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รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ จั น ท ร เ ก ษ ม
เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ให้ การศึ ก ษาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั น้ สู ง ท าการวิ จั ย
ให้ บริ ก ารวิ ช าการแก่ สัง คม ปรั บ ปรุ ง ถ่ า ยทอดและพัฒ นา
เทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริ ม
วิ ทย ะ ฐ านะ ครู ต ลอ ด จ นกา รขั บ เคลื่ อ น ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ดาเนินการตามพันธกิจที่กฎหมายกาหนด
และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่กาหนด ด้ วย
ความมุ่ ง มั่ น ตั ง้ ใจ เพื่ อ ให้ บรรลุ ต ามเป้ า หมาย เพื่ อ เป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ค่าของสังคม ประเทศชาติ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวบรวมข้ อมูลเพื่อจัดทารายงานประจาปี ซึง่ ประกอบด้ วย
ข้ อมูลทั่วไป สารสนเทศ และผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลต่อประชาคมจันทรเกษม สาธารณะชน
และเพื่อสนับสนุนการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย
ผลงานความส าเร็ จ ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ ป รากฏ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพการด าเนิ น งานตามพัน ธกิ จ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กิ ด จากความรู้ ความสามารถ ความทุ่ ม เท ของผู้ บริ หารและบุ ค ลากรทุ ก ภาค ส่ ว น
ของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่ วมในความสาเร็ จของมหาวิทยาลัย ทุกท่ านที่พร้ อมจะปฏิบัติหน้ าที่ของ
ตนเองเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ ย่งั ยืนและสร้ างคุณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป

( รองศาสตราจารย์สมุ าลี ไชยศุภรากุล )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพพิพธิ ภัณฑ์หอเชิดชูเกียรติบรู พาจารย์

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตัง้ อยู่เลขที่ 39/1 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร
พื ้นที่จานวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท ตังอยู
้ อ่ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พื ้นที่จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา รวมพื ้นที่รับผิดชอบทังหมด
้
415 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครู มัธยมสู่วิ ท ยาลัยครู จันทรเกษม สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีประวัติและพัฒนาการ ตามลาดับดังนี ้
 โรงเรียนฝึ กหัดครูมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อว่า “โรงเรี ยนฝึ กหัดครู มธั ยม” เป็ นโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนในระดับฝึ กหัดครู มธั ยม
รับนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ประโยคครู ประถม (ป.ป.) และนักเรี ยนที่สาเร็ จชันมั
้ ธยม ปี ที่ 8 มาศึกษาต่อ
เพื่อเลือ่ นฐานะจากครูหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม ให้ สงู ขึ ้นไปสูค่ รู ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม
โรงเรี ยนฝึ กหัดครู มธั ยม ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2483 เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2484 เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา
คือ ชายหญิงเรี ยนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย เป็ นอาจารย์ใหญ่
ในระยะเริ่ มแรกโรงเรี ยนฝึ กหัดครู มัธยมยังไม่ มี อาคารสถานที่ เรี ยน จึ งไปอาศัยเรี ยนที่ โรงเรี ยนฝึ กหัดครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ใกล้ ซอยกิ่งเพชร ต่อมาได้ ย้ายไปใช้ อาคารริ มถนนในเขตวังจันทรเกษม ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นสถานที่เรี ยน จึงเรี ยกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง”
พ.ศ. 2491 อาจารย์กมล เภาพิจิตร ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2
พ.ศ. 2497 อาจารย์โชค สุคนั ธวณิช ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 3
พ.ศ. 2501 อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสงิ ห์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 4
 วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรี ยนฝึ กหัดครู มธั ยม” เป็ น “วิทยาลัยครู ” และให้ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู
ประกาศนี ย บั ต รประโยคครู มั ธ ยม (ป.ม.) เป็ นการผลิ ต ครู ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั น้ สู ง (ป.กศ. ชั น้ สู ง )
นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้ างสถานที่ทาการคุรุสภาในบริ เวณที่ตงโรงเรี
ั ้ ยนฝึ กหัดครูมธั ยม ทาให้ โรงเรี ยนฝึ กหัดครูมธั ยม
ต้ องย้ ายไปตังใหม่
้ ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้ าว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื ้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา
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ตังชื
้ ่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครู จนั ทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตวังจันทรเกษม เป็ นปี สดุ ท้ ายของการผลิตครู ประกาศนียบัตรประโยค
ครูมธั ยม (ป.ม.) ซึง่ เป็ นนักเรี ยนฝึ กหัดครู ป.ม. รุ่นที่ 18
พ.ศ. 2503 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 5
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ คนที่ 6
พ.ศ. 2513 ตาแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” เปลีย่ นเป็ นตาแหน่ง “ผู้อานวยการ” (ชันพิ
้ เศษ)
พ.ศ. 2515 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ คนที่ 1
พ.ศ. 2517 อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้อานวยการ คนที่ 2
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ ตาแหน่ง “ผู้อานวยการ”
เปลี่ ยนเป็ น “อธิ การ” ส่ วนราชการในวิ ทยาลัยประกอบด้ วยส านักงานอธิ การ และคณะวิ ชา ซึ่ งมี คณะวิ ชาครุ ศาสตร์
คณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้ วยภาควิชาต่าง ๆ ประกาศนียบัตร
อุดมศึกษา (ป.อ.) เปลีย่ นเป็ นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2519 อาจารย์วิศิษฏ์ ชุมวรฐายี ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอธิการ (ดารงตาแหน่ง 2 วาระ)
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้ วิทยาลัยครู
จันทรเกษมรวมกลุม่ อยูใ่ น “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ” ซึง่ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ กาหนดให้ วิทยาลัย
ครู รวมเป็ นกลุ่มเพื่อประโยชน์ ในการดาเนิ นงานร่ วมกัน และสภาการฝึ กหัดครู ได้ ออกข้ อ บัง คับ ว่า ด้ ว ยกลุม่ วิท ยาลัย ครู
พ.ศ. 2528 กลุม่ วิท ยาลัย ครู จ ึง พัฒ นาไปเป็ น “สหวิท ยาลัย ” และวิท ยาลัย ครู จันทรเกษม สังกัดอยู่ใน “สหวิ ทยาลัย
รัตนโกสินทร์ ”
พ.ศ.2528 วิ ทยาลั ย ครู จั น ทรเกษม ได้ ก่ อตั ง้ มาครบรอบ 45 ปี เมื่ อวั น ที่ 9 กั น ยายน พ.ศ. 2528
รองศาสตราจารย์อินทร์ ศรี คณ
ุ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจนั ทรเกษม
พ.ศ. 2532 รองศาสตราจารย์ทองคูณ หงส์พนั ธุ์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจนั ทรเกษม
พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูจนั ทรเกษม ได้ ก่อตังมาครบรอบ
้
50 ปี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์คณ
ุ บรรจบ
พันธุเมธา มอบห้ องสมุดศาสตราจารย์คณ
ุ บรรจบ พันธุเมธา ให้ แก่วทิ ยาลัยครูจนั ทรเกษม
พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูจนั ทรเกษมได้ รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ได้ พระราชทานนามใหม่ ใ ห้ กั บ วิ ท ยาลัย ครู
ว่ า “สถาบันราชภัฏ ” เมื่ อวันที่ 14 กุ มภาพันธ์ พ.ศ. 2535 มี ผลให้ วิ ทยาลัยครู จั นทรเกษมเปลี่ ยนเป็ น “สถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม”
พ.ศ. 2537 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ป รี ชา เศรษฐี ธร ได้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารวิ ท ยาลั ย ครู
จันทรเกษม
 สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ ได้ ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538
โ ด ย น า ย ช ว น ห ลี ก ภั ย น า ย ก รั ฐ ม นต รี เ ป็ น ผู้ รั บ ส น อ ง พ ระ บร ม ร า ช โ อ ง ก า ร แ ล ะ มี ผ ล บั ง คั บใ ช้ ใ น
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 “วิทยาลัยครู” เปลีย่ นเป็ น “สถาบันราชภัฏ”
“ให้ สถาบั น ราชภั ฏเป็ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ การศึ ก ษาวิ ช าการ
และวิชาชีพชัน้ สูง ทาการวิจัย ให้ บริ การทางวิชาการแก่สงั คม ปรั บปรุ งถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุ งศิลปะและ
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วัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริ มวิทยฐานะครู ” เฉพาะทางด้ านการผลิตบัณฑิ ต สถาบันราชภัฏทุกแห่งสามารถผลิตบัณฑิต
ได้ สงู กว่าระดับปริ ญญาตรี
ตาแหน่ง “อธิการ” เปลีย่ นเป็ น “อธิการบดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรี ชา เศรษฐี ธร ดารงตาแหน่ง “อธิการรักษาราชการใน
ตาแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม” ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ สุวรรณี ศรี คุณ ให้ ด ารงต าแหน่งอธิ การบดี
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2542 ได้ เปิ ดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม - สหะพาณิชย์ ที่โรงเรี ยนสหะพาณิชย์ ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2543 จัดตังศู
้ นย์การศึกษาจันทรเกษม - เทคนิคชัยนาท
พ.ศ. 2544 จัดตังศู
้ นย์การศึกษาจันทรเกษม - มีนบุรี
พ.ศ. 2544 นายสมศักดิ์ วยะนันทน์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริ มวิชาการ กรรมการสภาประจาสถาบันราชภัฏ
จันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ มั ณ ฑรา ธรรมบุ ศ ย์ คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ กรรมการสภาประจ าสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2545 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
เทื ้อน ทองแก้ ว ให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 ให้ “สถาบันราชภัฏ” มีฐานะเป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2548 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ ให้ ดารงตาแหน่งอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548 ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ใช้ ประโยชน์ในราชการพื ้นที่ตาบลแพรกศรี ราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื ้อที่ประมาณ 326 ไร่ 85 ตารางวา เป็ นทีต่ งั ้
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
พ.ศ. 2548 มี ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เมื่ อวั นที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2548 เรื่ อ ง การจั ดตัง้ ส่ วนราชการ
ในมหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏจั นทรเกษม กระทรวงศึ กษาธิ การ 10 หน่ ว ยงาน ได้ แก่ ส านั ก งานอธิ การบดี คณะเกษตร
และชีวภาพ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจยั
และพัฒนา สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม และสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเปิ ดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย เปิ ดสอนหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์เดช พุทธเจริ ญทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2552 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ นายสุชาติ เมืองแก้ ว ให้ ดารงตาแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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พ.ศ. 2554 รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตังแต่
้ วนั ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554
ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554 นายแพทย์วิชยั โชควิวฒ
ั น กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตังแต่
้ วนั ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555
ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 นายแพทย์วิชยั โชควิวฒ
ั น กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตังแต่
้ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังรองศาสตราจารย์
้
สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ ดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล ให้ ดารงตาแหน่งอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 จนถึงปั จจุบนั

ทาเนียบผูบ้ ริหาร
คนที่

ชื่อ-สกุล

ปี พ.ศ.

