็น

รูปพระที่น่ังอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙  รอบวงจักรมรีศัมี

เปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอยู่ในวงรี  และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราช

ลัญจกร จารึกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านบนมีข้อความอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ด้านล่าง  

มีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า “CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY” 

สีของตราสัญลักษณ์  โดยมีความหมาย ดังนี้    

สีน้ าเงนิ   หมายถงึ สถาบนัพระมหากษตัริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “ราชภฏั”              

สีเขียว     หมายถงึ แหล่งที่ตัง้ของมหาวิทยาลัย ซึง่อยูใ่นพื้นทีแ่หล่งธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่สวยงาม       

สีทอง หมายถงึ ความเจรญิรุ่งเรืองทางภูมปิัญญา          

สีส้ม หมายถงึ ความรุง่เรอืงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ที่กา้วไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สีขาว       หมายถึง ความคดิอันบรสุิทธิ์ของนักปราชญ์แหง่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 

สีประจ ามหาวิทยาลยั    

   

 
 

 
 
 
 
 
 

สีเหลือง    หมายถึง   คุณธรรม 

สีเทา       หมายถึง    ปัญญา 
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คติธรรมประจ ามหาวทิยาลยั  
 

“อตฺตาน   ทมยนฺต ิ ปณฑฺิตา”   แปลวา่  “บัณฑิต  ย่อมฝึกตน”  
 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย       

    แคฝรัง่ เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเตม็ท่ีจะสูง 10-12 เมตร เปลอืกเรียบ มีตั้งแต่สเีทาขาวไปจนถึงสน้ี าตาลแดง มีถิ่น

ก าเนิดท่ีอเมริกากลางและเม็กซิโกดอกแคฝรั่งจะมสีีชมพูสดหรอืสีมว่งแต้มขาว  แคฝรัง่ออกดอกชว่งฤดูหนาวให้ดอกสวยงาม 
  ชื่อสามัญ  Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick 

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

 ปรชัญา   

 
“ความรู้ดี  มคีุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา”  

 

 วิสัยทัศน์  
 
“เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชามคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์” 

 

 พันธกิจ  
 
1.  ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  
2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3.  บริการวิชาการที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของชมุชนและสงัคม  
4.  ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5.  พัฒนาชุมชนและสังคมทีส่อดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพครูชั้นสูง 

 

 อัตลักษณม์หาวิทยาลัย    
 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ  ซื่อสัตย ์อดทน มีจติอาสา  กา้วหนา้เทคโนโลย”ี 

 
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย   

 

“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏบิัติ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน”  
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  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

สภามหาวทิยาลัย 

อธกิารบด ี

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - ส านักส่งเสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

 - ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลัย 

   ราชภฏัจันทรเกษม - ชัยนาท  

- ศูนยฝ์ึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   (จันทรเกษมปารค์) 

 - ศูนยส์่งเสริมสขุภาพ 

   และสระวา่ยน้ า 

 - โรงพยาบาลสัตว์  

 - ร้านคา้สวสัดิการ 

- กองกลาง  

- กองคลัง 

- กองบริหารงานบคุคล 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศกึษา  

 

- คณะเกษตรและชวีภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร ์

- คณะมนษุยศาสตร ์

  และสังคมศาสตร ์

- คณะวิทยาการจดัการ 

- คณะศึกษาศาสตร ์

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

- บณัฑิตวทิยาลัย  

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

ผู้ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- ส านักงานสภามหาวทิยาลยั 

- ส านักประกันคณุภาพการศกึษา 

- ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

- ส านักงานตรวจสอบภายใน  

- โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย 

  ราชภฏัจันทรเกษม 

- ศูนยภ์าษา 

 - ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ  
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 โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

อธิการบด ี
 (มาตรา 27 )* 

คณะ / วิทยาลัย 

หมายเหต ุ:  (*) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 

                  (**) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

                  (***) เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สภามหาวิทยาลัย 
(มาตรา 16)* 

๐ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท  *** 
    - ส านักงานผู้อ านวยการ 

๐ ส านักงานอธิการบดี 

   - กองกลาง  

   - กองคลงั 

   - กองบริหารงานบุคคล 

   - กองนโยบายและแผน 

   - กองพัฒนานักศึกษา  

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

ส านักงานอธิการบด ี หน่วยงานจัดตั้งภายใน*** 

 

สถาบัน / ศูนย์ / ส านัก 

สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

(มาตรา 23)* 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
(มาตรา 49 )* 

สภาวิชาการ 
(มาตรา20)* 

- ส านักงานสภามหาวิทยาลยั  

- ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  

- ส านักงานหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป  

- ส านักงานตรวจสอบภายใน  

- ศูนย์ฝกึประสบการณ์วชิาชพี (จันทรเกษมปาร์ค)  

- ศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ  

- โรงพยาบาลสัตว์  

- สถานพยาบาล  

 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)** 

คณะกรรมการสง่เสริมกจิการมหาวิทยาลยั 
(มาตรา 25)* 
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นายบญุปลูก  ชายเกตุ  
นายกสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยอ์ินทร์  ศรีคุณ  
 อุปนายกสภามหาวทิยาลัย 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปราโมทย์  ประสาทกุล 
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางดวงสมร  วรฤทธิ ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรต ิ

 กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

      นายแพทยว์ิชัย  โชควิวัฒน 
         กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 

ศาสตราจารยอ์ภิชาต  สุขส าราญ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ ์
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

นายสมโภชน์  นพคุณ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารยเ์ท้ือน  ทองแก้ว 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒ ิ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายขจร จติสุขุมมงคล  
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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นายธนา  ไชยประสิทธิ ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

นายประเสริฐ ฉิมท้วม 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร 
 กรรมการจากผู้บรหิาร 

รองศาสตราจารยสุ์มาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

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

ypik=4yD0yomigdK, 

ผู้ช่วยศาตราจารย์พศิมัย จัตุรัตน์  
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

 

นายกรณัท สร้อยทอง 
 กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

นายราเชนทร์  เหมือนชอบ 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์  
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

ผู้ช่วยศาตราจารยไ์สว ฟักขาว 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 

นายพิสุทธิ์  พวงนาค 
 กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 

 

นายธงชัย เหลืองทอง 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 
กรรมการจากผู้บรหิาร 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ช่วยศาตราจารยเ์อนก  เทียนบูชา 
รองอธิการบดฝีา่ยนโยบายและแผน 

รองศาสตราจารยสุ์มาลี  ไชยศุภรากุล 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายราเชนทร์ เหมือนชอบ 
รองอธิการบดฝีา่ยบริหาร 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
รองอธิการบดฝีา่ยวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา 
ผู้ช่วยอธกิารบดีฝา่ยส านกังานอธิการบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นทรรศน์ พลเดช 
       รองอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 

นายธงชัย เหลืองทอง 
ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาตราจารยเ์ฉลิมเกยีรติ ดุลสัมพันธ์ 
รองอธิการบดฝีา่ยประกนัคณุภาพการศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาตราจารยไ์สว ฟักขาว 
รองอธิการบดฝีา่ยวิจัยและพัฒนา 
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ผู้ช่วยศาตราจารยเ์กียรตพิงษ์ ยอดเยีย่มแกร  
ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์วรนาถ ดวงอดุม  
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายสงกรานต์ สุขเกษม  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม-ชยันาท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อเนก เทียนบูชา 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ เจนวิถีสุข 
คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางกุลชไม  สืบฟัก 
ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันตสิม 
คณบดคีณะวทิยาการจัดการ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายบญุเกียรติ ชีระภากร 
ผู้อ านวยการกองบรหิารงานบคุคล 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นายประเสริฐ ฉิมท้วม 
คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สวัสดิ์นะที
คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร  
คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์

 
 
 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
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รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
ประธานกรรมการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารยธ์นชัย ยมจินดา 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารยพ์นิต เข็มทอง 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

รองศาสตราจารยก์มลชัย ตรงวานิชนาม
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ศาสตราจารย์วีรชาติ เปรมานนท์ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ศาสตราจารย์อภิชาต  สุขส าราญ 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารย์วิภา ศุภจารีรักษ์ 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล พหลภาคย์
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กศกมล สุขเกษม 
กรรมการจากคณาจารยป์ระจ า 
      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นายกิตตพิล กสิภาร์ 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวิทยาลัย 

 

นายเมธี รุ่งโรจน์กุล 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

      กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ภาพ : กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ : กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  



 

 ขอ้มลูการเรยีนการสอน  

 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร  
51 สาขาวิ ชา ระดั บประกาศนียบั ตร 1 หลักสูตร  1 สาขาวิ ชา ระดั บปริญญาโท  1 หลักสูตร  1 สาขาวิ ชา  
และระดับปริญญาเอก  1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

 หลกัสตูรการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ปีการศึกษา 2560 

 1. คณะเกษตรและชีวภาพ  

ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์

  

 2. คณะศึกษาศาสตร์   

ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาจิตวิทยา 
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ 
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวชิาพลศกึษา  
ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชีพคร ู ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชพีครู 

 

 3. คณะวทิยาการจดัการ 

ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวชิานเิทศศาสตร ์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.) สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) สาขาวชิาบัญช ี
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4. คณะวทิยาศาสตร์  

ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเคม ี
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาชีววิทยา 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาสถติิประยุกต ์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมเีดยี 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวชิาอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิต 
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  (ค.บ.) สาขาวชิาวิทยาศาสตร ์      
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5. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาไทย 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาองักฤษธุรกิจ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาจีนธุรกจิ 
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาศิลปกรรม 
สาขาวชิาวัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาดนตรีสากล 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาการบริหารและการพัฒนาชมุชน 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 

ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 
ปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.) สาขาวชิานติิศาสตร ์
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวชิาภาษาจีน  
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์  
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวชิาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

 

6. วทิยาลัยการแพทยท์างเลอืก 

ระดับ หลักสูตร สาขาวชิา 
ปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) สาขาวชิาการแพทย์แผนจีนบณัฑิต 
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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

 ขอ้มลูนักศึกษา 

ปีการศึกษา  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ทั้งส้ิน 10,839 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จ านวนนกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ปกีารศึกษา 2560 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม ร้อยละ 

1. ปริญญาตร ี 8,793 1,775   10,568    97.50 

2. ประกาศนยีบัตร -      202       202     1.86 

3. ปริญญาโท -      34       34      0.31 

4. ปริญญาเอก -       35       35     0.32 

รวม 8,793 2,046 10,839 100.00 
ร้อยละ 81.12 18.88 100.00  

 

 จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2560 จ าแนกตามหนว่ยงาน 

คณะ/วิทยาลัย/ศูนยก์ารศึกษา 
ภาคการศึกษา 

ร้อยละ 
ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม    8,678 1,614 10,292  97.39 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ      155 -     155    1.47 

2. คณะวิทยาศาสตร ์   1,764    293  2,057  19.46 

3. คณะศึกษาศาสตร ์      833      27     860    8.14 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์   2,508    429   2,937 27.79 

5. คณะวิทยาการจัดการ   3,184    865   4,049  38.31 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก      234 -     234    2.21 

ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท     115   161    276   2.61 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์       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  

  

  

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2560 
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(หนว่ย : คน) 
   จ านวนนกัศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา ปกีารศึกษา 2560 จ าแนกตามหลักสตูร 

หลกัสตูร 
ภาคนอกเวลา 

รวม ร้อยละ 
ประกาศนยีบตัรบัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประกาศนยีบตัรบัณฑติวชิาชีพครู  202 - - 202 74.54 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติวชิาชพีคร ู 202 - - 202 74.54 

ระดับปริญญาโท -  34 - 34 12.54 

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ    -   8 -   8   2.95 

2. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  - 26 - 26   9.59 

ระดับปริญญาเอก  - -  35 35 12.92 

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ   - - 25 25    9.23 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎีบัณฑิต  - - 10 10   3.69 

