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ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม  
เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  มีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง ท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลติครูและสง่เสริม
วิ ทยะฐานะค รู  ตลอดจนกา รขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสต ร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20  ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) ด าเนินการตามพนัธกิจที่กฎหมายก าหนด
และยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมที่ก าหนด ด้วย
ความมุ่งมั่นตัง้ใจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อ เ ป็น
มหาวิทยาลยัที่มีคณุคา่ของสงัคม ประเทศชาติ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท ารายงานประจ าปี   ซึง่ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาคมจันทรเกษม สาธารณะชน  
และเพื่อสนบัสนนุการบริหารงานของมหาวิทยาลยั 

ผลงานความส าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยที่ เ กิดจากความ รู้  ความสามารถ  ความทุ่ม เทของผู้ บ ริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน 
ของมหาวิทยาลยั ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ย่ังยนืและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 

 

 

  ( รองศาสตราจารย์สมุาล ีไชยศภุรากลุ ) 
อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ตัง้อยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
พืน้ที่จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาท ตัง้อยูอ่ าเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาท   
พืน้ที่จ านวน 326 ไร่ 85 ตารางวา รวมพืน้ที่รับผิดชอบทัง้หมด 415  ไร่  1 งาน 73 ตารางวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมสู่วิทยาลัยครูจันทรเกษม สถาบันราชภัฏ 
จนัทรเกษม และมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยมีประวตัิและพฒันาการ ตามล าดบัดงันี ้
 
 โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  เดิมช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม” เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดบัฝึกหดัครูมธัยม   
รับนกัเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหดัครูประโยคครูประถม (ป.ป.)  และนกัเรียนที่ส าเร็จชัน้มธัยม ปีที่ 8  มาศึกษาตอ่ 
เพื่อเลือ่นฐานะจากครูหลกัสตูรประกาศนียบตัรประโยคครูประถม ให้สงูขึน้ไปสูค่รูประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม 

 โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม ตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2483  เปิดสอนในปีการศึกษา 2484  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  
คือ  ชายหญิงเรียนรวมกนัโดยมีหมอ่มหลวงมานิจ ชมุสาย เป็นอาจารย์ใหญ่ 

 ในระยะเร่ิมแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารสถานที่ เรียน   จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครู 
เพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ใกล้ซอยก่ิงเพชร ต่อมาได้ย้ายไปใช้อาคารริมถนนในเขตวงัจนัทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลงักระทรวงศึกษาธิการ
เป็นสถานที่เรียน จึงเรียกติดปากวา่ “ป.ม. หลงักระทรวง” 

 พ.ศ. 2491   อาจารย์กมล  เภาพิจิตร  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ คนที่ 2 
 พ.ศ. 2497  อาจารย์โชค  สคุนัธวณิช  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ คนที่ 3  
 พ.ศ. 2501   อาจารย์ประยทุธ  สวสัดิสงิห์  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ คนที่ 4 

 วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
   กระทรวงศกึษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม” เป็น “วิทยาลยัครู” และให้เปลี่ยนหลกัสตูรการผลติครู
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม  (ป.ม.) เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง (ป.กศ. ชั น้สูง)  
นอกจากนีก้ระทรวงศกึษาธิการจดัสร้างสถานที่ท าการครุุสภาในบริเวณที่ตัง้โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม ท าให้โรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม
ต้องย้ายไปตัง้ใหมท่ี่ซอยสงัขะวฒันะ 2 (ลาดพร้าว 23)  แขวงลาดยาว เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในเนือ้ที่ 89 ไร่  88 ตารางวา  
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ตัง้ช่ือใหม่ว่า “วิทยาลยัครูจนัทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวงัจนัทรเกษม เป็นปีสดุท้ายของการผลิตครูประกาศนียบตัรประโยค 
ครูมธัยม (ป.ม.)  ซึง่เป็นนกัเรียนฝึกหดัครู ป.ม. รุ่นที ่18 

   พ.ศ. 2503  อาจารย์สนอง  สงิหะพนัธุ์  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ คนที ่5 
 พ.ศ. 2508  อาจารย์พงศ์อินทร์  ศขุขจร  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อาจารย์ใหญ่ คนที ่6  

          พ.ศ. 2513  ต าแหนง่ “อาจารย์ใหญ่” เปลีย่นเป็นต าแหนง่ “ผู้อ านวยการ” (ชัน้พิเศษ) 
          พ.ศ. 2515  คณุหญิงบญุฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการ คนที่ 1  

 พ.ศ. 2517  อาจารย์สนอง  สงิหะพนัธุ์  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นผู้อ านวยการ คนที่ 2 
 พ.ศ. 2518  พระราชบญัญัติวิทยาลยัครู พ.ศ. 2518  ได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  มีผลให้ต าแหนง่ “ผู้อ านวยการ” 

เปลี่ยนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัยประกอบด้วยส านักงานอธิการ  และคณะวิชา  ซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์   
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ  ประกาศนียบตัร
อดุมศกึษา (ป.อ.) เปลีย่นเป็นครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) 
   พ.ศ. 2519  อาจารย์วิศิษฏ์  ชมุวรฐายี  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อธิการ (ด ารงต าแหนง่ 2 วาระ) 

 พ.ศ. 2528  พระราชบญัญัติวิทยาลยัครู (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2527  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลยัครู
จนัทรเกษมรวมกลุม่อยูใ่น “สหวิทยาลยัรัตนโกสนิทร์” ซึง่พระราชบญัญตัิวิทยาลยัครู  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2527  ได้ก าหนดให้วิทยาลยั
ครูรวมเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานร่วมกัน  และสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบงัคบัว่าด้วยกลุม่วิทยาลยัครู   
พ.ศ. 2528 กลุม่ว ิทยาลยัครูจึงพฒันาไปเป็น “สหวิทยาลยั” และวิทยาลยัครูจันทรเกษม  สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลยั
รัตนโกสนิทร์” 

 พ.ศ.2528 วิ ทยาลัยครู จันทรเกษม ได้ ก่ อตั ง้มาครบรอบ 45 ปี  เมื่ อวันที่  9 กันยายน  พ.ศ.  2528  
รองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคณุ  ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อธิการวิทยาลยัครูจนัทรเกษม 
          พ.ศ.  2532  รองศาสตราจารย์ทองคณู  หงส์พนัธุ์  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อธิการวิทยาลยัครูจนัทรเกษม 
          พ.ศ. 2533  วิทยาลยัครูจนัทรเกษม  ได้ก่อตัง้มาครบรอบ 50 ปี เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน พ.ศ. 2533  ศาสตราจารย์คณุบรรจบ 
พนัธุเมธา  มอบห้องสมดุศาสตราจารย์คณุบรรจบ  พนัธเุมธา  ให้แกว่ทิยาลยัครูจนัทรเกษม 

    พ.ศ. 2534  วิทยาลยัครูจนัทรเกษมได้รับคดัเลอืกจากกระทรวงศกึษาธิการให้เป็นสถานศกึษาดีเดน่รางวลัพระราชทาน
ระดบัอดุมศกึษา 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานนามใหม่ให้กับวิทยาลัยครู 
ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  มีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏ 
จนัทรเกษม”  
 พ.ศ. 2537 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการวิทยาลัยครู 
จนัทรเกษม 
 
 สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 
 พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538  
โ ด ยนายช วน   หลี ก ภั ย   น า ยก รั ฐมนต รี   เ ป็ นผู้ รั บ สนอ งพ ระบรมร าช โ อ งกา ร และมี ผ ลบั ง คั บ ใ ช้ ใ น 
วนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538  “วิทยาลยัครู” เปลีย่นเป็น “สถาบนัราชภฏั”  
          “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน   มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ   
และวิชาชีพชัน้สูง  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม ผลิตครู  และส่งเสริมวิทยฐานะครู” เฉพาะทางด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิต 
ได้สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี 
          ต าแหนง่ “อธิการ” เปลีย่นเป็น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ด ารงต าแหนง่ “อธิการรักษาราชการใน
ต าแหนง่อธิการบดีสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม” ตัง้แตว่นัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
          พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้  รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคุณ   ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม  พ.ศ.  2540 
 พ.ศ. 2542  ได้เปิดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรียนสหะพาณิชย์ ซอยสขุุมวิท 101  (ปุณณวิถี)   
ถนนสขุมุวิท  กรุงเทพมหานคร 
           พ.ศ. 2543  จดัตัง้ศนูย์การศกึษาจนัทรเกษม - เทคนิคชยันาท   
           พ.ศ. 2544  จดัตัง้ศนูย์การศกึษาจนัทรเกษม - มีนบรีุ 
          พ.ศ. 2544  นายสมศกัดิ์  วยะนนัทน์  ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการ  กรรมการสภาประจ าสถาบนัราชภฏั
จนัทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 
 พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์มัณฑรา  ธรรมบุศย์  คณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการสภาประจ าสถาบัน 
ราชภฏัจนัทรเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม  
 พ.ศ. 2545  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบนั 
ราชภฏัจนัทรเกษม  เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 

 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
  พ.ศ. 2547  พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  เมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 
พ.ศ. 2547  และมีผลบงัคบัใช้ในวนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2547  ให้ “สถาบนัราชภฏั” มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏั”  
           พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
           พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  เมื่อวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548   
 พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548  ให้มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ใช้ประโยชน์ในราชการพืน้ที่ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท  เนือ้ที่ประมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็นทีต่ัง้ 
ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม – ชยันาท  
           พ.ศ. 2548  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2548  เร่ือง  การจัดตัง้ส่วนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ 10 หน่วยงาน  ได้แก่   ส านักงานอธิการบดี   คณะเกษตร 
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  สถาบนัวิจยั 
และพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านกัศิลปะและวฒันธรรม  และส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลยัเปิดสอนหลกัสตูรแพทย์แผนจีนบณัฑิต  และบณัฑิตวิทยาลยั  เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการพฒันาธรรมาภิบาล  
             พ.ศ. 2552  รองศาสตราจารย์เดช  พทุธเจริญทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
 พ.ศ. 2552   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นายสุชาติ  เมืองแก้ว  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษม  เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
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 พ.ศ. 2554  รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ตัง้แต่วนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
ถึง  วนัที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  
 พ.ศ. 2554  นายแพทย์วิชยั  โชควิวฒัน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   ตัง้แตว่นัที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555  
 พ.ศ. 2555  รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ตัง้แต่วนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 
ถึง วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
 พ.ศ. 2555  นายแพทย์วิชยั  โชควิวฒัน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   ตัง้แต ่วนัที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วนัที่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2555 
  พ.ศ. 2555  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม พ.ศ. 2555 ถงึ วนัที่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2559 
 พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  เมื่อวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจบุนั 

ท าเนียบผูบ้ริหาร 

คนที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 

1 หม่อมหลวงมานิจ  ชมุสาย  2484 - 2491  อาจารย์ใหญ่  
2 อาจารย์กมล  เภาพิจิตร  2491 - 2497  อาจารย์ใหญ่  
3 อาจารย์โชค  สคุนัธวณิช  2497 - 2501  อาจารย์ใหญ่  

4 อาจารย์ประยทุธ  สวสัดสิิงห์  2501 - 2503  อาจารย์ใหญ่  
5 อาจารย์สนอง  สิงหะพนัธุ์  2503 - 2508  อาจารย์ใหญ่  
6 อาจารย์พงศ์อินทร์  ศขุขจร  2508 - 2515  อาจารย์ใหญ่  

7 คณุหญิงบญุฉวี  พรหมโมปกรณ์กิจ  2515 - 2517  ผู้อ านวยการ  

8 อาจารย์สนอง  สิงหะพนัธุ์  2517 - 2519  ผู้อ านวยการ  

9 อาจารย์วศิษิฏ์  ชมุวรฐายี  2519 - 2528  อธิการ  

10 รองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคณุ  2528 - 2532  อธิการ  

11 รองศาสตราจารย์ทองคณู  หงส์พนัธุ์  2532 - 2537  อธิการ  

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เศรษฐีธร  2537 - 2540  อธิการบดี  

13 รองศาสตราจารย์สุวรรณี  ศรีคณุ  2540 - 2544  อธิการบดี  

14 รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว  2545 - 2547  อธิการบดี  

15 รองศาสตราจารย์มานพ  พราหมณโชติ  2547 - 2552  อธิการบดี  

16 นายสุชาติ  เมืองแก้ว  2552 - 2554 อธิการบดี  

17 รองศาสตราจารย์สมุาลี  ไชยศภุรากลุ 2555 - 2559 อธิการบดี  

18 รองศาสตราจารย์สมุาลี  ไชยศภุรากลุ    2560 - ปัจจุบนั อธิการบดี  
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ตราสัญลักษณ์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหมอ่มพระราชทานนาม “ราชภฏั” และตราพระราชลญัจกรประจ า

พระองค์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอันเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลยั 

นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระ

ราชอาณาจกัร  โดยนาม “ราชภฏั” หมายความถึง “คนของพระราชา” ตราสญัลกัษณ์ประจ า

มหาวิทยาลยัราชภฏั มีลกัษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นัง่อฐัทิศ ประกอบด้วยวงจกัร 

กลางวงจักรมีอกัขระเป็น อุ หรือ เลข ๙  รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูป

เศวตฉตัรตัง้อยู่บนพระที่นัง่อฐัทิศอยูใ่นวงรี  และมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลญัจกร จารึกช่ือมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ด้านบนมีข้อความอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ด้านล่าง มีข้อความอักษรภาษาอังกฤษว่า 

“CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY” 

สีของตราสัญลักษณ์  มีความหมาย ดังนี ้   

สีน า้เงนิ   หมายถงึ สถาบนัพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “ราชภฏั”              

สีเขียว     หมายถงึ แหลง่ที่ตัง้ของมหาวิทยาลยั ซึง่อยูใ่นพืน้ที่แหลง่ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่สวยงาม       

สีทอง หมายถงึ ความเจริญรุ่งเรืองทางภมูปัิญญา          

สีส้ม หมายถงึ ความรุ่งเรืองทางศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลยัราชภฏั       