ตาแหน่ ง

1
2
3
4
5
6

หม่อมหลวงมานิจ
อาจารย์กมล
อาจารย์โชค
อาจารย์ประยุทธ
อาจารย์สนอง
อาจารย์พงศ์อินทร์

ชุมสาย
เภาพิจิตร
สุคนั ธวณิช
สวัสดิสิงห์
สิงหะพันธุ์
ศุขขจร

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

อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่

7

คุณหญิงบุญฉวี

พรหมโมปกรณ์กิจ

2515 - 2517

ผู้อานวยการ

8

อาจารย์สนอง

สิงหะพันธุ์

2517 - 2519

ผู้อานวยการ

9

อาจารย์วศิ ษิ ฏ์

ชุมวรฐายี

2519 - 2528

อธิการ

10

รองศาสตราจารย์อินทร์

ศรี คณ
ุ

2528 - 2532

อธิการ

11

รองศาสตราจารย์ทองคูณ

หงส์พนั ธุ์

2532 - 2537

อธิการ

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรี ชา

เศรษฐี ธร

2537 - 2540

อธิการบดี

13

รองศาสตราจารย์สุวรรณี

ศรี คณ
ุ

2540 - 2544

อธิการบดี

14

รองศาสตราจารย์เทื ้อน

ทองแก้ ว

2545 - 2547

อธิการบดี

15

รองศาสตราจารย์มานพ

พราหมณโชติ

2547 - 2552

อธิการบดี

16

นายสุชาติ

เมืองแก้ ว

2552 - 2554

อธิการบดี

17

รองศาสตราจารย์สมุ าลี

ไชยศุภรากุล

2555 - 2559

อธิการบดี

18

รองศาสตราจารย์สมุ าลี

ไชยศุภรากุล

2560 - ปัจจุบนั

อธิการบดี

9

ตราสัญลักษณ์หาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ า โปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรประจา
พระองค์ ให้ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอันเชิ ญมาเป็ นตราสัญลักษณ์ ประจามหาวิทยาลัย
นับเป็ น พระมหากรุ ณาธิ คุณและเกี ยรติยศสูงสุดแก่ ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระ
ราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความถึง “คนของพระราชา” ตราสัญลักษณ์ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลกั ษณะเป็ นรูปวงรี ภายในเป็ นรูปพระที่นงั่ อัฐทิศ ประกอบด้ วยวงจักร
กลางวงจักรมีอกั ขระเป็ น อุ หรื อ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็ นรู ป
เศวตฉัตรตังอยู
้ ่บนพระที่นงั่ อัฐทิศอยูใ่ นวงรี และมีวงรี อีกวงหนึ่งเป็ นกรอบรอบตราพระราชลัญจกร จารึ กชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้ านบนมี ข้ อความอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั น ทรเกษม” ด้ านล่าง มี ข้ อความอักษรภาษาอังกฤษว่า
“CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของตราสัญลักษณ์ มีความหมาย ดังนี ้
สีนา้ เงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริ ย์ผ้ ใู ห้ กาเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัย ซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่แหล่งธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื องทางภูมปิ ั ญญา
สีส้ม
สีขาว

หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมายถึง ความคิดอันบริสทุ ธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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สีประจามหาวิทยาลัย
สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม
สีเทา หมายถึง ปั ญญา

คติธรรม
ประจามหาวิทยาลัย
“อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”
แปลว่ า “บัณฑิต ย่ อมฝึ กตน”

ดอกไม้
ประจามหาวิทยาลัย
แคฝรั่ง เป็นต้ นไม้ ขนาดกลาง ต้ นโตเต็มที่จะสูง 10-12 เมตร เปลือกเรียบ
มีตงแต่
ั ้ สเี ทาขาวไปจนถึงสีน ้าตาลแดง มีถิ่นกาเนิดที่อเมริกากลางและเม็กซิโก
ดอกแคฝรั่งจะมีสีชมพูสดหรือสีม่วงแต้ มขาว แคฝรั่งออกดอกช่วงฤดูหนาวให้ ดอกสวยงาม
ชื่อสามัญ
Mother of Cocoa, Madre de Cacao, Quick Stick
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
ชื่อวงศ์
PAPILIONOIDEAE - LEGUMINOSA

11

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อั ตลักษณ์ เอกลักษณ์
“ความรู้ ดี มีคุณธรรม นาชุมชน
พัฒนา”

ปรัชญา

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
และพัฒนาภูมิปัญญา สอดคล้ องกับประชาคมอาเซียน
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ คู่คุณธรรม
วิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
บริการวิชาการที่สอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชนและสังคม
ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
พัฒนาชุมชนและสังคมที่สอดคล้ องกับแนวทางตามพระราชดาริ
และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

“บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจติ อาสา
ก้ าวหน้ าเทคโนโลยี มีทกั ษะพหุภาษา”

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย
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วิสัยทัศน์

“ผลิตครู และบัณฑิตนักปฏิบัติ
และเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ตลอดชีวติ อย่ างมีคุณภาพ”

อั ตลักษณ์
มหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะ / วิทยาลัย

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก

หน่ วยงานจัดตัง้ ภายใน

หน่ วยงานสิทธิประโยชน์

- กองกลาง

- คณะเกษตรและชีวภาพ

- สถาบันวิจยั และพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- กองคลัง

- คณะวิทยาศาสตร์

- สานักวิทยบริการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

(จันทรเกษมปาร์ค)

- กองบริหารงานบุคคล

- คณะมนุษยศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

- ศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ

- กองนโยบายและแผน

และสังคมศาสตร์

- สานักส่งเสริมวิชาการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

และสระว่ายน ้า

- กองพัฒนานักศึกษา

- คณะวิทยาการจัดการ

และงานทะเบียน

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

- โรงพยาบาลสัตว์

- คณะศึกษาศาสตร์

- สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ราชภัฏจันทรเกษม

- ร้ านค้ าสวัสดิการ

- วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

- ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

- บัณฑิตวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

หน่ วยงานอื่น

- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ

13

14

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

(มาตรา 16)*

สภาคณาจารย์ และข้ าราชการ

(มาตรา20)*

(มาตรา 23)*

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

คณะกรรมการส่ งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(มาตรา 49 )*

(มาตรา 25)*

คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ

อธิการบดี

(พรบ. กพอ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551)**

(มาตรา 27 )*

สานักงานอธิการบดี
๐ สานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลัง
- กองบริ หารงานบุคคล
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา

คณะ / วิทยาลัย
๐ คณะเกษตรและชีวภาพ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะวิทยาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
๐ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- ภาควิชามนุษยศาสตร์
- ภาควิชาสังคมศาสตร์
๐ คณะวิทยาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
๐ คณะศึกษาศาสตร์
- สานักงานคณบดี
- โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ***
๐ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ***
- สานักงานคณบดี
๐ บัณฑิตวิทยาลัย ***
- สานักงานคณบดี

หน่ วยงานจัดตัง้ ภายใน***

สถาบัน / ศูนย์ / สานัก
๐ สถาบันวิจยั และพัฒนา

- สานักงานสภามหาวิทยาลัย

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักประกันคุณภาพการศึกษา

๐ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

- สานักงานผู้อานวยการ

- สานักงานตรวจสอบภายใน

๐ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (จันทรเกษมปาร์ ค)

- สานักงานผู้อานวยการ

- ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ

๐ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- โรงพยาบาลสัตว์

- สานักงานผู้อานวยการ

- สถานพยาบาล

๐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

***

- สานักงานผู้อานวยการ

หมายเหตุ : (*) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(**) พระราชบัญญัติ ระเบียบข้ าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
(***) เป็ นหน่ วยงานภายในที่จัดตัง้ ขึน้ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายบุญปลูก ชายเกตุ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ อินทร์ ศรีคุณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางดวงสมร วรฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ อภิชาต สุขสาราญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมโภชน์ นพคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณปราโมทย์ ประสาทกุล นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ เทือ้ น ทองแก้ ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายธนา ไชยประสิทธิ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

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

นายธงชัย เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ

ypik=4yD0yomigdK,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราเชนทร์ เหมือนชอบ
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ์ พวงนาค
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
นายก่ อกุล กีฬาพัฒน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร นายประเสริฐ ฉิมท้ วม
กรรมการจากผู้บริหาร
กรรมการจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชัย สุขสวัสดิ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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นางสาวจินตนา สุขสาราญ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนทรรศน์ พลเดช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมนทร์ บุญเจือ
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวรรณ บัวรา
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายสานักงานอธิการบดี

นายธงชัย เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ น.สพ.กมลชัย ตรงวานิชนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานาจ สวัสดิ์นะที นายประเสริฐ ฉิมท้ วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ ธร
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

นางกุลชไม สืบฟั ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร ตันติสันติสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ์ พวงนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศั นีย์ เจนวิถีสุข
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีวทิ ยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ศาสตราจารย์ พรรณี บัวเล็ก
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นายสงกรานต์ สุขเกษม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร ถาวรอธิวาสน์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล
ประธานกรรมการ

นายแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ศาสตราจารย์ วีรชาติ เปรมานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ ปิ่ นศิโรดม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ปรัชญนันท์ นิลสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ กัลยานี ภาคอัต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ เทิดบารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาณี ด่ านวิระยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธมาภรณ์ พูมพิจ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปิ ยาภรณ์ เตชะเรืองรอง
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ พนิต เข็มทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศกมล สุขเกษม
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พธิ าน ไพโรจน์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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ข้อมูลหลักสูตร
ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหลักสูตรที่เปิ ดการเรี ยนการสอน ในระดับปริ ญญาตรี 11 หลักสูตร
52 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริ ญญาโท 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา และระดับปริ ญญาเอก
1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เกษตรและการประกอบการ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมล
ั ติมีเดีย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อต
ุ สาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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สาขาวิชาฟิ สก
ิ ส์

สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปนธุ
ุ่ รกิจ
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สาขาวิชาดนตรี สากล
สาขาวิชานาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง
สาขาวิชาการบริ หารและการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เชิงท่องเที่ยว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดนตรี ไทยศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ)
สาขาวิชาบัญชี

วิทยาลัยแพทย์ ทางเลือก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
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ข้อมูลนักศึกษา
ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทังสิ
้ ้น 9,699 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

9,553 คน
110 คน

นักศึกษาทัง้ หมด
9,699 คน

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

20 คน

ปริญญาโท

16 คน

ปริญญาเอก

จานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ปริ ญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3. ปริ ญญาโท
4. ปริ ญญาเอก
รวม
ร้ อยละ

(หน่วย : คน)

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

ร้ อยละ

8,060
8,060
83.10

1,493
110
20
16
1,639
16.90

9,553
110
20
16
9,699
100.00

98.49
1.13
0.21
0.16
100.00

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2561
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จานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามหน่ วยงาน

(หน่วย : คน)

ภาคการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ การศึกษา

ภาคปกติ ภาคนอกเวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7,958

1,328

147

2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์

รวม

ร้ อยละ

9,286

97.21

-

147

1.54

1,698

261

1,959

20.51

769

-

769

8.05

4. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

2,338

354

2,692

28.18

5. คณะวิทยาการจัดการ

2,831

713

3,544

37.10

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

175

-

175

1.83

102

165

267

2.79

1. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

101

137

238

2.49

1

28

29

0.30

รวมทัง้ สิน้

8,060

1,493

9,553

100.00

ร้ อยละ

84.37

15.63

100.00

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

2. คณะวิทยาการจัดการ

จานวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2561 จาแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร

(หน่วย : คน)

ภาคนอกเวลา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

ร้ อยละ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

110

-

-

110

75.34

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

110

-

-

110

75.34

ระดับปริญญาโท

-

20

-

20

13.70

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

-

20

-

20

13.70

ระดับปริญญาเอก

-

-

16

16

10.96

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

-

16

16

10.96

รวมทัง้ สิน้

110

20

16

146

100.00

ร้ อยละ

75.34

13.70

10.96

100.00
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ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา
ปี การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผ้ สู าเร็ จการศึกษา ทังสิ
้ ้น 4,867 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4,744 คน

ปริญญาตรี

101 คน

ผู้สาเร็จการศึกษา
4,867 คน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

5 คน

ปริญญาโท

17 คน

ปริญญาเอก

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา

(หน่วย : คน)

ระดับการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคนอกเวลา

รวม

ร้ อยละ

4,291

453

4,744

97.47

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

-

101

101

2.08

3. ปริ ญญาโท

-

5

5

0.10

4. ปริ ญญาเอก

-

17

17

0.35

รวม

4,291

576

4,867

100.00

ร้ อยละ

88.17

11.83

100.00

1. ปริ ญญาตรี

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2561
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จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามหน่ วยงาน
คณะ/วิทยาลัย
1. คณะเกษตรและชีวภาพ

ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคนอกเวลา
26
-

(หน่วย : คน)

รวม

ร้ อยละ

26

0.55

2. คณะวิทยาศาสตร์

836

74

910

19.18

3. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1,229

110

1,339

28.23

4. คณะวิทยาการจัดการ

1,478

269

1,747

36.83

636

-

636

13.41

86

-

86

1.81
100.00

5. คณะศึกษาศาสตร์
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รวม

4,291

453

4,744

ร้ อยละ

90.45

9.55

100.00

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2560 จาแนกตามหลักสูตร

(หน่วย : คน)

ระดับการศึกษา
หลักสูตร

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู

ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

ร้ อยละ

ระดับประกาศนียบัตร

101

-

-

101

82.11

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

101

-

-

101

82.11

5

-

5

4.07

4

-

4

3.25

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

1

-

1

0.81

ระดับปริญญาเอก

-

17

17

13.82

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

--

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

-

9

9

7.32

2. หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต

-

-

8

8

6.50

รวม

101

5

17

123

100.00

ร้ อยละ

82.11

4.07

13.82

100.00
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ข้อมูลบุคลากร
ปี งบประมาณ 2561 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี บุคลากรทัง้ สิน้ 773 คน แบ่งเป็ นสายวิ ชาการ 388 คน
สายสนับสนุนวิชาการ 385 คน โดยคิดอัตราระหว่างสายวิชาการและสายสนับสนุน เท่ากับ 1 : 1.01 มีรายละเอียดดังนี ้
จานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