รวมทั้งสิน้ 202 34 35 271 100.00 

ร้อยละ 74.54 12.54 12.92 100.00  
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ภาพการเรียนการสอนนกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 



 

(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

 ขอ้มลูผู้ส าเรจ็การศึกษา 

          ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งส้ิน  2,967 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 จ านวนนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ปกีารศึกษา 2559 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม ร้อยละ 

1. ปริญญาตร ี 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  

 

 

จ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ปกีารศึกษา 2559 จ าแนกตามหนว่ยงาน  

คณะ/วทิยาลัย 
ระดับปริญญาตรี 

รวม ร้อยละ 
ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 

1. คณะเกษตรและชวีภาพ    48 -      48   1.63 

2. คณะวิทยาศาสตร ์  509 86   595 20.15 

3. คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  744 114   858 29.07 

4. คณะวิทยาการจดัการ 853 269   1,122 38.01 

5. คณะศกึษาศาสตร ์  303 4    307 10.40 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก     22 -      22    0.74 

รวม 2,479 473 2,952 100.00 

ร้อยละ 83.98 16.02 100.00  

 

  

 

 

 

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2560 
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(หนว่ย : คน) 
จ านวนนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ระดบับัณฑติศึกษา  ปกีารศึกษา 2559  จ าแนกตามหลกัสตูร 

หลกัสตูร 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ระดับปริญญาโท 11 - 11   73.33 

1. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ    10 - 10   66.66 

2. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ    1 - 1    6.67 

ระดับปริญญาเอก - 4 4   26.67  

1. หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ   - 1 1     6.67 

2. หลักสูตรบริหารธุรกจิดษุฎีบัณฑิต  - 3 3   20.00 

รวม 11 4 15 100.00 

ร้อยละ 73.33 26.67 100.00  
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ภาพการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

(หนว่ย : คน) 

 ขอ้มลูบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามศักยภาพของบุคคล  
ตั้ งแต่ ขั้ นตอนการสรรหาบุ คลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมกั บต าแหน่ งและศั กยภาพที่ ปฏิบั ติ   
ตลอดจนพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเพิ่มแรงจูงใจการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
  ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีบุคลากรทั้งส้ิน 809 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 397 คน  
สายสนับสนนุวิชาการ 412 คน  มีรายละเอียดดังนี้ 

จ านวนบคุลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบคุลากรและสายงาน  

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนบัสนนุ รวม ร้อยละ 

1. ข้าราชการ 80 18 98 12.11 

2. พนักงานราชการ - 15 15 1.85 

3. พนักงานมหาวทิยาลัย 279 217 496 61.31 

4. ลูกจา้งประจ า - 20 20 2.47 

5. อาจารยป์ระจ าตามสัญญา 31 - 31 3.83 

6. เจา้หนา้ที่ประจ าตามสัญญา - 142 142 17.55 

7. อาจารยช์าวตา่งประเทศ 7 - 7 0.87 

รวม 397 412 809 100.00 

ร้อยละ 49.07 50.93 100.00  

 ที่มา : กองบริหารงานบุคคล  วนัที่ 30 กันยายน 2560 

แผนภาพจ านวนบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามสายงาน 
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(หนว่ย : คน) จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน    

หนว่ยงาน 

สายวิชาการ  สายสนับสนนุวิชาการ  

รวม 

 ร้อยละ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต
าม

สัญ
ญ
า 

อา
จา
รย
์ชา
วต
่าง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พน
ักง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ้
าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา
มส

ัญ
ญ
า 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ  6 9 1 - - 7 - - 6 29 3.58 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 28 68 6 - - 16 1 - 12 131 16.19 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 90 6 4 - 17 - - 6 144 17.80 

    3.1 โครงการจัดการศกึษานักศึกษานานาชาติ - - - - - - - - 2 2 0.25 

4. คณะวิทยาการจัดการ 14 59 - - - 18 - - 7 98 12.11 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ 11 41 - 1 - 10 1 - 7 71 8.78 

   5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏจันทรเกษม 

- - 17 - - 3 - - 1 21 2.60 

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก - 10 1 2 - 11 1 - 11 36 4.45 

7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท -  1 - - - 12 1 - 10 24 2.97 

8. บัณฑิตวิทยาลัย - - - - - 3 - - 4 7 0.87 

9. สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - 2 7 - - - 9 1.11 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 1 19 - 2 24 46 5.69 

    10.1  ศูนย์ภาษา - - - - - 1 - 1 1 3 0.37 

11. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน - - - - 1 13 - - 5 19 2.35 

12. ส านักงานอธิการบด ี - - - - 11 59 16 8 32 126 15.57 

      12.1 กองกลาง - - - - 5 17 12 2 19 55 6.80 

      12.2 กองคลัง - - - - 2 13 2 3 8 28 3.46 

      12.3 กองนโยบายและแผน - - - - 1 9 - - - 10 1.24 

              12.3.1 งานวเิทศสัมพันธ์ - - - - - 1 - 1 - 2 0.25 

      12.4 กองบริหารงานบุคคล - - - - 2 12 1 1 - 16 1.98 

      12.5 กองพฒันานักศึกษา - - - - 1 7 1 1 5 15 1.85 

13. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - 2 3 - 1 - 6 0.74 

14. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 1 5 - - - 6 0.74 

15. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา - - - - - 5 - 2 - 7 0.87 

16. ส านักงานตรวจสอบภายใน - - - - - 5 - - 1 6 0.74 

17. ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป - 1 - - - 3 - 1 - 5 0.62 

 

30 



 

(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน (ต่อ)  

หนว่ยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนนุวิชาการ 

รวม ร้อยละ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา
รย
์ปร
ะจ
 าต
าม

สัญ
ญ
า 

อา
จา
รย
์ชา
วต
่าง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พน
ักง
าน

มห
าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พน
ักง
าน

รา
ชก

าร
 

เจ้
าห

น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา
มส

ัญ
ญ
า 

18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
     (จันทร์เกษมปาร์ค) 

- - - - - - - - 10 10 1.24 

19. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ า - - - - - - - - 1 1 0.12 

20. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) - - - - - - - - 2 2 0.25 

รวม 80 279 31 7 18 217 20 15 142 809 100.00 

 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ    

คณะ/วิทยาลัย ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์ รวม ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ - -   4   12   16   4.03 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 1 2 24 75 102 25.69 

3. คณะมนุษยศาสตร ์
    และสังคมศาสตร ์

- 2 13 107 122 30.73 

4. คณะวิทยาการจัดการ - - 16   58   74 18.64 

5. คณะศึกษาศาสตร ์ - 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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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

 

 

 

 

 

   จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒิและสายงาน   

    บุคลากรสายวชิาการ 

 สายงาน/ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ขา้ราชการ       2   47 31    80 20.15 

2. พนกังานมหาวทิยาลัย       3 210 66 279 70.28 

3. อาจารยป์ระจ าตามสัญญา     18   11   2    31   7.81 

4. อาจารยช์าวตา่งประเทศ      2     4   1     7       1.76 

รวม 25 272 100 397 100.00 

ร้อยละ 6.30 68.51 25.19 100.00  
 

 บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ 

สายงาน/ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ต่ ากวา่ ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ขา้ราชการ -    3   15    18    4.37 

2. พนกังานมหาวทิยาลัย - 201 16  217   52.67 

3. พนกังานราชการ - 15 -    15    3.64 

4. ลูกจา้งประจ า  11   8   1    20    4.85 

5. เจา้หนา้ที่ประจ าตามสัญญา 70  71  1 142  34.47 

รวม 81 298 33 412    100.00 

ร้อยละ 19.66 72.33 8.01 100.00  

 

 

แผนภาพจ านวนบคุลากรสายวชิาการ จ าแนกตามต าแหนง่ทางวิชาการ   
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(หนว่ย : บาท) 

 ขอ้มลูงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 789,702,300 บาท  
จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 509,681,100 บาท งบประมาณเงินรายได้  280,021,200 บาท รายละเอียดต่อไปนี้ 

 จ านวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามแหล่งเงิน 

แหลง่เงนิ จ านวน  ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 509,681,100 64.54 

2. งบประมาณเงนิรายได ้ 280,021,200 35.46 

รวม 789,702,300 100.00 

(เจด็ร้อยแปดสิบเกา้ล้านเจด็แสนสองพนัสามร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ที่มา : กองนโยบายและแผน  วนัที่ 30 กันยายน 2560 

แผนภูมกิารจัดสรรงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  จ าแนกตามหมวดงบประมาณ 
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งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้

จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

หมวดงบประมาณ 
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(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวม ร้อยละ 

1. งบบุคลากร                72,680,200               35,910,812          108,591,012  13.75 
2. งบด าเนินงาน                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 
5. งบรายจ่ายอื่น              114,987,400                 2,905,092          117,892,492     14.93 

รวม           509,681,100          280,021,200        789,702,300 100.00 

 

งบประมาณ จ าแนกตามแหล่งที่มาเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

แหล่งเงนิ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 499,575,200 61.75 509,681,100 64.54  10,105,900  2.02 

2. งบประมาณเงินรายได ้ 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    - 2.40 

 

งบประมาณจ าแนกตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายจา่ยประจ า 691,031,002.22 85.41 671,809,808 85.07 - 19,221,194.22 -     2.78 

2. รายจา่ยงบลงทุน 118,060,997.78 14.59 117,892,492 14.93 -  168,505.78 -     0.14 

2.1 ครุภัณฑ ์   32,191,485.47  3.98   29,905,972  3.79 -   2,285,513.47 -      7.10 

2.2 ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   85,869,512.31 10.61   87,986,520 11.14     2,117,007.69        2.47 

รวม 809,092,000 100.00 789,702,300 100.00 - 19,389,700.00  -  2.40 
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 ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษา 

 

พื้นที่มหาวิทยาลัย 

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

จ านวนพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อสถานที ่ จ านวนพืน้ที ่

A. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   89 ไร ่ 88 ตารางวา 
B. ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชยันาท 326 ไร ่ 85 ตารางวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วันที่ 30  กนัยายน 2560 

ที่ตัง้มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ที่ตัง้ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชัยนาท

ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวดัชัยนาท 
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ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 

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

14. อาคารพลศึกษา (โรงยิม)  
 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท 

1. อาคารเรือนรับรองจันทร์ลอย 8. อาคารเกษตรหลังที่ 1 
2. อาคารช่อมะตูม (เรือนรับรองช่อมะตูม) 9. อาคารเกษตรหลังที่ 2 
3. อาคารเรียนเทพหิรัญย์ มหามงคลรตัน ์  10. สนามฟตุบอล 
4. อาคารเรียนแม่ทองค้า เมฆโต 11. อาคารจันทร์มงคล 1 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง) 
5. อาคารหอประชุม MK 
6. อาคารหอประชุมศูนย์ชัยนาท 
7. อาคารโรงอาหาร 

12. อาคารจันทร์มงคล 2 (หอพักนักศึกษาชาย – หญิง) 
13. อาคารส้านักงานการประถมศกึษาอ้าเภอสรรคบรุี (สปอ.) 
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ภาพอาคารสถานทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 



 

(หนว่ย : หลัง) 

 ข้อมูลอาคาร สถานที่  

 มหาวิ ทยา ลั ยราช ภั ฏจั นทร เกษม  พัฒนาและปรั บปรุ ง ส่ิ งป ลู กสร้ า งภายในให้ พร้ อมส าหรั บ 
สนับสนุนการเรียนรู้และบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบันมีอาคาร  69 อาคาร  และอาคารส่ิงก่อสร้างใหม่ 2 อาคาร  
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -  ชัยนาท มีอาคาร 17  อาคาร รวมทั้งส้ิน  88 อาคาร  แยกตามประเภทอาคาร  
ได้ดังนี ้