สีขาว       หมายถึง ความคดิอนับริสทุธ์ิของนกัปราชญ์แหง่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  

                                มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร   
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สีเหลือง  หมายถงึ  คุณธรรม 

สีเทา   หมายถงึ  ปัญญา 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 

คติธรรม 
ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
 

“อตตฺาน   ทมยนฺต ิ ปณฺฑิตา”    

แปลว่า  “บัณฑติ  ย่อมฝึกตน” 

ดอกไม ้
ประจ ามหาวิทยาลัย 

 
แคฝรั่ง เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ต้นโตเตม็ท่ีจะสงู 10-12 เมตร เปลอืกเรียบ  
มีตัง้แต่สเีทาขาวไปจนถงึสีน า้ตาลแดง มีถิ่นก าเนิดท่ีอเมริกากลางและเม็กซโิก 
ดอกแคฝร่ังจะมีสีชมพสูดหรือสีม่วงแต้มขาว  แคฝร่ังออกดอกชว่งฤดหูนาวให้ดอกสวยงาม 
  ช่ือสามญั  Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick 

ช่ือวทิยาศาสตร์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.  
ช่ือวงศ์  PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA 
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                      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
   

 
 
 
 
 
  

   

 
 
 
 
 
  

  
 

  
 

 

  
 
  

 

  
 

 
 
 
 

 

 

“ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าชุมชน

พัฒนา” 

ปรัชญา 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และพัฒนาภูมิปัญญา สอดคล้องกบัประชาคมอาเซียน 

และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 

วิสัยทัศน์ 

1.  ผลิตบัณฑติให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  
2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม 
3.  บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  
4.  ท านุบ ารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
5.  พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด าริ  
     และนโยบายการพัฒนาประเทศ 
6.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

 

พนัธกิจ 

“บัณฑิตนักปฏบิัต ิมีจติอาสา  
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทกัษะพหภุาษา” 

 

อัตลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย 

“ผลิตครูและบัณฑตินักปฏบัิต ิ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมีคุณภาพ”  
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  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

สภามหาวทิยาลัย 

อธิการบด ี

- สถาบนัวิจยัและพฒันา 

 - ส านกัวิทยบริการ 

   และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 - ส านกัสง่เสริมวิชาการ 

   และงานทะเบียน 

 - ส านกัศิลปะและวฒันธรรม  

 - ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลยั 

   ราชภฏัจนัทรเกษม - ชยันาท  

- ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   (จนัทรเกษมปาร์ค) 

 - ศนูย์สง่เสริมสขุภาพ 

   และสระวา่ยน า้ 

 - โรงพยาบาลสตัว์  

 - ร้านค้าสวสัดิการ 

- กองกลาง  

- กองคลงั 

- กองบริหารงานบคุคล 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพฒันานกัศกึษา  

 

- คณะเกษตรและชวีภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะมนษุยศาสตร์ 

  และสงัคมศาสตร์ 

- คณะวิทยาการจดัการ 

- คณะศกึษาศาสตร์ 

- วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก 

- บณัฑิตวทิยาลยั  

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

ผู้ ช่วยอธิการบด ี

รองอธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

- ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

- ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา 

- ส านกังานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

- ส านกังานตรวจสอบภายใน  

- โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั 

  ราชภฏัจนัทรเกษม 

- ศนูย์ภาษา 

 - ศนูย์บม่เพาะวสิาหกิจ  
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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อธิการบด ี
 (มาตรา 27 )* 

คณะ / วิทยาลัย 

หมายเหต ุ:  (*) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

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

                  (***) เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตัง้ขึน้โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สภามหาวิทยาลัย 
(มาตรา 16)* 

๐ สถาบนัวิจยัและพฒันา 

    - ส านกังานผู้อ านวยการ 

๐ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    - ส านกังานผู้อ านวยการ 

๐ ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

    - ส านกังานผู้อ านวยการ 

๐ ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  

    - ส านกังานผู้อ านวยการ 

๐ ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม - ชยันาท  *** 
    - ส านกังานผู้อ านวยการ 

๐ ส านกังานอธิการบดี 

   - กองกลาง  

   - กองคลงั 

   - กองบริหารงานบคุคล 

   - กองนโยบายและแผน 

   - กองพฒันานกัศกึษา  

๐ คณะเกษตรและชีวภาพ 
   - ส านกังานคณบดี 
๐ คณะวิทยาศาสตร์ 
   - ส านกังานคณบดี 
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
   - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
๐ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
   - ส านกังานคณบดี 
   - ภาควิชามนษุยศาสตร์ 
   - ภาควิชาสงัคมศาสตร์ 
๐ คณะวิทยาการจดัการ 
   - ส านกังานคณบดี 
๐ คณะศกึษาศาสตร์ 
   - ส านกังานคณบดี 
   - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม *** 
๐ วิทยาลยัการแพทย์ทางเลือก *** 
   - ส านกังานคณบดี 
๐ บณัฑิตวิทยาลยั *** 
   - ส านกังานคณบดี 

ส านักงานอธิการบด ี หน่วยงานจัดตัง้ภายใน*** 

 

สถาบัน / ศูนย์ / ส านัก 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

(มาตรา 23)* 
 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 
(มาตรา 49 )* 

สภาวชิาการ 
(มาตรา20)* 

- ส านกังานสภามหาวิทยาลยั  

- ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา  

- ส านกังานหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  

- ส านกังานตรวจสอบภายใน  

- ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (จนัทรเกษมปาร์ค)  

- ศนูย์บม่เพาะวิสาหกิจ  

- โรงพยาบาลสตัว์  

- สถานพยาบาล  

 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

(พรบ. กพอ. ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551)** 

คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 
(มาตรา 25)* 



 

  

                                                                                     

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญปลูก  ชายเกตุ  
นายกสภามหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย์อินทร์  ศรีคุณ  
 อปุนายกสภามหาวทิยาลยั 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปราโมทย์  ประสาทกุล 
    กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

นางดวงสมร  วรฤทธ์ิ 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

ศาสตราภิชานไกรฤทธ์ิ  บุณยเกียรต ิ

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

      นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน 
         กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 

ศาสตราจารย์อภิชาต  สุขส าราญ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

นายสมโภชน์  นพคุณ 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

รองศาสตราจารย์เทือ้น  ทองแก้ว 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 

นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒ ิ
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

นายขจร จติสุขุมมงคล  
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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นายธนา  ไชยประสิทธ์ิ 
ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

นายประเสริฐ ฉิมท้วม 
กรรมการจากผู้บริหาร 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธ์ิ พวงนาค 
 กรรมการจากผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

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

ypik=4yD0yomigdK, 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

 

นางสาวจินตนา สุขส าราญ 
 กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ 
กรรมการจากผู้บริหาร 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์  
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เอนก  เทยีนบูชา 
เลขานกุารสภามหาวิทยาลยั 

นายก่อกุล กีฬาพฒัน์ 
 กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

 

นายธงชัย เหลืองทอง 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เกียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 
กรรมการจากผู้บริหาร 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เอนก  เทยีนบูชา 
รองอธิการบดฝ่ีายนโยบายและแผน 

รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ 
รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการและวิจยั 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา 
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายส านกังานอธิการบด ี

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช 
       รองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศกึษา 

นายธงชัย เหลืองทอง 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกยีรติ ดุลสัมพันธ์ 
รองอธิการบดฝ่ีายประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ผู้ ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ 
ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เกียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร  
ผู้อ านวยการส านกัวทิยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก  
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายสงกรานต์ สุขเกษม  
ผู้อ านวยการส านกัสง่เสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ 
ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท 
 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.กมลชัย ตรงวานิชนาม 
คณบดคีณะเกษตรและชีวภาพ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ทศันีย์ เจนวิถีสุข 
คณบดบีณัฑิตวิทยาลยั 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางกุลชไม  สืบฟัก 
ผู้อ านวยการส านกัศลิปะและวฒันธรรม 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันตสิม 
คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธ์ิ พวงนาค 
คณบดีวทิยาลยัการแพทย์ทางเลือก 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายบุญเกียรติ ชีระภากร 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี 
 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

นายประเสริฐ ฉิมท้วม 
คณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สวัสดิ์นะที
คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร  
คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ 

 
 
 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
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รองศาสตราจารย์สุมาลี  ไชยศุภรากุล 
ประธานกรรมการ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารย์ปรัชญนันท์  นิลสุข 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารย์พนิต เข็มทอง 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

ศาสตราจารย์วีรชาติ เปรมานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

รองศาสตราจารย์ประพันธ์   ป่ินศิโรดม 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

รองศาสตราจารย์กัลยานี  ภาคอตั 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน 
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 

 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พรทพิย์ เทดิบารมี
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์ พูมพิจ
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม 
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี ด่านวิระยะกุล 

      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

 

นางสาวปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง 
      กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 

      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พธิาน ไพโรจน์       
กรรมการจากคณาจารย์ประจ า 
      กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ข้อมลูหลักสตูร  

 ปีการศกึษา 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีหลกัสตูรที่เปิดการเรียนการสอน ในระดบัปริญญาตรี 11 หลกัสตูร  
52 สาขาวิชา ระดบัประกาศนียบตัร 1 หลกัสตูร  1 สาขาวิชา ระดบัปริญญาโท  1 หลกัสตูร  1 สาขาวิชา และระดบัปริญญาเอก   
1 หลกัสตูร 2 สาขาวิชา  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

คณะเกษตรและชวีภาพ 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ 

 คณะวทิยาศาสตร์ 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  สาขาวิชาเคม ี

  สาขาวิชาชีววิทยา 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  สาขาวิชาสถิติประยกุต์ 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดยี 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

  สาขาวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

หลกัสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 

  สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติ 

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  (ค.บ.) 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

  สาขาวิชาฟิสกิส ์

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

  สาขาวิชาภาษาไทย 

  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

  สาขาวิชาองักฤษธุรกิจ 

  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ 

  สาขาวิชาศิลปกรรม 

  สาขาวิชาวฒันธรรมศกึษา 

  สาขาวิชาดนตรีสากล 

  สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 

  สาขาวิชาการบริหารและการพฒันาชมุชน 

  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

  สาขาวิชาภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์เชิงทอ่งเที่ยว 

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑติ (น.บ.) 

  สาขาวิชานิติศาสตร์ 

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  (ค.บ.) 

  สาขาวิชาภาษาจีน 

  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

  สาขาวิชาดนตรีไทยศกึษา 

หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) 

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

  สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพฒันา 

  สาขาวิชาการพฒันาธรรมาภิบาล 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

  สาขาวิชาจิตวิทยา 

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ  (ค.บ.) 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษาและคอมพวิเตอร์ 

  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั   

  สาขาวิชาพลศกึษา 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

  ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชีพครู 

 

วิทยาลัยแพทย์ทางเลอืก 

หลกัสตูรแพทย์แผนจีนบณัฑติ (พจ.บ.) 

  สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบณัฑิต 

คณะวทิยาการจดัการ 

หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต (นศ.บ.) 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 

  สาขาวิชาอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (ศ.บ.) 

  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต (บช.บ) 

  สาขาวิชาบญัชี 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

  สาขาวิชาการจดัการ 

 



 

(หนว่ย : คน) 

 ข้อมลูนักศึกษา  

ปีการศึกษา  2561  มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

ทัง้สิน้  9,699  คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม ร้อยละ 

1. ปริญญาตรี 8,060 1,493   9,553    98.49 

2. ประกาศนยีบตัรวชิาชีพครู -   110        110       1.13 

3. ปริญญาโท -    20       20           0.21 

4. ปริญญาเอก -    16      16         0.16 

รวม 8,060 1,639   9,699 100.00 
ร้อยละ 83.10 16.90 100.00  

 

 

 

ที่มา : ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และบณัฑิตวิทยาลยั วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

9,699 คน 
นักศกึษาทัง้หมด 

ปริญญาตรี  9,553 คน 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

 

110 คน 

ปริญญาโท  20 คน 

ปริญญาเอก 16 คน 



 

(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

 จ านวนนักศึกษา ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 
ภาคการศึกษา 

ร้อยละ 
ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม 

มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม    7,958 1,328 9,286  97.21 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ      147 -     147   1.54 

2. คณะวิทยาศาสตร์   1,698 261   1,959  20.51 

3. คณะศกึษาศาสตร์     769 -     769   8.05 

4. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   2,338   354   2,692 28.18 

5. คณะวิทยาการจดัการ   2,831   713   3,544 37.10 

6. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก      175 -    175  1.83 

ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม - ชัยนาท     102   165     267   2.79 

1. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       101    137     238   2.49 

2. คณะวิทยาการจดัการ        1     28      29   0.30 

รวมทัง้สิน้ 8,060 1,493 9,553 100.00 

ร้อยละ 84.37 15.63 100.00  

  

  

   จ านวนนักศึกษา ระดับบณัฑติศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามหลักสตูร 

หลกัสตูร 
ภาคนอกเวลา 

รวม ร้อยละ 
ประกาศนียบตัรบัณฑติ ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประกาศนียบตัรบัณฑติวชิาชีพครู 110 - - 110 75.34 

1. ประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพครู 110 - - 110 75.34 

ระดับปริญญาโท -  20 - 20 13.70 

1. หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ  - 20 - 20 13.70 

ระดับปริญญาเอก  - -  16 16 10.96 

1. หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติ   - - 16 16 10.96 

รวมทัง้สิน้ 110 20 16 146 100.00 

ร้อยละ 75.34 13.70 10.96 100.00  
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(หนว่ย : คน) 

 ข้อมลูผูส้  าเร็จการศึกษา 

          ปีการศกึษา 2560 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีผู้ส าเร็จการศกึษา  ทัง้สิน้ 4,867  คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา รวม ร้อยละ 

1. ปริญญาตรี 4,291 453 4,744 97.47 

2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู - 101 101 2.08 

3. ปริญญาโท - 5 5 0.10 

4. ปริญญาเอก - 17 17 0.35 

รวม 4,291 576 4,867 100.00 

ร้อยละ 88.17 11.83 100.00  

 