773 คน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

385 คน

บุคลากรสายวิชาการ

(49.81 %)

388 คน

0.54 %

(50.19 %)

1.61 %

18.55 %

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

79.30 %

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์

แผนภาพจานวนบุคลากร ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามสายงาน
จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
ประเภทบุคลากร

(หน่วย : คน)

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

รวม

ร้ อยละ

1. ข้ าราชการ

73

18

91

11.77

2. พนักงานราชการ

-

13

13

1.86

287

228

515

66.62

4. ลูกจ้ างประจา

-

18

18

2.33

5. อาจารย์ประจาตามสัญญา

22

-

22

2.85

6. เจ้ าหน้ าที่ประจาตามสัญญา

-

108

108

13.97

7. ชาวต่างประเทศ

6

-

6

0.78

รวม

388

385

773

100.00

ร้ อยละ

50.19

49.81

100.00

3. พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มา : กองบริ หารงานบุคคล วันที่ 30 กันยายน 2561
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จานวนบุคลากร จาแนกตามหน่ วยงานและสายงาน

(หน่วย : คน)

ชาวต่างประเทศ

ข้ าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้ างประจา

พนักงานราชการ

เจ้ าหน้ าที่ประจาตามสัญญา

อาจารย์ประจาตามสัญญา

1. คณะเกษตรและชีวภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3.1 โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะศึกษาศาสตร์
5.1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
7. ศูนย์การศึกษา มจษ.-ชัยนาท
8. บัณฑิตวิทยาลัย
9. สถาบันวิจยั และพัฒนา
10. สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ศูนย์ภาษา
11. สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
12. สานักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง
12.2 กองคลัง
12.3 กองนโยบายและแผน
12.3.1 งานวิเทศสัมพันธ์
12.4 กองบริ หารงานบุคคล
12.5 กองพัฒนานักศึกษา
13. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
14. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
15. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
16. สานักงานตรวจสอบภายใน
17. สานักงานหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่ วยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ข้ าราชการ

สายวิชาการ

6
27
17
14
9
-

12
74
90
62
38
-

1
2
3
16

3
1
-

1
-

7
16
17
1
18
10
3

1
1
-

-

5
7
5
1
6
6
1

31
127
136
2
100
65
20

4.01
16.43
17.59
0.26
12.94
8.41
2.59

- 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2
-

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

15
11
5
9
18
1
13
59
17
12
9
1
13
10
5
4
6
3
3

1
1
16
11
2
-

2
1
8
3
2
1
1
2
1

8
8
18
1
2
32
20
8
2
-

37
20
5
11
39
3
16
121
55
26
10
1
15
14
9
5
6
3
4

4.79
2.59
0.65
1.42
5.05
0.39
2.07
15.65
7.12
3.36
1.29
0.13
1.94
1.81
1.16
0.65
0.78
0.39
0.52

รวม

ร้ อยละ
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จานวนบุคลากร จาแนกตามหน่ วยงานและสายงาน (ต่ อ)

(หน่วย : คน)

ข้ าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้ างประจา

พนักงานราชการ

เจ้ าหน้ าที่ประจาตามสัญญา

ชาวต่างประเทศ

รวม

อาจารย์ประจาตามสัญญา

18. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
(จันทร์ เกษมปาร์ ค)
19. ศูนย์สง่ เสริ มสุขภาพและสระว่ายน ้า
20. โรงพยาบาลสัตว์
21. ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ (UBI)

พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่ วยงาน

สายสนับสนุนวิชาการ

ข้ าราชการ

สายวิชาการ

-

-

-

-

-

1

-

-

7

8

1.03

-

-

-

-

-

-

1
-

-

1
1
2

1
2
2

0.13
0.26
0.26

73 287

22

6 18 228

18

13

108

รวม ร้ อยละ

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ

773 100.00

(หน่วย : คน)

ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

รวม

ร้ อยละ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ

-

-

4

15

19

5.11

2. คณะวิทยาศาสตร์

1

2

25

75

103

27.69

3. คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

-

2

12

99

113

30.38

4. คณะวิทยาการจัดการ

-

-

18

58

76

20.43

5. คณะศึกษาศาสตร์

-

2

10

36

48

12.90

6. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

1

-

-

12

13

3.49

รวม

2

6

69

295

372

100.00

ร้ อยละ

0.54

1.61

18.55

79.30

100.00

คณะ/วิทยาลัย
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จานวนบุคลากร จาแนกตามคุณวุฒแิ ละสายงาน
 บุคลากรสายวิชาการ
สายงาน/ ตาแหน่ ง

(หน่วย : คน)

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

ร้ อยละ

1. ข้ าราชการ

2

36

35

73

18.81

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

3

201

83

287

73.97

3. อาจารย์ประจาตามสัญญา

17

3

2

22

5.67

4. ชาวต่างประเทศ

2

4

-

6

1.55

รวม

24

244

120

388

100.00

ร้ อยละ

6.19

62.89

30.39

100.00

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สายงาน/ ตาแหน่ ง

(หน่วย : คน)

วุฒกิ ารศึกษา

รวม

ร้ อยละ

15

18

4.68

217

11

228

59.22

-

13

-

13

3.38

4. ลูกจ้ างประจา

10

7

1

18

4.68

5. เจ้ าหน้ าที่ประจาตามสัญญา

59

48

1

108

28.05

รวม

69

288

28

385

100.00

ร้ อยละ

17.92

74.81

7.27

100.00

ต่ากว่ า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1. ข้ าราชการ

-

3

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

-

3. พนักงานราชการ
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ข้อมูลงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทังสิ
้ ้น 848,045,400, บาท
จาแนกเป็ นงบประมาณแผ่นดิน 631,945,800 บาท งบประมาณเงินรายได้ 216,099,600 บาท รายละเอียดดังนี ้
จานวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแหล่ งเงิน
แหล่ งเงิน
1. งบประมาณแผ่นดิน

จานวน

2. งบประมาณเงินรายได้
รวม

(หน่วย : บาท)

ร้ อยละ
631,945,800

74.52

216,099,600

25.48

848,045,400

100.00

(แปดร้ อยสี่สบิ แปดล้ านสี่หมื่นห้ าพันสี่ร้อยบาทถ้ วน)
ที่มา : กองนโยบายและแผน วันที่ 30 กันยายน 2561

งบประมาณเงินรายได้

25.48 %

216,099,600 ล้ านบาท

งบประมาณเงินแผ่ นดิน

631,945,800 ล้ านบาท
74.52 %

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

แผนภูมกิ ารจัดสรรงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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งบประมาณ จาแนกตามหมวดงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
หมวดงบประมาณ

งบประมาณแผ่ นดิน

(หน่วย : บาท)

งบประมาณเงินรายได้

รวม

ร้ อยละ

1. งบบุคลากร

66,525,400

30,185,830

96,711,230

11.40

2. งบดาเนินงาน

43,652,000

130,317,042

173,969,042

20.51

3. งบลงทุน

230,452,700

2,476,697

232,929,397

27.47

4. งบอุดหนุน

274,089,100

22,169,505

296,258,605

34.93

17,226,600

30,950,527

48,177,127

5.68

848,045,400

100.00

5. งบรายจ่ายอื่น
รวม

631,945,800

216,099,600

งบประมาณ จาแนกตามแหล่ งที่มาเปรียบเทียบ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
(หน่วย : บาท)

แหล่ งเงิน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

จานวน

ร้ อยละ

1. งบประมาณแผ่นดิน

509,681,100

64.54

2. งบประมาณเงินรายได้

280,021,200

รวม

789,702,300

จานวน

เพิ่มขึน้ /ลดลง

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

631,945,800

74,52

122,264,700

23.99

35.46

216,099,600

25.48

- 63,921,600

- 22.83

100.00

848,045,400

100.00

- 58,343,100

7.39

งบประมาณจาแนกตามประเภทรายจ่ ายเปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ประเภทรายจ่ าย

พ.ศ. 25560
จานวน

พ.ศ. 2561
ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

(หน่วย : บาท)

เพิ่มขึน้ /ลดลง
จานวน

ร้ อยละ

1. รายจ่ายประจา

671,809,808

85.07

615,116,004 72.53

- 56,693,804.50 - 8.44

2. รายจ่ายงบลงทุน

117,892,492

14.93

232,929,397 27.47

115,036,904,50

97.58

2.1 ครุภณ
ั ฑ์

29,905,972

3.79

72,806,372

42,900,399,50

143.45

2.2 ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง

87,986,520

11.14

160,123,025 18.88

72,136,505.00

81.99

789,702,300

100.00 848,045,400 100.00

58,343,100.00

7.39

รวม

8.59
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ข้อมูลที่ตั้งและพื้นที่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี พื น้ ที่ ใ นกรุ งเทพมหานคร จ านวน 89 ไร่ 88 ตารางวา และพื น้ ที่
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จานวน 326 ไร่ 85 ตารางวา
พืน้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อสถานที่

ที่ตงั ้

CRU. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
CRU-CN. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท หมู่ 7-8 ตาบลแพรกศรี ราชา อาเภอสรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร

89 ไร่ 88 ตารางวา

ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

326 ไร่ 85 ตารางวา
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ข้อมูลอาคาร สถานที่
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนาและปรั บปรุ งสิ่งปลูกสร้ างภายในให้ พร้ อมส าหรั บ สนับสนุนการเรี ยนรู้
และบริ การการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ ปั จจุบนั มีอาคาร 69 อาคาร และอาคารสิ่งก่อสร้ างใหม่ 2 อาคาร ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท มีอาคาร 16 อาคาร รวมทังสิ
้ ้น 87 อาคาร แยกตามประเภทอาคาร ได้ ดงั นี ้
อาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่
ประเภทอาคาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(หน่วย : หลัง)

จานวน
69

1 อาคารอานวยการ
2 อาคารเรี ยน - ปฏิบตั ิการ
3 อาคารวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 อาคารกีฬาและสันทนาการ
5 อาคารพาณิชย์ - สวัสดิการ
6 อาคารพักอาศัย
7 อาคารศิลปะและวัฒนธรรม
8 อาคารนวัตกรรมการศึกษา
ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท

1
30
1
6
11
18
1
1
16

1 อาคารอานวยการ
2 อาคารเรี ยน - ปฏิบตั กิ าร
3 อาคารหอประชุม
4 อาคารสาธารณูปโภค
5 อาคารโรงอาหาร
6 อาคารพักอาศัย
อาคารที่กาลังปรับปรุ ง/สิ่งก่ อสร้ างใหม่
1 อาคารเรี ยนและปฏิบตั กิ าร
2 อาคารเอนกประสงค์และหอประชุม
รวม

1
4
1
5
1
4
2
1
1
87
ที่มา : งานอาคารและสถานที่ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ภาพ : กิจกรรมการรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ เป็ นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก
 ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้ความสามารถในทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ สนองราโชบายด้ านการศึกษา ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาคนไทยให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้ แก่ 1) มีทศั นคติที่ดีต่อบ้ านเมือง 2) มีพื ้นฐานชีวิตที่มนั่ คง มีคุณธรรม 3) มีงานทา มีอาชีพสุจริ ต
และ 4) เป็ นพลเมืองที่ดี พัฒนาบัณฑิตให้ มีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิตของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตอาสา
ก้ าวหน้ าเทคโนโลยี มีทกั ษะพหุภาษา” และยังสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์บณ
ั ฑิตที่เชิดชูความเป็ นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“ผลิตครู และบัณฑิ ตนักปฏิ บัติ และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตอย่างมี คุณภาพ” เป็ นบัณฑิ ตที่ มี คุณธรรม มี จิ ตสาธารณะ
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมี ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เสริ มสร้ างสมรรถนะ
การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาให้ เป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพและมีศกั ยภาพ มุ่งสร้ างบัณฑิตเข้ าสู่สงั คมที่มีประสิทธิ ภาพ ตามวิสยั ทัศน์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และพัฒนาภูมิปัญญา สอดคล้ องกับประชาคมอาเซียนและการเปลีย่ นแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้

 หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ปี การศึ ก ษา 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ดการเรี ยนการสอน 2 ระดั บ คื อ
ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทังสิ
้ ้น 14 หลักสูตร 52 สาขาวิชา ดังนี ้
จานวนหลักสูตรที่เปิ ดสอนปี การศึกษา 2561
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ระดับปริญญาตรี

1

ระดับปริญญาโท

หลักสูตร

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ระดับปริญญาเอก

1

หลักสูตร

3

หลักสูตร

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2561
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นักศึกษา
ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนักศึกษาที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทังสิ
้ ้น 9,699 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จานวนนักศึกษา ปี การศึกษา 2561

