
การประชุมอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2558



• บริบทและสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
• งาน/ภารกิจที่ด าเนินการช่วงมีนาคม-สิงหาคม 2558
• งาน/ภารกิจที่จะต้องด าเนินการช่วงกันยายน-ธันวาคม 2558
• ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัย



บริบทและสถานการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

สรุปแนวทางปฏิรูปการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ



สถานการณป์ัจจุบันการศึกษาไทย

• เด็กร้อยละ 70 ออกไปสู่โลกของงานด้วยวุฒิมัธยม (ม.6 ปวช. ม.3 หรือต่ ากว่า) 
โดยปราศจากการเตรียมทักษะและคุณลกัษณท์ี่พอเพียง

• แรงงาน 35-40 ล้านคนไม่มีกลไกเข้าไปยกระดับทักษะที่เพยีงพอ
• แรงงานระดับปริญญาตกงาน 150,000 คนต่อปี
• การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่เข็มแข็ง เด็กสามขวบพัฒนาการลา่ช้ารอ้ยละ 31
• งานวิจัยในมหาวิทยาลัยยังไม่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้มากพอเร็วพอ การ

บริการวิชาการยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นทีไ่ด้เต็มที่
• รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีการแก้ปัญหาครู การอ่าน อาชีวทวิภาคี ธรรมาภิ

บาลอุดมศึกษา ฯลฯ แต่ยังไม่เป็นการปฏิรูปเชิงระบบ



บริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย
• การเป็นสังคมผู้สูงวัย เด็กที่เกิดน้อยลง การขาดแรงงาน
• การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แรงงานอาเซียนที่จะเข้ามา
• ความจ าเป็นต้องพัฒนาแรงงานเพื่อยกระดับการผลิตหนีประเทศที่ต้นทุน

แรงงานและวัตถุดิบต่ ากว่า
• เศรษฐกิจดิจิตัลที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
• เมกะโปรเจ็คและระบบคมนาคมเชื่องลุ่มสุวรรณภูมิที่จะสร้างเมือง

เศรษฐกิจใหม่และโอกาสใหม่ในหลายพื้นที่
• ทิศทางการกระจายความรับผิดชอบงานพัฒนาลงสู่ฐานพื้นที่



หลักปฏิรูป

• กระจายผู้จัด รัฐปรับบทบาท จัดการศึกษาเป็นพื้นที่

• สร้างกลไกธรรมาภิบาลและภาวะรับผิดชอบ

• ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรตามหลักอุปสงค์

• สร้างขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

• โจทย์ใหม่คือการเรียนรู้เพื่อชีวิตและงานของคนทั้งปวง



คานงัดส าคัญการปฏิรูปการศึกษา
• การกระจายอ านาจสู่ฐานพืน้ที่จังหวัด/กลุม่จังหวัด

- คณะกรรมการการศกึษาจังหวัด /  สมัชชาการศึกษาจังหวัด 

• การให้อิสระโรงเรียนในการบรหิารจัดการเงิน/คร/ูหลกัสูตร

• การเงินการคลงัตามหลกัอุปสงค์ / คูปองการศึกษา

• กลไกน าภาคเอกชนเขา้มาเป็นแรงขับเคลือ่นการปฏิรูป

• การปฏิรูปการผลิต พัฒนาระบบงานบุคคลครูทั้งระบบ

• การปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินทั้งระบบ

• คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ



นัยกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

• กลไกการจัดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
• การเชื่อมต่อข้อมูลก าลังคนระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด
• การมีเวทีการท างานร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายและแผนการ

พัฒนาคนเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัด
• การส่งเสริมจังหวัดที่พร้อม รัฐสร้างเงื่อนไขที่เอ้ือ
• มีจังหวัดที่มีวางกลไกจังหวัดและขับเคลื่อนงานไปเป็นรูปธรรมแล้ว 

(เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี อ านาจเจริญ)



วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง





ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและเพื่อการพัฒนาสถาบัน
6. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



จัดการเรียนการสอนแยกเป็น 6 คณะ 1 วิทยาลัย 
มีหลักสูตรป.ตรี 51 สาขา ป.โท 6 สาขา ป.เอก 5 สาขา ประกาศนียบัตร 1 สาขา ประกอบด้วย

หลักสูตรการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย
ประกาศนียบัตรฯ ป.ตรี ป.โท ป.เอก

หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชา
1) คณะครุศาสตร์ 1 1 1 9 1 2 2 2
2) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 11
3) คณะวิทยาการจัดการ 5 9 1 1
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 12 1 1 1 1
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 5
6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 2 1 1
7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 2 3 1 1 1 2



หลักสูตรการศึกษา (ต่อ)

มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี สอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program and 
International Program) ได้แก่

1)  English Program  เปิดสอน 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา  ได้แก่  1) หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและ
การโรงแรม 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

2)  International Program เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน



โรงเรียนสาธิต 
โรงเรียนสาธิต หลักสูตรปกติ

ระดับชั้น จ านวน (คน)

เตรียมอนุบาล 23

อนุบาล 1 58

อนุบาล 2 52

อนุบาล 3 54

ประถมศึกษาปีที่ 1 101

ประถมศึกษาปีที่ 2 69

ประถมศึกษาปีที่ 3 78

ประถมศึกษาปีที่ 4 69

ประถมศึกษาปีที่ 5 71

ประถมศึกษาปีที่ 6 71

มัธยมศึกษาปีที่ 1 106

มัธยมศึกษาปีที่ 2 112

มัธยมศึกษาปีที่ 3 120

มัธยมศึกษาปีที่ 4 125

มัธยมศึกษาปีที่ 5 121

มัธยมศึกษาปีที่ 6 101

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 60

รวม 1,391



จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด

คณะ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต

ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด
ภาคปกติ ภาค

พิเศษ

ภาคปกติ ภาค

พิเศษ

ภาคปกติ ภาค

พิเศษ

ภาคปกติ ภาค

พิเศษ

คณะครุศาสตร์ 2,497 99 347 26 108 3,077

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,360 501 2,861

คณะวิทยาการจัดการ 2,511 1,847 259 4,617

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,458 373 4 16 1,851

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 633 201 834

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 236 15 251

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 178 208 255 648

รวม 9,873 2,922 0 99 4 845 26 363 14,132



จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 
จ าแนกตามหน่วยงาน คุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ

หน่วยงาน รวมทั้งหมด
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผศ. รศ. ศ.

คณะครุศาสตร์ 65 41 24 12 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 1 61 13 5 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 1 71 20 22 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 37 29 8 9 3

คณะวิทยาการจัดการ 53 41 12 17 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 10 6 8 2

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 19 11 8 2 1

โรงเรียนสาธิต 49 37 12 1

ศูนย์ภาษา 5 4 1

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 9 5 4 1

ศูนย์สระแก้ว 11 2 6 3

รวม 431 41 291 99 76 15
รวมอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 382 จบปริญญาเอก 26% มีต าแหน่งวิชาการ 24%



จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ข้าราชการ 14 คน

ลูกจ้างประจ า 28 คน

พนักงานราชการ 17 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย 223 คน

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 31 คน

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายเดือน 184 คน

รวม  497 คน



งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

ปี 2559 งบประมาณแผ่นดินประมาณ 499,616,300 บาท

งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด ร้อยละ จ านวนเงิน เพิ่ม/ลด ร้อยละ

งบบุคลากร 98,587,300 37.65 102,445,600 +3.91 100,330,400 -2.06

- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 92,471,500 35.31 96,141,900 +3.97 92,386,800 -3.91

- ค่าจ้างชั่วคราว 2,356,000 0.90 2,356,000 0.00 3,798,600 +61.23

- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 3,759,800 1.44 3,947,700 +5.00 4,145,000 +5.00

งบด าเนินงาน 35,417,900 13.52 34,598,900 -2.31 34,277,500 -0.93

- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 26,546,200 10.14 25,727,200 -3.09 25,797,700 +0.27