 

ที่มา : ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และบณัฑิตวิทยาลยั วนัที่ 30 กนัยายน 2561 
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4,867 คน 
ผู้ส าเร็จการศกึษา 

ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท  

101 คน 

5 คน 

17 คน 

4,744 คน 



 

(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน  

คณะ/วทิยาลัย 
ระดับปริญญาตรี 

รวม ร้อยละ 
ภาคปกต ิ ภาคนอกเวลา 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ 26 -     26   0.55 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 836 74     910  19.18 

3. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  1,229 110  1,339  28.23 

4. คณะวิทยาการจดัการ 1,478 269   1,747  36.83 

5. คณะศกึษาศาสตร์  636 -    636  13.41 

6. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก     86 -     86    1.81 

รวม 4,291 453 4,744 100.00 

ร้อยละ 90.45 9.55 100.00  

 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ระดบับัณฑติศึกษา  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามหลกัสตูร 

หลกัสตูร 

ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ประกาศนียบตัร
วิชาชพีครู 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ระดับประกาศนียบตัร 101 - - 101 82.11 

1. ประกาศนยีบตัรวชิาชีพครู 101 - - 101 82.11 

ระดับปริญญาโท  5 - 5 4.07 

1. หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ    -- 4 - 4 3.25 

2. หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ     1 - 1 0.81 

ระดับปริญญาเอก  - 17 17 13.82 

1. หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑติ   - - 9 9 7.32 

2. หลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต  - - 8 8 6.50 

รวม 101 5 17 123 100.00 

ร้อยละ 82.11 4.07 13.82 100.00  
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(หนว่ย : คน) 

ข้อมลูบคุลากร  

 ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีบุคลากรทัง้สิน้ 773 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 388 คน  
สายสนบัสนนุวิชาการ 385 คน โดยคิดอตัราระหวา่งสายวิชาการและสายสนบัสนนุ เทา่กบั 1 : 1.01 มีรายละเอียดดงันี ้

จ านวนบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน  

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ 

1. ข้าราชการ 73 18 91 11.77 

2. พนกังานราชการ - 13 13 1.86 

3. พนกังานมหาวทิยาลยั 287 228 515 66.62 

4. ลกูจ้างประจ า - 18 18 2.33 

5. อาจารย์ประจ าตามสญัญา 22 - 22 2.85 

6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสญัญา - 108 108 13.97 

7. ชาวตา่งประเทศ 6 - 6 0.78 

รวม 388 385 773 100.00 

ร้อยละ 50.19 49.81 100.00 
 

 ที่มา : กองบริหารงานบคุคล  วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

แผนภาพจ านวนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามสายงาน 
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388 คน 

 

บุคลากรสายวชิาการ  

385 คน 
 

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ  

773 คน 
 

ศาสตราจารย์ 

 

รองศาสตราจารย์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

0.54 % 

 

1.61 % 

 

18.55 % 

 
อาจารย์ 

 

79.30 % 

 
 (50.19 %) 

 (49.81 %) 



 

(หนว่ย : คน) จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน    

หน่วยงาน 

สายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ  

รวม 

 ร้อยละ 

ข้า
รา
ชก
าร

 

พน
กัง
าน
มห
าว
ิทย
าล
ยั 

อา
จา
รย์
ปร
ะจ
 าต
าม
สญั

ญ
า 

ชา
วต
า่ง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก
าร

 

พน
กัง
าน
มห
าว
ิทย
าล
ยั 

ลกู
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พน
กัง
าน
รา
ชก
าร

 

เจ้
าห
น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา
มส
ญั
ญ
า 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ  6 12 1 - - 7 - - 5 31 4.01 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 27 74 2 - - 16 1 - 7 127 16.43 

3. คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 17 90 3 3 1 17 - - 5 136 17.59 

    3.1 โครงการจดัการศกึษานกัศกึษานานาชาติ - - - - - 1 - - 1 2 0.26 

4. คณะวิทยาการจดัการ 14 62 - - - 18 - - 6 100 12.94 

5. คณะศกึษาศาสตร์ 9 38 - 1 - 10 1 - 6 65 8.41 

   5.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
          ราชภฏัจนัทรเกษม 

- - 16 - - 3 - - 1 20 2.59 

6. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก - 11 - 2 - 15 1 - 8 37 4.79 

7. ศนูย์การศกึษา มจษ.-ชยันาท - - - - - 11 1 - 8 20 2.59 

8. บณัฑิตวิทยาลยั - - - - - 5 - - - 5 0.65 

9. สถาบนัวิจยัและพฒันา - - - - 2 9 - - - 11 1.42 

10. ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 1 18 - 2 18 39 5.05 

    10.1  ศนูย์ภาษา - - - - - 1 - 1 1 3 0.39 

11. ส านกัสง่เสริมวชิาการและงานทะเบียน - - - - 1 13 - - 2 16 2.07 

12. ส านกังานอธิการบดี - - - - 11 59 16 8 32 121 15.65 

      12.1 กองกลาง - - - - 5 17 11 3 20 55 7.12 

      12.2 กองคลงั - - - - 2 12 2 2 8 26 3.36 

      12.3 กองนโยบายและแผน - - - - 1 9 - - - 10 1.29 

              12.3.1 งานวเิทศสมัพนัธ์ - - - - - 1 - - - 1 0.13 

      12.4 กองบริหารงานบคุคล - - - - 2 13 - 1 - 15 1.94 

      12.5 กองพฒันานกัศกึษา - - - - 1 10 - 1 2 14 1.81 

13. ส านกังานสภามหาวิทยาลยั - - - - 2 5 - 2 - 9 1.16 

14. ส านกัศิลปะและวฒันธรรม - - - - 1 4 - - - 5 0.65 

15. ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา - - - - - 6 - - - 6 0.78 

16. ส านกังานตรวจสอบภายใน - - - - - 3 - - - 3 0.39 

17. ส านกังานหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป - - - - - 3 - 1 - 4 0.52 
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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานและสายงาน (ต่อ)  

หน่วยงาน 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 

รวม ร้อยละ 

ข้า
รา
ชก
าร

 

พน
กัง
าน
มห
าว
ิทย
าล
ยั 

อา
จา
รย์
ปร
ะจ
 าต
าม
สญั

ญ
า 

ชา
วต
า่ง
ปร
ะเท

ศ 

ข้า
รา
ชก
าร

 

พน
กัง
าน
มห
าว
ิทย
าล
ยั 

ลกู
จ้า
งป
ระ
จ า

 

พน
กัง
าน
รา
ชก
าร

 

เจ้
าห
น้า
ที่ป

ระ
จ า
ตา
มส
ญั
ญ
า 

18. ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
     (จนัทร์เกษมปาร์ค) 

- - - - - 1 - - 7 8 1.03 

19. ศนูย์สง่เสริมสขุภาพและสระวา่ยน า้ - - - - - - - - 1 1 0.13 

20. โรงพยาบาลสตัว์ - - - - - - 1 - 1 2 0.26 

21. ศนูย์บม่เพาะวิสาหกิจ (UBI) - - - - - - - - 2 2 0.26 

รวม 73 287 22 6 18 228 18 13 108 773 100.00 

 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

คณะ/วิทยาลัย ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวม ร้อยละ 

1. คณะเกษตรและชีวภาพ - -   4 15   19    5.11 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 1 2 25 75  103  27.69 

3. คณะมนษุยศาสตร์ 
    และสงัคมศาสตร์ 

- 2 12 99  113  30.38 

4. คณะวิทยาการจดัการ - - 18   58   76  20.43 

5. คณะศกึษาศาสตร์ - 2 10  36   48  12.90 

6. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก 1 -   -   12   13   3.49 

รวม 2 6 69 295 372    100.00 

ร้อยละ 0.54 1.61 18.55 79.30 100.00  
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(หนว่ย : คน) 

(หนว่ย : คน) 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามคุณวุฒแิละสายงาน   

    บุคลากรสายวชิาการ 

สายงาน/ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ข้าราชการ       2   36 35    73 18.81 

2. พนกังานมหาวทิยาลยั       3 201 83  287 73.97 

3. อาจารย์ประจ าตามสญัญา     17   3   2    22   5.67 

4. ชาวตา่งประเทศ      2     4   -    6       1.55 

รวม 24 244 120 388 100.00 

ร้อยละ 6.19 62.89 30.39 100.00  
 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

สายงาน/ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ต ่ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1. ข้าราชการ -    3   15    18    4.68 

2. พนกังานมหาวทิยาลยั - 217 11   228   59.22 

3. พนกังานราชการ - 13 -    13    3.38 

4. ลกูจ้างประจ า  10   7   1    18    4.68 

5. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสญัญา 59 48  1  108  28.05 

รวม 69 288 28 385    100.00 

ร้อยละ 17.92 74.81 7.27 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

31 



 

(หนว่ย : บาท) 

ข้อมลูงบประมาณ  

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ได้รับการจดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทัง้สิน้ 848,045,400, บาท  
จ าแนกเป็นงบประมาณแผน่ดิน 631,945,800 บาท งบประมาณเงินรายได้  216,099,600 บาท รายละเอียดดงันี ้

 จ านวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแหล่งเงนิ 

แหล่งเงนิ จ านวน  ร้อยละ 

1. งบประมาณแผน่ดิน 631,945,800 74.52 

2. งบประมาณเงินรายได้ 216,099,600 25.48 

รวม 848,045,400 100.00 

(แปดร้อยสี่สบิแปดล้านสี่หมื่นห้าพนัสี่ ร้อยบาทถ้วน) 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ที่มา : กองนโยบายและแผน  วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

แผนภมิูการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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งบประมาณเงินแผน่ดนิ งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงนิรายได้   

216,099,600 ล้านบาท 
งบประมาณเงนิแผ่นดนิ   

631,945,800 ล้านบาท  
74.52 %  

25.48 %  



 

(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หมวดงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงนิรายได้ รวม ร้อยละ 

1. งบบคุลากร 66,525,400               30,185,830  96,711,230 11.40 
2. งบด าเนินงาน 43,652,000             130,317,042  173,969,042 20.51 
3. งบลงทนุ              230,452,700  2,476,697  232,929,397 27.47 
4. งบอดุหนนุ 274,089,100                    22,169,505  296,258,605 34.93 
5. งบรายจ่ายอื่น              17,226,600                 30,950,527  48,177,127    5.68 

รวม           631,945,800          216,099,600 848,045,400 100.00 

 

งบประมาณ จ าแนกตามแหล่งที่มาเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

แหล่งเงนิ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. งบประมาณแผน่ดิน 509,681,100 64.54 631,945,800 74,52 122,264,700 23.99 

2. งบประมาณเงินรายได้ 280,021,200 35.46 216,099,600 25.48 -  63,921,600   - 22.83 

รวม 789,702,300 100.00 848,045,400 100.00 - 58,343,100      7.39 

 

งบประมาณจ าแนกตามประเภทรายจ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

ประเภทรายจ่าย 
พ.ศ. 25560 พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้/ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. รายจา่ยประจ า 671,809,808 85.07 615,116,004 72.53 - 56,693,804.50 -    8.44 

2. รายจา่ยงบลงทนุ 117,892,492 14.93 232,929,397 27.47  115,036,904,50     97.58 

2.1 ครุภณัฑ์   29,905,972  3.79 72,806,372 8.59   42,900,399,50   143.45 

2.2 ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   87,986,520 11.14 160,123,025 18.88   72,136,505.00     81.99 

รวม 789,702,300 100.00 848,045,400 100.00   58,343,100.00     7.39 
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ข้อมลูท่ีต้ังและพื้นท่ี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพื น้ที่ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 89 ไร่  88 ตารางวา และพื น้ที่ 
ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท อ าเภอสรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท  จ านวน 326 ไร่ 85 ตารางวา  

พืน้ที่มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

ชื่อสถานที่ ที่ตัง้ 

CRU. มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
CRU-CN. ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม - ชยันาท หมู ่7-8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบรีุ จ.ชยันาท 17140 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วนัที่  30  กนัยายน 2561 

ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม – ชยันาท 

ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวดัชัยนาท 
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มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

89 ไร่ 88 ตารางวา 

326 ไร่  85 ตารางวา 



 

(หนว่ย : หลงั) 

ข้อมลูอาคาร สถานท่ี  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างภายในให้พร้อมส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้ 
และบริการการศกึษาให้มีคณุภาพ ปัจจุบนัมีอาคาร  69 อาคาร  และอาคารสิ่งก่อสร้างใหม ่2 อาคาร ศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษม -  ชยันาท มีอาคาร 16  อาคาร รวมทัง้สิน้  87 อาคาร  แยกตามประเภทอาคาร ได้ดงันี ้

อาคารมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   

ที่ ประเภทอาคาร จ านวน  

มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 69 

1 อาคารอ านวยการ   1 

2 อาคารเรียน - ปฏิบตัิการ 30 

3 อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 

4 อาคารกีฬาและสนัทนาการ   6 

5 อาคารพาณิชย์ - สวสัดกิาร 11 

6 อาคารพกัอาศยั 18 

7 อาคารศิลปะและวฒันธรรม   1 

8 อาคารนวตักรรมการศกึษา    1 
ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม - ชยันาท 16 

1 อาคารอ านวยการ   1 

2 อาคารเรียน  - ปฏิบตักิาร   4 

3 อาคารหอประชมุ   1 

4 อาคารสาธารณปูโภค    5 

5 อาคารโรงอาหาร   1 

6 อาคารพกัอาศยั   4 

อาคารที่ก าลังปรับปรุง/สิ่งก่อสร้างใหม่   2 

1 อาคารเรียนและปฏิบตักิาร   1 

2 อาคารเอนกประสงค์และหอประชมุ   1 
รวม 87 
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ที่มา : งานอาคารและสถานที่  วนัที่ 30 กนัยายน 2561 



 



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ : กิจกรรมการรับตรวจประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต และผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินและสังคมโลก 