9,553 คน

16 คน

นักศึกษาทัง้ หมด
จานวน 9,699 คน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก

110 คน

20 คน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2561

 หน่ วยงานที่จัดการเรียนการสอน
ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหน่วยงานรองรับการจัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ทังสิ
้ ้น 5 คณะ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะเกษตรและชีวภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์ ทางเลือก

ศูนย์ การศึกษา มรภ.จันทรเกษม-ชัยนาท
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 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ ด าเนิ นการส ารวจภาวะการณ์ มี การท าของบัณฑิ ตจากผู้ส าเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2560 จานวน 2,506 คน พบว่า บัณฑิตมีงานทาหลังจากสาเร็ จการศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 62.13
โดยมีผลการสารวจจาแนกตามหน่วยงาน ดังนี ้

ลาดับ

คณะ

ผู้สาเร็จ
การศึกษา

บัณฑิตมี
ผู้ตอบ
งานทาหลัง
แบบสอบถาม
สาเร็จ
การศึกษา

ร้ อยละของ
บัณฑิตที่มี
งานทา

1

คณะเกษตรและชีวภาพ

17

16

14

87.50

2

คณะวิทยาศาสตร์

395

322

253

78.57

3

คณะวิทยาการจัดการ

707

624

358

57.37

4

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

716

616

418

67.86

5

คณะศึกษาศาสตร์

636

440

215

48.86

6

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

35

34

17

50.00

2,506

2,052

1,275

62.13

รวม

ที่มา : สานักประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2561

 ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ความพึ งพอใจของผู้ใช้ บัณฑิ ต มหาวิ ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากผลการประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรประจาปี การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มี ผลประเมิ นความพึ งพอใจเท่ ากั บ 4.30
(คะแนนเต็ม 5.0) ระดับดีมาก

ภาพกิจกรรมนักศึกษาแสดงผลงานแผนธุรกิจวิสาหกิจชุมชนบ้ านเนินขาม จังหวัดชัยนาท
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ความร่ วมมือกับหน่ วยงานภายในประเทศและต่ างประเทศ

ที่

ภาพพิธีเปิ ดและลงนามความร่ วมมือในการจัดตัง้ ศูนย์ กลางการแพทย์ แผนจีน (HUB)
ของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจัดตัง้ ศูนย์ กลางการแพทย์ แผนจีน ( HUB ) ของประเทศไทย
สถานศึกษา/สถาบัน/องค์ กร ที่ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลง (MOU)
ประเทศ/จังหวัด
ขอบข่ ายความร่ วมมือ

1
2

Guangxi Normal University (แลกเปลีย่ นนักศึกษาฝึ กสอนระยะสัน)
้
Guangxi Normal University (รับสอนภาษาจีนรูปแบบ3+1)

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลีย่ นนักศึกษา
วิชาการ/การเรี ยนการสอน

3

Liaoning University of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

4

Guangxi Normal University for Nationalities
(รับสอนภาษาไทยให้ นกั ศึกษาจีน และภาษาจีนให้ นกั ศึกษาไทย)
Guangxi Normal University
(แลกเปลีย่ นนักศึกษา โครงการ 3+1 วิชาเอกภาษาจีนและวิชาเอกอื่นๆ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลีย่ นนักศึกษา

Guilin Institute of Tourism
(รับสอนภาษาไทยให้ แก่นกั ศึกษาจีนระยะสัน)
้
Huaqiao University (แลกเปลีย่ นฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลีย่ นนักศึกษา

Guangxi University for Nationalities
(แลกเปลีย่ นนักศึกษาปริ ญญาตรี รูปแบบ3+1)
การจัดตังศู
้ นย์กลางการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเหลียวหนิง
มณฑลเหลียวหนิง
Kanazawa University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

แลกเปลีย่ นนักศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

ญี่ปนุ่

วิชาการ/วิจยั

5
6
7
8
9
10
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ที่

สถานศึกษา/สถาบัน/องค์ กร ที่ร่วมลงนามบันทึกข้ อตกลง (MOU)

ประเทศ/จังหวัด

ขอบข่ ายความร่ วมมือ

11 University of Fukui

ญี่ปนุ่

วิชาการ/วิจยั

12 The Budapest Business School

ฮังการี

แลกเปลีย่ นนักศึกษา

ออสเตรี ย

แลกเปลีย่ นนักศึกษา

อียิปต์

วิชาการ/วิจยั

สหรัฐอเมริ กา

แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม

16 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

17 สานักงานเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

บริ การวิชาการ/วิจยั

18 สานักงานเขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
19 ชุมชนพุม่ โพธิ์กลาง ชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชนพหลโยธิน 32
ชุมชนเคหะสถานเจริ ญชัย ชุมชนเลิศอุบล 4 และชุมชนเฟรนชิพ
20 สมาคมนักวิจยั และเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

บริ การวิชาการ/วิจยั

กรุงเทพมหานคร

บริ การวิชาการ/วิจยั

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

21 เครื อข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศประยุกต์ (ACTIS)
22 สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

23 โรงเรี ยนวัดลาดพร้ าว

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

24 โรงเรี ยนคลองทรงกระเทียม

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

25 คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.)

กรุงเทพมหานคร

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

26 เครื อข่ายโครงการ อพ.สธ.-มจษ.

กรุงเทพมหานคร

โครงการพระราชดาริ

27 สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.จ.)

จังหวัดชัยนาท

การปราบปรามทุจริ ต

28 ศูนย์สง่ เสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้ านอารักขาพืช

จังหวัดชัยนาท

บริ การวิชาการ/วิจยั

29 ศูนย์สง่ เสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้ านวิศวกรรมเกษตร

จังหวัดชัยนาท

บริ การวิชาการ/วิจยั

30 สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและโรงงานปลาร้ า จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การผลิตอาหาร

31 ชมรมลูกขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

32 ศูนย์เกษตรพยุงขวัญบ้ านบางระเบียน จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

บริ การวิชาการ/วิจยั

33 โรงเรี ยนวัดจันทนาราม

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

34 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

35 กลุม่ เกษตรกรอาเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

บริ การวิชาการ/วิจยั

36 ความร่วมมือทางวิชาการด้ านคอมพิวเตอร์ ภมู ิภาคอาเซียน (AUC)

จังหวัดชลบุรี

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

37 เครื อข่ายด้ านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา
ในภูมิภาคตะวันตก
38 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

นครปฐม

การประกันคุณภาพการศึกษา

นครปฐม

วิชาการ/การเรี ยนการสอน

13 Padagogische Academic des Bundes in Tirol
14 October 6 University
15 สมาคมไทยอเมริ กนั แห่งเซาท์ฟลอริ ด้าและวัดพุทธรังสีไมอามี

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์ คณะ ศูนย์การศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
 ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานด้ านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็ นหน่วยงานในการบริ หารและประสานงาน
ด้ านการวิจยั รวมทังให้
้ คาปรึกษา จัดหา และบริ การข้ อมูลการวิจยั ส่งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั ให้ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
พัฒนาความรู้ ในการผลิตผลงานวิจยั นโยบายของมหาวิทยาลัยด้ านการวิจัยจึงเน้ นส่งเสริ มงานวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สามารถนามาแก้ ปัญหาของชุมชนและสังคม พร้ อมสร้ างนักวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นเลิศทางการวิจยั ระดับประเทศ
และนานาชาติ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานวิจยั จากแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 23,230,973 บาท มีผลงานวิจัย 103 โครงการ จาแนกเป็ นแหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย 100 โครงการ งบประมาณ 21,445,473 บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 2 โครงการ งบประมาณ
1,355,500 บาท และแหล่งทุนภายใต้ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 430,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการและงบประมาณวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่ งทุน

(หน่วย : บาท)

จานวนโครงการ

งบประมาณ

ร้ อยละ

100
28
72
2
1
103

21,445,473
12,799,200
8,646,273
1,355,500
430,000
23,230,973

92.32
55.10
37.22
5.83
1.85
100.00

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1. แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน
1.2 แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้
2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
3. โครงการความร่วมมือกับ สกว.
รวม

ที่มา : สถาบันวิจยั และพัฒนา วันที่ 30 กันยายน 2561
งบประมาณภายนอก 1,355,500 บาท

2% งบประมาณ สกว. 430,000 บาท

27.14 %
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
28.85 %
งบประมาณเงินรายได้ 8,646,273 บาท

44.01%

งบประมาณภายนอก

สกว.
งบประมาณแผ่นดิน 12,799,200 บาท

แผนภูมิแหล่ งทุนการสนับสนุนงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่

แหล่ งทุน

แหล่ งทุนภายในมหาวิทยาลัย
1 งบประมาณแผ่นดิน
2 เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยประเภททัว่ ไป
3 เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักวิจยั รุ่นใหม่
4 เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสาหรับอาจารย์ทเี่ ข้ าสูต่ าแหน่งวิชาการ
5 เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษา
รวม
แหล่ งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
1
2

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

รวม
โครงการความร่ วมมือกับสานักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
1 สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั
รวม
รวมทัง้ สิน้

(หน่วย : บาท)

จานวนโครงการ

งบประมาณ

28
26
6
4
36
100

12,799,200
7,751,544
354,729
360,000
180,000
21,445,473

1
1
2

455,500
900,000
1,355,500

1
1
103

430,000
430,000
23,230,973

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จาแนกตามหน่ วยงานและแหล่ งทุน
ที่

หน่ วยงาน

ทุนภายใน

ทุนภายนอก

สกว.

รวม

ร้ อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ศูนย์การศึกษา มรภ.จันทรเกษม – ชัยนาท
สถาบันวิจยั และพัฒนา

2,854,800
5,908,576
2,069,120
2,098,414
4,556,089
60,000
461,700
3,436,774

900,000
455,500
-

430,000

2,854,800
6,808,576
2,524,620
2,098,414
4,556,089
60,000
461,700
3,866,774

12.29
29.31
10.87
9.03
19.61
0.26
1.99
16.64

21,445,473

1,355,500

430,000

23,230,973

100.00

รวมทัง้ สิน้
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(หน่วย : บาท)

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย แบ่งออกเป็ นทุนวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดิน 28 โครงการ เป็ นเงิน 12,799,200 บาท ทุนวิจัยจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย 72 โครงการ แบ่งเป็ น
ประเภททัว่ ไป 26 โครงการ เป็ นเงิน 7,751,544 บาท สาหรับนักวิจยั รุ่ นใหม่ 6 โครงการ เป็ นเงิน 354,729 บาท สาหรับอาจารย์
ที่เข้ าสูต่ าแหน่งวิชาการ 4 โครงการ เป็ นเงิน 360,000 บาท สาหรับนักศึกษา 36 โครงการ เป็ นเงิน 180,000 บาท รวมทังสิ
้ ้น 100
โครงการ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 21,445,473 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่ นดิน
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

1

การคัดเลือกแบคทีเรี ยกรดแลคติกที่ผลิตสารกาบาจากผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักของไทยเพื่อการใช้ ประโยชน์สาหรับการพัฒนาอาหารของผู้สงู อายุ

510,930

เกษตรและชีวภาพ

2

การประยุ ก ต์ ใ ช้ ถ่ า นชี วภาพจากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ทางการเกษตร
ในการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อปาล์มน ้ามันและใช้ เป็ นวัสดุปลูกต้ นกล้ า

ดร.อานาจ ภักดีโต
นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ดร.สัณฐิ ตา ตังคจิวางกูร
ดร.สุวิจกั ขณ์ อรุ ณลักษณ์
ดร.ศิรส ทองเชื ้อ
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ

530,460

เกษตรและชีวภาพ

3

การพัฒนาเส้ นทางการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ส าหรั บนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างประเทศของแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตร
เขตภาคตะวันตกในประเทศไทย

490,050

เกษตรและชีวภาพ

4

แผนงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุ นไพรไทยจากเปลือกมังคุดเพื่อส่งเสริม
สุขภาพของไก่ไข่ และได้ ผลผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลต่า
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาตู้อบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ
ในทุกสภาวะอากาศ

ดร.ศิรส ทองเชื ้อ
ดร.พีรวัฒน์ ทวีวฒ
ั นพงษ์
นางสาวอรคพัฒน์ บัวลม
นายอิทธิเดช แสงพวง
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล

1,323,360

เกษตรและชีวภาพ

370,980

วิทยาศาสตร์

403,110

วิทยาศาสตร์

245,700

วิทยาศาสตร์

242,460

วิทยาศาสตร์

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัด
จากเปลืองมังคุดสาหรับเป็ นสารเสริ มในไก่ไข่