จ านวนอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

ที ่ ประเภทอาคาร จ านวน  

มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 69 

1 อาคารอ านวยการ   1 

2 อาคารเรียน - ปฏิบัติการ 30 

3 อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 

4 อาคารกฬีาและสันทนาการ   6 

5 อาคารพาณชิย ์- สวัสดกิาร 11 

6 อาคารพกัอาศยั 18 

7 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม   1 

8 อาคารนวัตกรรมการศกึษา    1 
ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชยันาท 17 

1 อาคารอ านวยการ   1 

2 อาคารเรียน  - ปฏิบัตกิาร   4 

3 อาคารกฬีา - สันทนาการ   1 

4 อาคารหอประชมุ และห้องน้ า   6 

5 อาคารโรงอาหาร   1 

6 อาคารพกัอาศยั   4 

อาคารที่ก าลังปรับปรุง/สิ่งกอ่สร้างใหม ่   2 

1 อาคารเรียนและปฏิบัตกิาร   1 

2 อาคารเอนกประสงคแ์ละหอประชมุ   1 
รวม 88 
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ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วันที่ 30 กนัยายน 2560 



 

ภาพ : , การมอบรางวัลเพชรสยาม , กิจกรรมถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มต าบันลือโลก  



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ : กิจกรรมการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพสอดคล้องกับ                            

ความต้องการของประเทศ เป็นสว่นร่วมในการพัฒนาทอ้งถิน่และสังคมโลก 

 ผลการด าเนนิงาน  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตร ีให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทางวิชาการและวชิาชพี  
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
ประโยชนสู่์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี ้  

    

  1. การรับเข้าศึกษา 

มีระบบการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 3 วิธี คอื 

1. รับตรง เป็นการรับสมคัรนกัเรียนจากทัว่ประเทศ 

      -  การสอบข้อเขยีนและสัมภาษณ ์ (คณะตา่งๆ ที่ตอ้งมีการสอบปฏิบัติหรือสอบข้อสอบเฉพาะทาง  

            ของแตล่ะสาขาวชิาด าเนนิการสอบตามข้อก าหนดเฉพาะนั้น  ๆ) 

2. โควตา เป็นการรับนกัศกึษาจากการจดัสรรโควตาโครงการเรียนดี ความสามารถดา้นกีฬาและกจิกรรม 

-  ทดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ ์

3. ระบบกลาง (Admissions) 

-  เป็นระบบการพจิารณาผลการเรยีนในระดับมัธยมศกึษา และผลการสอบวดัความรู้พ้ืนฐาน  

   และวัดความรู้ขั้นสูง การคัดเลือกจะด าเนินการเป็นระบบกลาง คอืมหีน่วยงานกลางรับผิดชอบ  

   ทั้งการจดัการสอบ และการจัดการคัดเลือก  
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(หนว่ย : หลกัสตูร) 

2. การพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอดุมศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบณัฑติ 

คณะเกษตรและชวีภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์ 

คณะวิทยาการจดัการ 

คณะศกึษาศาสตร ์

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาลัยการแพทยท์างเลือก 

ศูนยก์ารศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชยันาท 

บัณฑิตวิทยาลัย  

3. หลักสตูรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่ เปิดการเรี ยนการสอน 2 ระดับ คือ  
ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอก  รวมทั้งส้ิน  14 หลักสูตร 54 สาขาวิชา ดังนี ้
  

 จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปดิสอนปกีารศึกษา 2560    

ระดับการศึกษา จ านวนหลกัสูตร สาขาวิชา 

1. ปรญิญาตร ี4 ปี   9 43 
2. ปรญิญาตร ี5 ปี   2  8 
3. ประกาศนยีบัตร   1   1 
4. ปรญิญาโท   1   1 
5. ปรญิญาเอก   1   1 

รวม 14 54 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2560 

41 



 

(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

4. นักศึกษา 

ปีการศึกษา  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ทั้งส้ิน 10,839 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2560  

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา ร้อยละ 

1. วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) 1,739 16.46 

2. ครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 1,179 11.16 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 2,562 24.24 

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 68 0.64 

5. นิติศาสตรบัณฑติ (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. แพทย์แผนจีนบัณฑติ (พจ.บ.) 234 2.21 

รวม 10,568 100.00 

 

 

  จ านวนนกัศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา ปกีารศึกษา 2560  

หลักสูตร จ านวนนักศึกษา ร้อยละ 

1. ประกาศนียบตัรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 202 74.54 

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.บ)   8 2.95 

3. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 26 9.59 

4. ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 25 9.23 

5. บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต (บธ.ด.)  10 3.69 

รวม 271 100.00 

 

 

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วนัที่ 30 กันยายน 2560 
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5. ภาวะการมีงานท าของบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินการส ารวจภาวการณ์มีการท าของบัณฑิตจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,984 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต จ านวน 2,673 คน 

คิดเป็นร้อยละ 89.58 โดยมีผลการส ารวจจ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

ล าดบั  คณะ 
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑติมี
งานท าหลงั
ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละของ
บัณฑติที่มี
งานท า 

1 คณะเกษตรและชวีภาพ 50 45 27 60.00 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 598 531 358 67.42 

3 คณะวิทยาการจดัการ 1,136 1,029 635 61.71 

4 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 872 752 476 63.30 

5 คณะศกึษาศาสตร ์ 306 295 176 59.66 

6 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 22 21 4 19.05 

รวม 2,984 2,673 1,676 62.70 

 

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผลประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 3.87  

(คะแนนเต็ม 5.0)  ระดับดี 

7. ผลงานรางวัลที่นักศกึษาได้รับ 
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รางวลัชนะเลิศการประกวดดนตรี งาน Isan young Talent 
ถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

รางวลัชนะเลิศ Thailand Dramatic Festival 2017 Princess 

 Cup & IDA Thailand Open Dance Championships 2017 

ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี    

รางวลัชนะเลิศ การประกวดสื่อป้องกนัการทุจริต  
ระดบัอุดมศึกษา ประเภทภาพยนตรโ์ฆษณา 

จากผลงาน Run 4.0   

ที่มา : สถาบนัวิจัยและพัฒนา วนัที่ 30 กนัยายน 2560 



 

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

ที ่ สถานศึกษา/สถาบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนาม ประเทศ/จังหวดั ขอบขา่ยความร่วมมือ 

1 Guangxi  Normal University (แลกเปล่ียนนักศกึษาฝึกสอนระยะส้ัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 
2 Guangxi  Normal University (รบัสอนภาษาจีนรูปแบบ3+1) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

3 Liaoning University of Traditional Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

4 Guangxi  Normal  University  for Nationalities   
(รับสอนภาษาไทยให้นักศกึษาจนี และภาษาจีนให้นักศึกษาไทย) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

5 Guangxi  Normal University  
(แลกเปล่ียนนักศึกษา โครงการ 3+1 วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกอื่นๆ) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 

6 Guilin Institute of Tourism   
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกัศึกษาจีนระยะสั้น) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

7 Huaqiao  University  (แลกเปล่ียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 

8 Guangxi University for Nationalities  
(แลกเปล่ียนนักศึกษาปริญญาตรี รูปแบบ3+1) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปล่ียนนักศกึษา 

9 Guangxi  Normal  University  for Nationalities  
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกัศึกษาจีนระยะสั้น)   

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

10 University of Fukui ญี่ปุ่น วิชาการ/วจิัย 

11 The Budapest Business School  
(แลกเปล่ียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) 

ฮังการ ี แลกเปล่ียนนักศกึษา 

12 Padagogische Academic des Bundes in Tirol ออสเตรีย แลกเปล่ียนนักศกึษา 

13 October 6 University อียิปต ์ วิชาการ/วจิัย 

14 สมาคมไทยอเมริกันแหง่เซาท์ฟลอริด้าและวดัพุทธรังสีไมอามี สหรัฐอเมริกา แลกเปล่ียนภาษา 
ศิลปวัฒนธรรม 

15 โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

16 ส านักงานเขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

17 ส านักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

18 สมาคมนกัวจิัยและเพาะเหด็แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

19 เครือข่ายความรว่มมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศประยุกต ์(ACTIS) 

กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 
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https://www.facebook.com/LiaoNingUniversityofTraditionalChineseMedicine/


 

 สถานศึกษา/สถาบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนาม ประเทศ/จังหวดั ขอบขา่ยความร่วมมือ 

20 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

21 โรงเรียนวัดลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

22 โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

23 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

24 เครือข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ.  กรุงเทพมหานคร โครงการพระราชด าร ิ

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

26 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพชื  จังหวดัชัยนาท บริการวชิาการ/วิจยั 

27 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวศิวกรรมเกษตร  จังหวดัชัยนาท บริการวชิาการ/วิจยั 

28 สาธารณสุขจงัหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้า จังหวดัชัยนาท จังหวดัชัยนาท วิชาการ/การผลิตอาหาร 

29 ชมรมลูกขุนสรรค ์จังหวัดชัยนาท จังหวดัชัยนาท ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

30 ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้านบางระเบียน จังหวดัชัยนาท จังหวดัชัยนาท บริการวชิาการ/วิจยั 

31 โรงเรียนวัดจันทนาราม จังหวดัชัยนาท วิชาการ/การเรียนการสอน 

32 ความร่วมมือทาววชิาการระดับปริญญาตรีดา้นคอมพวิเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (AUC) 

จังหวดัชลบุรี วิชาการ/การเรียนการสอน 

33 เครือข่ายดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอดุมศกึษา 
ในภูมิภาคตะวันตก 

นครปฐม การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

34 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา นครปฐม วิชาการ/การเรียนการสอน 
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ภาพการลงนามความร่วมมอืกบัสาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์

ที่มา : งานวเิทศสัมพันธ์ คณะ ศนูย์การศกึษา วนัที่ 30 กันยายน 2560 



 

(หนว่ย : บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม 

 ผลการด าเนนิงาน 

        การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในการบริหารและประสานงาน 

ด้านการวจิัย รวมทั้งให้ค าปรึกษา จัดหา และบริการข้อมูลการวจิัย ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัให้อาจารย ์บุคลากรและนกัศกึษา 

ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    มีการสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนวจิยั 

ให้บุคลากรและนักศึกษา   เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อน ามาพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง พร้อมสร้างนักวิจัย 

ที่มีคุณภาพและเป็นเลิศทางการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     

มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็นเงินทั้งส้ิน 26,589,279 

บาท มีผลงานวิจัย 97 โครงการ จ าแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย  91  โครงการ  งบประมาณ 19,372,279 บาท   

และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  6  โครงการ งบประมาณ 7,217,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการและงบประมาณวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แหลง่ทนุ จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. แหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัย 91 19,372,279 72.86 

   1.1  แหล่งทนุงบประมาณแผ่นดนิ 19 11,701,800 44.01 
   1.2  แหล่งทนุงบประมาณเงินรายได้ 72   7,670,479 28.85 
2. แหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัย 6   7,217,000 27.14 

รวม 97 26,589,279 100.00 
 

 

    

 

44.01%

28.85 %

27.14 %
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณภายนอก

ที่มา : สถาบนัวิจัยและพัฒนา  วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

แผนภาพ แหลง่ทนุการสนับสนนุงานวิจยั  มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

งบประมาณภายนอก  7,217,000 บาท 

งบประมาณเงนิรายได้ 7,670,479 บาท 

งบประมาณแผน่ดนิ  11,701,800 บาท 
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(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 
งบประมาณสนับสนนุโครงการวจิัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 

ที ่ แหลง่ทนุ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

แหลง่ทนุภายในมหาวทิยาลยั 
1 งบประมาณแผ่นดิน 19 11,701,800 
2 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 

และสายสนับสนุนวชิาการ 
21 5,115,479 

3 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย 6 1,500,000 
4 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักวจิัยรุ่นใหม่ 7    420,000 
5 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับอาจารย์ทีเ่ขา้สู่ต าแหนง่วชิาการ 1      60,000 
6 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับคณะ 2   400,000 
7 เงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษา 35   175,000    