 ผลการด าเนินงาน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยมีการพฒันาหลกัสตูรเพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในทกัษะทางวชิาการและ
วิชาชีพ ตามมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานคณุภาพ สนองราโชบายด้านการศกึษา ที่มุ่งเน้นการพฒันาคนไทยให้มีคณุลกัษณะ 
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่  1) มีทศันคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2) มีพืน้ฐานชีวิตที่มัน่คง มีคุณธรรม 3) มีงานท า มีอาชีพสจุริต  
และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี  พฒันาบณัฑิตให้มีคุณภาพ ตามอตัลกัษณ์บณัฑิตของมหาวิทยาลยั “บณัฑิตนกัปฏิบัติ มีจิตอาสา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทกัษะพหภุาษา” และยงัสร้างความเป็นเอกลกัษณ์บณัฑิตที่เชิดชคูวามเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
“ผลิตครูและบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ  
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างสมรรถนะ 
การเรียนรู้ของนกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตที่มีคณุภาพและมีศกัยภาพ   มุ่งสร้างบณัฑิตเข้าสู่สงัคมที่มีประสิทธิภาพ ตามวิสยัทศัน์ 
“มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นแหลง่เรียนรู้และพฒันาภมูิปัญญา สอดคล้องกบัประชาคมอาเซียนและการเปลีย่นแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง ดงันี ้

 หลักสูตรท่ีเปิดสอน 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่ เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ  
ระดบัปริญญาตรี  และระดบับณัฑิตศกึษา รวมทัง้สิน้  14 หลกัสตูร 52 สาขาวิชา ดงันี ้

 
 

 จ านวนหลกัสตูรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และบณัฑิตวิทยาลยั วนัที่ 30 กนัยายน 2561 
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ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 
47  

หลกัสตูร 
1  

หลกัสตูร 

3  
หลกัสตูร 

1  
หลกัสตูร 



 

นักศึกษา 

ปีการศึกษา  2561 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

ทัง้สิน้ 9,699 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  

   

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา  2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีหน่วยงานรองรับการจดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม ทัง้สิน้  5  คณะ 1  วิทยาลยั  1  ศนูย์การศกึษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน และบณัฑิตวิทยาลยั วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

9,553 คน 

ระดับปริญญาตรี 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพครู ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญาเอก 

110 คน 

16 คน 

20 คน 

จ านวน 9,699 คน 
นักศึกษาทัง้หมด 

คณะเกษตรและชวีภาพ คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวทิยาการจดัการ 

คณะวทิยาศาสตร์ 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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บัณฑติวทิยาลัย 

 

 

ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม-ชยันาท 

 

 



 

  ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ด าเนินการส ารวจภาวะการณ์มีการท าของบัณฑิตจากผู้ ส าเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี ปีการศกึษา 2560 จ านวน 2,506 คน พบวา่ บณัฑิตมีงานท าหลงัจากส าเร็จการศกึษา คิดเป็นร้อยละ 62.13 

โดยมีผลการส ารวจจ าแนกตามหนว่ยงาน ดงันี ้

ล าดบั  คณะ 
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑติมี
งานท าหลงั
ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละของ
บัณฑติที่มี
งานท า 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 17 16 14 87.50 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 395 322 253 78.57 

3 คณะวิทยาการจดัการ 707 624 358 57.37 

4 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 716 616 418 67.86 

5 คณะศกึษาศาสตร์ 636 440 215 48.86 

6 วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก 35 34 17 50.00 

รวม 2,506 2,052 1,275 62.13 

 

 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม มีผลประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.30  

(คะแนนเต็ม 5.0)  ระดับดีมาก 
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ที่มา : ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

ภาพกิจกรรมนักศึกษาแสดงผลงานแผนธุรกิจวิสาหกจิชุมชนบ้านเนินขาม จงัหวดัชยันาท 



 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

  

ที่ สถานศึกษา/สถาบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU) ประเทศ/จงัหวดั ขอบข่ายความร่วมมอื 

1 Guangxi  Normal University (แลกเปลีย่นนกัศกึษาฝึกสอนระยะสัน้) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่นนกัศกึษา 
2 Guangxi  Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ3+1) สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

3 Liaoning University of Traditional Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

4 Guangxi  Normal  University  for Nationalities   
(รับสอนภาษาไทยให้นกัศกึษาจีน และภาษาจีนให้นกัศกึษาไทย) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่นนกัศกึษา 

6 Guilin Institute of Tourism   
(รับสอนภาษาไทยให้แก่นกัศกึษาจีนระยะสัน้) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

7 Huaqiao  University  (แลกเปลีย่นฝึกประสบการณ์วชิาชีพ) สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่นนกัศกึษา 

8 Guangxi University for Nationalities  
(แลกเปลีย่นนกัศกึษาปริญญาตรี รูปแบบ3+1) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลีย่นนกัศกึษา 

9 การจดัตัง้ศนูย์กลางการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเหลยีวหนิง  
มณฑลเหลยีวหนิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน วิชาการ/การเรียนการสอน 

10 Kanazawa University ญ่ีปุ่ น วิชาการ/วจิยั 
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ภาพพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือในการจัดตัง้ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน (HUB) 

ของประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาชนจนี  

ในการจัดตัง้ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีน ( HUB ) ของประเทศไทย 

https://www.facebook.com/LiaoNingUniversityofTraditionalChineseMedicine/


 

ที่ สถานศึกษา/สถาบนั/องค์กร ที่ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU) ประเทศ/จงัหวดั ขอบข่ายความร่วมมอื 

11 University of Fukui ญ่ีปุ่ น วิชาการ/วจิยั 

12 The Budapest Business School  ฮงัการี แลกเปลีย่นนกัศกึษา 

13 Padagogische Academic des Bundes in Tirol ออสเตรีย แลกเปลีย่นนกัศกึษา 

14 October 6 University อียิปต์ วิชาการ/วจิยั 

15 สมาคมไทยอเมริกนัแหง่เซาท์ฟลอริด้าและวดัพทุธรังสไีมอามี สหรัฐอเมริกา แลกเปลีย่นศิลปวฒันธรรม 

16 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

17 ส านกังานเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

18 ส านกังานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

19 ชมุชนพุม่โพธ์ิกลาง ชมุชนเสนานิคม 2 ชมุชนพหลโยธิน 32  
ชมุชนเคหะสถานเจริญชยั ชมุชนเลศิอบุล 4 และชมุชนเฟรนชิพ  

กรุงเทพมหานคร บริการวชิาการ/วิจยั 

20 สมาคมนกัวจิยัและเพาะเหด็แหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

21 เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศประยกุต์ (ACTIS) 

กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

22 สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

23 โรงเรียนวดัลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

24 โรงเรียนคลองทรงกระเทยีม กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

25 คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร วิชาการ/การเรียนการสอน 

26 เครือขา่ยโครงการ อพ.สธ.-มจษ.  กรุงเทพมหานคร โครงการพระราชด าริ 

27 ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต (ป.ป.จ.) จงัหวดัชยันาท การปราบปรามทจุริต 

28 ศนูย์สง่เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพชื  จงัหวดัชยันาท บริการวชิาการ/วิจยั 

29 ศนูย์สง่เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวศิวกรรมเกษตร  จงัหวดัชยันาท บริการวชิาการ/วิจยั 

30 สาธารณสขุจงัหวดัชยันาทและโรงงานปลาร้า จงัหวดัชยันาท จงัหวดัชยันาท วิชาการ/การผลติอาหาร 

31 ชมรมลกูขนุสรรค์ จงัหวดัชยันาท จงัหวดัชยันาท ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

32 ศนูย์เกษตรพยงุขวญับ้านบางระเบียน จงัหวดัชยันาท จงัหวดัชยันาท บริการวชิาการ/วิจยั 

33 โรงเรียนวดัจนัทนาราม จงัหวดัชยันาท วิชาการ/การเรียนการสอน 

34 ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชยันาท จงัหวดัชยันาท วิชาการ/การเรียนการสอน 

35 กลุม่เกษตรกรอ าเภอสรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท บริการวชิาการ/วิจยั 

36 ความร่วมมือทางวชิาการด้านคอมพิวเตอร์ภมูิภาคอาเซียน (AUC) จงัหวดัชลบรีุ วิชาการ/การเรียนการสอน 

37 เครือขา่ยด้านประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัสถาบนัอดุมศกึษา 
ในภมูิภาคตะวนัตก 

นครปฐม การประกนัคณุภาพการศกึษา 

38 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา นครปฐม วิชาการ/การเรียนการสอน 
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ที่มา : งานวเิทศสมัพนัธ์ คณะ ศนูย์การศกึษา วนัที่ 30 กนัยายน 2561 



 

(หนว่ย : บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ และนวัตกรรม 

ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 

 ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลยั มีสถาบนัวิจยัและพฒันา เป็นหน่วยงานในการบริหารและประสานงาน 

ด้านการวจิยั รวมทัง้ให้ค าปรึกษา จดัหา และบริการข้อมลูการวจิยั สง่เสริมและสนบัสนนุการวิจยัให้อาจารย์ บคุลากรและนกัศกึษา

พฒันาความรู้ในการผลิตผลงานวิจยั นโยบายของมหาวิทยาลยัด้านการวิจัยจึงเน้นส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

นวตักรรมที่สามารถน ามาแก้ปัญหาของชุมชนและสงัคม พร้อมสร้างนกัวิจยัที่มีคณุภาพและเป็นเลิศทางการวิจยัระดบัประเทศ 

และนานาชาติ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม    มีงบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงานวิจยั จากแหลง่ทนุ

ภายในมหาวิทยาลยัและแหลง่ทนุภายนอก เป็นเงินทัง้สิน้  23,230,973 บาท มีผลงานวิจัย 103 โครงการ จ าแนกเป็นแหลง่ทนุ

ภายในมหาวิทยาลยั 100  โครงการ  งบประมาณ  21,445,473 บาท  และแหลง่ทนุภายนอกมหาวิทยาลยั  2 โครงการ งบประมาณ 

1,355,500 บาท และแหลง่ทนุภายใต้ความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมและส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั  

จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ 430,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการและงบประมาณวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. แหลง่ทนุภายในมหาวิทยาลยั 100 21,445,473 92.32 
   1.1.  แหลง่ทนุงบประมาณแผน่ดนิ 28 12,799,200 55.10 
   1.2  แหลง่ทนุงบประมาณเงินรายได้ 72 8,646,273 37.22 
2. แหลง่ทนุภายนอกมหาวิทยาลยั 2 1,355,500 5.83 
3. โครงการความร่วมมือกบั สกว. 1   430,000 1.85 

รวม 103 23,230,973 100.00 
 

 

 

   

 

 

 

ที่มา : สถาบนัวิจยัและพฒันา  วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

แผนภมิูแหล่งทุนการสนับสนุนงานวิจยั  มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 
 

งบประมาณภายนอก  1,355,500 บาท 

งบประมาณเงนิรายได้ 8,646,273 บาท 

งบประมาณแผน่ดนิ  12,799,200 บาท 
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งบประมาณ สกว. 430,000 บาท 

44.01%28.85 %

27.14 %
2%

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณภายนอก

สกว.



 

(หนว่ย : บาท) 

(หนว่ย : บาท) 
 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม 

ที่ แหล่งทุน จ านวนโครงการ งบประมาณ 

แหล่งทุนภายในมหาวทิยาลยั 
1 งบประมาณแผน่ดิน 28 12,799,200 
2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัประเภททัว่ไป 26   7,751,544 
3 เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัส าหรับนกัวจิยัรุ่นใหม ่ 6      354,729 
4 เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัส าหรับอาจารย์ทีเ่ข้าสูต่ าแหนง่วชิาการ 4      360,000 
5 เงินรายได้ของมหาวิทยาลยัส าหรับนกัศกึษา 36      180,000 

รวม 100    21,445,473 

แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลัย 

1 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 1 455,500 
2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 900,000 

รวม 2 1,355,500 
โครงการความร่วมมือกบัส านักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 
1 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุงานวิจยั 1    430,000 

รวม 1 430,000 

รวมทัง้สิน้ 103    23,230,973 

 

 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  จ าแนกตามหน่วยงานและแหล่งทุน 

ที่ หน่วยงาน ทุนภายใน ทุนภายนอก สกว. รวม ร้อยละ 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 2,854,800   - - 2,854,800 12.29 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 5,908,576 900,000 - 6,808,576 29.31 
3 คณะวิทยาการจดัการ 2,069,120 455,500 - 2,524,620 10.87 
4 คณะศกึษาศาสตร์ 2,098,414 - - 2,098,414 9.03 
5 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 4,556,089 - - 4,556,089 19.61 
6 วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก       60,000 - -       60,000 0.26 
7 ศนูย์การศกึษา มรภ.จนัทรเกษม – ชยันาท     461,700 - -      461,700 1.99 
8 สถาบนัวิจยัและพฒันา 3,436,774 - 430,000 3,866,774 16.64 

รวมทัง้สิน้ 21,445,473 1,355,500 430,000 23,230,973  100.00 
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ทนุอุดหนนุการวิจัยจากแหล่งทนุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

               ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็นทุนวิจัย 
จากงบประมาณแผ่นดิน 28 โครงการ เป็นเงิน 12,799,200 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั 72 โครงการ แบ่งเป็น
ประเภททัว่ไป 26 โครงการ เป็นเงิน  7,751,544 บาท ส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่  6  โครงการ  เป็นเงิน   354,729  บาท ส าหรับอาจารย์ 
ที่เข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ 4 โครงการ เป็นเงิน 360,000 บาท ส าหรับนกัศึกษา 36 โครงการ  เป็นเงิน 180,000 บาท  รวมทัง้สิน้ 100 
โครงการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้  21,445,473 บาท  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การคดัเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีผลิตสารกาบาจากผลิตภณัฑ์อาหาร
หมกัของไทยเพ่ือการใช้ประโยชน์ส าหรับการพฒันาอาหารของผู้สงูอาย ุ

ดร.อ านาจ  ภกัดีโต 
นางสาวธชัชดา อารยกาญจน์ 
ดร.จนัทรรัตน์ พิชญภณ 
ดร.สณัฐิตา ตงัคจิวางกรู 