5

6
7

8

โครงการย่อยที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพสารเสริ มจากเปลือกมังคุดต่อ
ผลผลิตไข่ ที่มี คอเลสเตอรอลต่ าและการส่งเสริ มสุขภาพแม่ ไก่ ภายใต้
สภาวะการเลี ้ยงแบบโรงเรื อนเปิ ด
พันธุศาสตร์ เซลล์ของปลาสวยงามวงศ์ปลาสลิดหินบางชนิด

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพยากรณ์ พื ้นที่เกิดโรคไข้ เลือดออกและแจ้ งเตือน
ประชาชนด้ วยสมาร์ ทโฟน
การพัฒนาความสามารถในการสอนของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นเพื่อเสริ มสร้ างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
การทดสอบประสิ ท ธิ ภาพหลอดแอลอี ดี โ ดยการออกแบบเครื่ อง
ดักจับยุง

นายอมร วัฒนกุลจรัส
ผศ.ดร.สมเดช เฉยไสย
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.อานาจ ภักดีโต
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.จันทรรัตน์ พิชญภณ
นางสาวแวววรี บุญเทียม
ดร.พัทธดนย์ สุขพันธ์
ผศ.กนิษฐา อ่อนศิริ
ผศ.พรทิพย์ เทิดบารมี
นางสาวภัสสราภรณ์
สมบูรณ์ศกั ดิ์
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
ผศ.ดร.ปั ญญา ธีระวิทยเลิศ
นายภัทราวุธ บุญประคอง
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โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่ นดิน (ต่ อ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

9

แนวทางการบริ หารจัดการพื ้นที่รกร้ างในเขตลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร

639,270

วิทยาศาสตร์

10

การใช้ ประโยชน์ นา้ มันปาล์มที่คงค้ างอยู่ในกากดินฟอกสีที่ใช้ แล้ วเพื่อ
พัฒนาเป็ นไบโอดีเซล
การศึกษาความทนทานคอนกรี ตที่ใช้ เถ้ าก้ นเตาเป็ นวัสดุบ่มภายในสาหรับ
สิง่ แวดล้ อมซัลเฟต

ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ
ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์
ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม
ผศ.ดร.วีรนุช สระแก้ ว

475,560

วิทยาศาสตร์

ผศ.สุภิชาติ เจนจิระปัญญา
รศ.ปิ ตศิ าสนต์ กรา้ มาตร

408,780

วิทยาศาสตร์

นายนิยม สุทธหลวง
ดร.สันติธรรม โชติประทุม
นายทรงศักดิ์ วิชมุ า
ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

242,640

วิทยาศาสตร์

222,300

ศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

222,390

ศึกษาศาสตร์

นายสุธน วงค์แดง
นางสาวพรนภัส ทับทิมอ่อน

271,440

ศึกษาศาสตร์

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
นายก้ องสยาม ลับไพรี
ดร.พีรวัฒน์ ทวีวฒ
ั นพงษ์
ดร.ภฤศญา ปิ ยนุสรณ์
ดร.สุรชาติ บัวชุม
ดร.ฐิตาภา บารุงศิลป์
ดร.พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์
ดร.อัครเดช มณีภาค
รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์

198,180

ศึกษาศาสตร์

478,800

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

333,810

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

นางสาวภานุกา
ศิริบารุงวงศ์
ผศ.ดร.ปั ญญา ธีระวิทยเลิศ
นายเศรษฐวรรษ พัฒน์สวุ รรณ
นายวิชยั สิงห์ซอม
นางสาวชนัฏา โสมณวัฒน์
นางสาวเกวริ นทร์ พันทวี
นางทัศนีย์ ปิ่ นสวัสดิ์

588,420

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

309,510

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

444,240

นายธงชัย เหลืองทอง
นายปองภพ สุกิตติวงศ์
นายธีรพงศ์ ไชยมังคละ
นายณภัทร พิริยกิตต์ศรัณย์
นายทรงกฤษณ์ คมสัน
นางสาวจุฑามาศ หิรัญกูล

401,580

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

11

12

การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเว็บความจริ งเสมือนเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิงประวัตศิ าสตร์ : กรณีศกึ ษา วัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท

13

การพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างสมรรถนะการประเมินโครงการสาหรับครู
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
รู ปแบบการเสริมสร้ างคุณลักษณะครู ที่พงึ ประสงค์ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาครู คณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
ผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (blended learning) เพื่ อส่ งเสริ ม
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารสาหรับครู ระดับประถมศึกษา

14
15

16
17

18

19

20

21
22
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การพั ฒ นาวี ธี การออกก าลั ง กายตามแนวคิ ด ภู มิ ปั ญญาไทย
เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถในการทรงตัวของผู้สงู อายุ
การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริ มการสื่อสารเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่าง
นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยในพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร

ประเด็นกฎหมายการโอนข้ อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศตามความตกลง
สหรั ฐอเมริ กาและยุโรปและผลกระทบต่อกฎหมายไทยในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
บทบาทของพระนักเทศน์ในการเผยแผ่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูป่ ระชาชน

การใช้ วาทกรรมทางภาษาอังกฤษเพื่อออกแบบฉลากบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ าใน
ระดับชุ มชน กลุ่มแม่ บ้ านเกษตรกรบ้ านสระไม้ แดง อ าเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
การพั ฒ นาระบบบู รณาการความร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐ
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในการจัดการน ้าของจังหวัดชัยนาท
กิจกรรมดนตรี สร้ างสรรค์ในรูปแบบวงบาตูคาด้ าประยุกต์สาหรับการ
พัฒนาชุมชน กรณีศกึ ษาชุมชนเสือใหญ่อทุ ศิ

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่ นดิน (ต่ อ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

23

รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานผู้ พิ การทางการเคลื่ อนไหว
ในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อรองรับความต้ องการของสถานประกอบการ
การสื่อสารเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมความซื่อสัตย์
ของเยาวชนไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.กุลวีณ์ วุฒกิ ร

547,650

วิทยาการจัดการ

387,720

วิทยาการจัดการ

367,740
400,500

สถาบันวิจยั
และพัฒนา
สถาบันวิจยั
และพัฒนา
สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ศูนย์การศึกษา
มจษ. -ชัยนาท

24

25

การพัฒนานักวิจยั เชิงพื ้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รศ.ดร.จุไรรัตน์
ทองคาชื่นวิวฒ
ั น์
ผศ.ดร.ปั ญญา ธีระวิทยเลิศ
นายวิมล มิระสิงห์

26
27

การสั งเคราะห์ องค์ ความรู้ จากงานวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
จันทรเกษม เพื่อนาไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์สาหรับชุมชนท้ องถิ่น
โครงการติดตามและเผยแพร่ งานวิจยั

นางสาวสุดารัตน์ จิณฤทธิ์
ผศ.ดร.สมเดช เฉยไสย
ศ.ดร.พรรรณี บัวเล็ก

28

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรลุม่ แม่น ้าจังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์
นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกลู
นายวริ ทธิ์นนั ท์ น้ อยเอี่ยม
นายเอกชัย คงเพ็ง

461,700

งบประมาณทัง้ สิน้

12,799,200

รวม 28 โครงการ

1,279,920

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประเภททั่วไป
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

1

การเพาะเห็ ด มิ ล ค์ กี ้ (Calocybe indica P & C) ในมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม

306,933

วิทยาศาสตร์

2

การเพาะเลี ย้ งยอดจันทน์ หอม(Msnsonia gagei J. R.Drumm.ex Prain)
ในสภาพปลอดเชื ้อ

324,817

วิทยาศาสตร์

3

การพั ฒนาความเป็ นไปได้ ของสี ทาอาคารที่ ผสมซิ ลิ ก าแอโรเจล
เพื่อความเป็ นฉนวนกันความร้ อน
การเพิ่ มก าลังและโมดู ลัสของดิ นเหนี ยวกรุ งเทพมหานครโดยผสม
ผงซิลกิ าสาหรับงานก่อสร้ างทาง
แอพลิ เคชั น การเรี ยนรู้ ระบบการเพา ะปลู ก ข้ าวที่ ทั น สมั ย
จังหวัดชัยนาท
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ สารสกัดเบต้ ากลูแคนจากกากราข้ าวหอม
มะลิในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางกันแดด
การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ โดยการผสานความรู้ ใน
เนื ้อหาผนวกวิธีคณิตศาสตร์ (PCK) ของนักศึกษาวิชาชีพครู คณิตศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดแู ลผิวจากข้ าวปลอดภัยชัยนาทอย่างมี
ส่วนร่ วมของชุมชนบ้ านหัวตะพานจังหวัดชัยนาท

ผศ.รัฐพล ศรประเสริฐ
ดร.กิตติพล กสิภาร์
ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกลุ พันธ์
ดร.ศิรส ทองเชื ้อ
ดร.กิตติพล กสิภาร์
ผศ.รัฐพล ศรประเสริฐ
ดร.อนงคณ์ หัมพานนท์
ดร.คงศักดิ์ มีแก้ ว
ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินนั ท์
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์
ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์

504,158

วิทยาศาสตร์

399,840

วิทยาศาสตร์

นายไพโรจน์ สมุทรักษ์
นายชลิต กังวาราวุฒิ
ดร.พัตราพร ภูวดลไพศาล

210,100

วิทยาศาสตร์

443,438

วิทยาศาสตร์

นายสุรชัย วงจันเสือ

115,790

วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พรเทพ ชมชื่น
ดร.สุกญ
ั ญา เจียมวรนันท์กลุ ผศ.
สัมพันธ์ แหล่งป่ าหมุ้น
นางสาวกมลวรรณ อังศรี สรุ พร
ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช

420,000

ศึกษาศาสตร์

100,000

ศึกษาศาสตร์

4
5
6
7
8

9

ผลการใช้ นิทานอิเล็กทรอนิกส์แบบสร้ างสถานการณ์ให้ ค้นพบ
ในการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
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โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประเภททั่วไป (ต่ อ)
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

10

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้ างสรรค์การผลิตสื่อดิจิทลั ผสานเทคโนโลยี
ความเป็ นจริงเสริมด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้แบบจินตวิศวกรรม
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
การพัฒนาโปรแกรมให้ ความรู้ ผ้ ปู กครองตามแนวทางการเล่นตามรอย
พระยุคลบาทเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
การส่งเสริ มพฤติกรรมการรักการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้ ชดุ กิจกรรม
รักการอ่านด้ วยกระบวนการนาไปใช้ ของผู้ปกครอง
การจัดการเรี ยนรู้ ที่สง่ เสริ มความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และนิสยั นักคิดสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามกระบวนการเรี ยนรู้ แบบ
MACRO modle
ผลการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กิจกรรมแบบเน้ นภาระงานร่วมกับสื่อสังคม
เพื่อส่งเสริ มทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาจีน สาหรับนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ สาหรับโรงเรี ยนชาวนาแบบ
มีสว่ นร่วม : กรณีศกึ ษาโรงเรี ยนชาวบ้ าน บ้ านคลองรี่ ตาบลห้ วยกรด
อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
แนวทางการลดการเพิม่ หนี ้สินสะสมอย่างยัง่ ยืนโดยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน บ้ านดอนซาก ตาบลห้ วยงู อาเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท

ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช

150,000

ศึกษาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

127,516

ศึกษาศาสตร์

นายตฤณ แจ่มถิน
ดร.จินตนา สุขสาราญ
ดร.อาภาพร สิงหราช

138,966

ศึกษาศาสตร์

76,800

ศึกษาศาสตร์

นางสาวปานรดา สรรเสริ ญ
นายณัฏฐนันทน์ วานิชชัง
ผศ.ดร.ชวนิดา สุวานิช
นางสาวกัญญาภัทร แสงแป้น

134,458

ศึกษาศาสตร์

136,364

ศึกษาศาสตร์

นางสาววริ นญา โรจนะวรรธน์
นาวสาวพรนภัส ทับทิมอ่อน
ผศ.นิรมล ชอุ่ม
รศ.วิภา ศุภจารี รักษ์

60,000

ศึกษาศาสตร์

85,000

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
นางสาวสุภาณี นวกุล
นางสาววิสาสินี ชูทอง
ดร.ปิ ยพร ท่าจีน
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
นายสุรินทร์ สมคา
ดร.ศิรส ทองเชื ้อ
นายธีรพงศ์ ไชยมังคละ
นางสาวเกวริ นทร์ พันทวี
ผศ.ดร.วีรนุช สระแก้ ว
ดร.สุพรรณี ปลัดศรี ช่วย
ดร.วิจิตร จารุ โณประถัมภ์
ผศ.วาทินี นิลงาม
นางสาวธิษตยา รุ่ งเดชธนาลัย
นายอนุวฒ
ั น์ ภักดี
นายสุรินทร์ สมคา
ดร.ชยุตย์ วะนา
ผศ.ดร.จิรวรรณ ปลัง่ พงษ์ พนั ธ์