รวม 91    19,372,279 

แหลง่ทนุภายนอกมหาวทิยาลัย 

8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1    420,000 
9 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2,640,000 
10 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 1 1,797,000 
11 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 1,660,000 
12 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1    700,000 

รวม 6 7,217,000 

รวมทั้งสิน้ 97    26,589,279 

 

 งบประมาณสนบัสนนุโครงการวิจัย  จ าแนกตามหนว่ยงานและแหลง่ทนุ 

ที ่ หน่วยงาน ทนุภายใน ทนุภายนอก รวม ร้อยละ 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 1,791,280   140,300 1,931,580      7.26 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 5,228,899 1,820,000 7,048,899      26.51 
3 คณะวิทยาการจัดการ 2,244,935 1,520,000 3,764,935    14.16 
4 คณะศึกษาศาสตร ์ 2,677,526 1,939,700 4,617,226    17.37 
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3,186,346 - 3,186,346    11.98 
6 วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก   550,000 -   550,000      2.07 
7 ศูนย์การศึกษาจนัทรเกษม – ชัยนาท - 1,797,000 1,797,000     6.76 
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,693,293 - 3,693,293    13.89 

รวมทั้งสิน้ 19,372,279 7,217,000 26,589,279  100.00 
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ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

               ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็นทุนวิจัย 
จากงบประมาณแผ่นดิน 19 โครงการ เป็นเงิน 11,701,800 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยส าหรับบุคลากร 
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 21 โครงการ เป็นเงิน  5,115,479 บาท เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวทิยาลัย  
5  โครงการ  เป็นเงิน 1,500,000 บาท ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 7 โครงการ เป็นเงิน 420,000 บาท ส าหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 1 โครงการ เป็นเงิน 60,000 บาท ส าหรับคณะ  2 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท ส าหรับนักศึกษา 35 โครงการ  
 เป็นเงิน 175,000  บาท  รวมทั้งส้ิน 91 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  19,372,279 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ  
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนดว้ยศักยภาพของชุมชน 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดร.ศริส  ทองเชื้อ 
น.ส.อรคพัฒร์  บวัลม 

538,830 เกษตรและชวีภาพ 

2 การลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบการผลติแกส๊ชีวภาพเพื่อใช้เป็น
พลังงานทางเลือกจากมูลแพะนมและการเสริมไขมันในอาหาร
ส าหรับฟาร์มแพะนมขนาดตา่งกันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของประเทศไทย 

ผศ.สุเมธี  กติติพงศ์ไพศาล 
ผศ.ดร.สมเดช  เฉยไสย 
ดร.แววรี  บุญเทยีม 

574,650 เกษตรและชวีภาพ 

3 การประยุกตใ์ช้โปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของตู้อบแหง้ด้วยพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรับการอบแห้งสมุนไพร
บางชนิดในจังหวัดชยันาท 

ดร.สนัตธิรรม  โชติประทุม 
นายนิมยม  สทุธหลวง 
นายทรงศกัดิ์  วิชุมา 

337,500 เกษตรและชวีภาพ 

4 การสรา้งต้นแบบและเครื่องผลติกลีเซอรนีบรสิุทธิ์ระดบัชุมชนเพื่อ
เพิ่มมูลค่ากลีเซอรีนที่เปน็ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อใชใ้นชุมชน 

ดร.วรีนุช  สระแกว้ 1,088,550 วิทยาศาสตร ์

5 การเปรียบเทยีบประสทิธิภาพการตา้นอนมูุลอิสระของสาร
สกัดเบต้ากลูแคนจากกากร าขา้วหอมมะลิที่สกดัโดยไม่ใช้ 
และใช้เอนไซม์ 

ดร.พัตราพร  ภูวดลไพศาล 261,630 วิทยาศาสตร ์

6 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการสารสนเทศปรบัลักษณะให้
สอดคล้องกับการประยุกตใ์ช้งาน 

นายกติติมศักดิ์  ในจติ 228,150 วิทยาศาสตร ์

7 การพัฒนาคอนกรตีที่ใช้เถา้ก้นเตาเปน็วสัดุบ่มภายในส าหรบั
สิ่งแวดล้อมคลอไรด ์

ผศ.สุภิชาติ  เจนจิระปัญญา 
ดร.ปติิศานต์  กร้ ามาตร 

279,540 วิทยาศาสตร ์

8 การตรวจหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์น
ผลติภัณฑ์เครื่องส าอางของเหด็จากปา่พืน้ที่ฟื้นฟูในจังหวดัน่าน
และยโสธร 

ดร.พรเทพ  ชมชื่น 
ดร.สุกญัญา  เจียมวรนันท์กลุ 

นายวิมล  มิระสิงห ์

551,070 วิทยาศาสตร ์

9 การพัฒนาระบบสนบัสนุนการตัดสินใจโดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมและเทคโนโลยสีารสนเทศด้านภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการขนส่ง
สินคา้ทางน้ าของจังหวดัชัยนาท 

นายนิยม  สุทธหลวง 
นายทรงศกัดิ์ วิชุมา 

ดร.สนัตธิรรม  โชติประทุม 

348,192 วิทยาศาสตร ์
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ (ต่อ)   
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

10 บทบาทของครอบครัวและสังคมกบัการสือ่สารพัฒนาอัตมโนทศัน์
ด้านความรูส้ึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
เพื่อป้องกันการเปน็นักดื่มแอลกอฮอล์หนา้ใหม่ 

ผศ.ดร.จุไรรัตน ์ ทองค าชื่นวิวัฒน ์
ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลศิ 

375,300 วิทยาการจัดการ 

11 การพัฒนารปูแบบการฝกึอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการเผชิญกบัปญัหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิต
ของนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ในจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.ฐิติวสัส์  สขุป้อม 167,220 ศึกษาศาสตร ์

12 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การสอนคณติศาสตร์ตาม
แนวคดิคอนสตรคัติวสัต ์ผสานเทคนิคส่งเสริมความเขา้ใจ 
ด้านการค านวณ ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูคณติศาสตร์ดว้ย
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Auqmented Reality) 

นายสุรชัย  วงศ์จนัเสือ  
และคณะ 

231,480 ศึกษาศาสตร ์

13 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสรา้งวินยัเชิงบวกตามแนวคิดการเรียนรู้
โปรแอคทีฟ (Pro-Active Learning) ที่มีต่อพัฒนาการทางอารมณ์
และสงัคมของเดก็ปฐมวัยในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกดัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวดัชัยนาท 

ผศ.ดร.พัชรา  พุ่มพชาต ิ
นายนภดล  หอทอง 

401,850 ศึกษาศาสตร ์

14 การพัฒนาระดบัความสามารถในการผลติสื่อสร้างสรรค์พัฒนา
เด็กปฐมวัยของครูพ่ีเลี้ยง : กรณศีึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

น.ส.กมลวรรณ  อังศรีสุรพร 
ดร.ชวนิดา  สุวานิช 

น.ส.ปานรดา  สรรเสรญิ 

777,340 ศึกษาศาสตร ์

15 การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์
และรปูลักษณบ์รรจภุัณฑ์สนิค้าประเภทสมุนไพร ส าหรบักลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นทีก่ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(จังหวดัชัยนาท จังหวดัลพบุรี จังหวดัสิงห์บุรี  
และจังหวัดอ่างทอง) 

ผศ.ประชิด  ทิณบุตร 
น.ส.สุพรรณี  ปลดัศรีชว่ย 
นายสามารถ  ม่ังมีสิน 

685,800 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

16 การศึกษาทรัพยากรและพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมทางน้ าคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ดร.ปยิพร  ทา่จีน 1,161,405 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

17 โครงการบริหารจัดการตดิตามและเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท
การวิจัยพื้นฐาน 

ผศ.ดร.วรนารถ  ดวงอุดม 29,070 สถาบนัวิจัย 
และพัฒนา 

18 โครงการบริหารจัดการตดิตามและเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท
การวิจัยประยุกต ์

ผศ.ดร.วรนารถ  ดวงอุดม 569,160 สถาบนัวิจัย 
และพัฒนา 

19 โครงการบริหารจัดการตดิตามและเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภท
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ 

ผศ.ดร.วรนารถ  ดวงอุดม 3,095,063 สถาบนัวิจัย 
และพัฒนา 

รวม  19 โครงการ                  รวมงบประมาณทัง้สิน้ 11,701,800 บาท 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การผลิตหวัเชื้อท าปลาร้าจากการคัดเลือกแบคทีเรียชอบเกลือและ
แบคทีเรยีกรดแลคตกิทนเกลือ 

น.สพ.ดร.สมเกยีรติ ศลีสุทธิ ์
ผศ.ดร.สุภาณี  ด่านวิริยะกลุ 

ดร.อ านาจ  ภักดีโต 
ดร.จันทรรัตน ์ พิชญภณ 
ดร.สนัตธิรรม  โชติประทุม  
น.ส.ธัชชดา  อารยกาญจน ์

200,000 เกษตรและชวีภาพ 
 

2 ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมแบบผสมผสานที่มีต่อสมรรถภาพ 
ทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก และสมรรถภาพทางจติใจของ
นักกีฬาฟุตบอลระดบัเยาวชนในช่วงเตรียมความพร้อมก่อน 
การแข่งขัน 

นายยทุธนา  เรียนสร้อย 
นายพรพจน์  ไชยนอก 

นายนันทพล  ทองนลิพันธ ์
ดร.เอกรตัน์  อ่อนน้อม 

514,125 วิทยาศาสตร ์

3 การพัฒนาผลติภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวหมักชะคราม นางสาวสายชล  ทองค า 185,500 วิทยาศาสตร ์
4 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตดิตามการเรียนรู้เชิงประจักษ์จากการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม 

น.ส.ดวงรัตน ์ จิตตเ์จริญ 
น.ส.กอบทอง  ลาดคุ้ม 

495,400 วิทยาศาสตร ์
 

5 ผลของโคลชิซีนที่มีต่อการเปลีย่นแปลงสณัฐานวิทยาและ
โครโมรโซมของแตงโม(Citrullus  lanatus Mat&Nakai) พันธุ์ปลูก
ตอปิโดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ผศ.พรทิพย์  เทดิบารมี 214,222 วิทยาศาสตร ์
 

6 อิทธิพลของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสขุภาพทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติของผู้สูงอาย ุ
 
 

ดร.ดฏิฐชัย  จันทร์คุณา 
นายยทุธนา  เรียนสร้อย 
นายธนกร  ไข่มุสิก 
นางพชร  ชินสหี ์

ดร.เอกรตัน์  อ่อนน้อม 
น.ส.นิโลบล  ปัญญาสุทธากลุ 

197,520 วิทยาศาสตร ์

7 การพัฒนาโมเดลสมการโครงสรา้งของคณุลักษณะคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการด าเนินงานของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นายอนวุัฒน์  ภักด ี 220,500 วิทยาการจัดการ 
 

8 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงสรา้งสรรค์ เพื่ออนุรักษ์/ต่อยอด 
วัฒนธรรมลาวครั่ง บ้านกุดจอกจังหวดัชยันาท 

ดร.ฐิตาภา  บ ารุงศลิป ์
 

200,000 วิทยาการจัดการ 

9 มูลค่าทางเศรษฐศาสตรข์องแหล่งท่องเทีย่วทาง ประวัตศิาสตร์ 
อุทยานประวัตศิาสตร์เมืองสิงห์ จังหวดักาญจนบุรี กบัความเต็ม
ใจที่จะจา่ยของนักท่องเที่ยว 

ดร.ชยตุม์  วะนา 
น.ส.สิริกร  เลศิลคัธนาธาร 

278,300 วิทยาการจัดการ 

10 อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อความรนุแรงและองค์ประกอบ
ในการกระท าผดิของเดก็และเยาวชนในสถานพินิจและ 
คุ้มครองเดก็และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดร.พสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์  
 