510,930 
 

เกษตรและชีวภาพ 

2 การประยุกต์ ใช้ ถ่ านชี วภาพจากวัสดุ เหลื อใช้ทางการเกษตร 
ในการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือปาล์มน า้มนัและใช้เป็นวสัดปุลกูต้นกล้า 

ดร.สวุิจกัขณ์ อรุณลกัษณ์ 
ดร.ศริส ทองเชือ้ 

ดร.จนัทรรัตน์ พิชญภณ 
 

530,460 
 

เกษตรและชีวภาพ 

3 การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เขตภาคตะวนัตกในประเทศไทย 

ดร.ศริส  ทองเชือ้ 
ดร.พีรวฒัน์ ทวีวฒันพงษ์ 
นางสาวอรคพฒัน์ บวัลม 
นายอิทธิเดช แสงพวง 

490,050 
 

เกษตรและชีวภาพ 

4 แผนงาน : การพฒันาผลติภณัฑ์สมุนไพรไทยจากเปลือกมงัคดุเพ่ือสง่เสริม
สขุภาพของไก่ไข่ และได้ผลผลติไข่ท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่า 

ผศ.สเุมธี กิตตพิงศ์ไพศาล 
 

1,323,360 
 

เกษตรและชีวภาพ 

 โครงการยอ่ยท่ี 1 การพฒันาตู้อบแห้งพลงังานแสงอาทติย์ท่ีมีประสทิธิภาพ
ในทกุสภาวะอากาศ 

นายอมร วฒันกลุจรัส 
ผศ.ดร.สมเดช เฉยไสย 
ดร.จนัทรรัตน์ พิชญภณ 
ผศ.สเุมธี กิตตพิงศ์ไพศาล 

  

 โครงการย่อยท่ี 2 การพฒันาผลติภณัฑ์และศกึษาความคงตวัของสารสกดั
จากเปลืองมงัคดุส าหรับเป็นสารเสริมในไก่ไข่ 

ดร.จนัทรรัตน์ พิชญภณ 
ผศ.สเุมธี กิตตพิงศ์ไพศาล 

ดร.อ านาจ ภกัดีโต 

  

 โครงการย่อยท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพสารเสริมจากเปลือกมงัคดุตอ่
ผลผลิตไข่ท่ีมีคอเลสเตอรอลต ่าและการส่งเสริมสุขภาพแม่ไก่ภายใต้
สภาวะการเลีย้งแบบโรงเรือนเปิด 

ผศ.สเุมธี กิตตพิงศ์ไพศาล 
ดร.จนัทรรัตน์ พิชญภณ 
นางสาวแวววรี บญุเทียม 

  

5 พนัธุศาสตร์เซลล์ของปลาสวยงามวงศ์ปลาสลดิหนิบางชนิด ดร.พทัธดนย์  สขุพนัธ์ 
ผศ.กนิษฐา อ่อนศริิ 
ผศ.พรทพิย์ เทดิบารมี 

370,980 วิทยาศาสตร์ 

6 การพฒันานวตักรรมเพ่ือพยากรณ์พืน้ท่ีเกิดโรคไข้เลือดออกและแจ้งเตือน
ประชาชนด้วยสมาร์ทโฟน 

นางสาวภสัสราภรณ์ 
สมบรูณ์ศกัดิ ์

403,110 
 

วิทยาศาสตร์ 

7 การพฒันาความสามารถในการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นเพ่ือเสริมสร้างทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

ผศ.ดร.เฉลมิเกียรต ิดลุสมัพนัธ์ 
รศ.ดร.สภุาคย์ ดลุสมัพนัธ์ 
ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลศิ 

245,700 
 

วิทยาศาสตร์ 

8 การทดสอบประสิทธิภาพหลอดแอลอีดีโดยการออกแบบเคร่ือง 
ดกัจบัยงุ 

นายภทัราวธุ บญุประคอง 242,460  
 

วิทยาศาสตร์ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ (ต่อ)  
ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

9 แนวทางการบริหารจดัการพืน้ท่ีรกร้างในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบ ิ
ดร.วีระพงค์ รุกขพนัธ์ 
ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอดุม 

639,270 
 

วิทยาศาสตร์ 

10 การใช้ประโยชน์น า้มันปาล์มท่ีคงค้างอยู่ในกากดินฟอกสีท่ีใช้แล้วเพ่ือ
พฒันาเป็นไบโอดีเซล 

ผศ.ดร.วีรนชุ  สระแก้ว 
 

475,560 
 

วิทยาศาสตร์ 

11 การศกึษาความทนทานคอนกรีตท่ีใช้เถ้าก้นเตาเป็นวสัดบุ่มภายในส าหรับ
สิง่แวดล้อมซลัเฟต 

ผศ.สภิุชาต ิเจนจริะปัญญา 
รศ.ปิตศิาสนต์ กร า้มาตร 

 

408,780 
 

วิทยาศาสตร์ 

12 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บความจริงเสมือนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์ : กรณีศกึษา วดัมหาธาต ุจงัหวดัชยันาท 

นายนิยม  สทุธหลวง 
ดร.สนัตธิรรม โชตปิระทมุ 
นายทรงศกัดิ ์วิชมุา 

242,640  
 

วิทยาศาสตร์ 

13 การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินโครงการส าหรับครู
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดร.เทวิกา ประดษิฐบาทกุา 
 

222,300  
 

ศกึษาศาสตร์ 

14 รูปแบบการเสริมสร้างคณุลกัษณะครูท่ีพงึประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 
ส าหรับนกัศกึษาครู คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

ผศ.ดร.วิลาวณัย์ จารุอริยานนท์ 
 

222,390  
 

ศกึษาศาสตร์ 

15 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) เพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการพดูภาษาองักฤษในการสื่อสารส าหรับครูระดบัประถมศกึษา 

นายสธุน วงค์แดง 
นางสาวพรนภสั ทบัทมิอ่อน 

 

271,440 
 

ศกึษาศาสตร์ 

16 การพัฒนาวี ธีการออกก าลังกายตามแนวคิดภูมิ ปัญญาไทย 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการทรงตวัของผู้สงูอาย ุ

ดร.คณิน ประยรูเกียรต ิ
นายก้องสยาม ลบัไพรี 

198,180 
 

ศกึษาศาสตร์ 

17 การพฒันาสื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการสื่อสารเช่ือมโยงวฒันธรรมระหว่าง
นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนและชาวไทยในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ดร.พีรวฒัน์ ทวีวฒันพงษ์  
ดร.ภฤศญา ปิยนสุรณ์ 
ดร.สรุชาต ิบวัชมุ 

ดร.ฐิตาภา บ ารุงศลิป์ 
ดร.พสษิฐ์ โสภณพงศพฒัน์ 

478,800 
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

18 ประเดน็กฎหมายการโอนข้อมลูสว่นบคุคลระหว่างประเทศตามความตกลง
สหรัฐอเมริกาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจ
ดจิิทลั 

ดร.อคัรเดช มณีภาค 
รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ 

333,810  
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

19 บทบาทของพระนกัเทศน์ในการเผยแผ่หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูป่ระชาชน 

นางสาวภานกุา   
ศริิบ ารุงวงศ์ 

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลศิ 
นายเศรษฐวรรษ พฒัน์สวุรรณ 

588,420  
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

20 การใช้วาทกรรมทางภาษาองักฤษเพ่ือออกแบบฉลากบรรจุภณัฑ์สินค้าใน
ระดับชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสระไม้แดง อ าเภอสรรคบุรี  
จงัหวดัชยันาท 

นายวิชยั สงิห์ซอม 
นางสาวชนฏัา โสมณวฒัน์ 
นางสาวเกวรินทร์ พนัทวี 

309,510 
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

21 การพัฒนาระบบบู รณาการความ ร่ วมมื อระหว่ า งภาค รั ฐ  
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในการจดัการน า้ของจงัหวดัชยันาท 

นางทศันีย์ ป่ินสวสัดิ ์
 

444,240  
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

22 กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ในรูปแบบวงบาตคูาด้าประยกุต์ส าหรับการ
พฒันาชมุชน กรณีศกึษาชมุชนเสือใหญ่อทุศิ 

นายธงชยั เหลืองทอง 
นายปองภพ สกิุตตวิงศ์ 
นายธีรพงศ์ ไชยมงัคละ 

นายณภทัร พริิยกิตต์ศรัณย์ 
นายทรงกฤษณ์ คมสนั 

นางสาวจฑุามาศ หรัิญกลู 

401,580 
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ (ต่อ)   
ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

23 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว 
ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือรองรับความต้องการของสถานประกอบการ 

ดร.กลุวีณ์  วฒุกิร 
 

547,650  
 

วิทยาการจดัการ 

24 การสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมความซื่อสตัย์
ของเยาวชนไทยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รศ.ดร.จไุรรัตน์   
ทองค าช่ืนววิฒัน์ 

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลศิ 

387,720 วิทยาการจดัการ 

25 การพฒันานกัวิจยัเชิงพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม นายวมิล  มิระสงิห์ 
 

367,740  
 

สถาบนัวิจยั 
และพฒันา 

26 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จนัทรเกษม เพ่ือน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ส าหรับชมุชนท้องถ่ิน 

นางสาวสดุารัตน์ จิณฤทธ์ิ 
ผศ.ดร.สมเดช เฉยไสย 

400,500 
 

สถาบนัวิจยั 
และพฒันา 

27 โครงการตดิตามและเผยแพร่งานวิจยั ศ.ดร.พรรรณี  บวัเลก็ 1,279,920 สถาบนัวิจยั 
และพฒันา 

28 การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรลุม่แม่น า้จงัหวดัชยันาท ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
นางสาวภทัรพร กิจชยันกุลู 
นายวริทธ์ินนัท์ น้อยเอ่ียม 

นายเอกชยั คงเพง็ 

461,700 
 

ศนูย์การศกึษา  
มจษ. -ชยันาท 

 รวม 28 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 12,799,200  

 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ประเภททั่วไป 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การเพาะเห็ดมิ ลค์ กี  ้(Calocybe indica P & C) ในมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัจนัทรเกษม 
 

ผศ.รัฐพล ศรประเสริฐ 
ดร.กิตตพิล กสภิาร์ 

ผศ.ดร.ตฤณกร เกตกุลุพนัธ์ 
ดร.ศริส ทองเชือ้ 

306,933 
 

วิทยาศาสตร์ 

2 การเพาะเลีย้งยอดจันทน์หอม(Msnsonia gagei J. R.Drumm.ex Prain)  
ในสภาพปลอดเชือ้ 

ดร.กิตตพิล กสภิาร์ 
ผศ.รัฐพล ศรประเสริฐ 
ดร.อนงคณ์ หมัพานนท์ 
ดร.คงศกัดิ ์ มีแก้ว 

324,817 
 

วิทยาศาสตร์ 

3 การพัฒนาความเป็นไปได้ของสีทาอาคารท่ีผสมซิลิกาแอโรเจล 
เพ่ือความเป็นฉนวนกนัความร้อน 

ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตนินัท์ 
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ 

504,158 วิทยาศาสตร์ 

4 การเพิ่มก าลังและโมดูลัสของดินเหนียวกรุงเทพมหานครโดยผสม 
ผงซลิกิาส าหรับงานก่อสร้างทาง 

ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ 399,840 วิทยาศาสตร์ 

5 แอพลิ เคชั นการ เ รี ยน รู้ ระบบการเพาะปลู ก ข้ าว ท่ี ทันสมัย  
จงัหวดัชยันาท 

นายไพโรจน์ สมทุรักษ์ 
นายชลติ กงัวาราวฒุ ิ

210,100 วิทยาศาสตร์ 

6 การพฒันาและการประยกุต์ใช้สารสกัดเบต้ากลแูคนจากกากร าข้าวหอม
มะลใินผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางกนัแดด 

ดร.พตัราพร ภวูดลไพศาล 443,438 วิทยาศาสตร์ 

7 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการผสานความรู้ใน
เนือ้หาผนวกวิธีคณิตศาสตร์ (PCK) ของนกัศกึษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 

นายสรุชยั  วงจนัเสือ 115,790 วิทยาศาสตร์ 

8 การพฒันาผลติภณัฑ์ดแูลผวิจากข้าวปลอดภยัชยันาทอยา่งมี 
สว่นร่วมของชมุชนบ้านหวัตะพานจงัหวดัชยันาท 

ผศ.ดร.พรเทพ ชมช่ืน 
ดร.สกุญัญา เจียมวรนนัท์กลุผศ.