420,000

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

420,000

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

420,000

มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

11
12
13

14

15

16
17

18

19

20
21

22
23
24
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การพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่าวัสดุเหลือทิ ้งจาก
กระบวนการทานา บ้ านดอนซาก ตาบลห้ วยงู อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
การวิเคราะห์สภาพพื ้นที่และการถือครองที่ดนิ โดยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมกับชุมชน บ้ านดอนซาก ตาบลห้ วยงู อาเภอคันหา
จังหวัดชัยนาท
ผลกระทบขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อการจัดการกาไร
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้ าว
ของเกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดชัยนาท
การวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้ างของความรับผิดชอบต่อ
สังคมและระบบคุณภาพสานักงานบัญชีตอ่ ความภักดี
ของลูกค้ าที่มีตอ่ สานักบัญชีขนาดเล็กและขนาดกลาง

420,000

120,750

วิทยาการจัดการ

258,000

วิทยาการจัดการ

150,000

วิทยาการจัดการ

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประเภททั่วไป (ต่ อ)
ที่

ชื่อโครงการ

25

การพัฒนาการท่องเทีย่ วชุมชนตามวิถีเกษตร บ้ านดอนซาก
ตาบลห้ วยงู อาเภอหันคา โดยกระบวนการมีสว่ นร่ วมและการสือ่ สาร

26

การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและการจัดการตลาดข้าวใน
จังหวัดชัยนาท

รวม 26 โครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

นายวรวุฒิ ภักดีบรุ ุ ษ
ดร.ภควัต รัตนราช

420,000

วิทยาการจัดการ

ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
ดร.สุพรรณี ปลัดศรี ช่วย
ดร.นุชนาถ มีสมพืชน์

1,388,614

สถาบันวิจยั
และพัฒนา

งบประมาณทัง้ สิน้

7,751,544

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักวิจัยรุ่ นใหม่
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

1

การหาค่ าความเข้ มข้ นที่ น้ อยที่ สุดของยาปฏิ ชี วนะที่ สามารถยับยัง้
การเจริ ญเติบโตของเชื ้อสเต็บโตค๊ อกคัสซูอิสในประเทศไทย
การศึกษาเปรี ยบเทียบคาพ้ องกับ ความเชื่อของจีนและไทย

ดร.กฤษณา มณีรัตน์
ดร.สุกญ
ั ญา ยงเกียรติตระกูล
นางสาวณิชา โชควิญญู

60,000

การสังเคราะห์ภูมิปัญญาการตีตะโพนกลองทัดประกอบเพลงหน้ าพาทย์
ในพิธีกรรม : พิธีมงคล
การศึกษาเทคนิคการบรรเลงเพลงเปลี่ยนเสียงในวรรคในตอนของปี่ ใน
ของเพลงไทยเดิม
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจี นเบื อ้ งต้ นด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
เชิ ง รุ ก (Active Learning) ส าหรั บนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาจี น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัยโดยจัดการสอนแบบโครงการ

นายฐิ ตวิ ฒ
ุ ิ สุขศิริวฒ
ั น์

60,000

นายวรวิทย์ วราสินธ์

60,000

นายมนตรี ดีโนนโพธิ์

60,000

วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

นางสาวศิริรักษ์ คงคารักษ์

60,000

รวม 6 โครงการ

งบประมาณทัง้ สิน้

354,729

2
3
4
5

6

54,729

ศึกษาศาสตร์

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับอาจารย์ ท่ เี ข้ าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการ
ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

1

ผลของสารโคลซิซินต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริ ญเติบโตและลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของข้ าวพันธุ์ขาวเจ๊ ก จังหวัดชัยนาท
การพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ เ สริ ม สร้ างคุ ณ ลั ก ษณะ
ความเป็ นครู ของนั ก ศึ ก ษาครู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม
ในยุคการศึกษาไทย 4.0
การพัฒนาหนังสือความเป็ นจริ งเสริ มด้ วยเทคโนโลยี AR (Augmented
Reality) สาหรับผู้เรี ยนออทิสติกเพื่อพัฒนาทักษะการเข้ าสังคม
นโยบายการเสริ มสร้ างศักยภาพการบริ หารจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชนเชิง
สร้ างสรรค์ : กรณีศกึ ษาภาคตะวันออกของประเทศไทย

ดร.สัณฐิ ตา ตังคจิวางกูร

60,000

วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

100,000

ศึกษาศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

100,000

ศึกษาศาสตร์

ผศ.พิสมัย จัตรุ ัตน์

100,000

วิทยาการจัดการ

งบประมาณทัง้ สิน้

360,000

2

3
4

รวม 6 โครงการ
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โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1

ผลิตภัณฑ์ขนมปั งเสริ มเมล็ดแฟลกซ์และกาลัด

2

ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริ มสาหร่ ายพวงองุ่น

3

ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มข้ าวไรซ์เบอรี่ เสริ มถัว่ แดง

4

ผลิตภัณฑ์กรอบเค็มเสริ มข้ าวโอ๊ ต

5

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้ นเกี ้ยมอี๋เสริ มข้ าวกล้ องหอมมะลิ

6

คัฟเค้ กเสริ มข้ าวกล้ องเพื่อสุขภาพ

7

ผลิตภัณฑ์มายองเนสจากถัว่ สามสี

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
งาขี ้ม้ อน

9

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส า คู ไ ส้ ห มู แ ล ะ ข้ า ว เ ก รี ย บ ป า ก ห ม้ อ
เสริ มควินวั

10 ผลของ Bulking agent ต่ อการท าปุ๋ ยหมักที่ ได้ จากมู ลฝอย
โรงอาหาร
11 การวิ เ คราะห์ ค วามหลากหลายทางชี วภาพของนก
ในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม - ชัยนาท
12 การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนต่ อ การจั ด การขยะของ
ชุมชนเสนานิคม 2

50

อาจารย์
ที่ปรึกษา

งบประมาณ

หน่ วยงาน

นางสาววิธิดา สิริทรัพย์เจริญ

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาวสายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา ทองอ้ น

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาวสายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

อาจารย์สายชล ทองคา

5,000

วิทยาศาสตร์

ดร.ศิริลกั ษณ์ สุรินทร์

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาววิธิดา สิริทรัพย์เจริ ญ

5,000

วิทยาศาสตร์

ดร.ศิริลกั ษณ์ สุรินทร์

5,000

วิทยาศาสตร์

นางสาวชาริ สา แสงทองอร่าม

5,000

วิทยาศาสตร์

ดร.วีระพงค์ รุกขพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

นายพงศธร แพทย์เจริญ

ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ

5,000

วิทยาศาสตร์

นายแสงสกุล วงษ์ ชมภู

ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ

5,000

วิทยาศาสตร์

ผู้วิจัย
น.ส.ณัฎฐา โตรักษา
น.ส.กิตติกา แย้ มศิลป์
น.ส.วริศรา เปี่ ยมนิตกิ ร
น.ส.เบญญาภา แจ้ งกิจ
น.ส.พิชญานันท์ การณ์ตี
น.ส.อัญชลี ไชยวัฒน์
น.ส.ธนัชพร ลิยงค์
นายธนธรณ์ ทองสุข
นายสุพิน สุโพธิ์
นายอิทธิพทั ธ์ นิธิโชติชยั อมร
นายนฤเบศ ไหลแดง
นายจิระพงษ์ ไชยเดช
น.ส.อรุณรัตน์ แท่งหอม
น.ส.เจนจิรา จงมีสตั ย์
น.ส.ไอลดา สีโสด
น.ส.นิศากร ศรี ดา
น.ส.สุวิมล วงษ์ เทศ
นายพีรพัฒน์ ขุนคงเสถียร
น.ส.มณฑิรา ไชยณรงค์
น.ส.พรจิรา แสนทิพย์
น.ส.สุทธิดา สุขสาราญ
น.ส.สุทธิตา ดอนเลย
นายธนวัฒน์ อานาจเรื องฤทธิ์
นายลิขิต เวชศาสตร์
น.ส.ปั ทมอร เอี่ยมชัยเจริ ญ
น.ส.แพรพลอย พรหมโสภี
นายพัทธพล นะมามะกะ
นายศราวุฒิ หนูศรี
น.ส.ทิพย์วรรณ จันทร์ ทพิ ย์
น.ส.จริญญา อินทร์ สมบูรณ์
น.ส.ธารวิมล หอยทอง
น.ส.สุภสั สร สิงทองลา
น.ส.อรุณรัตน์ บุญจริง
นายนันทวุฒิ เจนกิจเจริ ญชัย
น.ส.นวลนภัทร แตงสมบูรณ์
นายกัมปนาท จ่างสะเดา
นายณัฐกานต์ พลอยวิเลิศ

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่ อ)
อาจารย์
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย
ที่ปรึกษา
13 ปั ญหาการท่ องเที่ ยวเกาะโดยสะพานทัง้ เจ็ ดแห่งเมื อง
เคอนิกส์เบิร์ก
14 ปริ ศนาแฮมิลตันบนเทสเซลเลชันรู ปเรขาคณิต
15 ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั ้ ง แ บ ค ที เ รี ย Staphylococcus aureus
และ Escherichia coli ของราเอนโดไฟต์ ที่ แ ยกได้ จาก
ต้ นรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.)
16 ผลของความเข้ มข้ นน ้าสกัดหัวไขเท้ า (Raphanus sativus)
ที่มีตอ่ การเพิ่มจานวนยอดของเมล็ดมะกรู ด (Citrus Hystrix
DC.) จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
17 ประสิทธิภาพการกาจัดเห็บในสุนขั ของแชมพูที่มีสว่ นผสม
สารสกัดใบเลี่ยน (Melia azedarach L.)
18 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรี ยก่อโรคของสารสกัดหยาบจากแก่นฝาง
(Caesalpinia sappan Linn.)
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.) ที่ มี ต่ อการเพิ่ มจ านวนยอดของ
เมล็ดส้ มโอ (Citrus maxima) จากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
20 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม ต่อการซื ้อของออนไลน์

21 ภาพยนตร์ อิงประวัตศิ าสตร์ กบั การสร้ าง “ชาตินิยม” ให้ กบั
ประชาชนไทย

22 เปรี ยบเทียบเทคโนโลยี การสื่อสารระหว่างเกม Pokemon
go และเกม ROV

งบประมาณ

หน่ วยงาน

น.ส.วาสนา ซุม่ จิ ้งหรี ด
นายธีรวัฒน์ สุขเดช
น.ส.สุชาวดี มีจนั่
น.ส.ลดาวัลย์ อยูเ่ กสร
นายวีรศักดิ์ สุวรรณแก้ ว

ดร.สุภาภรณ์ สะดวกดี

5,000

วิทยาศาสตร์

ดร.สุภาภรณ์ สะดวกดี

5,000

วิทยาศาสตร์

ดร.พรเทพ ชมชื่น

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.กฤกิตติยากรณ์ พลธานี

ผศ.ดร.พรทิพย์ เทิดบารมี

5,000

วิทยาศาสตร์

นายนพคุณ เกษเกสร

รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.พิมยุพา บัวขัน

ดร.พรเทพ ชมชื่น

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.กนกลักษณ์ โสมเขียน

ผศ.ดร.พรทิพย์ เทิดบารมี

5,000

วิทยาศาสตร์

น.ส.อนัญญา จัน่ มาลี
น.ส.ภคพร บุญมี
น.ส.สิริรัตน์ มีแสง
น.ส.ปรารถนา ท้ วมเพิ่มทรัพย์
น.ส.สุวรรณภา ลือโลก
น.ส.ลักษมณ แก้ วมณี
นายอนุพงษ์ จิรบัญชาชัย
นายจารุวฒ
ั น์ นิลรัตน์
นายณัฐภัทร ลี ้สมบูรณ์ผล
นายสิทธิโชค ก้ อนศิลา
น.ส.ชลิตา เรื อนอิ่น
น.ส.สุภสั สรา ชูชาติ
น.ส.พิมพ์ประภา กลิน่ หอม
น.ส.ชนิภรณ์ ฝอยทอง
น.ส.มยุรี เตียรธิติ
นายอภิสทิ ธิ์ บุญธีรนนท์
นายอธิเจ อุ้มสิน
นายพัชทชัย เงินเจริญ
น.ส.พรปวีณ์ หาญภักดีรัตน์
น.ส.เจนจิรา แหยมแก้ ว
น.ส.ชลลดา แซ่เอี ้ยว
น.ส.อัจชาวดี เย็นอุรา

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

5,000

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

5,000

วิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

5,000

วิทยาการจัดการ

51

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่ อ)
อาจารย์
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย
ที่ปรึกษา
23 พฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อการเล่นเกมส์หลังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

24 การพัฒนาระบบบริ หารจัดการวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มจษ.