 

360,885 วิทยาการจัดการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

11 อิทธิพลของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัเชิงพลวตักับกลยุทธ์
ความร่วมมือกบัส าเร็จของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 
จังหวัดชัยนาทกรณีศึกษา : ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร 

นายธีรโชติ  สตัตาคม 
น.ส.ศศกิานต์  จรณะกัณย ์
นายกรธวัฒน ์ สกลคฤหเดช 

99,950 วิทยาการจัดการ 

12 
 
 

 

การส่งเสริมพฤตกิรรมรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัด
ประสบการณภ์าษาแบบองค์รวม 
 

นายตฤณ  แจ่มถิน 
ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์  ตุ๊หมาด 
ดร.เทวิกา  ประดษิฐบาทกุา 
น.ส.กันตก์นิษฐ ์ พรประสิทธิ ์

152,536 ศึกษาศาสตร ์

13 กิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้เกมการละเล่นไทยที่มีต่อ 
พัฒนาการดา้นรา่งกายของเดก็ปฐมวัย 

นางผกาวดี  ไวกสิกรรม 
นางสาวสรัญญา  ล าลึก 
นายคณนิ  ประยรูเกียรต ิ
นายพีรดล  เพชรานนท ์

น.ส.ไอยยศ์รัย  พีรภาพรกลุ 

227,400 ศึกษาศาสตร ์
 

 14 ศึกษาวเิคราะห์วรรณกรรมจีนเรื่อง “หงเกาเหลียงเจียจู”๋ ของโม่เยี่ยน นางสาวภทัรวดี  ตรัยที่พึ่ง 67,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

15 การพัฒนาแบบฝึกทักษะอิเล็กทรอนิกส์ดา้นทฤษฎีดนตรสีากล 
 
 

นายปองภพ  สุกติตวิงศ ์
นายทรงกฤษณ์  คมสนั 
น.ส.อาลิส  บวัสวุรรณ 
นายดนตร์  เพ่งบุญ 

262,760 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

16 ความเจ็บปว่ยและการรักษาโรคในระบบทรงเจ้าเขา้ผ ีจังหวดัชัยภูมิ นายวิศษิย์  ปิน่ทองวิชัยกลุ 209,280 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

17 การจดัการความเสีย่งจากภัยพิบัตใินจังหวัดชัยนาท นางทศันีย์  ปิ่นสวสัดิ ์
น.ส.ตวงทอง  สินชัย 

390,626 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

18 การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพื่อการสื่อสารในรูปแบบ
สื่อมัลติมีเดีย ของนกัศึกษาชั้นปทีี่ 1 มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจนัทรเกษม 

นายวิชัย  สิงห์ซอม 
 

120,044 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

19 การพัฒนาศกัยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาวิชาชีพด้วยสื่อ
ประสมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชั้นปีที่ 3 มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

นายณัฐพัชร  สายเสนา 
 

100,000 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

20 การใช้เกมในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ของนักศกึษาชั้นปีที่ 1 มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.บัณฑวรรณ  สุกรรณ ์ 69,431 มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

21 การใช้ต ารบัยาจีน Chuan Xiong Ding Tong Yin เพื่อใช้รักษาโรค 
ไมเกรนในประเทศไทย 

ศ.เฉา จัว้จวนิ  และคณะ 550,000 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

รวม  21 โครงการ                          รวมงบประมาณทัง้สิน้ 5,115,479 บาท 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 โครงการบริหารจัดการบูรณาการนวตักรรมการวิจยัขา้วเพื่อพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของจังหวดัชัยนาท 

ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว 279,700 ศึกษาศาสตร ์

2 การออกแบบภาพลักษณเ์พื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ข้าว นายศุภวิชญ์  มาสาซ้าย 
น.ส. ศิริวิมล  สายเวช 

190,000 วิทยาศาสตร ์

3 แผนการวิจัยที่ 1 การเพิ่มคณุภาพและสรา้งมูลคา่ของขา้วหลังการเก็บเกี่ยว 
    โครงการย่อยที่ 1 การอบแห้งขา้วส าหรบัเมลด็พันธุ ์
    
    โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระดบัความเร็วในการสขี้าวพันธุก์ารค้าใน 
                                จังหวดัชัยนาท 

ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา 
นายภทัราวุธ  บญุประคอง 
น.ส.คนึงนติ  ปทุมมาเกสร 

นายพิศษิฐ ์ แซ่ตัน่ 
นายติณณภพ  จุ่มอ่ิน 

 
307,000 

 
183,000 

วิทยาศาสตร ์

4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลต้นก าลังแบบลดพลังงานเพื่อการสบูน้ า ดร.จันทรรัตน ์ พิชญภณ 
 

140,300 เกษตรและชวีภาพ 

5 การสื่อสารเพื่อจดัการความรู้เรื่องข้าวปลอดภัย  จังหวัดชัยนาท ผศ.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร
และคณะ 

200,000 วิทยาการจัดการ 

6 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนกิสส์ าหรบัการสร้างความเชื่อม่ันของ 
กลุ่มการคา้เมลด็พันธุข์้าวและขา้วเปลือกในจังหวัดชัยนาท 

ดร.ลวณักร  สร้อยมาส 
ดร.ภาคภูมิ  มุกดาสนิท 

   นายกิตติมศักดิ์  ในจิต 
   นางสาวโอปอ  กลบัสกลุ 

200,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 6  โครงการ                              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท 

 

  โครงการวจิัยที่ได้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 ศึกษาสมบตัิต้านลูมิเนสเซนส์ และซินทลิเลซันของผลกึเดียว YALO3  

เจือด้วย Pr3 (YALO3:Pr) 
ดร.กฤติยา  ศรีบญุเพ็ง 
นายพัฒนชยั  จันทร 

60,000 วิทยาศาสตร ์

2 การพัฒนาความสัมพันธท์างเทอร์โมไดนามิกสส์ าหรับการประมาณคา่
ความหนาแนน่ของไบโอดีเซลที่ความดันสูงด้วยวิธกีารควบรวมพลังงาน
อิสระกบิส ์

นายติณณภพ  จุน่อ่ิน 
นายพิศษิฐ ์ แซ่ตัน่ 

60,000 วิทยาศาสตร ์

3 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในชั้นเรียนรวมส าหรับนกัศึกษาคร ู

ดร.พรรณรายณ ์ ทรัพยแ์สนด ี 60,000 ศึกษาศาสตร ์

4 การพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 
ส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ดร.ปยิาภรณ์  เตชะเรืองรอง 60,000 ศึกษาศาสตร ์

5 การพัฒนาสื่อผสมอิเล็กทรอนิกสใ์นการอ่านเพื่อขบัร้องโนต้พื้นฐาน 
อย่างฉบัพลนั 

น.ส.อาลิส  บวัสวุรรณ 
น.ส.จุฑามาส  หิรัญกลู 

60,000 ศึกษาศาสตร ์

6 สภาพบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมมลพิษทางเสียงจากการจราจร 
ทางบก 

น.ส.สุชาดา  เรืองแสงทองกลุ 
นายภานวุัฒน์  บญุยัง 

60,000 มนุษย์ศาสตร์ฯ 

7 การวิจัยสรา้งสรรค์ผลงานเพลงเพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนเอกลักษณข์องชุมชน
พหลโยธิน32 

นายทรงกฤษณ์  คมสนั 60,000 มนุษย์ศาสตร์ฯ 

รวม 7 โครงการ                             รวมงบประมาณทัง้สิน้ 420,000 บาท 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับอาจารย์ที่เขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 

 
การวิจัยและพัฒนาครูในการสร้างสื่อการสอนดว้ยเทคโนโลยคีวามเปน็จริง
เสริม (Augmented Reality) ของครูมัธยมศึกษา จังหวัดชยันาท 

ดร.ณัฐญา  นาคะสนัต ์
 

60,000 ศึกษาศาสตร ์

รวม 1 โครงการ                       รวมงบประมาณทัง้สิน้ 60,000 บาท 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับคณะ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การพัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

ในสายบรหิารธุรกิจ 
น.ส.ศศกิานต์  จรณะกรัณย ์

ผศ.ธีรโชติ  สตัตาคม 
ดร.กรธวัฒน์  สกลคฤหเดช 

200,000 วิทยาการจัดการ 

2 การพัฒนาทักษะการสอนจลุภาคส าหรับอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์นิเทศ 
ในหลักสูตรครศุาสตร์บณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลศิ 
ดร.นารท  ศรีละโพธิ ์
ดร.กฤษณา  มณีรตัน ์

200,000 ศึกษาศาสตร ์

รวม 2 โครงการ                       รวมงบประมาณทัง้สิน้ 400,000 บาท 

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

1 
 

ผลติภัณฑ์ขา้วแต๋นเสริมลูกเดือย นางสาวเกวลิน  เหมติรนัดร 
นางสาวปวีณธ์ิดา  แย้มกระจ่าง 
นางสาวสุชานันท์  พิมภูนางสาว
หทัยรัตน์  แดงตน ุ

น.ส.วิธดิา   
สิริทรัพย์เจริญ 

 
 

5,000 วิทยาศาสตร ์

2 ขนมแป้งอัดเสริมถัว่แดงหลวง นายจารุนนัท์  ตองอบ 
นางสาวสุจิตรา   กลิน่รัก 
นางสาวบุษราคัม  ธรศร ี
นายธิติ  นนทอุบล 

ผศ.นัทญา  
จะเรียมพันธ ์

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

3 การพัฒนาผลติภัณฑ์ฝอยเงินจากครั่ง นางสาวรชตภร  ฝนัถึงภูมิ 
นางสาววรุจิรา  สขุประโคน 
นางสาวปวณีา  ประดษิฐ ์
นางสาวสุภสัสรา  ภาคทรัพยศ์ร ี

น.ส.วิธดิา   
สิริทรัพย์เจริญ 

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

4 ผลติภัณฑ์หม่ันโถวเสริมสาหรา่ยวากาเมะ นายธัญเทพ  ภัทรอภินันท ์
นายสปุรีชา   กุมชาด 
นายณัฐวุฒิ  แป้นถึง 
นายทวบีุญ  พลูเขตรกรรณ ์

นางสาวสายชล 
ทองค า 

 

5,000 วิทยาศาสตร ์
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได ้ส าหรับนักศึกษา  (ต่อ)   
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

5 การพัฒนาผลติภัณฑ์โรตีกรอบเสริมแป้งถั่วเหลือง นางสาวหทัยชนก  นวลใย 
นางสาวสาริณี  ทองอ่อน 
นางสาวศันศนีย์  แบบขนุทด 
นางสาวกฤตพร  ผาเจริญ 

รศ.ดร.ศรุดา 
ปัญญาโรจน์รุ่ง 

5,000 วิทยาศาสตร ์

6 การพัฒนาผลติภัณฑ์วาฟเฟลิเสริมแป้งมะพร้าว 
 

นางสาวสุมิตรา  มิด า 
นางสาวอัมรา   มินมาราเฮม 
นางสาวมาริษา  เหลา่บตุรสา 
นางสาวสุชาดา  ศรีอ่ า 

นางสาวสายชล  
ทองค า 

 
 

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

7 ผลติภัณฑ์ขนมอาลวัแก่นฝาง 
 

นางสาวฉัตรสดุา  มุ่งมงคล 
นางสาวกลัยส์ุดา  ปานพรม 
นางสาวพัชรพร  พิสฏฐพันธ ์
นางสาวปิยะเนตร  วงศศ์รีชา 

น.ส.จรัสสินี  
สุวีรานนท ์

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

8 การพัฒนาผลติภัณฑ์ขนมทองม้วนจากแป้งข้าว 
ไรซ์เบอรี ่

นางสาวภารนิ  ไชยวินิจ 
นางสาวมนสัวี  บญุพันธ ์
นางสาวภทัรานิษฐ์  มุสิกวงศ ์
นางสาวขวญัจิรา  พึ่งแพ 

รศ.ดร.ศรุดา 
ปัญญาโรจน์รุ่ง 

5,000 วิทยาศาสตร ์

9 การศึกษาวิธีการพยากรณ์ยอดขายทีเ่หมาะสมและ
เสนอแนะทางการลดของเสียของวตัถุดบิ กรณีศึกษา : 
ร้านขายเบเกอร ์

นายทศพร  ทนัใจ 
นายศักรินทร์  ชนประเสิรฐ 
นายวุฒิชัย  พรชัยอรรถกลุ 

นายติณณภพ  
จุ่มอ่ิน         

5,000 วิทยาศาสตร ์

10 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาขา้วหอมมะล ิ นางสาวรุ่งทวิา  ไพรบึง 
นางสาวทศันีย์  หยงสตาร ์

ดร.จิตตานันท์ 
สิทธสิาร 

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

11 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางพาราของ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นางสาวมัทฌริตา เกตุเอ่ียม 
นางสาวรีรตัน์  เพ็งดว้ง 
 

ผศ.นันทวรรณ 
บัวรา 

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

12 การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลให้เกดิการเสียชีวิตจากการ
เกิดอุบัติเหตบุนท้องถนนชว่งเทศกาลปใีหม่ 

นางสาวณฐัธิดา  โสภาวงษ ์
นายพีรณัฏฐ ์ ใยแจ่ม 
นางสาวนฤพร  เครือหงษ ์

ดร.สิริทพิ  
วะศนิรัตน ์

 

5,000 วิทยาศาสตร ์

13 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด  
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

นางสาวหนึ่งฤทยั ใจหนักแน่น 
นางสาวน้ าทิพย์  อาระกุล 

น.ส.สายสุณี 
ประดับนาค 

5,000 วิทยาศาสตร ์

14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลค าสั่งซื้อ กรณีศึกษาบริษัท เดมาสฟู๊ดส์ จ ากดั 

นางสาวสุพัตรา  ศรีวะโสภา 
นางสาวทัชกร   ปริวัฒน์  
นางสาวอุสุมา  พืชสอน 
นางสาวรตันชัย  ตุดด้วง 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา  (ต่อ)   
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

15 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับการบรหิารจัดการ
โครงการและตดิตามโครงการบระบบปฏบิัติการแอน
ดรอยส์  กรณีศึกษา บริษัทนาฏะ กัมปาน ีจ ากัด 

นางสาวสายปา่น เอ้ือกูวราวตั 
นายปรเมษฐ ์ ชมพบูริสทุธิ ์
นายถริวัฒน์  มุสิกลุ 
นายโยนาธานห ์ ทองดนีอก 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

16 การพัฒนาระบบตรวจสอบคลังสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชั่น แอนดรอยส์ กรณีศึกษาบรษิัท ดีเอสจี 
จ ากัด 

นายกติติธชั  วิภาศรีนิมิต 
นายสุกฤต  สขุเจริญ 
นายธนากร  ตันมีสุข 
นายณัฐธพล  จนัทรโรพร 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

17 การพัฒนาระบบสมุดบนัทึกการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพออนไลน ์ของคณะวทิยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นายไพรัช   เพ็ชร์น้อย 
นายวัชรพล  เรืองอภิรมย ์
นางสาวชญัญา  อภวิาท 
นางสาวโสภติา  ลากอก 
นางสาวสุทธดิา  ผัว้ผดุง 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

18 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจดัการตารางนดัหมาย
การจดัสวนห้างหุน้สว่นจ ากัด ณชนก จ ากัด 

นายอภวิุฒ ิ วรรณโอทอง 
นายสถติย์  พันธแ์ดง 
นายนวภณัฑ์  สญัเขตต ์
นายนนทวัฒน์  บุญราก 
นายอรรถพล  รุน่แสง 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

19 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาบณัฑิต 
ศึกษาของขา้ราชการและพนักงานในมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจนัทรเกษม 

นางสาววาสนา  กองสขุ 
นางสาวศิริรัตน์  ชาลียุทธ 
นางสาวเบญจศลี  ประสพวงศ ์
นางสาวสุวพัชร  กงเงิน 
นางสาวอัฐภิญญา  สุนนัทการกิจ 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

20 ระบบลางานออนไลน์ กรณีศกึษา บริษทั ซูโต้ จ ากัด นายชยัพร  อุดมพันธ ์
นายจตุพัฒน์  นิมา 
นายอธศิักดิ์  ดู่อุด 
นายรตัตะ  พลางวนั 
นายวัชระ  ภูเกดิ 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

21 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บ้านน๊อคดาวน์ กรณีศกึษาบริษทัน็อคดาวน์  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

นางสาววิภาพร  ยังเปรมปร ี
นางสาวโฉมพิสทุธิ์  จันทร์วิเศษ 
นางสาวลักษณข์ณา จันทร์ว่องกิจ 
นางสาววรรณภา  สีทน 
นางสาวสินจัย  มหาชยั 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 

22 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องประชุมด้วย
ระบบออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

นายพีระพงศ์  วรปัชบวรนนัท ์
นายนิติเทพ  นิ่มอนงค ์
นายวีรดนย์  ขันด ี
นายพีระยศ  จันทร์พลบั 
นายภควัจน์  วิมุติกลุ 

นายเอกบดินทร์ 
เกตขุาว 

5,000 วิทยาการจัดการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา  (ต่อ)   
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

23 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติที่มีต่อ
การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตไรส้ายความเรว็สูง (WIFI)  ของ
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นายพันธการ   บญุยงค์ 
นายธนวัฒน์  ลิ่มสกุล 
นายทัชภูม ิ แก้วอร่าม 
นายมนัสนันท์  เอีย่มวงศ์ 
นายเชษฐา  เปลีย่นเพง็ 
นางสาวอชัชลพีร  ถิ่นวงศ์อินทร ์
นางสาววิศัลย์ศยา  สามชื่นฉ่ า 

ผศ.ศรนิทร์  
ขันติวัฒนะกลุ 

5,000 วิทยาการจัดการ 

24 ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมเลือก 
ซือ้โทรศัพท์ไอโฟนของนกัศึกษาภาคปกต ิมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏจนัทรเกษม 
 
 

นางสาวชลธิชา   กณุาศล 
นางสาวดาราวดี   จันทร์สม  
นางสาวปัทมวรรณ  แดงจ่าย  
นางสาวพรรณปวีณ ์ สุขประเสรฐิ 
นางสาวพัชรินทร ์ เกรยีงเกร็ด  
นางสาวมณฑิตา   ศิลาพล  
นางสาวยุวรี  เชื่อมอญ  
นายภัทรชนันท์  พันธ์ศิร ิ

ผศ.ศรนิทร์  
ขันติวัฒนะกลุ 

5,000 วิทยาการจัดการ 

25 ปัจจัยสวนผสมทางการตลาดและความพงึพอใจในการ
เลือกซื้อโลชัน่บ ารุงผวิของนักศกึษาหญิงภาคปกติ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

นางสาวมารีนา   หมื่นทอง 
นายธิติวุฒิ  กระเปา๋ทอง  
นายอานนท์  ธรีะโชค  
นางสาวดารณ ี ทองมา  
นางสาวรัตน์ติการ  ดอนฮี ้ 
นางสาวสุธิตา   วันหวัด  
นายณฐัพล  บญุถนอม  
นายปรีชา   ย่ าแผ่น 
นางสาวอริสรา   บุญมา 

ผศ.ศรนิทร ์ 
ขันติวัฒนะกลุ 
 

5,000 วิทยาการจัดการ 

26 ความพึงพอใจและส่วนประสมทางการตลาดของการ
เลือกใช้เครือขา่ยโทรศัพท์เคลื่อนทีข่องนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัศรปีทุม วทิยาเขตบางเขน 

นางสาวกนกวรรณ  กิอดิษฐ์  
นางสาวอนุสรา  จั่นทอง  
นางสาวพมิจันทร ์ บวัอ่อน  
นางสาวนิสารัตน์  คุปต์ธรรมสาร 
นางสาวพสษิฐ์ตา  สิริวชิชพุงศ์ 
นางสาวสุจิตตรา  หมานเหตุ 
นายพรีพัฒน์  แสงทอง 
นายนพนัฐ  มูลวงศ์ 

ผศ.ศรนิทร์ 
ขันติวัฒนะกลุ 
 

5,000 วิทยาการจัดการ 

27 คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยที่มีต่อการบริการภายใน 
ท่าอากาศยานดอนเมือง  
 
 
 
 
 

นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรหล ี
นางสาวสมุนัสกญัญ ์ ประทุมสิทธิ ์
นางสาวพรพิมล  พลทมฬิ  
นางสาวเบญจวรรณ   แสงวิโรจน์พัฒน์ 
นางสาวกนิษฐา   แก้มมูลสขุ  
นางสาวจันทรา  ศรบีุญเรอืง  
นางสาวปวณีา   แป้นเงิน  
นางสาวปนัดดา  กิมาคม  
นางสาวสกุลรัตน์  อิทธิพัทธก์ุล 

ผศ.ศรนิทร์ 
ขันติวัฒนะกลุ 

 

5,000 วิทยาการจัดการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับนักศึกษา  (ต่อ)   
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย ์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

28 ความพึงพอใจที่มีต่อคณุภาพการให้บรกิารรถโดยสาร
ประจ าทาง (ขสมก.) ของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวชนญัชิดา  เขมังคะโล 
นางสาวสุพัตรา  ไพนุพงศ ์
นางสาวนิชนันท์  แกว้ศรีเทยีน  
นายธีรชัย  คงเฉลิม  
นายประสทิธิ์  แสงขาว  
นายกานตธ์นรัฐ  ทองค า 
นายศิริพงษ์  พิมพ์ศิริ  
นายภกัดี  แสงสายทิม  
นายพีระพงษ์  กันทะจันทร์ 

ผศ.ศรนิทร์  
ขันติวัฒนะกลุ 

 

5,000 วิทยาการจัดการ 

29 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจา่ยพสัดุ
ออนไลน์ บรษิัท ยูเมด้า จ ากดั 

นายวัชพล  ตา่ยคนอง 
นางสาวสุชาดา  นนทธ ิ
นายชาครสิ  เสนะสทุธิพันธุ ์
นายปวเรศ   สิงห์เสนา  
นางสาวอรอุมา  จันสูง 

ดร.ลวณักร  
สร้อยมาศ 

5,000 วิทยาการจัดการ 

30 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจดัการการลางาน
ออนไลน์ กรณ ีศึกษาบรษิัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จ ากดั  

นางสาวนนัณภัชสรณ์  ใยโย 
นายถาวร  ทองศร ี
นายประสทิธิ์  เทพช่วย  
นายณัฐวุฒ ิ พูลเกษ 

ดร.ลวณักร  
สร้อยมาศ 

 

5,000 วิทยาการจัดการ 

31 ระบบการบริหารจดัการคลังวสัดทุันตกรรม กรณีศึกษา
ธนาคารออมสนิ ส านักงานใหญ ่
 

นางสาวปัทนา  ตันธนะชยั  
นายวรรณรินทร์  กลิ่นมาลยั  
นางสาวสุภาพร  ยนืยงค์  
นายสรรชัย  ขวญักิจประเภท 

ดร.ลวณักร  
สร้อยมาศ 

5,000 วิทยาการจัดการ 

32 
 
 
 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการขอกูส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
กรณีศึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวมะลิวลัย์  กองแกว้ 
นางสาวธาริณ ี มหาวัน 
นายอนวุัฒน์  มีเสน 
นางสาวนุชวรา  ชมกลิ่น  
นางสาวธรีพงศ์  การโฉมงาม 