สมัพนัธ์ แหลง่ป่าหมุ้น 

420,000 ศกึษาศาสตร์ 

9 ผลการใช้นิทานอเิลก็ทรอนิกสแ์บบสร้างสถานการณ์ให้ค้นพบ 
ในการจดัประสบการณ์คณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

นางสาวกมลวรรณ  องัศรีสรุพร 
ผศ.ดร.ชวนิดา สวุานิช 

100,000 
 

ศกึษาศาสตร์ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ประเภททั่วไป (ต่อ)  
ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

10 การพฒันาทกัษะการคดิเชงิสร้างสรรค์การผลติสื่อดจิิทลัผสานเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม  
ส าหรับนกัศกึษาวิชาชีพครู 

ผศ.ดร.ชวนิดา สวุานิช 
 

150,000 
 

ศกึษาศาสตร์ 

11 การพฒันาโปรแกรมให้ความรู้ผู้ปกครองตามแนวทางการเลน่ตามรอย 
พระยคุลบาทเพ่ือพฒันาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

ว่าท่ี ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด 
 

127,516 
 

ศกึษาศาสตร์ 

12 การสง่เสริมพฤตกิรรมการรักการอา่นของเดก็ปฐมวยัโดยใช้ชดุกิจกรรม 
รักการอ่านด้วยกระบวนการน าไปใช้ของผู้ปกครอง 

นายตฤณ แจม่ถิน 
ดร.จินตนา สขุส าราญ 

138,966 ศกึษาศาสตร์ 

13 การจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และนิสยันกัคดิส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ดร.อาภาพร สงิหราช 
 

76,800 
 

ศกึษาศาสตร์ 

14 การพฒันาความสามารถในการวดัและประเมนิผลตามสภาพจริงของ
นกัศกึษาวชิาชีพครูด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ 
MACRO modle 

นางสาวปานรดา สรรเสริญ 
นายณฏัฐนนัทน์ วานิชชงั 
ผศ.ดร.ชวนิดา สวุานิช 

134,458 ศกึษาศาสตร์ 

15 ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานร่วมกบัสื่อสงัคม 
เพ่ือสง่เสริมทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารของนกัศกึษาครู
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

นางสาวกญัญาภทัร แสงแปน้ 
 

136,364 ศกึษาศาสตร์ 

16 การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ภาษาจีน ส าหรับนกัศกึษาครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

นางสาววรินญา โรจนะวรรธน์ 
นาวสาวพรนภสั ทบัทมิอ่อน 

60,000 ศกึษาศาสตร์ 

17 
 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษม 

ผศ.นิรมล ชอุ่ม 
รศ.วิภา ศภุจารีรักษ์ 

85,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

18 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนชาวนาแบบ 
มีสว่นร่วม : กรณีศกึษาโรงเรียนชาวบ้าน บ้านคลองร่ี ต าบลห้วยกรด  
อ าเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาท 

ดร.ศาศวตั เพ่งแพ 
นางสาวสภุาณี นวกลุ 
นางสาววิสาสนีิ ชทูอง 

420,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

19 แนวทางการลดการเพิม่หนีส้นิสะสมอยา่งยัง่ยืนโดยกระบวนการ 
มีสว่นร่วมของชมุชน บ้านดอนซาก ต าบลห้วยง ูอ าเภอหนัคา  
จงัหวดัชยันาท 
 

ดร.ปิยพร ทา่จีน 
รศ.ดร.สมุาลี ไชยศภุรากลุ 

นายสริุนทร์ สมค า 
ดร.ศริส ทองเชือ้ 

นายธีรพงศ์ ไชยมงัคละ 

420,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

20 การพฒันาและออกแบบบรรจภุณัฑ์เพ่ือเพิม่มลูคา่วสัดเุหลือทิง้จาก
กระบวนการท านา บ้านดอนซาก ต าบลห้วยง ูอ าเภอหนัคา จงัหวดัชยันาท 

นางสาวเกวรินทร์ พนัทวี 
ผศ.ดร.วีรนชุ สระแก้ว 

420,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

21 การวเิคราะห์สภาพพืน้ท่ีและการถือครองท่ีดนิโดยกระบวนการ 
มีสว่นร่วมกบัชมุชน บ้านดอนซาก ต าบลห้วยง ูอ าเภอคนัหา  
จงัหวดัชยันาท 

ดร.สพุรรณี ปลดัศรีช่วย 
ดร.วิจิตร จารุโณประถมัภ์ 

ผศ.วาทนีิ นิลงาม 

420,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

22 ผลกระทบขององค์ประกอบคณะกรรมการตอ่การจดัการก าไร 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นางสาวธิษตยา รุ่งเดชธนาลยั 
นายอนวุฒัน์ ภกัดี 

120,750 วิทยาการจดัการ 

23 การวเิคราะห์ประสทิธิภาพเชงิเทคนิคของการผลติข้าว 
ของเกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัชยันาท 

นายสริุนทร์ สมค า 
ดร.ชยตุย์ วะนา 

258,000 วิทยาการจดัการ 

24 การวเิคราะห์แบบจ าลองสมการเชงิโครงสร้างของความรับผิดชอบตอ่
สงัคมและระบบคณุภาพส านกังานบญัชีตอ่ความภกัดี 
ของลกูค้าท่ีมีตอ่ส านกับญัชีขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ผศ.ดร.จริวรรณ ปลัง่พงษ์พนัธ์ 150,000  
 

วิทยาการจดัการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ประเภททั่วไป (ต่อ)  
ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

25 การพฒันาการทอ่งเท่ียวชมุชนตามวถีิเกษตร บ้านดอนซาก  
ต าบลห้วยง ูอ าเภอหนัคา โดยกระบวนการมีสว่นร่วมและการสือ่สาร 

นายวรวฒุ ิภกัดีบรุุษ 
ดร.ภควตั รัตนราช 

 

420,000 วิทยาการจดัการ 

26 การพฒันาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและการจดัการตลาดข้าวใน 
จังหวดัชัยนาท 

ศ.ดร.พรรณี บวัเลก็ 
ดร.สพุรรณี ปลดัศรีช่วย 
ดร.นชุนาถ มีสมพืชน์ 

1,388,614 สถาบนัวิจยั 
และพฒันา 

 รวม 26 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 7,751,544  

 
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การหาค่าความเข้มข้นท่ีน้อยท่ีสุดของยาปฏิชีวนะท่ีสามารถยับยัง้         
การเจริญเตบิโตของเชือ้สเตบ็โตค๊อกคสัซูอิสในประเทศไทย 

ดร.กฤษณา มณีรัตน์ 
ดร.สกุญัญา ยงเกียรตติระกลู 

60,000 วิทยาลยัการแพทย์
ทางเลือก 

2 การศกึษาเปรียบเทียบค าพ้องกบั ความเช่ือของจีนและไทย นางสาวณิชา โชควิญญ ู 54,729  
 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

3 การสงัเคราะห์ภูมิปัญญาการตีตะโพนกลองทดัประกอบเพลงหน้าพาทย์
ในพิธีกรรม : พิธีมงคล 

นายฐิตวิฒุ ิสขุศริิวฒัน์  60,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

4 การศึกษาเทคนิคการบรรเลงเพลงเปลี่ยนเสียงในวรรคในตอนของป่ีใน 
ของเพลงไทยเดมิ 

นายวรวิทย์ วราสนิธ์ 
 

60,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

5 การพัฒนาทกัษะการพูดภาษาจีนเบือ้งต้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
เชิ ง รุ ก  (Active Learning) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิ ชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

นายมนตรี ดีโนนโพธ์ิ  60,000 มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

6 การพฒันาทกัษะการคดิในเดก็ปฐมวยัโดยจดัการสอนแบบโครงการ นางสาวศริิรักษ์ คงคารักษ์ 60,000 ศกึษาศาสตร์ 

 รวม 6 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 354,729  

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 ผลของสารโคลซิซินต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและลกัษณะทาง
สณัฐานวิทยาของข้าวพนัธุ์ขาวเจ๊ก จงัหวดัชยันาท 

ดร.สณัฐิตา ตงัคจิวางกรู 
 

60,000 วิทยาศาสตร์ 

2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ี เสริมสร้างคุณลักษณะ 
ความเป็นครูของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ในยคุการศกึษาไทย 4.0 

ผศ.ดร.สรุางค์ ธรรมโวหาร 
 

100,000 ศกึษาศาสตร์ 

3 การพัฒนาหนังสือความเป็นจริงเสริมด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented 
Reality) ส าหรับผู้ เรียนออทสิตกิเพ่ือพฒันาทกัษะการเข้าสงัคม 

ผศ.ดร.ณฏัฐกรณ์ ปะพาน 100,000 ศกึษาศาสตร์ 

4 นโยบายการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ : กรณีศกึษาภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ผศ.พิสมยั จตัรัุตน์ 100,000 วิทยาการจดัการ 

 รวม 6 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 360,000  
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับนักศึกษา 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

1 ผลติภณัฑ์ขนมปังเสริมเมลด็แฟลกซ์และกาลดั น.ส.ณฎัฐา โตรักษา 
น.ส.กิตตกิา แย้มศลิป์ 
น.ส.วริศรา เป่ียมนิตกิร 
น.ส.เบญญาภา แจ้งกิจ 

นางสาววิธิดา สริิทรัพย์เจริญ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

2 ผลติภณัฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น น.ส.พิชญานนัท์ การณ์ตี 
น.ส.อญัชล ีไชยวฒัน์ 
น.ส.ธนชัพร ลยิงค์ 
นายธนธรณ์ ทองสขุ 

นางสาวสายชล ทองค า 5,000 วิทยาศาสตร์ 

3 ผลติภณัฑ์ไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร่ีเสริมถัว่แดง นายสพุิน สโุพธ์ิ 
นายอิทธิพทัธ์ นิธิโชตชิยัอมร 

นายนฤเบศ ไหลแดง 
นายจริะพงษ์ ไชยเดช 

นางสาวสชุาดา ทองอ้น 5,000 วิทยาศาสตร์ 

4 ผลติภณัฑ์กรอบเคม็เสริมข้าวโอ๊ต น.ส.อรุณรัตน์ แทง่หอม 
น.ส.เจนจิรา จงมีสตัย์ 
น.ส.ไอลดา สีโสด 
น.ส.นิศากร ศรีดา 

นางสาวสายชล ทองค า 
 
 
 

5,000 วิทยาศาสตร์ 

5 การพฒันาผลติภณัฑ์เส้นเกีย้มอ๋ีเสริมข้าวกล้องหอมมะลิ น.ส.สวุิมล วงษ์เทศ 
นายพีรพฒัน์ ขนุคงเสถียร 
น.ส.มณฑิรา ไชยณรงค์ 
น.ส.พรจริา แสนทพิย์ 

อาจารย์สายชล ทองค า 5,000 วิทยาศาสตร์ 

6 คฟัเค้กเสริมข้าวกล้องเพ่ือสขุภาพ น.ส.สทุธิดา สขุส าราญ 
น.ส.สทุธิตา ดอนเลย 

นายธนวฒัน์ อ านาจเรืองฤทธ์ิ 
นายลขิิต เวชศาสตร์ 

ดร.ศริิลกัษณ์ สริุนทร์ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

7 ผลติภณัฑ์มายองเนสจากถัว่สามส ี น.ส.ปัทมอร เอ่ียมชยัเจริญ 
น.ส.แพรพลอย พรหมโสภี 
นายพทัธพล นะมามะกะ 
นายศราวฒุ ิหนศูรี 

นางสาววิธิดา สริิทรัพย์เจริญ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

8 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข น ม ก ลี บ ล า ด ว น เ ส ริ ม 
งาขีม้้อน 

น.ส.ทพิย์วรรณ จนัทร์ทพิย์ 
น.ส.จริญญา อินทร์สมบรูณ์ 
น.ส.ธารวมิล หอยทอง 
น.ส.สภุสัสร สงิทองลา 

ดร.ศริิลกัษณ์ สริุนทร์ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

9 ผลิ ตภัณ ฑ์ สาคู ไ ส้ หมู แ ละ ข้ า ว เ ก รี ยบ ปากห ม้ อ 
เสริมควินวั 

น.ส.อรุณรัตน์ บญุจริง 
นายนนัทวฒุ ิเจนกิจเจริญชยั 
น.ส.นวลนภทัร แตงสมบรูณ์ 
นายกมัปนาท  จ่างสะเดา 

นางสาวชาริสา แสงทองอร่าม 5,000 วิทยาศาสตร์ 

10 ผลของ Bulking agent ต่อการท าปุ๋ ยหมักท่ีได้จากมูลฝอย 
โรงอาหาร 

นายณฐักานต์ พลอยวิเลศิ ดร.วีระพงค์ รุกขพนัธ์ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

11 การวิ เคราะห์ความหลากหลายทางชี วภาพของนก 
ในศนูย์การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม - ชยันาท 

นายพงศธร แพทย์เจริญ ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบ ิ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

12 การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการจัดการขยะของ 
ชมุชนเสนานิคม 2 

นายแสงสกลุ วงษ์ชมภ ู ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบ ิ 5,000 วิทยาศาสตร์ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับนักศึกษา (ต่อ)  
ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 

อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

13 ปัญหาการท่องเท่ียวเกาะโดยสะพานทัง้เจ็ดแห่งเมือง 
เคอนิกส์เบิร์ก 

น.ส.วาสนา ซุม่จิง้หรีด 
นายธีรวฒัน์ สขุเดช 

ดร.สภุาภรณ์ สะดวกดี 5,000 วิทยาศาสตร์ 

14 ปริศนาแฮมิลตนับนเทสเซลเลชนัรูปเรขาคณิต น.ส.สชุาวดี มีจัน่ 
น.ส.ลดาวลัย์ อยูเ่กสร 

ดร.สภุาภรณ์ สะดวกดี 5,000 วิทยาศาสตร์ 

15 ฤ ท ธ์ิ ยั บ ยั ้ ง แ บ ค ที เ รี ย  Staphylococcus aureus 
และ Escherichia coli ของราเอนโดไฟต์ท่ีแยกได้จาก 
ต้นรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) 

นายวีรศกัดิ ์สวุรรณแก้ว ดร.พรเทพ ชมช่ืน 5,000 วิทยาศาสตร์ 

16 ผลของความเข้มข้นน า้สกัดหวัไขเท้า (Raphanus sativus) 
ท่ีมีตอ่การเพิ่มจ านวนยอดของเมลด็มะกรูด (Citrus Hystrix 
DC.) จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 

น.ส.กฤกิตตยิากรณ์ พลธานี 
 

ผศ.ดร.พรทพิย์ เทดิบารมี 
 

5,000 วิทยาศาสตร์ 

17 ประสิทธิภาพการก าจดัเห็บในสนุขัของแชมพท่ีูมีสว่นผสม
สารสกดัใบเลี่ยน (Melia azedarach L.) 

นายนพคณุ เกษเกสร รศ.ดร.สภุาคย์ ดลุสมัพนัธ์ 5,000 วิทยาศาสตร์ 

18 ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อโรคของสารสกดัหยาบจากแก่นฝาง 
(Caesalpinia sappan Linn.) 