25 ระบบการจั ด การความรู้ ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

26 ส่ ว นต่ อ ประสานรู ปแบบปรั บ เหมาะเพื่ อ การวางแผน
ออกกาลังกายบนอุปกรณ์พกพา

27 แพลตฟอร์ มการให้ บริ การห้ องประชุมสัมมนาอิเล็กทรอนิกส์

28 ระบบสารสนเทศเพื่ อการติ ดตามพัฒนาการของนักศึกษา
ระดับเตรี ยมอนุบาลด้ วยเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต

29 ระบบสารสนเทศรู ปแบบปฏิ สัมพันธ์ ส าหรั บจัดการข้ อมูล
การส่งงานบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
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นายวุฒชิ ยั เพ็งพันธ์
นายนพเก้ า โสดามุข
น.ส.พรวลัย บรรลือทรัพย์
น.ส.สุกญ
ั ญา สร้ อยพลอย
น.ส.จิราพร แสงสี
นายอัศดา ทองภูบาล
นายอรรถพล อินทรสุวรรณ
นายภากร ตรี รณฤทธิ์
นายวิรัช เพลิดพริ ง้
นายอนุชิต จุงสุรพงษ์
นายรงค์รวี ศรี กระภา
นายธวัชชัย สมบูรณ์
นายพิเชษฐ์ แพงผม
นายกัมปนาท รวยสว่างบุญ
นายวัชริ นทร์ กระชัง
นายศุภชัย วิลยั เนตร
นายสุวิจกั ขณ์ เงินมัน่ สงค์
นายนพรัตน์ โพธิ์จนั ดี
น.ส.ชิดชนก หลีเกษม
น.ส.จิรพร แก้ วดี
นายวีรยุทธ โพธิ์ทรง
นายญาณภัทร ศักดิภ์ เู ขียว
น.ส.จันทร์ ทพิ ย์ แก้ วประโคน
น.ส.พรพิมล ไชยกลาง
น.ส.พิมพ์ชนก สมไทย
น.ส.ศศิวิมล พลเสนา
นายวรรณธนวัฒน์ จิตประกอบ
น.ส.ทิพศรัญ เชยโมภักดี
น.ส.ธนพร นิมิตรพรชัย
นายกิตติภพ รอดยิ ้ม
นายณัฏฐชัย ยาวิชยั
นายคณาวุฒิ พ่วงพลับ
น.ส.เพ็ญพักตร์ บัววัน
น.ส.ฐาปนี สุขชื่น
น.ส.สายชล พรมประศรี
น.ส.พิมพกานต์ บุญศรี

งบประมาณ

หน่ วยงาน

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวภัทรมน กล้ าอาษา

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวภัทรมน กล้ าอาษา

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวนันทินี สุดโททอง

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวโอปอ กลับสกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ สาหรับนักศึกษา (ต่ อ)
อาจารย์
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้วิจัย
ที่ปรึกษา
30

การพัฒนาระบบสารสนเทศการนัดหมายรั กษาฟั น
ของพีสไมล์คลินิกทันตกรรม

31

ระบบสารสนเทศเพื่ อบริ หารจั ดการสนามกี ฬ า
ส าหรั บ บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม

32

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลงานทาง
วิ ช าการ กรณี ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

33

การพั ฒ นาระบบบริ หารจั ด การงานส่ ว นหน้ า
โรงแรมจันทรเกษมปาร์ ค

34

แอปพลิเคชัน่ แนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงพุทธศาสนา

35

การพัฒนาระบบบริ หารจัดการโครงงานจริ ยธรรม
และจิ ตอาสาคณะวิ ทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

36

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรเทียบโอน
ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

รวม 36 โครงการ

น.ส.อารี ยา เรื องปราชญ์
น.ส.ปนัดดา จันทร์ ไพศรี
น.ส.ธัญดา เทพธรรม
น.ส.ไพริ น ทนงแผลง
น.ส.อรวรรณ หนูสมแก้ ว
น.ส.สร้ อยสรา ศรี สมาน
น.ส.ณัฏฐ์ พชั ร์ ทรงประสพ
น.ส.ธีรดา ดัน่ เจริญ
น.ส.นุสรา เชื ้อชาติ
น.ส.วนิดา ภู่มี
นายนิธิณฐั ไชยจินดา
นายอนวัช หรรสคุณาทัย
นายณัชพูนนท์ เป้าพาณิช
นายชาญณรงค์ สร้ อยสุวรรณ์
นายพิรภพ สกลคฤหเดช
นายกฤติณ ถิระกาญจนนท์
นายเสริ มศักดิ์ วงศ์จนั ทร์ ตลุ า
นายพิสทุ ธิ์ ไวพิทกั ษ์ วรกุล
นายอัษฏาวุฒิ เทอดกิตวิ รางค์
นายณัฐภัทร ไพศาลธรรม
นายจักรกฤษณ์ กาลวงค์
นายการุ ณย์ ลาภศรี สวัสดิ์
นายภูวดล รวมทรัพย์
นายกฤษฏา ประจงการ
นายกฤตณัฐ การู จี
น.ส.ปภัสวรรณ พันธชัย
นายธิตวัช ศรี สวุ รรณ
นายนพดล ศรี สรรค์
นายภัทธราวุธ ภู่ระหงษ์
นายกฤษฏา ปุยสาย
น.ส.กรรณิกา พิมศรี
น.ส.สุกญ
ั ญา สุกระรงคะ
น.ส.สุพรรษา โค้ วเจริ ญ
น.ส.อมรรัตน์ ธีระกุลพิศทุ ธิ์
น.ส.สายธาร ดีใจ

งบประมาณ

หน่ วยงาน

นางสาวริ นทร์ ลภัส
ศักดิช์ ยั วัฒนา

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวโอปอ กลับสกุล

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวนันทินี สุดโททอง

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.สุรชาติ บัวชุม

5,000

วิทยาการจัดการ

ดร.สุรชาติ บัวชุม

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวริ นทร์ ลภัส
ศักดิช์ ยั วัฒนา

5,000

วิทยาการจัดการ

นางสาวนันทินี สุดโททอง

5,000

วิทยาการจัดการ

งบประมาณทัง้ สิน้

180,000
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ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในปี งบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ รับทุนสนับสนุนด้ านงบประมาณในการดาเนินงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ได้ แก่ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น 1 โครงการ เป็ นเงิ น 455,500 บาท กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
1 โครงการ เป็ นเงิน 900,000 บาท สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 1 โครงการ เป็ นเงิ น 430,000 บาท รวมทังสิ
้ ้น
3 โครงการ เป็ นเงิน 1,785,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ที่
1

ชื่อโครงการ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชัยนาท

รวม 1 โครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ
ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์ สนิ ธุ์

455,500

วิทยาการจัดการ

งบประมาณทัง้ สิน้

455,500

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ที่
1

ชื่อโครงการ
จ้ างจัดทาข้ อมูลวิจยั มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้ านเภสัชเวท
และพฤกษศาสตร์ของแกแล พิษนาศน์ ว่านกีบแรด

รวม 1 โครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

ผศ.ดร.อานาจ สวัสดิน์ ะที
ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกลุ พันธ์
ดร.ปรีชา เทียมปัญญา
ดร.สุกานดา ไชยยง
ดร.พัตราพร ภูวดลไพศาล
ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
ดร.เมธี รุ่งโรจน์สกุล

900,000

วิทยาศาสตร์

งบประมาณทัง้ สิน้

900,000

โครงการวิจัยที่ได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
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ที่

ชื่อโครงการ

ผู้วิจัย

งบประมาณ

หน่ วยงาน

1

การพัฒนานักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในการ
ทางานวิจยั เพื่อท้ องถิ่นในลักษณะงานวิชาการเพื่อสังคม (Sociallyengaged Scholarship)

ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก
ดร.วีรพงค์ รุกขพันธ์

430,000

สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์

รวม 1 โครงการ

งบประมาณทัง้ สิน้

430,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
 ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภารกิจหลักในการบริ การวิชาการและพัฒนาท้ องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) การจัดสรรงบประมาณ เพื่ อส่งเสริ มการให้ บริ การทางวิชาการในรู ปแบบต่างๆ ใช้ แนวทาง “ศาสตร์ พระราชา
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น ชุมชนเมือง ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนและสังคม เพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคมและประเทศ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการบริ การวิชาการ ทังสิ
้ ้น 57 โครงการ ผู้เข้ าร่ วมโครงการ 5,217 คน ได้ รับผลการ
ประเมินความพึงพอใจร้ อยละ 87.32 ระดับดีมาก โดยมีกิจกรรมให้ บริ การวิชาการและการพัฒนาท้ องถิ่นที่สาคัญ ดังนี ้
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้ างนวัตกรรม
อาหารหมักพืน้ บ้ าน
การจัดค่ ายความรู้เพื่อการแข่ งขันเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สมองกลอัจฉริยะ
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท่ องเที่ยว
ของชุมชน ตาบลเนินขาม
HUMAN PLUS + มนุษย์ เพิ่มสุข
การพัฒนาครู 4.0 ตามศาสตร์ พระราชา
การถ่ ายทอดเทคโนโลยีระบบนา้ หยด
เพื่อการเกษตรแก่ ชุมชน จังหวัดชัยนาท
แพทย์ จนี อาสาเคลื่อนที่เพื่อชุมชน

57

โครงการ

87.32%

ความพึงพอใจภาพรวม

5,217
ผู้เข้ าร่ วม

การส่ งเสริมสุขภาวะและโภชนาการของผู้สงู อายุ
การอบรมภาษาขแมร์ เพื่อการสื่อสาร
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ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ด้ านศิ ลปะและวั ฒนธรรม ภูมิ ปั ญญา และอนุรั กษ์
ความเป็ นไทย
 ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้ มีการดาเนินการจัดกิจกรรมการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริ ม
สืบสาน เผยแพร่และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุง่ เน้ นการสร้ างความรู้ความเข้ าใจและตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญ
ของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีความร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายในการสร้ างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็ นรากฐานของสังคมและประเทศชาติ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ทังสิ
้ ้น 55 โครงการ ผู้เข้ าร่ วมโครงการ 17,463 คน
ได้ รับผลการประเมินความพึงพอใจร้ อยละ 86.66 ระดั บดี มาก โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ จัดกิ จกรรมส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย ดังนี ้
สัปดาห์ อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม

ถนนวัฒนธรรม ครัง้ ที่ 4 “ประเพณีอาหาร
จันทรเกษมสืบสาน ประกวดผัดไทย”
พิธีเชิดชูเกียรติ รางวัล “เพชรสยาม” “บุคคลดีเด่ น”
และ “คนดีศรีจนั ทรเกษม”
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
ธรรมะรับอรุ ณ (ตักบาตรทาบุญทุกวันพฤหัสบดี)
วันคล้ ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
งานมุฑติ าจิต (12 ดวงใจสายใจจันทรา)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 10
เทศน์ มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
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โครงการ

86.66%

ความพึงพอใจภาพรวม

17,463
ผู้เข้ าร่ วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
 ด้ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม
ได้ คะแนน อยู่ในระดับสูงมาก ร้ อยละ 88.61 จัดเป็ นอันดับที่ 9 จากทังหมด
้
81 หน่วยงานสถาบันการศึกษา

 ด้ านการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยยึดแนวทาง
ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และจัดลาดับความเสีย่ งที่ได้ จากการวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย โดยนาปั จจัยเสีย่ ง
ที่มีความเสี่ยงอยูใ่ นระดับสูงและสูงมากมาจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยมอบหมาย
ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดาเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ผลการดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง
พบว่ามีปัจจัยเสีย่ งที่มีระดับความเสีย่ งลดลง มีดงั นี ้
1.กระบวนการจัดการเรี ยนการเรี ยนสอนบางรายวิชาไม่สอดคล้ องในศตวรรษที่ 21

15

2.จานวนนักศึกษาลดลง

15

3.นักวิจยั ดาเนินการวิจยั ไม่เป็ นไปตามแผน

20
20

16

4.ทุนวิจยั ภายนอกมีจานวนน้ อย

25
20
20

5.โครงการวิจยั ที่ได้ รับการสนับสนุนด้ านชุมชนท้ องถิ่น มีจานวนน้ อย

9

16
16
16
16
16

6.การนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ยงั น้ อย
7.โครงการบริ การวิชาการนาไปใช้ ประโยชน์ได้ น้อย
8.ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม ช่วงวัยที่ต่างกัน