ดร.ลวณักร  
สร้อยมาศ 

5,000 วิทยาการจัดการ 

33 ระบบสารสนเทศส าหรับบรหิารจดัการยืม - คืน
ครุภัณฑ์ กรณีศึกษา วดัโคกจ้าหลา่  

นางสาวพิมพิไล  บญุฤทธิ์  
นางสาวจารว ี สตุตาช ู
นางสาวปรียาภา  ค ามี  
นายฤทธิเกยีรติ  ภูสติลติ 
นายปรติรถกร  ตรีะนิช 

ดร.ลวณักร  
สรอ้ยมาศ 

5,000 วิทยาการจัดการ 

34 พฤติกรรมการใชส้มารท์โฟนของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

นายณัฏฐศษิฏ์  ภูกติติกลุ 
นายณัฐวุฒ ิ ธรรมด ี
นางสาวกสุุมา  เจริญสุข 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ 
ยศไกร 

5,000 วิทยาการจัดการ 

35 ความคดิเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษมต่อความนา่เชื่อถือขา่วโซเชียลมีเดีย 

นายประชารัฐ  กลิ่นจันทร ์
นายภานุพนัธ์  ปรอดโปร่ง 
นายเจตนส์ฤษฏ ์ อ้องแสนค า 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ 
ยศไกร 

5,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 35 โครงการ                      รวมงบประมาณทั้งสิน้ 175,000 บาท 
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ทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทนุภายนอกมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงานวิจัย 

จากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1  โครงการ เป็นเงิน 420,000 บาท ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.)  2  โครงการ  เป็นเงิน  2,640,000 บาท ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท  1 โครงการ เป็นเงิน 1,797,000 

บาท  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 โครงการ เป็นเงิน 1,660,000 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 โครงการ  

เป็นเงิน 700,000 บาท รวมทั้งส้ิน 6 โครงการเป็นเงิน 7,217,000 บาท 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การประเมินความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.อาจารีย์  ประจวบเหมาะ 

ดร.รุ่งอรุณ  กระแสร์สนิธุ ์
420,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 1 โครงการ                 รวมงบประมาณทัง้สิน้ 420,000   บาท 
 

โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากส านักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)   

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การปรบัสภาพโครงสรา้งของชานอ้อยด้วยวิธีความร้อนชื้น และเคมีเมคา 
เพื่อการผลติพลังงานชีวมวล:ประสทิธิภาพทางพลังงานและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ดร.สนัติ  เชื้อเต๊อะ 
 

600,000 วิทยาศาสตร ์

2 ความแปรปรวนระยะสัน้ของอัตราการนบัรังสีคอสมิกเม่ือเทียบกับละติจูด 
ลองติจดู และเวลา 

ดร.วราภรณ์  นันทิยกลุ 540,000 วิทยาศาสตร ์

3 โครงการบริหารจัดการบูรณาการนวตักรรมการวิจยัขา้วเพื่อพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของจังหวดัชัยนาท 

ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว 279,700 ศึกษาศาสตร ์

4 แผนการวิจัยที่ 1 การเพิ่มคณุภาพและสรา้งมูลคา่ของขา้วหลังการเก็บเกี่ยว 
โครงการย่อยที่ 1 การอบแห้งข้าวส าหรับเมล็ดพันธุ ์
 
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาระดบัความเร็วในการสขี้าวพันธุก์ารค้าใน 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา 
นายภทัราวุธ  บญุประคอง 
น.ส.คนึงนติ  ปทุมมาเกสร 

นายพิศษิฐ์  แซ่ตัน่ 
นายติณณภพ  จุ่มอ่ิน 

 
 

307,000 
 

183,000 

วิทยาศาสตร ์

5 การออกแบบภาพลักษณเ์พื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ข้าว นายศุภวิชญ์  มาสาซ้าย 
นางสาวศิริวิมล  สายเวช 

190,000 วิทยาศาสตร ์

6 การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลต้นก าลังแบบลดพลังงานเพื่อการสบูน้ า ดร.จันทรรัตน ์ พิชญภณ 
 

140,300 เกษตรและ
ชีวภาพ 
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โครงการวิจยัทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากส านักงานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  (ตอ่)  

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

7 การสื่อสารเพื่อจดัการความรู้เรื่องข้าวปลอดภัย  จังหวัดชัยนาท ผศ.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 
และคณะ 

200,000 วิทยาการจัดการ 

8 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเลก็ทรอนกิสส์ าหรบัการสร้างความ
เชื่อม่ันของกลุ่มการค้าเมลด็พันธุ์ขา้วและข้าวเปลือกในจังหวัด
ชัยนาท 

ดร.ลวณักร  สร้อยมาส 
ดร.ภาคภูมิ  มุกดาสนิท 
นายกติติมศักดิ์  ในจติ 
นางสาวโอปอ  กลบัสกลุ 

200,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 2 โครงการ                รวมงบประมาณทัง้สิน้ 2,640,000   บาท 
 

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนทุนวจิัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) ในส่วนของโครงการบริหารจัดการบูรณาการ

นวัตกรรมการวิจัยข้าวเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท โดยจัดสรรทุนวิจัย จ านวน 5 โครงการ และโครงการบริหารจัดการ จ านวน 1 

โครงการ รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยมีข้อก าหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต้องสมทบงบประมาณในสนับสนุนทุนวิจัยนั้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงน าเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบายอธิการบดี สมทบให้กับโครงการวิจัยดังกล่าวจ านวนเงิน 

1,500,000 บาท และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสมทบ จ านวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมได้ด าเนินการโอนงบประมาณ จ านวน 1,500,000 บาท ไปยังส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรียบร้อยแล้ว และสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้ด าเนินการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักวิจัยเสร็จเรียบร้อย **จึงไม่นับโครงการซ้ ากับเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบาย

อธิการบดี 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวดัชัยนาท 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2560 
ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน ์ 1,797,000 ศูนย์การศกึษาจันทร

เกษม – ชัยนาท 

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,797,000 บาท 
 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การศึกษาวิเคราะห์ระบบสนบัสนนุการจดัการศึกษาของ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ดร.ณัฐญา  นาคะสนัต ์ 1,660,000 ศึกษาศาสตร ์

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,660,000 บาท 
  

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 
1 การจดัการความรู้และถ่ายทอดเทคนิคการบริการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยา่งยั่งยืนในจังหวดัสมุทรสงคราม 
ดร.สิรกิร   เลศิลคัธนาธาร 700,000 วิทยาการจัดการ 

รวม 1 โครงการ รวมงบประมาณทัง้สิน้ 700,000 บาท 

59 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม   
 

 ผลการด าเนนิงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบตา่ง  ๆซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกจิหลักของมหาวทิยาลัย 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศและพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง  

ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง ยกระดับคุณภาพการศึกษา รูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีหลากหลาย เช่น การอบรม 

ให้ความรู้ การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา หรือสัมมนาทางวิชาการ  การจัดค่ายพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของสังคมและประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการบริการวชิาการ ทั้งส้ิน 50 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 7,970  คน ได้รับผลการประเมนิ

ความพึงพอใจร้อยละ 88.73 ระดับดีมาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ ดังนี ้ 

  สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หนว่ยงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 12 847 88.44 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 6 788 88.17 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 10 1,330 90.01 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 400 80.00 

5. คณะวิทยาการจัดการ 8 1,671 87.50 

7. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 2 70 87.00 

8. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 10 2,864 100.00 

รวม 50      7,970 88.73 

 

โครงการเด่น 

1. โครงการเรยีนรู้วฒันธรรมเกษตรและอนุรักษก์ารท านาวิถีไทย “ท าขวัญขา้ว”        4. โครงการจันทรเกษมรักเสือใหญ ่

2. โครงการกิจกรรมถ่ายภาพอยา่งไรใหส้วยและฝึกปฎิบัตกิารส่ือสารละครเวท ี       5. โครงการการออมและการลงทุน               

3. โครงการพฒันาและสรา้งผู้ประกอบการการผลิตเหด็ครบวงจร                              6. โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยีระบบน้ าหยด  

                                                                                                                                         เพื่อการเกษตร 

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560  วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ ์

ความเป็นไทย 

 

 ผลการด าเนินงาน 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ความเป็นไทย 

เพื่อให้ชุมชน บุคลากร นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้น

การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์ และการพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ที่เปน็รากฐานของสังคมและประเทศชาติ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งส้ิน 39  โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 11,185 คน  ได้รับ

ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 90.86 ระดับดีมาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดังนี้  

สรุปผลการปฏิบัติงาน ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หนว่ยงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ 

(คน) (ร้อยละ) 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 2 104 89.60 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 6 1,294 87.53 

3. คณะศึกษาศาสตร ์ 6 1,891 91.00 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 1,254 93.00 

5. คณะวิทยาการจัดการ 5 1,351 99.60 

6. ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 16 5,206 94.02 

7. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 2 85 81.30 

รวม 39 11,185 90.86 

 

 

โครงการเด่น 

1. โครงการโขนผู้หญงิ                                                                      4. โครงการเพชรสยาม 

2. โครงการมโฮป แขมร์ : มโฮป ร็วม ระบ า ขแมร์                             5. โครงการพธิีถวายเทยีนพรรษา 

3. โครงการถนนวฒันธรรม มหกรรมส้มต าบนัลือโลก ครัง้ที ่3        6. โครงการธรรมะรบัอรุณ และกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

ที่มา : รายงานผลการปฏิบตัิงานมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560  วันที่ 30 กันยายน 2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 

 

 ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 จากการติดตามผลการด าเนินการบริหารความเส่ียงในระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560    

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม 

ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงโดยยึดแนวทางของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดล าดับความเส่ียงที่ได้จาก 

การวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 6 พันธกิจ โดยน าปัจจัยเส่ียงที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูงและสูงมากมาจัดท าแผน 

การบริหารความเส่ียงเพื่อให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม   

  ดังนั ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย มอบหมายให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ซึ่งคณะ/หน่วยงาน/ส านัก/วิทยาลัย ได้ด าเนินการ

ตามกิจกรรมที่ก าหนดและมีการรายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  จากรายงานผลการติดตาม

พบว่ามีปัจจัยเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงลดลงทุกปัจจัยเส่ียง ดังแผนภูมิ  
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แผนภูมิแท่ง คะแนนผลการตดิตามความเสีย่งมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ปี 2560 
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1. สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัย มีสถานบันเทิง และแหล่ง
อบายมุขที่เสี่ยงต่อการพัฒนาคุณธรรมของนักศึกษา

2. กระบวนปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรไม่ตอบสนองต่อ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและไม่ทันการต่อการเปลี่ยนแปลง…

3. การทวนสอบรายวิชาและการทวนสอบหลักสูตรยังไม่
ตอบสนองต่อการพัฒนาระบบการเรียนรู้

4. การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

5. ความซ้ าซ้อนของงบประมาณการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

6. ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ช่วงวัย  ของ
บุคลากรประเภทต่างๆ

7. งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบุคลากร (พม.)

8. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน

ค่าคะแนนความเส่ียงตดิตามรอบ 12 เดือน ค่าคะแนนความเส่ียงกอ่นติดตาม



 

 ด้านการสนบัสนนุและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 
เพื่อการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน  
ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหาร 
ของบุคลากรทุกระดับ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาระบบที่ส าคัญ ดังนี ้ 
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนี ้
 1. ระบบเครือข่ายแกนหลัก  (Backbone) ความเร็วที่แกนกลางที่ 10 Gbps. ท าการเชื่อมต่อแบบวงแหวนสามารถ
ท างานทดแทนกันได้หากช่องทางการส่ือสารในแกนหลักล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง  
ณ จุด กระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด ไปยังอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวม 26 อาคาร พร้อมด้วยระบบไฟร์วอลล์  
ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจรบนเครือข่าย 
  2. ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone ที่ทันสมัยกว่า 400 เลขหมาย ด้วยฟังก์ชั่นเสริมมากมาย เช่น  
การเรียกเข้าแบบกลุ่ม แบบเวียนสาย การฝากข้อความ สายที่รับ/ไม่รับ เป็นต้น และยังมีค่าบ ารุงรักษาต่ า  

   3. มีศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่องแม่ข่ายชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 
ข้อมูลขนาดใหญร่องรับการท างานระบบฮาร์ดแวร์แบบเสมือน ท าให้สามารถก าหนดจ านวนคอมพิวเตอร์บริการได้มากกว่าจ านวน
เครื่องที่มีอยู่จริง สามารถท าการส ารองข้อมูลทั้งระดับโปรแกรมประยุกต์และระดับฮาร์ดแวร์ พร้อมด้วยระบบส ารองและก าเนิด
กระแสไฟฟ้าฉุกเฉินท าให้ระบบสามารถท างานได้ตลอดเวลา  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ท าความเย็นเฉพาะจดุ
ท าใหป้ระหยัดพลังงาน ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์เครือข่าย 

4. ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) จ านวน 295 จุด (ให้บริการควบคู่กับผู้ให้บริการเอกชน) ครอบคลุมพื้นที่แนวราบและ
แนวดิ่งโดยเน้นพื้นที่บริการเพื่อการการเรียนการสอนและพื้นที่พักผ่อนในร่ม ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังพื้นที่โล่งแจ้งหรือส านักงาน 
ในอนาคต 

5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการนักศึกษาเพื่อการสืบค้น บริการอินเตอร์เน็ต จัดพิมพ์เอกสาร การฝึกทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 300 เครื่อง 

6. มีการท าความร่วมมือกับ Google ภายใต้โครงการ Google Apps for EDU ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยมีบัญชีอีเมล 
chandra.ac.th ที่ไม่จ ากัดความจุ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Drive) ขนาดกว่า 1 ล้านเทราไบต์ และยังสามารถใช้บริการอื่นเสริมด้วย
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบัญชี gmail.com เช่น Classroom, Youtube, Calendar, Doc  และ Site ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากส่งให้
บัญชีผู้ใช้บริการมีมากถึง 20,000 บัญชี 
 
ระบบสารสนเทศ 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งส้ิน 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 มีทั้งส้ิน 7 ระบบ 
2.1  ระบบบริการการศกึษา (REG)   2.2 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์  

  2.3 ระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์  2.4 ระบบประเมินการสอน  

  2.5 ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (WALAI AutoLib)  2.6 ระบบห้องสืบค้นออนไลน์  (WEBOPAC)  

           2.7 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน               

3. ระบบสารสนเทศเพือ่การส่ือสาร มีทั้งส้ิน 5 ระบบ 

  3.1 ระบบอีเมล ส าหรับบุคลากร      3.2 ระบบอีเมล ส าหรับนักศึกษา 

           3.3 CRU application ประชาสัมพันธ์   3.4 ระบบแจง้ข้อความข่าวสารข้อความส้ัน (SMS) 

  3.5 การจัดสร้างเว็บไซต์ ได้ท าการจัดสรรพื้นที่เว็บไซตใ์ห้หน่วยงานต่างๆ กวา่ 50 เว็บไซต์ ฝึกอบรมให้

บุคลากรประจ าหน่วยงานด้านจดัการเว็บไซต์ จ านวน 1 รุ่น 33 คน ท าให้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย 

มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

4. การพัฒนานักศกึษาและบุคลากร 

          4.1 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้นักศกึษา จ านวน 566 คน 

          4.2 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้บุคลากร จ านวน 60 คน 

          4.3 การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้อาจารย์ จ านวน 30 คน 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

ภาพระบบเวบ็ไซตแ์ละฐานข้อมลู 

ภาพอนัดบัมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน  
4.48 คะแนน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พัฒนาขึ้น โดยมีส านักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ดังนี้ 
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ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ หน่วย 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก  
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน CHE QA Online หรือระบบอืน่ท่ี
สถาบันฯ และ คปภ. รับรอง 

ระดับ 85 1 2 3 4 5 3.8600 3.8600 0.3651 

มิติภายใน 
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

    2.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน 
    2.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวม  

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
2.5 

 
2.5 

 

 
75 
 

88 

 
78 
 
90 

 
81 
 

92 

 
84 
 

94 

 
87 
 

96 

 
50.19 

 
84.96 

 
1.0000 

 
1.0000 

 
0.0256 

 
0.0256 

3. การประหยัดพลังงาน ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3.5000 3.5000 0.0897 

4. การประหยัดน้ า ประเมินผลแยกจากค ารับรองการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5. ระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงาน 
ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2564 

น้ าหนักรวม 97.5                                                                    คะแนน 3.7624 

 
 
 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ หน่วย 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

1. การประหยัดน้ า ระดับ 85 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 
 
หมายเหตุ :  การให้คะแนนเป็นไปตามเจ้าภาพตัวชี้วัด (กรมทรัพยากรน้ า) 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

ที่มา : ส านกัประกันคุณภาพการศึกษา  
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ภาพการตรวจประกนัคณุภาพการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ : การแสดงโขนผู้หญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 

 

   

 

 

 

  

    

 

 

 

  

  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

วันท่ี 19 - 20 มกราคม 2560  

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นิทรรศการตลาดนัด 

หลักสูตรอุดมศึกษา คร้ังท่ี 21 

 

การแข่งขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

คร้ังท่ี ๔๔ “สุรนารีเกมส์”  

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

68 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการ 

เป็นเทรนเนอร์มืออาชีพ  

(เทรนสมรรถภาพนักกีฬาทีมชาตไิทย) 

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 

ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย  

กรุงเทพมหานคร 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการผลิตบัณฑติ 
 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2560 
“ประณตน้อมสักการะ  

ศิษย์คาราวะมุทิตาบูชาครู” 

21 กันยายน 2560  

ณ สนามกีฬาในร่ม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันาทรเกษม 

วันท่ี 16 สิงหาคม 2560  

ณ สนามกีฬาในร่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พิธีสานสัมพันธ์จันทรา ปีการศึกษา 2560  

(ลูกจันทรา ต้อนรับน้องใหม่  

ถวายอาลัย ประดิษฐด์อกไม้จันทน์)  

กีฬาเทา-เหลือง คร้ังท่ี 15  
“แคฝร่ัง เกมส์ 2016” 

วันท่ี 20 มีนาคม 2560  

ณ สนามกีฬากลาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการวิจัย 
 

ฝึกอบรม  

เร่ือง “การวิจยักับทรัพย์สินทางปญัญา” 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2560  

ณ ห้องประชุมจันทรา-กาญจนาภเิษก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง “การติดตามความก้าวหน้างานวจิัย 

ท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  

ประจ าปงีบประมาณ 2558-2559” 

วันท่ี 8-10 มีนาคม 2560  

ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอร่ี รีสอร์ท เขาใหญ่  

จังหวัดนครราชสีมา 
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วันท่ี 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

นักวิจัยดีเด่นเข้ารับโล่พระราชทาน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

“ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 4”   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา พุ่มพชาติ 



 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

ด้านการวิจัย 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง การตดิตามความก้าวหน้า 

งานวิจัยและการเขียนบทความวิจยั 

วันท่ี 9-11 สิงหาคม 2560  

ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว จันทบุรี 
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วันท่ี 28-30 กันยายน 2560  

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไทเป) 

เสนอผลงานวิจัยนานาชาต ิ

TAIPEI NIT’L INVENTION  

SHOW & TECHNOMART AWARD CEREMONY ‘17 

ผลงานเคร่ืองมือตรวจวดัสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าในงานส ารวจธรณีวิทยาใต้ผิวดนิ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาน  ไพโรจน์  

1.  รางวลั Special Award   
จากงาน The Egyptian Society for Women & 
Youth Inventor ประเทศอียปิต ์

2. รางวัล Honorable mention  
จากงาน Taipei International Invention   
Show & Technomart 2017 ประเทศไตห้วัน 

 

ผลงานคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัล  รัตนโชตินันท์   

1. รางวัล Bronze Medal Award  

จากงาน Taipei International Invention Show & 

Technomart 2017 ประเทศไต้หวัน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

กิจรรมถ่ายภาพอยา่งไรให้สวย  

และฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ส่ือสารละครเวที 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

การออมและการลงทุน 

ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง 

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ  

จังหวัดชัยนาท 

วันท่ี 25 มกราคม 2560  

ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์;;LL;; 

กรุงเทพมหานคร 

เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรและอนุรักษ์ 

การท านาวิถีไทย 

“ท าขวัญข้าว” 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2559  

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2560  

ณ ชุมชนเสือใหญ่  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม 

จันทรเกษมรักเสือใหญ ่
 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ือง การถ่ายทอด 

เทคโนโลยีระบบน้ าหยดเพื่อการเกษตร 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2560  

ณ ชุมชนสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี  

จังหวัดชัยนาท 

วันท่ี 23 - 24 กันยายน 2560  

ณ คณะเกษตรและชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

โครงการพัฒนาและสร้างผูป้ระกอบการ 

การผลิตเห็ดแบบครบวงจร 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

ณ วัดเสมียนนารี วัดเทวสุนทร  

วัดลาดพร้าว วัดสิริกมลาวาส  

ศิลปวัฒนธรรมกัมพูชา  

“มโฮป ขแมร์ คร้ังท่ี 3  

: มโฮป ร็วม ระบ า ขแมร์” 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2560 

ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การแสดงโขนผูห้ญิงจันทรเกษม  

เร่ืองรามเกียรติ์ ชุด นางลอย 

วันท่ี 4 - 5 เมษายน 2560 

ณ สนามกีฬาในร่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พิธีถวายเทียนพรรษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2560 
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ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ถนนวัฒนธรรม คร้ังท่ี 3 “ส้มต าบันลือโลก” 

ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

วันท่ี 6 กันยายน 2560 

ณ สนามกีฬาในร่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ ท าบุญตักบาตร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

เน่ืองในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร 

วันท่ี 27 - 28 กรกฎาคม 2560 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

งานแสดงมุทิตาจิตเน่ืองในโอกาส 

เกษียณอายุราชการประจ าปี 2560 

“7 ดาวพราวแสง รักแห่งจันทรา” 

วันท่ี 20 กันยายน 2560  

ณ สนามกีฬาในร่ม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

เลขท่ี  39/1 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2942-6800  

โทรสาร : 0-2541-7113 

www.chandra.ac.th  
 

  แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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 ที่ปรึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สุมาลี    ไชยศุภรากุล  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์อนก   เทยีนบชูา   รองอธกิารบดีฝา่ยนโยบายและแผน  
 
คณะกรรมการด าเนนิงาน  

  
 ผู้อ านวยการ นางสาวมณฑารตัน์    ชูพินจิ               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 กลุ่มงานบรหิารงานทั่วไป  นางสาวชุลกีร           เทพเฉลิม          เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
 กลุ่มงานนโยบายและแผน  นางสาวจารดุา            สีสังข ์   นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 

   นางสาวแววตา            พนัธง์าม       นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาววาสนา            ลักขะนัต ิ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นายฐติิวจัน์        ทองแกว้      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

   นายปรชัญา        ลาแพงด ี  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ นางพชัริดา          บุญสวัสดิ ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  นางสาวมาริสา     มัสตูล  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
                                                             นายคมสัน           เพง่พิศ  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

           

 รวบรวมขอ้มูล / ออกแบบปก 

 นายปรชัญา       ลาแพงด ี  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน      กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบด ี

                  

ขอขอบคุณ 

 

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

                มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทกุท่าน 

                ที่ใหค้วามอนเุคราะห์ขอ้มูลในการจดัท ารายงานประจ าปี 2560 มา ณ โอกาสนี ้

  

คณะกรรมการด าเนนิการจัดท ารายงานประจ าปี 2560 
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ภาพ : อาคารสถานที่มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ภาพ : สนามกีฬากลางแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

 