น.ส.พมิยพุา บวัขนั ดร.พรเทพ ชมช่ืน 5,000 วิทยาศาสตร์ 

19 ผ ล ข อ ง ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น น ้ า ส กั ด หั ว ไ ช เ ท้ า 
(Raphanus sativus L.) ท่ีมีต่อการเพิ่มจ านวนยอดของ
เมลด็ส้มโอ (Citrus maxima) จากการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ 

น.ส.กนกลกัษณ์ โสมเขียน ผศ.ดร.พรทพิย์ เทดิบารมี 5,000 วิทยาศาสตร์ 

20 ความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จนัทรเกษม ตอ่การซือ้ของออนไลน์ 

น.ส.อนญัญา จัน่มาล ี
น.ส.ภคพร บญุมี 
น.ส.สริิรัตน์ มีแสง 

น.ส.ปรารถนา ท้วมเพิ่มทรัพย์ 
น.ส.สวุรรณภา ลือโลก 
น.ส.ลกัษมณ แก้วมณี 
นายอนพุงษ์ จิรบญัชาชยั 
นายจารุวฒัน์ นิลรัตน์ 

นายณฐัภทัร ลีส้มบรูณ์ผล 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร 5,000 วิทยาการจดัการ 

21 ภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์กบัการสร้าง “ชาตนิิยม” ให้กบั
ประชาชนไทย 

นายสทิธิโชค ก้อนศลิา 
น.ส.ชลติา เรือนอิ่น 
น.ส.สภุสัสรา ชชูาต ิ

น.ส.พมิพ์ประภา กลิน่หอม 
น.ส.ชนิภรณ์ ฝอยทอง 
น.ส.มยรีุ เตียรธิต ิ

นายอภิสทิธ์ิ บญุธีรนนท์ 
นายอธิเจ อุ้มสนิ 

นายพชัทชยั เงินเจริญ 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร 5,000 วิทยาการจดัการ 

22 เปรียบเทียบเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเกม Pokemon 
go และเกม ROV 

น.ส.พรปวีณ์ หาญภกัดีรัตน์ 
น.ส.เจนจิรา แหยมแก้ว 
น.ส.ชลลดา แซเ่อีย้ว 
น.ส.อจัชาวดี เย็นอรุา 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร 5,000 วิทยาการจดัการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับนักศึกษา (ต่อ)   

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

23 พฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อการเล่นเกมส์หลงัมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัจนัทรเกษม 

นายวฒุชิยั เพ็งพนัธ์ 
นายนพเก้า โสดามขุ 

น.ส.พรวลยั บรรลือทรัพย์ 
น.ส.สกุญัญา สร้อยพลอย 

น.ส.จริาพร แสงส ี
นายอศัดา ทองภบูาล 

นายอรรถพล อินทรสวุรรณ 
นายภากร ตรีรณฤทธ์ิ 

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร 5,000 วิทยาการจดัการ 

24 การพฒันาระบบบริหารจดัการวสัดแุละอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ศนูย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจดัการ มจษ. 

นายวรัิช เพลดิพริง้ 
นายอนชุิต จงุสรุพงษ์ 
นายรงค์รวี ศรีกระภา 
นายธวชัชยั สมบรูณ์ 
นายพเิชษฐ์ แพงผม 

นางสาวภทัรมน กล้าอาษา 5,000 วิทยาการจดัการ 

25 ระบบการจัดการความรู้ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

นายกมัปนาท รวยสวา่งบญุ 
นายวชัรินทร์ กระชงั 
นายศภุชยั วิลยัเนตร 

นายสวุิจกัขณ์ เงินมัน่สงค์ 

นางสาวภทัรมน กล้าอาษา 5,000 วิทยาการจดัการ 

26 ส่วนต่อประสานรูปแบบปรับเหมาะเพ่ือการวางแผน 
ออกก าลงักายบนอปุกรณ์พกพา 

นายนพรัตน์ โพธ์ิจนัดี 
น.ส.ชดิชนก หลเีกษม 
น.ส.จริพร แก้วดี 

นายวีรยทุธ โพธ์ิทรง 
นายญาณภทัร ศกัดิภ์เูขียว 

ดร.ลวณักร มกุดาสนิท 5,000 วิทยาการจดัการ 

27 แพลตฟอร์มการให้บริการห้องประชมุสมัมนาอิเลก็ทรอนิกส์ น.ส.จนัทร์ทพิย์ แก้วประโคน 
น.ส.พรพิมล ไชยกลาง 
น.ส.พมิพ์ชนก สมไทย 
น.ส.ศศวิิมล พลเสนา 

นายวรรณธนวฒัน์ จิตประกอบ 

ดร.ลวณักร มกุดาสนิท 5,000 วิทยาการจดัการ 

28 ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามพัฒนาการของนักศึกษา 
ระดบัเตรียมอนบุาลด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 

น.ส.ทพิศรัญ เชยโมภกัดี 
น.ส.ธนพร นิมิตรพรชยั 
นายกิตตภิพ รอดยิม้ 
นายณฏัฐชยั ยาวิชยั 
นายคณาวฒุ ิพ่วงพลบั 

นางสาวนนัทนีิ สดุโททอง 5,000 วิทยาการจดัการ 

29 ระบบสารสนเทศรูปแบบปฏิสัมพันธ์ส าหรับจัดการข้อมูล 
การสง่งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

น.ส.เพ็ญพกัตร์ บวัวนั 
น.ส.ฐาปนี สขุช่ืน 

น.ส.สายชล พรมประศรี 
น.ส.พมิพกานต์ บญุศรี 

นางสาวโอปอ กลบัสกลุ 5,000 วิทยาการจดัการ 
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได้ ส าหรับนักศึกษา (ต่อ)  
ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 

อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

งบประมาณ หน่วยงาน 

30 การพัฒนาระบบสารสนเทศการนัดหมายรักษาฟัน 
ของพีสไมล์คลนิิกทนัตกรรม 

น.ส.อารียา เรืองปราชญ์ 
น.ส.ปนดัดา จนัทร์ไพศรี 
น.ส.ธญัดา เทพธรรม 
น.ส.ไพริน ทนงแผลง 

น.ส.อรวรรณ หนสูมแก้ว 

นางสาวรินทร์ลภสั  
ศกัดิช์ยัวฒันา 

5,000 วิทยาการจดัการ 

31 ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสนามกีฬา 
ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จนัทรเกษม 

น.ส.สร้อยสรา ศรีสมาน 
น.ส.ณฏัฐ์พชัร์ ทรงประสพ 
น.ส.ธีรดา ดัน่เจริญ 
น.ส.นสุรา เชือ้ชาต ิ
น.ส.วนิดา ภู่มี 

นางสาวโอปอ กลบัสกลุ 5,000 วิทยาการจดัการ 

32 การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการผลงานทาง
วิ ชาการ กรณีศึกษา คณะวิ ทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

นายนิธิณฐั ไชยจินดา 
นายอนวชั หรรสคณุาทยั 
นายณชัพนูนท์ เปา้พาณิช 
นายชาญณรงค์ สร้อยสวุรรณ์ 
นายพริภพ สกลคฤหเดช 
นายกฤตณิ ถิระกาญจนนท์ 

นางสาวนนัทนีิ สดุโททอง 5,000 วิทยาการจดัการ 

33 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานส่วนหน้า 
โรงแรมจนัทรเกษมปาร์ค 

นายเสริมศกัดิ ์วงศ์จนัทร์ตลุา 
นายพิสทุธ์ิ ไวพิทกัษ์วรกลุ 

นายอษัฏาวฒุ ิเทอดกิตวิรางค์ 
นายณฐัภทัร ไพศาลธรรม 
นายจกัรกฤษณ์ กาลวงค์ 

ดร.สรุชาต ิบวัชมุ 5,000 วิทยาการจดัการ 

34 แอปพลเิคชัน่แนะน าสถานท่ีทอ่งเท่ียวเชิงพทุธศาสนา นายการุณย์ ลาภศรีสวสัดิ ์
นายภวูดล รวมทรัพย์ 
นายกฤษฏา ประจงการ 
นายกฤตณฐั การูจี 

น.ส.ปภสัวรรณ พนัธชยั 

ดร.สรุชาต ิบวัชมุ 5,000 วิทยาการจดัการ 

35 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานจริยธรรม  
และจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัจนัทรเกษม 

นายธิตวชั ศรีสวุรรณ 
นายนพดล ศรีสรรค์ 

นายภทัธราวธุ ภู่ระหงษ์ 
นายกฤษฏา ปยุสาย 

นางสาวรินทร์ลภสั  
ศกัดิช์ยัวฒันา 

5,000 วิทยาการจดัการ 

36 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการหลกัสตูรเทียบโอน
ผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

น.ส.กรรณิกา พมิศรี 
น.ส.สกุญัญา สกุระรงคะ 
น.ส.สพุรรษา โค้วเจริญ 

น.ส.อมรรัตน์ ธีระกลุพิศทุธ์ิ 
น.ส.สายธาร ดีใจ 

นางสาวนนัทนีิ สดุโททอง 5,000 วิทยาการจดัการ 

 รวม 36 โครงการ  งบประมาณทัง้สิน้ 180,000  
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ทนุอุดหนนุการวิจัยจากแหล่งทนุภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ได้รับทุนสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงานวิจัย 

จากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  1  โครงการ เป็นเงิน 455,500 บาท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

1 โครงการ เป็นเงิน 900,000 บาท  ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 1 โครงการ เป็นเงิน 430,000 บาท รวมทัง้สิน้  

3 โครงการ เป็นเงิน 1,785,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 ประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
จงัหวดัสมทุรปราการ และจงัหวดัชยันาท 

ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ 
ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สนิธุ์ 

455,500 วิทยาการจดัการ 

 รวม 1 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 455,500  

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 จ้างจดัท าข้อมลูวิจยัมาตรฐานวตัถดุิบสมนุไพรด้านเภสชัเวท 
และพฤกษศาสตร์ของแกแล พิษนาศน์  วา่นกีบแรด 

ผศ.ดร.อ านาจ สวสัดิน์ะท ี
ผศ.ดร.ตฤณกร เกตกุลุพนัธ์ 
ดร.ปรีชา เทียมปัญญา 
ดร.สกุานดา ไชยยง 

ดร.พตัราพร ภวูดลไพศาล 
ดร.พทัธดนย์  สขุพนัธุ์ 
ดร.เมธี รุ่งโรจน์สกลุ 

900,000 วิทยาศาสตร์ 

 รวม 1 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 900,000  

 

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งบประมาณ หน่วยงาน 

1 การพัฒนานักวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษมในการ
ท างานวิจยัเพื่อท้องถ่ินในลกัษณะงานวิชาการเพื่อสงัคม (Socially-
engaged Scholarship) 

ศาสตราจารย์พรรณี บวัเล็ก 
ดร.วรีพงค์ รุกขพนัธ์ 

430,000 สถาบนัวิจยัและพฒันา 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 รวม 1 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 430,000  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่สรา้งความเข้มแข็งให้กับชมุชนและสังคม   

 ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีภารกิจหลกัในการบริการวิชาการและพฒันาท้องถ่ินตามยทุธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) การจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ใช้แนวทาง “ศาสตร์พระราชา 

เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” ในการเป็นแหลง่เรียนรู้เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ชมุชนเมือง ยกระดบัคณุภาพการศกึษา เสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชมุชนและสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของสงัคมและประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการบริการวิชาการ ทัง้สิน้ 57 โครงการ ผู้ เข้าร่วมโครงการ 5,217 คน ได้รับผลการ

ประเมินความพงึพอใจร้อยละ 87.32 ระดับดีมาก โดยมีกิจกรรมให้บริการวิชาการและการพฒันาท้องถ่ินที่ส าคญั ดงันี ้ 
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ความพงึพอใจภาพรวม 
87.32% 

57 
โครงการ 

5,217 
ผู้เข้าร่วม 

การจัดค่ายความรู้เพื่อการแข่งขันเทคโนโลยแีละ 
นวตักรรมสิ่งประดษิฐ์สมองกลอัจฉริยะ 

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
ของชุมชน ต าบลเนินขาม 

HUMAN PLUS + มนุษย์เพิ่มสุข 

การพัฒนาครู 4.0 ตามศาสตร์พระราชา 

การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะบบน า้หยด 
เพื่อการเกษตรแก่ชุมชน จงัหวดัชัยนาท 

แพทย์จนีอาสาเคลื่อนที่เพื่อชุมชน 

การส่งเสริมสุขภาวะและโภชนาการของผู้สงูอายุ 

การอบรมภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสาร 

การยกระดับมาตรฐานการผลติและสร้างนวตักรรม
อาหารหมกัพืน้บ้าน 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ 

ความเป็นไทย 

 ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลยัได้มีการด าเนินการจดักิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม  

สบืสาน เผยแพร่และบรูณาการศิลปวฒันธรรมไทย โดยมุง่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถึงคณุคา่ และความส าคญั

ของวฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  มีความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายในการสร้างสรรค์ และพฒันาองค์ความรู้  

เพื่อเป็นการสง่เสริมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ที่เป็นรากฐานของสงัคมและประเทศชาติ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทัง้สิน้ 55  โครงการ ผู้ เข้าร่วมโครงการ 17,463  คน  

ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 86.66 ระดับดีมาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัได้จัดกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม เพื่ออนรัุกษ์วฒันธรรมไทย ดงันี ้ 
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ความพงึพอใจภาพรวม 
86.66% 

55 
โครงการ 

17,463 
ผู้เข้าร่วม 

ถนนวัฒนธรรม ครัง้ที่ 4 “ประเพณีอาหาร  
จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย” 

พิธีเชดิชูเกียรต ิรางวัล “เพชรสยาม” “บุคคลดเีด่น”  
และ “คนดีศรีจนัทรเกษม” 

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 

ธรรมะรับอรุณ (ตกับาตรท าบุญทุกวนัพฤหัสบด)ี 

วันคล้ายวนัสถาปนามหาวทิยาลัยราชภฏั 
จันทรเกษม 

งานมุฑติาจติ (12 ดวงใจสายใจจันทรา) 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 

เทศน์มหาชาตเิฉลิมพระเกียรต ิ

สัปดาห์อนุรักษ์วฒันธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม 

 



 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน 

 ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม 

ได้คะแนน อยู่ในระดับสูงมาก ร้อยละ 88.61 จดัเป็นอันดับที่ 9 จากทัง้หมด 81 หนว่ยงานสถาบนัการศกึษา 

 ด้านการบริหารจัดการความเส่ียง 

 การบริหารความเสี่ยงในระดบัมหาวิทยาลยั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการวิเคราะห์และระบปัุจจยัเสี่ยง 

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยยึดแนวทาง 

ของส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน และจดัล าดบัความเสีย่งที่ได้จากการวเิคราะห์ตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั โดยน าปัจจยัเสีย่ง

ที่มีความเสี่ยงอยูใ่นระดบัสงูและสงูมากมาจดัท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม  โดยมอบหมาย

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

พบวา่มีปัจจยัเสีย่งที่มีระดบัความเสีย่งลดลง มีดงันี ้ 

 
 

   คา่คะแนนความเสีย่งที่ลดลงมากที่สดุ ได้แก่ ความเสีย่งด้านวฒันธรรม ความเสีย่งนกัวิจยัด าเนินการไมเ่ป็นไปตามแผน  

ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดในมหาวิทยาลยั ความเสี่ยงโครงการวิจัยสนับสนุนท้องถ่ิน ความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอน  

ความเสี่ยงด้านจ านวนนกัศึกษาลดลง และค่าคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงน้อยที่สดุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านครุภณัฑ์คมุไม่ครบถ้วน  

ตามล าดบั คา่คะแนนความเสีย่งที่มีคา่คงที ่ได้แก่  คา่คะแนนความเสีย่งด้านการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ ความเสีย่งโครงการ

บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์  ความเสีย่งทนุวิจยัภายนอกมีจ านวนน้อย ตามล าดบั 
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10.สิง่เสพติดในมหาวิทยาลยั

9.ครุภณัฑ์มีทะเบยีนคมุไม่ครบถ้วน

8.ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม วฒันธรรม ช่วงวยัที่ต่างกนั

7.โครงการบริการวิชาการน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย

6.การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ยงัน้อย

5.โครงการวิจยัที่ได้รับการสนบัสนนุด้านชมุชนท้องถิ่น  มีจ านวนน้อย

4.ทนุวิจยัภายนอกมีจ านวนน้อย

3.นกัวิจยัด าเนินการวิจยัไม่เป็นไปตามแผน

2.จ านวนนกัศกึษาลดลง

1.กระบวนการจดัการเรียนการเรียนสอนบางรายวิชาไม่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21

คา่คะแนนความเสี่ยงรอบ 12 เดือน คา่คะแนนความเสี่ยงก่อนติดตาม
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แผนภมิูคะแนนผลการตดิตามความเสี่ยงมหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2561 



 

 ด้านการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนาระบบสารสนเทศและการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  
เพื่อการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน  
ระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบโทรศพัท์ และการจัดเก็บข้อมลู เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานและประกอบการตดัสินใจเพื่อการบริหาร 
ของบคุลากรทกุระดบั ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ มีการด าเนนิการที่ส าคญั ดงันี ้ 
1. ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน 
      ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี ดงันี ้
 1. ระบบเครือขา่ยแกนหลกั  (Backbone) ความเร็วแกนกลางที่ 10 Gbps. ท าการเช่ือมตอ่แบบวงแหวนสามารถท างาน
ทดแทนกันได้หากช่องทางการสื่อสารในแกนหลักล้มเหลวไม่เกิน 2 จุด และมีความเร็วของเครือข่ายระดับที่สอง  
ณ จดุ กระจายสญัญาณ 1 Gbps. ทกุจดุ ไปยงัอาคารตา่ง  ๆของมหาวิทยาลยั ในสว่นความเร็วอินเตอร์ที่ใช้ในการเช่ือมกบัเครือขา่ย
ภายนอกนัน้มีจ านวนทัง้หมด 2 การเช่ือมต่อ (Link) การเช่ือมต่อ Link ที่ 1 ด าเนินการเช่ือมต่อโครงข่ายสารสนเทศกบัส านกังาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา (UniNet) ด้วยความเร็ว 1 GB การเช่ือมตอ่ (Link) ที่ 2 เช่ือมตอ่กบัทรู อินเทอร์เนต็ 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ด้วยความเร็ว 350/150 MB พร้อมด้วยระบบไฟร์วอลล์ ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจรบนเครือขา่ย  
  2. ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย IP Phone ที่ทันสมัยกว่า 400 เลขหมาย ด้วยฟังก์ชั่นเสริมมากมาย เช่น  
การเรียกเข้าแบบกลุม่ แบบเวียนสาย การฝากข้อความ เป็นต้น  

   3. ระบบศนูย์ข้อมลูกลาง (Data Center) ระบบเคร่ืองแม่ขา่ยชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยดัพลงังาน พร้อมพืน้ที่จดัเก็บ 
ข้อมลูขนาดใหญ่รองรับการท างานระบบฮาร์ดแวร์แบบเสมือน สามารถก าหนดจ านวนคอมพิวเตอร์บริการได้มากกวา่จ านวนเคร่ือง
ที่มีอยู่จริง สามารถท าการส ารองข้อมลูทัง้ระดบัโปรแกรมประยกุต์และระดบัฮาร์ดแวร์ พร้อมด้วยระบบส ารองไฟฟ้าฉกุเฉินท าให้
ระบบสามารถท างานได้ตลอดเวลา  ติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ท าความเย็นเฉพาะจุดท าให้ประหยดัพลงังาน 
ระบบตรวจจบัเฝา้ระวงัสถานการณ์ท างานของอปุกรณ์เครือขา่ย 

4. ระบบเครือข่ายไร้สาย (wifi) จ านวน 295 จุด (ให้บริการควบคู่กับผู้ ให้บริการเอกชน) ครอบคลมุพืน้ที่แนวราบและ
แนวดิ่งโดยเน้นพืน้ที่บริการเพื่อการการเรียนการสอนและพืน้ที่พกัผ่อนในร่ม ซึ่งมีแผนจะขยายไปยงัพืน้ที่โล่งแจ้งและส านกังาน 
ในอนาคต 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการนักศึกษาเพื่อการสืบค้น บริการอินเตอร์เน็ต จัดพิมพ์เอกสาร การฝึกทักษะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกวา่ 300 เคร่ือง 

6. การท าความร่วมมือกับ Google ภายใต้โครงการ Google Apps for EDU ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยมีบัญชีอีเมล 
chandra.ac.th ที่ไม่จ ากัดความจุ มีพืน้ที่จัดเก็บข้อมูล (Drive) ขนาดกว่า 1 ล้านเทราไบต์ และยังสามารถใช้บริการอื่นเสริม 
ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบญัชี gmail.com เช่น Classroom, Youtube, Calendar, Doc  และ Site ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก 
สง่ให้บญัชีผู้ใช้บริการมีมากถึง 20,000 บญัชี 
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2. ระบบสารสนเทศ 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทัง้สิน้ 13  ระบบ   
                         1.1 ระบบงบประมาณ       1.2 ระบบจดัซือ้จดัจ้าง  1.3 ระบบคลงัพสัด ุ     1.4 ระบบบญัชี  
  1.5 ระบบการเงิน        1.6 ระบบเงินเดือน   1.7 ระบบบคุลากร      1.8 ระบบงานวิจยั 
  1.9 ระบบต้นทนุตอ่หนว่ยนกัศกึษา 1.10 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์และจดัเก็บเอกสาร   
    1.11 ระบบ E-Budgeting CRU      1.12  ระบบ UOC บคุลากร   1.13 ระบบ MIS CRU   
   2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน มีทัง้สิน้ 7 ระบบ 

2.1  ระบบบริการการศกึษา (REG)   2.2 ระบบรับสมคัรเรียนออนไลน์  

  2.3 ระบบห้องสมดุอเิลก็ทรอนิกส์  2.4 ระบบประเมินการสอน  

  2.5 ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ (WALAI AutoLib)  2.6 ระบบห้องสบืค้นออนไลน์  (WEBOPAC)  

           2.7 ระบบฐานข้อมลูออนไลน์มติชน               

3. ระบบสารสนเทศเพือ่การสือ่สาร มีทัง้สิน้ 5 ระบบ 

  3.1 ระบบอีเมล ส าหรับบคุลากร      3.2 ระบบอีเมล ส าหรับนกัศกึษา 

           3.3 ระบบ CRU application เพื่อการประชาสมัพนัธ์    

  3.5 ระบบการจดัสร้างเว็บไซต์ ให้หนว่ยงานตา่งๆ กวา่ 50 เว็บไซต์ (ฝึกอบรมให้บคุลากรประจ าหนว่ยงาน

ด้านจดัการเว็บไซต์ จ านวน 1 รุ่น 30 คน ท าให้เว็บไซต์สว่นใหญ่ในมหาวิทยาลยัมีความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั) 

   3. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                1. การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้นกัศกึษา จ านวน 1,567 คน 

                2. การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงานให้บคุลากร จ านวน 60 คน 

                3. การพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้อาจารย์ จ านวน 30 คน 

                4. การพฒันาการด้านการจดัการความรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้บคุลากร จ านวน 30 คน 

   4. ผลการจัดการอนัดับมหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม จาก Webometrics Ranking of World 
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  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน  
4.58 คะแนน ระดับดีมาก โดยใช้ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที่ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
(สกอ.) พฒันาขึน้ โดยมีส านกัประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นหน่วยงานที่ขบัเคลือ่นกระบวนการ ดงันี ้
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

ที่มา : ส านกัประกนัคณุภาพการศกึษา  
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62 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

การลงพ ืน้ท ีต่รวจเย ีย่มการด าเนนิงานของหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
ตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาราชภฏัเพ ือ่การพฒันาท้องถิน่ระยะ 20 ปี  

โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รตันสุวรรณ องคมนตรี 



 

 

 

   

 

 

 

  

    

 

 

 

  ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

จังหวัดนนทบุรี 

ประกวดสุนทรพจน์ ระดบัอุดมศึกษา 
“เมืองไทย 4.0 กับการพัฒนาท้องถิ่น”  
และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถิ่นไทย 

วันมนุษย์วิชาการ 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 
ณ อาคารส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การแข่งขันกีฬา “เทา – เหลืองเกมส์”  
ครัง้ที่ 16 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
ณ สนามกีฬาฟุตบอล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



 

รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์จันทรา  
ปลอดยาเสพติด 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ณ สนามกีฬาฟุตบอล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2561 

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 
ณ สนามกีฬาฟุตบอล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

การประกวดดาว เดือน  
“กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน”  

ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 
ณ สนามกีฬาฟุตบอล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ด้านการวิจัย 
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อบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
เร่ือง “การวิจยัเพื่อการพฒันาท้องถิ่น” 

วันที่ 24 มกราคม 2561 
ณ ส านักงานอธิการบด ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 
ณ ส านักงานอธิการบด ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การติดตามความก้าวหน้างานวิจัย 

ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย” 

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์  

จังหวัดกาญจนบุรี 



 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 

ด้านการวิจัย 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง “การเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจยั  

เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย” 

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  

แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 

 

 

 

ประชุมวิชาการระดบัชาตแิละนานาชาติ 

“ราชภัฏวิจัย ครัง้ที่ 5” 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 

น าเสนอผลงานวิจัย  

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” 

วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก 

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 

 



 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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การฝึกอบรมและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีระบบน า้หยดเพื่อการเกษตร 

 

วันที่ 28 เมษายน 2561 

ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 

 

อบรมทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
“สูงวัย ไฮเทค” ครัง้ที่ 5 

วันที่ 25 เมษายน 2561  
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท  

 

อบรมองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา 
เพื่อความยั่งยืน  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
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การจัดประสบการณ์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย 
การปลูกผักสวนครัว 

เพื่อโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561  
ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถมัภ์         

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

การจัดประสบการณ์เพื่อพฒันา 
เด็กปฐมวัยตามแนวคิด “STEM/STEAM” 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 

ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถมัภ์         
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์  
“สบู่ สัปปะรด” 

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 
ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ด้านการท านบุ  ารงุศิลปวัฒนธรรม 

พิธีเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
อุทศิถวายเป็นพระราชกุศล แด่  

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 
 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 
ณ อาคารส านักงานอธิการกบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

งาน “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” 

 

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 
ณ อาคารส านักงานอธิการกบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม  
เร่ืองรามเกียรติ์ ตอนศึกวิรุญจ าบัง  

 “ขุนมารช านาญเวทย์” 

 

 

วันที่ 28-29  มีนาคม  2561 
ณ สนามกีฬาในร่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการท านบุ  ารงุศิลปวัฒนธรรม 
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ถนนวัฒนธรรม ครัง้ที่ 4  
“ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน  

ประกวดผัดไทย” 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
ณ สนามกีฬาในร่ม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

ราชภัฏน้อมพลี เทดิพระบารมีทั่วหล้า 
“ราชภัฏจันทรเกษม ท าความดเีพื่อแผ่นดิน” 

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 
ณ สนามกีฬาฟุตบอล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

พิธีเชิญชูเกียรติ  
“เพชรสยามและบุคคลดเีด่น ครัง้ที่ 24” 

 

วันที่ 10 กันยายน 2561 
ณ อาคารส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 



 

    แผนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

เลขที่  39/1 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2942-6800  

โทรสาร : 0-2541-7113 

www.chandra.ac.th  



 

  

 ที่ปรึกษา 
 
รองศาสตราจารย์สมุาล ี   ไชยศภุรากลุ  อธิการบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก   เทยีนบชูา   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
 
คณะกรรมการด าเนินงาน  

  
 ผู้อ านวยการ นางสาวมณฑารัตน์    ชพูินิจ               ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
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 กลุม่งานนโยบายและแผน  นางสาวจารุดา            สสีงัข์   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
   นางสาวแววตา            พนัธ์งาม       นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาววาสนา            ลกัขะนตั ิ  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

   นายปรัชญา        ลาแพงด ี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
  กลุม่งานวิเคราะห์งบประมาณ นางพชัริดา          บญุสวสัดิ ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

  นางสาวมาริสา     มสัตลู  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
                                                             นายคมสนั           เพง่พิศ  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

           รวบรวมข้อมูล / ออกแบบปก 

 นายปรัชญา       ลาแพงด ี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน      กองนโยบายและแผน  ส านกังานอธิการบด ี

                  

ขอขอบคุณ 

 

ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อ านวยการส านัก / ศูนย์ / สถาบนั / กอง และบุคลากร 

                มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม ทุกท่าน 

                ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 มา ณ โอกาสนี ้

  

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 
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QR CODE เล่มรายงานประจ าปี 

 