4

16

9.ครุภณ
ั ฑ์มีทะเบียนคุมไม่ครบถ้ วน

9

10.สิง่ เสพติดในมหาวิทยาลัย

0

ค่าคะแนนความเสี่ยงรอบ 12 เดือน

5

12
12

10

20

15

20

25

30

ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนติดตาม

แผนภูมคิ ะแนนผลการติดตามความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2561
ค่าคะแนนความเสีย่ งที่ลดลงมากที่สดุ ได้ แก่ ความเสีย่ งด้ านวัฒนธรรม ความเสีย่ งนักวิจยั ดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผน
ความเสี่ยงด้ านสิ่งเสพติดในมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงโครงการวิจัยสนับสนุนท้ องถิ่ น ความเสี่ยงด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
ความเสี่ยงด้ านจานวนนักศึกษาลดลง และค่าคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านครุ ภณ
ั ฑ์คมุ ไม่ครบถ้ วน
ตามลาดับ ค่าคะแนนความเสีย่ งที่มีคา่ คงที่ ได้ แก่ ค่าคะแนนความเสีย่ งด้ านการนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ ความเสีย่ งโครงการ
บริ การวิชาการไปใช้ ประโยชน์ ความเสีย่ งทุนวิจยั ภายนอกมีจานวนน้ อย ตามลาดับ
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 ด้ านการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมได้ พั ฒ นาระบบสารสนเทศและการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ด้ านเทคโนโลยี
เพื่อการบริ หารงานด้ านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร และระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
ระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบโทรศัพท์ และการจัดเก็บข้ อมูล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานและประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริ หาร
ของบุคลากรทุกระดับ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
1. ระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี ดังนี ้
1. ระบบเครื อข่ายแกนหลัก (Backbone) ความเร็ วแกนกลางที่ 10 Gbps. ทาการเชื่อมต่อแบบวงแหวนสามารถทางาน
ทดแทนกั น ได้ หากช่ อ งทางการสื่ อ สารในแกนหลั ก ล้ มเหลวไม่ เ กิ น 2 จุ ด และมี ค วามเร็ ว ของเครื อข่ า ยระดั บ ที่ สอง
ณ จุด กระจายสัญญาณ 1 Gbps. ทุกจุด ไปยังอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนความเร็ วอินเตอร์ ที่ใช้ ในการเชื่อมกับเครือข่าย
ภายนอกนันมี
้ จานวนทังหมด
้
2 การเชื่อมต่อ (Link) การเชื่อมต่อ Link ที่ 1 ดาเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศกับสานักงาน
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ด้ วยความเร็ ว 1 GB การเชื่อมต่อ (Link) ที่ 2 เชื่อมต่อกับทรู อินเทอร์ เน็ต
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ด้ วยความเร็ ว 350/150 MB พร้ อมด้ วยระบบไฟร์ วอลล์ ระบบวิเคราะห์สภาพการจราจรบนเครื อข่าย
2. ระบบโทรศัพท์ ดิ จิตอลผ่านเครื อข่าย IP Phone ที่ ทันสมัยกว่า 400 เลขหมาย ด้ วยฟั งก์ ชั่นเสริ มมากมาย เช่น
การเรี ยกเข้ าแบบกลุม่ แบบเวียนสาย การฝากข้ อความ เป็ นต้ น
3. ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระบบเครื่ องแม่ขา่ ยชนิดเบลด (Blade) ที่ประหยัดพลังงาน พร้ อมพื ้นที่จดั เก็บ
ข้ อมูลขนาดใหญ่รองรับการทางานระบบฮาร์ ดแวร์ แบบเสมือน สามารถกาหนดจานวนคอมพิวเตอร์ บริ การได้ มากกว่าจานวนเครื่อง
ที่มีอยู่จริ ง สามารถทาการสารองข้ อมูลทังระดั
้ บโปรแกรมประยุกต์และระดับฮาร์ ดแวร์ พร้ อมด้ วยระบบสารองไฟฟ้าฉุกเฉินทาให้
ระบบสามารถทางานได้ ตลอดเวลา ติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศแบบอินโรว์ (In row) ที่ทาความเย็นเฉพาะจุดทาให้ ประหยัดพลังงาน
ระบบตรวจจับเฝ้าระวังสถานการณ์ทางานของอุปกรณ์เครื อข่าย
4. ระบบเครื อข่ายไร้ สาย (wifi) จานวน 295 จุด (ให้ บริ การควบคู่กับผู้ให้ บริ การเอกชน) ครอบคลุมพื ้นที่แนวราบและ
แนวดิ่งโดยเน้ นพื ้นที่บริ การเพื่อการการเรี ยนการสอนและพื ้นที่พกั ผ่อนในร่ ม ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังพื ้นที่โล่งแจ้ งและสานักงาน
ในอนาคต
5. เครื่ องคอมพิ วเตอร์ ให้ บริ การนักศึ กษาเพื่ อการสื บค้ น บริ การอิ นเตอร์ เน็ ต จั ดพิ มพ์ เอกสาร การฝึ กทักษะ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 300 เครื่ อง
6. การท าความร่ วมมื อกับ Google ภายใต้ โครงการ Google Apps for EDU ซึ่ งท าให้ มหาวิ ทยาลัยมี บัญชี อี เมล
chandra.ac.th ที่ ไม่จ ากัดความจุ มี พื น้ ที่ จัดเก็ บข้ อมูล (Drive) ขนาดกว่า 1 ล้ านเทราไบต์ และยังสามารถใช้ บริ การอื่นเสริ ม
ด้ วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบัญชี gmail.com เช่น Classroom, Youtube, Calendar, Doc และ Site ซึ่งได้ รับผลตอบรับที่ดีมาก
ส่งให้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ บริ การมีมากถึง 20,000 บัญชี
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2. ระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร มีทงสิ
ั ้ ้น 13 ระบบ
1.1 ระบบงบประมาณ
1.2 ระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง 1.3 ระบบคลังพัสดุ 1.4 ระบบบัญชี
1.5 ระบบการเงิน
1.6 ระบบเงินเดือน
1.7 ระบบบุคลากร 1.8 ระบบงานวิจยั
1.9 ระบบต้ นทุนต่อหน่วยนักศึกษา 1.10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
1.11 ระบบ E-Budgeting CRU 1.12 ระบบ UOC บุคลากร 1.13 ระบบ MIS CRU
2. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน มีทงสิ
ั ้ ้น 7 ระบบ
2.1 ระบบบริ การการศึกษา (REG)
2.2 ระบบรับสมัครเรี ยนออนไลน์
2.3 ระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2.4 ระบบประเมินการสอน

2.5 ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) 2.6 ระบบห้ องสืบค้ นออนไลน์ (WEBOPAC)
2.7 ระบบฐานข้ อมูลออนไลน์มติชน
3. ระบบสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร มีทงสิ
ั ้ ้น 5 ระบบ
3.1 ระบบอีเมล สาหรับบุคลากร

3.2 ระบบอีเมล สาหรับนักศึกษา

3.3 ระบบ CRU application เพื่อการประชาสัมพันธ์
3.5 ระบบการจัดสร้ างเว็บไซต์ ให้ หน่วยงานต่างๆ กว่า 50 เว็บไซต์ (ฝึ กอบรมให้ บคุ ลากรประจาหน่วยงาน
ด้ านจัดการเว็บไซต์ จานวน 1 รุ่น 30 คน ทาให้ เว็บไซต์สว่ นใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและเป็ นปั จจุบนั )
3. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ นกั ศึกษา จานวน 1,567 คน
2. การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานให้ บคุ ลากร จานวน 60 คน
3. การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ อาจารย์ จานวน 30 คน
4. การพัฒนาการด้ านการจัดการความรู้ (KM) ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ บคุ ลากร จานวน 30 คน
4. ผลการจัดการอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาก Webometrics Ranking of World

59

 ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2560 ระดับสถาบัน
4.58 คะแนน ระดับดีมาก โดยใช้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) พัฒนาขึ ้น โดยมีสานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ขบั เคลือ่ นกระบวนการ ดังนี ้

ที่มา : สานักประกันคุณภาพการศึกษา
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การลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มการดาเนินงานของหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตามยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏ เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ระยะ 20 ปี
โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ องคมนตรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการผลิตบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2558 - 2559

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี

ประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา
“เมืองไทย 4.0 กับการพัฒนาท้ องถิ่น”
และการประกวดร้ องเพลงลูกทุ่งถิ่นไทย
วันมนุษย์ วิชาการ

วันที่ 27 มีนาคม 2561
ณ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การแข่ งขันกีฬา “เทา – เหลืองเกมส์ ”
ครัง้ ที่ 16

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ณ สนามกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการผลิตบัณฑิต

รับน้ องสร้ างสรรค์ สานสัมพันธ์ จันทรา
ปลอดยาเสพติด

วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ณ สนามกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ สนามกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประกวดดาว เดือน
“กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน”
ประจาปี การศึกษา 2561

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561
ณ สนามกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการวิจัย

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง “การวิจยั เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น”

วันที่ 24 มกราคม 2561
ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การติดตามความก้ าวหน้ างานวิจัย
ที่ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัย”

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์
จังหวัดกาญจนบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ”

วันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเผยแพร่ ความรู้ด้านการวิจยั
เพื่อพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจัย”

นาเสนอผลงานวิจัย
“มหกรรมงานวิจัยแห่ งชาติ 2561”

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครัง้ ที่ 5”
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วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ ฟ รีสอร์ ท
แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

อบรมองค์ ความรู้ด้านศาสตร์ พระราชา
เพื่อความยั่งยืน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

อบรมทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“สูงวัย ไฮเทค” ครัง้ ที่ 5

วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท

การฝึ กอบรมและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีระบบนา้ หยดเพื่อการเกษตร

วันที่ 28 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

การจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
การปลูกผักสวนครัว
เพื่อโภชนาการสาหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ณ มูลนิธิเด็กอ่ อนในสลัมในพระอุปถัมภ์
เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร

การจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามแนวคิด “STEM/STEAM”

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ณ มูลนิธิเด็กอ่ อนในสลัมในพระอุปถัมภ์
เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร

การส่ งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์
“สบู่สัปปะรด”
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วันที่ 24 มิถุนายน 2561
ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร

ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีเทศน์ มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
เพื่อน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่ อม
อุทศิ ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ อาคารสานักงานอธิการกบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกวิรุญจาบัง
“ขุนมารชานาญเวทย์ ”

วันที่ 28-29 มีนาคม 2561
ณ สนามกีฬาในร่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งาน “สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”

วันที่ 10 เมษายน 2561
ณ อาคารสานักงานอธิการกบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ถนนวัฒนธรรม ครัง้ ที่ 4
“ภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน
ประกวดผัดไทย”

ราชภัฏน้ อมพลี เทิดพระบารมีท่ วั หล้ า
“ราชภัฏจันทรเกษม ทาความดีเพื่อแผ่ นดิน”

พิธีเชิญชูเกียรติ
“เพชรสยามและบุคคลดีเด่ น ครัง้ ที่ 24”
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วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ณ สนามกีฬาในร่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
ณ สนามกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันที่ 10 กันยายน 2561
ณ อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-6800
โทรสาร : 0-2541-7113
www.chandra.ac.th
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คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปี 2561
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สมุ าลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

คณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้อานวยการ
กลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป

นางสาวมณฑารัตน์
นางสาวชุลกี ร
นางสาวมัทณีญา
นางสาวจารุดา
นางสาวแววตา
นางสาววาสนา
นายปรัชญา
นางพัชริ ดา
นางสาวมาริ สา
นายคมสัน

กลุม่ งานนโยบายและแผน

กลุม่ งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชูพินจิ
เทพเฉลิม
พหุมณีทรัพย์
สีสงั ข์
พันธ์งาม
ลักขะนัติ
ลาแพงดี
บุญสวัสดิ์
มัสตูล
เพ่งพิศ

ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารงานทัว่ ไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวมข้ อมูล / ออกแบบปก
นายปรัชญา

ลาแพงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี

ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร / คณบดี / ผู้อานวยการสานัก / ศูนย์ / สถาบัน / กอง และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทุกท่ าน
ที่ให้ ความอนุเคราะห์ ข้อมูลในการจัดทารายงานประจาปี 2561 มา ณ โอกาสนี ้

QR CODE เล่มรายงานประจาปี
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