- ค่าสาธารณูปโภค 8,871,700 3.39 8,871,700 0.00 8,479,800 -4.42

งบลงทุน 35,849,200 13.69 9,374,300 -73.85 62,460,900 +566.30

- ค่าครุภัณฑ์ - 8,201,200 0.00

- ค่าสิ่งก่อสร้าง 35,849,200 13.69 9,374,300 -73.85 54,259,700 +478.81

งบเงินอุดหนุน 84,441,700 32.24 127,620,200 +51.13 190,552,000 +49.31

งบรายจ่ายอ่ืน 7,580,400 2.89 7,580,400 0.00 7,580,400 0.00

รวม 261,876,500 100.00 281,619,400 +7.54 395,201,200 +40.33



แหล่งการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก

ศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ (โรงแรม)

ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์หนังสือศูนย์อาหาร



แหล่งการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก

สนามกีฬากลาง ร้านสะดวกซ้ือ ธนาคาร

VRU คาเฟ่ หอพักนักศึกษา สระว่ายน้ า

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนเจ้าฟ้า) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ร้านกาแฟ



จุดมุ่งเน้นพัฒนา ที่จะพัฒนาการด าเนินการโดยต่อเนื่อง

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีนักศกึษาภาคปกติ 12,000 คน ที่มีทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู้อย่างพอเพยีง (Semi Residential University)

พัฒนาเสรมิจุดเด่นที่ส าคัญ :

 Location & History, 

 Internationalize, 

 Teacher Education, 

 Networking 

 Services on Academics

 Professional Staff



การพัฒนาจัดการเรียนการสอน  บูรณาการ สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้

1. การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป GE. 5 ชุดวิชา 

- ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อัตลักษณ์ บัณฑิตวไลยอลงกรณ์

- นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์

- สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต

- ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมเซียน 

และประชาคมโลก



2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ เช่น หลักสูตรสาธารณสขุศาสตร์, โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร, การจัดการสถานพยาบาล, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การ
จัดการโลจิสติกส์, ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), ค.บ.(ภาษาไทย), การจัดการการท่องเที่ยว, 
การจัดการธุรกิจการบิน, ทัศนศิลป,์ นิติศาสตร์, วิศวกรรมอัตโนมัติ, อิเลคทรอนิกส์
สื่อสารและคอมพิวเตอร์, แพทย์แผนไทย การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ (ก าลัง
ด าเนินการ)

3. การจัดการสหกิจศึกษา 
4. การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และกับสถานประกอบการ  เพื่อการ

เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้นักศึกษา เช่น บริษัท บางกอกแอร์เวย์, บริษัท CP 
All, บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน), บริษัท Central Retail ,
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, University of Management And economicsฯ
หอการค้าจังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา



- การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

- ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ

- การสนับสนุนทุนท าวิจัย และเผยแพร่

- การน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

- การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในและต่างประเทศ

- การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ และ IT

การพัฒนาอาจารย์   ศูนย์พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ



การพัฒนานักศึกษา เรียนรู้เชิงปฏิบัติด้วยกิจกรรมจิตอาสาและค่ายเรียนรู้

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาในอาเซียน
- การเป็นผู้มีจิตอาสาและความเป็นพลเมืองไทย การเป็นผู้น า
- การกีฬาและชมรมต่างๆ 
- สนับสนุน ส่งเสริมกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
- กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อชาติ และสถาบันกษัตริย์
- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
- การจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน ตชด. 

กิจกรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ



การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  สร้างเครือข่ายท างาน แลกเปลี่ยนนศ. อจ.

1. จัดบทเรียนภาษาอังกฤษส าเร็จรูป (online) ให้นักศึกษา อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ทุกคน

2. พัฒนาหลักสูตร (English Program) ค.บ.ภาษาจีน, ค.บ.ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ, การจัดการธุรกิจการบิน, และ
Hospitality Management

3. พัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้อาจารย์จ านวน 15 คน 
เป็นเวลา 1 เดือน ที่ St. Mary University ประเทศอังกฤษ



4. ร่วมมือกับสถาบัน Russell Vivenne International Academy  ประเทศ
สิงค์โปร์ จัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตนานาชาติที่กรุงเทพมหานคร

5. พัฒนามหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร เป็น International Study Center 

6. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Yunan University of Management and 
Economics และมหาวิทยาลัย Central China Normal University 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

7. ท าความร่วมมือกับ Gloucestershire College ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ





1. โครงการเสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทักษะ  วิชาชีพให้แก่นักศึกษา

2. โครงการพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

3. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม

4. โครงการวไลยอลงกรณ์ก้าวไกลสู่อาเซียน

5. โครงการเครือข่ายร่วมมือภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานตามภารกิจ 

6. โครงการพัฒนาระบบ  การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

7. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือสร้างทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21

8. โครงการขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ

10. โครงการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ

11. โครงการพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย

12. โครงการชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย



13. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
14. โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษา และการบริการด้านวิจัย   

และบริการวิชาการ
15. โครงการศูนย์ศึกษาและจัดการปัญหาระบบนิเวศน์ชานเมือง
16. โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูและคุณภาพการศึกษา
17. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการส าหรับอาจารย์
18. โครงการท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
19. โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยจัดการงบประมาณที่มุ่งผลส าเร็จ
20. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง
21. โครงการปรับปรุงระบบงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศและ ธรรมาภบิาล
22. โครงการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การและแผนการตลาดเชิงรุก
23. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
24. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาทรัพย์สินและรายได้



งาน/ภารกิจที่ได้ด าเนินการช่วงมีนาคม-สิงหาคม 2558
• การจัดตั้งระบบ Google Apps for Educations พร้อมจัดอบรมอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 4 รุ่น
• การอบรมเทคนิคการวัดผล ประเมินผลและเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ 

Social Media 
• การอบรมอาจารย์ใหม่มืออาชีพ ครั้งที่ 2 (22-26 มิ.ย. 58)
• โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ( 29-30 มิ.ย. 58)
• จัดท าหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบ Coaching 

and Mentoring ให้ครูในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี 
และจังหวัดนครนายก

• การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

• จัดให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยองค์การสมาพันธ์วัฒนธรรม 
เข้าโครงการพื้นบ้านโลก (CIOFF) ของประเทศไต้หวัน



• การน าร่องน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence : EdPEX) และจัดอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้คณะผู้บริหาร

• งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “สัปดาห์รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่สู่วไลยอลงกรณ์” 

• งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

• จัดท าหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามกรอบ (CEFR) ให้กับ 

สพม.เขต 4 โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาครูและคณะครุศาสตร์

• การจัดท าเอกสารการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรรม

ด้านการป้องกันการทุจริตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



• การประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

(ตามระเบียบและประกาศของสภาฯ/มหาวิทยาลัย)

- ระยะทดลองงาน  1 ปี สู่พนักงานมหาวิทยาลัยระยะที ่1

- พนักงานมหาวิทยาลัยระยะที ่1 สู่ พนักงานมหาวิทยาลยัระยะที่ 2

- พนักงานมหาวิทยาลัยระยะที ่2 สู่ พนักงานมหาวิทยาลยัระยะที่ 3

- พนักงานมหาวิทยาลัยระยะที ่2 สู่ การย่ าครั้งที่ 1 

(พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ)



• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร” ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

• การอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปทุกชดุวิชา

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร”

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้ประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย”

• การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

• การทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์

• การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ระบบ Webrometic

• การอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 
กันยายน 2558



• งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจ าป ี 2558

• พิธีเชิญตราพระราชลญัจกร  วันพ่อแห่งชาติ

• การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Inclusive Innovation and 
Innovative Management” ครั้งที่ 3

• การจัดพิมพ์ตราไปรษณียากร “พระบรมสาทสิลักษณส์มเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ฯ”

• สรุปการจัดท า/เขียนหนังสอืพระราชประวัติ และพระราชกรณยีกิจสมเด็จ
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณฯ์

• การจัดส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2558

งาน/ภารกิจที่จะต้องด าเนินการช่วงกันยายน-ธันวาคม 2558



• การด าเนินโครงการประเมินคณุภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจ าปี 2558 (มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรกึษาของ
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี)

• การเตรียมงานครบรอบ 84 ปี มหาวิทยาลัยในปี 2559

• การจัดตั้งสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย



การพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย

• จังหวัดสระแก้ว

• จังหวัดปทุมธานี

• กรุงเทพมหานคร



จบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ


