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สารจากอธิการบดี
รายงานประจ าปี 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด ท าขึ้น
เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ผลของการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน
2558) ของมหาวิทยาลัย ในการดาเนินพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย และผ่านกระบวนการทางานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยลงสู่การจัดการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ทั้ ง นี้ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ร ายงานผลการประเมิ น
มหาวิท ยาลัยในด้านต่าง ๆ จากผู้ป ระเมิ นภายนอกมหาวิท ยาลัย อันจะนาไปสู่ก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ หน่วยงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
และสติปัญ ญา ในการปฏิบัติห น้าที่ อ ย่างเต็ม ที่ ในการดาเนินพันธกิจ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยของเราก้าวไปสู่การเป็น “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์”
ต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉา
5
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุ
รีราชสิรินธร
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พระประสูติกาล
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป็นพระราชธิดา ลาดับที่
43 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ประสูติวันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2427 เดือน 5 แรม 6 ค่า ปีวอก ณ พระตาหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
บรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ดังนี้
1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ต่อมาทรงได้สถาปนาพระอิศริยยศ เป็นสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรก ในรัชกาลที่ 5
2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาภรณ์
3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวิจิตร จิรประภา
4. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์ วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธารงฤทธิ์
5. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
6. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ
7. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์
8. สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า (ยั ง ไม่ พ ระราชทานพระนาม) สิ้ น พระชนม์ เ มื่ อ ประสู ติ
ได้ 3 วัน
เมื่อพระชนม์ครบหนึ่งเดือน โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.
2427 ณ พระตาหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี

ทรงพระเยาว์
พ.ศ. 2431 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี
ทรงมี พระประสูติก าลพระราชธิด าพระองค์ห นึ่ง ทรงได้รับ
พระราชทานพระนามว่ า สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอเจ้ า ฟ้ า
ศิราภรณ์โสภณพิมล รัตนวดี เนื่องจากพระนางเจ้าเสาวภาผ่อง
ศรีฯ ทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ในปี พ.ศ. 2430
เป็ น เหตุ น าความโทมนั ส มาสู่ พ ระนางเจ้ า เสาวภาผ่ องศรีฯ
พระองค์ท รงปรารถนาจะมี พ ระราชธิดา จึง ทรงขอประทาน
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ จากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ
ให้เป็นพระราชธิดา ในปลายปี พ.ศ. 2431 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงมี พระพี่ เลี้ยง ชื่อ จันทร์ ชูโ ต
พระพี่เลี้ยงถวายการปรนนิบัติเลี้ยงดู จนกระทั่ง พ.ศ. 2462 พระพี่เลี้ยงก็ถึงแก่อนิจกรรม
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การศึกษา
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงได้รับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย
ทรงเริ่มเข้าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยมีพระยาอิศรพันธ์โสภณ เป็นอาจารย์ถวายพระอักษร
ส่ ว นการศึ ก ษาภาษาอั ง กฤษพระอาจารย์ ที่ ถ วายการสอน คื อ หม่ อ มเจ้ า หญิ ง มั ณ ฑารพ กมลาศน์
หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล หม่อมจันทร์ เทวกุล และพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ

พระราชพิธีโสกัณต์
เมื่ อ สมเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ ทรงมี พ ระชนม์ สิ บ สองพระชั น ษา .พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีโสกัณต์ พระราชทานพระพรรณบัฏ
เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา

เจริญพระชันษา
ทรงมี ค วามสนิ ท สนมกั บ เจ้ า นายพี่ น้ อ ง
เกื อ บทุ ก พระองค์ แต่ ที่ ท รงสนิ ท สนมมาก คื อ สมเด็จ ฯ
เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จฯ เจ้าฟ้านิภานภดล พระองค์
เจ้ า หญิ ง เยาวภาพงศ์ ส นิ ท พระองค์ เ จ้ า หญิ ง ประภา
พรรณพิไลย พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุ ษบากร ส่วนเจ้านาย
ฝ่ายหน้าก็มีสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ พระองค์เจ้า
รังสิตประยูรศักดิ์ พระองค์เจ้าบุรฉัตร ไชยากร พระองค์
เจ้ากิตติยากร วรลักษณ์ โดยเฉพาะพระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์ส นิท นั้น พระองค์ทรงสนิทสนมด้วยมาก
โปรดเสด็จตามที่ต่างๆ กับพระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท บางคราวทั้งสองพระองค์จะเสวยพระกระยาหาร
ร่วมกัน กับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินีนภาดารา ก็ทรงสนิทสนมด้วยมาก เพราะเมื่อทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรีฯ ทรงนาสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามาลินีนภาดารา มาทรงเลี้ยงไว้พักหนึ่ง และเกือบทุกวันพระองค์
จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ้านายตามตาหนักต่างๆ
สิ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ คือ การเย็บปักถักร้อย ทรงทาผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว เสื้อ
กันหนาว หรือไม่ก็ทรงร้อยดอกไม้ ทรงจัดดอกไม้ในแจกัน และทรงพระอักษร บางคราวจะทรงเล่นเกม เช่น
หมากฮอร์ส สกาลูโด ผสมอักษรอังกฤษเป็นคาๆ ทรงเลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค์
ไม่โปรดเครื่องประดับมากนัก แต่ที่ทรงโปรดมาก คือ เครื่องประดับที่ประดิษฐ์จากไข่มุก ไม่ว่าจะเสด็จที่ใดจะ
ทรงสวมไข่มุกบ่อยครั้งและทรงมีไข่มุกมากมายหลายสี
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พระกระยาหารโปรด
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ จะเสวยในห้องประทับเล่น โดยมีข้าหลวงเชิญเครื่องเสวยจากที่พัก
เครื่ อ งขึ้ น มาชั้ น บนพระต าหนัก ประทั บ ทรงนั่ง พั บ เพีย บเสวยซึ่ง มี พ รมปู ไ ว้ แ ละมี พระขนน (หมอนอิง
ข้างพระองค์) พระกระยาหารที่ขาดไม่ได้คือ ปลาดุกย่างและหมูหวาน ส่วนผลไม้ที่โปรดปรานมากที่สุ ด คือ
อ้อยควั่น
สมเด็จ ฯ พระพี่ นางเธอเจ้าฟ้ ากั ล ยาณิวัฒ นา ทรงเล่าพระราชทานว่า เมื่ อสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ ยังทรงพระเยาว์นั้น พระองค์ไม่โปรดเสวยผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ องุ่น ซึ่งขณะนั้นเป็นของที่
แพง และหรูหรามากเพราะเป็นผลไม้เมืองนอก

รัชกาลที่ 8 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระเกียรติ เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรง
สละราชสมบัติ ภายหลังจากการสละราชสมบัติแล้วทางรัฐบาลได้ทูลเชิญ พระว
รวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 8 แห่งพระ
มหาจักรีบรมราชวงศ์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2478 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิม
พระเกี ย รติ ส มเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ น ธร
เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ขอให้ท รงเจริญ พระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริ
สวัส ดิ พิ พั ฒ นมงคลวิบุลยศุภผลสกลเกี ยรติ เดชานุภาพ มโหฬาร ทุ ก ประการ
ประกาศมา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478

อาการประชวร
ปี พ.ศ. 2463 สมเด็ จ ฯ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ ทรงเริ่ม มี พระอาการประชวร ลงพระบัง คนเบา
เป็นพระโลหิต ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของการประชวรพระวักกะ พระโรคอีกพระโรคหนึ่งที่ทรงประชวรมานาน
หลายปี คือ พระโรคอั นตะอั กเสบ สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์ เสด็จ พระราชดาเนินไปรักษาพระองค์
ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 เสด็จโดยเรือซีแลนเดีย เมื่อเรือซีแลนเดีย ไปแวะที่ประเทศ
อียิปต์ จึงเป็นโอกาสที่ทรงมีเวลาว่างพอที่จะแวะทอดพระเนตรปิรามิดและได้ทรงอูฐ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.
2465 เสด็จถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระองค์ได้ประทับที่โรงแรมเดอะนิวสตาร์กาเทอร์ ซึ่งแพทย์ได้
ถวายการตรวจพระอาการ ต่อมาจึงได้ทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดพระอาการประชวรซึ่งทาให้ พระวักกะด้านซ้าย
อักเสบ คณะแพทย์จึงได้ถวายการรักษา โดยการผ่าตัดออก 1 ข้าง
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สิ้นพระชนม์
พระอาการประชวรของพระองค์เริ่มหนักขึ้น วันที่ 14 กุ ม ภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โดยมี พระอาการ
หลอดลมฝอยและปอดอั ก เสบ พระอาการทางพระหทั ยอ่อนมากและไตไม่ ท างาน วันที่ 15 กุ ม ภาพันธ์
พ.ศ.2481 เวลา 23.15 นาฬิกา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ทรงสิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการสงบ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร
ตลอดจนผู้ใกล้ชิด
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ประวัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จ พระราชปิตุจ ฉา เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมี พระเมตตาต่อ
การศึก ษาของกุ ล สตรีไทย จึง ประทานอาคารพร้อมที่ ดิน ประมาณ 4 ไร่ ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.7 – 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ อาจารย์นิล รัตน์ บรรสิท ธิ์วรสาสน์
โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติ
ของพระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจเรื่องการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดี ตลอดมา
และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

พ.ศ. 2515
ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโ ลเมตรที่ 48
ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี 13180 มี พื้ น ที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
ทั้งนี้อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผู้อานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น ได้ดาเนินการ
ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุ มธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึง ได้ที่ ดินทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ “ในพระบรมรำชูปถัมภ์”
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9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า สิ ริ น ธรเทพรั ต นสุ ด ากิ ติ วั ฒ นา
ดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ นธร
และพระราชทา นพระ รา ชทรั พย์ ส่ วนพร ะ อ ง ค์
จ านวน 2 แสนบาท ตั้ ง เป็ น “มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ เจ้ ำ ฟ้ ำ
วไลยอลงกรณ์”

พ.ศ. 2520
เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2528
เปิดสอนสาขาวิชาชีพ อื่ นด้วย ครบ 3 สาขา คื อ สาขาวิชาการศึก ษา สาขาวิชาศิล ปศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม
“สถำบันรำชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์”

24 มกราคม พ.ศ. 2538
ประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เรื่อ ง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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6 มีนาคม พ.ศ. 2538
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9
เป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าสถาบั น ราชภั ฏ นั บ เป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุ ณล้ นเกล้ า
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิด
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อำคำรสมเด็จเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์”

ปีการศึกษา 2542
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษา 2543
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์”
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10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะ
เป็ น “มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธำนี ” ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ปีการศึกษา 2549
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มี ม ติเ ห็นชอบให้ม หาวิท ยาลั ย
ดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1
หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปีการศึกษา 2556
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) และโรงเรี ย นสาธิ ต วไลยอลงกรณ์ หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ศู น ย์ จั ด การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
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ปีการศึกษา 2557
ปีก ารศึก ษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลัก สูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International
Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ปีการศึกษา 2558
เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ 1) หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาวิชาการจัดการทั่วไป และ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว

ตราสัญลักษณ์
ตราสัญ ลัก ษณ์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
เป็ น รู ป วงรี 2 วงซ้ อ นกั น ระหว่ า งวงรี ส่ ว นบนเขี ย นเป็ น อั ก ษร ภาษาไทยว่ า
“มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ” ส่วนล่างเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “VALAYA
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร
ประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูป
พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักร
มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูป เศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่ง อัฐทิ ศ
แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
สีน้าเงิน

แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาน “สถาบันราชภัฏ”

สีเขียว

แทนค่า

แหล่ง ที่ ตั้ง ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏซึ่ง อยู่ในแหล่ง ธรรมชาติ และมี ส ภาพแวดล้อมที่
สวยงาม

สีทอง

แทนค่า

ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สีส้ม

แทนค่า

ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว

แทนค่า

ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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สีประจามหาวิทยาลัย
สีเขียว แทนค่า สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร ซึ่งเป็นองค์ประธานกาเนิดมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำมหำวิทยำลัย “ต้นรำชพฤกษ์”
ชื่อวิทยำศำสตร์ Cassia fistula Linn.
ชื่อวงศ์
CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE
ชื่อสำมัญ
Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding Pine Tree, Purging Cassia
คติควำมเชื่อ
ราชพฤกษ์เ ป็นไม้ ที่ มี คุณค่าสู ง เป็นไม้ ม งคลนามนิยมใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ และอินธนูของ
ข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทองเป็นรูปช่อราชพฤกษ์

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมหลัก
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ค่ำนิยมหลัก : V A L A Y A
V : Visionary

A : Activeness

เป็นผู้รอบรู้

ทางานเชิงรุก
ริเริ่ม
สร้างสรรค์

L : Like to
learn

สนใจใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

A : Adaptive

Y : Yields

A:
Acceptance
and
Friendliness

ปรับตัวได้ดี
พร้อมนาการ
เปลี่ยนแปลง

สร้าง
ผลงานเป็น
ที่ประจักษ์

เป็นที่ยอมรับใน
การเป็น
กัลยาณมิตร

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.ในพระบรมราชูปถัมภ์.จังหวัดปทุมธานี.เป็นสถาบัน อุดมศึกษา ชั้น
นาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์
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พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มำตรำ 7 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ สริม สร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่ง ยืนของปวงชน มี ส่วนร่วมในการจัดการการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
มำตรำ 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย.ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริง เพื่ อ สู่ความเป็นเลิศทางวิช าการบนพื้ นฐานของภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริ ม สร้า งความรู้ค วามเข้ า ใจในคุ ณ ค่ า ความส านึ ก และความภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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6. ประสานความร่วมมื อ และช่วยเหลือเกื้ อกู ล กั นระหว่ างมหาวิท ยาลัย ชุ ม ชน องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต
2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. เพื่อเผยแพร่ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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การบริหาร ทรัพยากรและการดาเนินงาน
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ทาเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทำเนียบผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน
พ.ศ. 2475 – 2480
อาจารย์นลิ รัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
พ.ศ. 2480 – 2485

อาจารย์สุนทรี นิลกาแหง

พ.ศ. 2485 – 2489

คุณหญิงสมไสววงศ์ ทองเจือ

พ.ศ. 2497 – 2505

อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตานนท์

พ.ศ. 2505 – 2515

อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช

พ.ศ. 2515 – 2517

อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์

พ.ศ. 2517 – 2519

ดร.อรุณ ปรีดีดลิ ก

พ.ศ. 2519 – 2528

รองศาสตราจารย์ลาพอง บุญช่วย

พ.ศ. 2528 – 2529

ดร.วิชัย แข่งขัน

พ.ศ. 2529 – 2537

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร

พ.ศ. 2537 – 2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร

พ.ศ. 2542 – 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์

ธ.ค. 2551 – มิ.ย. 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา โกศลานันทกุล
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)

มิ.ย. 2552 – ก.ย. 2552

ศาสตราจารย์พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี (รักษาราชการแทนอธิการบดี)

ก.ย. 2552 – ต.ค. 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ (อธิการบดีรกั ษาการ)

พ.ย. 2552 – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
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กองกลาง

หน่วยงำนที่จดั ตั้งขึน้ เป็นกำรภำยในโดยมีมติสภำมหำวิทยำลัย

หน่วยงำนที่จดั ตั้งขึน้ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร

สานักศิลปวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษา

สานักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ

สานักบริหารทรัพย์สินและ
รายได้

กองนโยบายและแผน

หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์

สานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย

สานักวิชาศึกษาทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

รองอธิการบดี

อธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์จัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศูนย์จัดการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจาปี 2558

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นำยจรูญ ถำวรจักร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชำ เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

นำงศรีวิกำ เมฆธวัชชัยกุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

รศ.ชำคริต อนันทรำวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.เดือน คำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ปัณรส มำลำกุล ณ อยุธยำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลำรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยศำนิตย์ นำคสุขศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พรพรรณ ไวทยำงกูร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.สอำด บรรเจิดฤทธิ์

ผศ.ดร.มนัญญำ คำวชิระพิทักษ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนำ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ธนำวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.กรินทร์ กำญทนำนนท์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร.นิสำ พักตร์วิไล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ร.ท.หญิงวิภำวี เกียรติศิริ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

24

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

อ.ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว
รองอธิการบดี

รศ.ศศินนั ท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉำย
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.อุษำ คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ร.ท.หญิงวิภำวี เกียรติศิริ
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สอำด บรรเจิดฤทธิ์
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย ผศ.ทรงผลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
การเกษตร
และสังคมศาสตร์
จัดการ
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

อ.ไชย มีหนองหว้ำ
นำงสำวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผศ.ละเอียด ขจรภัย
ผศ.ดร.มนัญญำ คำวชิระพิทักษ์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้และบริการวิชาการ
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษำ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สิตำ ทิศำดลดิลก
ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ประจบ ดีบุตร
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อานวยการ

นำงนงลักษณ์ สมณะ
นำงสำวกรรณิกำร์ พรำหมณ์สำรำญ
อ.เสริมศรี เจิมประไพ
ผู้อานวยการ กองนโยบายและแผน
ผู้อานวยการ กองกลาง
ผู้อานวยการศูนย์จัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
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อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
หน่วยงานที่ทาหน้าทีจ่ ัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 11 หน่วยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. โรงเรียนสาธิต
หน่วยงานที่ทาหน้าทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลัก ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักศิลปวัฒนธรรม
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สานักวิชาศึกษาทั่วไป
7. หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
8. สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
9. สานักมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสาหรับใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
จานวนทั้งสิน 835,905,500 บาท จาแนกได้ดังนี้
1. จานวนงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบประมาณ
งบประมำณ
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณรำยได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2556
จำนวนเงิน
ร้อยละ
281,619,400
38.02
459,000,000
61.98
740,619,400
100.00

ปีงบประมำณ 2557
จำนวนเงิน
เพิ่ม/ลด ร้อยละ
395,201,200
40.33
453,500,000
-1.20
848,701,200
14.59

ปีงบประมำณ 2558
จำนวนเงิน
เพิ่ม/ลด ร้อยละ
439,568,500
11.23
396,337,000
-12.60
835,905,500
-1.51

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2557-2558
งบประมาณแผ่นดิน
459,000,000

งบประมาณรายได้
453,500,000

439,568,500
396,337,000

395,201,200
281,619,400

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558

2. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามผลผลิต ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2558 (รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้)
ปีงบประมำณ 2556
ผลผลิต

จำนวนเงิน

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสูป่ ระชำคมอำเซียน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพำ
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

ปีงบประมำณ 2557
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
2,000,000
1,180,000
237,302,500
16.91
486,121,600
8.24
52,061,200
85.20
995,000
-3.30
28,946,500
18.21

202,982,600
449,102,200
28,110,200
1,029,000
24,487,600

27.41
60.64
3.80
0.14
3.31

34,323,800

4.63

39,186,400

14.17

584,000

-

908,000

55.48

740,619,400

100.00

848,701,200

14.59
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ปีงบประมำณ 2558
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
1,800,000 -10.00
1,062,000 -10.00
280,821,100
18.34
430,076,300 -11.53
50,561,200
-2.88
995,000
28,727,500
-0.76
41,862,400

6.83

- -100.00
835,905,500

-1.51

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2558 (รวมงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้)
ปีงบประมำณ 2556
งบประมำณ

จำนวนเงิน

งบบุคลำกร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดำเนินงำน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

122,445,600 16.53
96,141,900 12.98
2,356,000
0.32
23,947,700
3.23
141,498,900 19.11
127,627,200 17.23
13,871,700
1.87
105,374,300 14.23
5,000,000
0.68
100,374,300 13.55
220,120,200 29.72
151,180,400 20.41
740,619,400 100.00

ปีงบประมำณ 2557
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
125,330,400
2.36
92,386,800
-3.91
3,798,600
61.23
29,145,000
21.70
214,707,500 51.74
201,227,700
57.67
13,479,800
-2.83
122,460,900 16.22
8,201,200
64.02
114,259,700
13.83
222,752,000
1.20
163,450,400
8.12
848,701,200 14.59

ปีงบประมำณ 2558
จำนวนเงิน

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

112,793,800
79,601,500
3,798,600
29,393,700
189,419,900
180,940,100
8,479,800
124,731,900
19,094,400
105,637,500
270,229,300
138,730,600
835,905,500

-10.00
-13.84
0.85
-11.78
-10.08
-37.09
1.85
132.8
-7.55
21.31
-15.12
-1.51

4. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามผลผลิต (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปี พ.ศ. 2556 - 2558
ปีงบประมำณ 2556
ผลผลิต

จำนวนเงิน

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

113,393,900
149,586,700
5,561,200
995,000
5,344,600
6,154,000

40.26
53.12
1.97
0.35
1.90
2.19

584,000

0.21

281,619,400
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ปีงบประมำณ 2557
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
2,000,000
1,180,000
152,089,000
34.12
218,335,100
45.96
5,561,200
995,000
7,146,500
33.71
6,986,400
13.53

ปีงบประมำณ 2558
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
1,800,000
-10.00
1,062,000
-10.00
199,576,900
31.22
208,650,200
-4.44
5,561,200
995,000
15,060,800
110.74
6,862,400
-1.77

908,000

55.48

-

-100.00

100.00 395,201,200

40.33

439,568,500

11.23
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2558
ปีงบประมำณ 2556
ผลผลิต
งบบุคลำกร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดำเนินงำน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน

ร้อยละ

102,445,600
96,141,900
2,356,000
3,947,700
34,598,900
25,727,200
8,871,700
9,374,300
9,374,300
127,620,200
7,580,400
281,619,400

36.38
34.14
0.84
1.40
12.29
9.14
3.15
3.33
3.33
45.32
2.69
100.00

ปีงบประมำณ 2557
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
100,330,400
2.06
92,386,800
3.91
3,798,600
61.23
4,145,000
5.00
34,277,500
-0.93
25,797,700
0.27
8,479,800
-4.42
62,460,900 566.30
8,201,200
54,259,700 478.81
190,552,000
49.31
7,580,400
395,201,200
7.54

ปีงบประมำณ 2558
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
87,793,800 -12.50
79,601,500 -13.84
3,798,600
4,393,700
6.00
34,233,100
-0.13
25,753,300
-0.17
8,479,800
74,731,900 19.65
19,094,400 132.82
55,637,500
2.54
235,229,300 23.45
7,580,400
439,568,500 11.23

6. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามผลผลิต (งบประมาณรายได้) ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2558
ปีงบประมำณ 2556
ผลผลิต

จำนวนเงิน

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

89,588,700
299,515,500
22,549,000
34,000
19,143,000
28,169,800

19.52
65.25
4.91
0.01
4.17
6.14

ปีงบประมำณ 2557
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
85,213,500
-4.88
267,786,500 -10.59
46,500,000 106.22
- -100.00
21,800,000
13.88
32,200,000
14.31

459,000,000 100.00 453,500,000

32

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

-1.20

ปีงบประมำณ 2558
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
81,244,200
-4.66
221,426,100 -17.31
45,000,000
-3.23
13,666,700 -37.31
35,000,000
8.70
396,337,000

-12.60

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

7. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณรายได้) ประจาปี พ.ศ. 2556 – 2558
ปีงบประมำณ 2556
ผลผลิต

จำนวนเงิน

ร้อยละ

งบบุคลำกร
20,000,000
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
20,000,000
งบดำเนินงำน
106,900,000
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
101,900,000
- ค่าสาธารณูปโภค
5,000,000
งบลงทุน
96,000,000
- ค่าครุภัณฑ์
5,000,000
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
91,000,000
งบเงินอุดหนุน
92,500,000
งบรำยจ่ำยอื่น
143,600,000
รวมทั้งสิ้น
459,000,000
ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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4.36
4.36
23.29
22.20
1.09
20.92
1.09
19.83
20.15
31.29
100.00

ปีงบประมำณ 2557
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
25,000,000
25.00
25,000,000
25.00
180,430,000
68.78
175,430,000
72.16
5,000,000
60,000,000 -37.50
- -100.00
60,000,000 -34.07
32,200,000 -65.19
155,870,000
8.54
453,500,000
27.15
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ปีงบประมำณ 2558
เพิ่ม/ลด
จำนวนเงิน
ร้อยละ
25,000,000
25,000,000
155,186,800 -13.99
155,186,800 -11.54
- -100.00
50,000,000 -16.67
50,000,000 -16.67
35,000,000
8.70
131,150,200 -15.86
396,337,000 -12.60

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษา
ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จานวนทั้งสิ้น 2,801 คน ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ 401 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
715 คน คณะวิ ท ยาการจั ดการ 865 คน คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี 482 คน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 177 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 110 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 36 คน และศูนย์
การศึก ษาสระแก้ ว 15 คน มี จ านวนนัก ศึก ษาปัจจุบันทั้ งหมด ทั้ ง ภาคปกติ และภาคพิเ ศษ จ านวนทั้งสิ้น
12,894 คน มีผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 1,936 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน
2558, ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
คณะ/วิทยำลัย

จำนวน (คน)
401
715
865
482
177
110
36
15
2,801

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว
รวมทั้งหมด
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงสัดส่วนนักศึกษำเข้ำใหม่ ภำคปกติ ระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2558
1%

4%

6%

1%
คณะครุศาสตร์

14%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

17%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26%

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
31%

ศูนย์การศึกษาสระแก้ว
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด ภาคปกติ - ภาคพิเศษ
ปริญญำตรี

คณะ

ภำคปกติ

ประกำศนียบัตรบัณฑิต

ภำคพิเศษ

ภำคปกติ

ภำคพิเศษ

ปริญญำโท
ภำคปกติ

คณะครุศาสตร์
2,377
337
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,276
416
คณะวิทยาการจัดการ
2,373
1,464
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,547
325
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
619
197
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
279
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
159
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว
19
รวม
9,649
2,402
0
337
รวมทั้งหมด
12,051
337
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558

ปริญญำเอก

ภำคพิเศษ

ภำคปกติ

ภำคพิเศษ

107

7

59

126
4
15
77
0

329

111
7

170

329

177

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำปัจจุบัน จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และประเภท
9,649
2,402
337

329

ภาคปกติ

7 170

ภาคพิเศษ

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำแนกตำมคณะ และประเภท
2,377

2,373

2,276

1,547

416

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์ฯ

1,464

619
325
วิทยาศาสตร์ฯ

279

197

เทคโนฯการเกษตร เทคโนฯอุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ

ภาคปกติ
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159
วิทยาลัยนวัตกรรม

19
สระแก้ว

รวม
ทั้งหมด
2,887
2,692
3,963
1,876
816
294
347
19
12,894
12,894

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโท (ภำคพิเศษ) จำแนกตำมคณะ
126
107
77

15

4
ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

ครุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

เทคโนฯการเกษตร

เทคโนฯการเกษตร

วิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรม

แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษำปริญญำเอก จำแนกตำมคณะ และประเภท
111
59
7
ครุศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม
ภาคปกติ

36
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
ปริญญาตรี

คณะ

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
รวมทั้งหมด

339
364
76
350
339
110
12
65
30
7
48
29
1,283
486
1,769

36

3

22

3

9
31

20
2
3
72
133

0
133

34

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2557 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
1,283

486
133

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ภาคปกติ

37

3

31

ปริญญาเอก
ภาคพิเศษ
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รวมทั้งหมด
400
440
709
124
95
10
158
1,936
1,936

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนนักศึกษาที่จาแนกตามคณะ / สาขาวิชา / ชั้นปี
คณะครุศำสตร์
ปริญญำตรี ภำคปกติ
สำขำวิชำ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
รวม
ประกำศนียบัตรบัณฑิต ภำคพิเศษ
วิชาชีพครู
รวม
ปริญญำโท ภำคพิเศษ
สำขำวิชำ

ปี 1
(58)
61
61
23

ปี 2
(57)
58
54
17

ปี 3
(56)

ปี 4
(55)

ปี 5
(54)

ตกค้ำง

121

125

124

2

178

206

6

108

184

6

90
501

135
649

11
25

25
30
53
50
50
48
401

9
11
53
38
49
56
345

187
187

150
150

เข้ำปี
(58)

เข้ำปี
(57)
8
10
18

เข้ำปี
(56)
4
6
10

เข้ำปี
(55)
20
6
26

8
10
18

4
6
10
12
3
15

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รวม
ปริญญำเอก ภำคปกติ
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รวม
ปริญญำเอก ภำคพิเศษ
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
รวม

101
76
72
86
456

337
337

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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รวม
ทั้งหมด
119
487
40
390
34
41
505
164
171
426
2,377
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35
18
53

รวม
ทั้งหมด
67
40
107

20
6
26

35
18
53

67
40
107

8
6
14

22
8
30

42
17
59

ตกค้ำง

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ปริญญำตรี ภำคปกติ
สำขำวิชำ
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา
กลุ่มวิชาการปรึกษาและการแนะแนว
กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน
กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ดนตรีสากล
ทัศนศิลป์
นิติศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สารสนเทศศาสตร์
รวม
ปริญญำตรี ภำคพิเศษ
การพัฒนาชุมชน
นิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แขนงวิชาการบริหารภาครัฐ
และท้องถิ่น
รวม

ปี 1
(58)
64

ปี 2
(57)
51

ปี 3
(56)
58

41
29
36
24
29
73
41
36
21
227

29
33
20
22
11
49
38
23
15
174

18
22
12

33
30
31
715

35
17
15
532

475

20
89

16
12
80

57

109

108

57

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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ปี 4
(55)
33
26

ตกค้ำง

รวมทั้งหมด

7
4

13

34
17
32
23

17
24
36
25
29

197

180

33

213
30
88
84
68
76
98
192
141
126
36
811

40
22

26
17
14
427

23
4
6
127

157
90
66
2,276

11
13
114
4

27
45
340
4

142

416

17
5
15

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ปริญญำตรี ภำคปกติ
สำขำวิชำ

ปี 1
(58)
64
141
37
134

ปี 2
(57)
35
106
21
91

การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
56
48
แขนงวิชาการตลาด
51
63
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
41
44
การบัญชี
138 73
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
64
40
นิเทศศาสตร์
กลุ่มวิชาการโฆษณา
กลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
28
52
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
79
53
กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เศรษฐศาสตร์
32
รวม
865 626
ปริญญำตรี ภำคพิเศษ
การจัดการทั่วไป
197
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
88
การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
44
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
112
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
89
รวม
530
ปริญญำตรี ภำคพิเศษ โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้บริหำร (Executive)
การจัดการทั่วไป
12
รวม
12
ปริญญำโท ภำคพิเศษ
บริหารธุรกิจ
32
รวม
32

ปี 3
(56)
16
96
16
77

ปี 4
(55)
18
83
11
26

54
39
48
64
48

38
35
32
43

10
19
3
8
10
5

25
14
17
27

รวม
ทั้งหมด
143
445
85
331
196
196
175
323
152

541

286

55

25
94
17
159
32
2,373

148

81

62

31

214
8
45

640
8
226

50

13

76
80
416

24

19
11
43

149

340

126
11
255
169
1,435

8
8

9
9

22
22

35
35

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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29
29
37
37

126
126

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญำตรี ภำคปกติ
สำขำวิชำ
การจัดการสถานพยาบาล
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
ปริญญำตรี ภำคพิเศษ
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รวม
ปริญญำโท ภำคพิเศษ
วิทยาศาสตรศึกษา
รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
(58) (57) (56) (55)
6
16
65 38 51 34
20
22 18 13
44
40 32 21
37 34 42
25 23
36 34 35 21
19 15
23 18 21 17
152 132 149 71
46 41
482 376 351 202
18
19
21
58

18
16
26

8
7
65

28
4
24
136

รวม
ทั้งหมด
6
16
196
20
60
109
93
113
48
154
38
103
504
87
1,547

48

65

33
7
9
45

125

94

48

18
115
52
9
110
21
325

3
3

4
4

1
1

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ปริญญำตรี ภำคปกติ
สำขำวิชำ
เทคโนโลยีเซรามิกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรม
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอัตโนมัติ (ระบบควบคุมและหุ่นยนต์)
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรม
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอัตโนมัติ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
(58) (57) (56) (55)
9
10
3
31 27 21 26
21
10
9
21 32 21 18
35 32 29 30
16 23
12
34 22 11 13
19 21 12 18
177 166 114 129
19
17
23

12
71

11

12

17

20
19

31
59

51

ตกค้ำง
7

รวม
ทั้งหมด
29

33

105
40
92
126
51
106
70
619

3
13
16

42
17
60
19
3
56
197

26

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ปริญญำตรี ภำคปกติ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
(58) (57) (56) (55)

สำขำวิชำ
เกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รวม
ปริญญำโท ภำคพิเศษ
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รวม

45
28
37
110

23
13
26
62

18
14
19
51

13
15
10
38

8
8

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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ตกค้ำง

รวม
ทั้งหมด

2
1
15
18

101
71
107
279

7
7

15
15

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
ปริญญำตรี ภำคปกติ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
(58) (57) (56) (55)
31 26 33
24 39
5

สำขำวิชำ
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน
การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
รวม
ปริญญำโท ภำคพิเศษ
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม
ปริญญำเอก ภำคพิเศษ
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

36

1

รวม
ทั้งหมด
90
64

ตกค้ำง

26

57

39

1

159

15
15

13
13

36
36

13
13

77
77

7

3
3
6

10
12
22

34
42
76

54
57
111

7

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
ปริญญำตรี ภำคปกติ
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4
(58) (57) (56) (55)

สำขำวิชำ
เกษตรศาสตร์
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
การจัดการทั่วไป
รัฐประศาสนศาสตร์
รวม

2
1
6
6
15

ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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ตกค้ำง

4
4

รวม
ทั้งหมด
2
1
6
10
19

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนนักเรียน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ระดับชัน้

จำนวนนักเรียน (คน)

เตรียมอนุบำล
อนุบำล 1
อนุบาล 1/1 (IEP)
อนุบาล 1/2
อนุบำล 2
อนุบาล 2/1 (IEP)
อนุบาล 2/2
อนุบำล 3
อนุบาล 3/1 (IEP)
อนุบาล 3/2
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ประถมศึกษำปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 (IEP)
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
มัธยมศึกษำตอนต้นปีที่ 1
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1/1 (IEP)
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1/2
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1/3

25
58
30
28
52
25
27
55
29
26
100
33
34
33
69
33
36
78
30
23
25
69
35
34
71
37
34
71
31
40
106
29
39
38
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับชัน้

จำนวนนักเรียน (คน)

มัธยมศึกษำตอนต้นปีที่ 2
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2/1 (IEP)
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2/2
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2/3
มัธยมศึกษำตอนต้นปีที่ 3
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3/1 (IEP)
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3/2
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3/3
มัธยมศึกษำตอนปลำยปีที่ 4
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4/1
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4/2
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4/3
มัธยมศึกษำตอนปลำยปีที่ 5
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5/1
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5/2
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5/3
มัธยมศึกษำตอนปลำยปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6/1
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6/2
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6/3
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

112
30
41
41
119
34
44
41
126
44
47
35
121
38
43
40
101
32
34
35
1,333

ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิ กายน 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลากร
ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบุค ลากร จานวน
ทั้ ง สิ้น 929 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 431 คน สายสนับสนุน 498 คน (ข้อมู ล ณ วันที่ 17
สิงหาคม 2558, ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่สานักงานอธิการบดี)
ประเภท

จำนวน (คน)
431
498
929

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวมทั้งหมด

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
498

431

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหน่วยงานและประเภท
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงำน

ประเภท
ข้ำรำชกำร

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
ศูนย์ภาษา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์สระแก้ว
รวม

11
13
26
15
23
10

98

พนักงำน
มหำวิทยำลัย

อำจำรย์ประจำ
ตำมสัญญำจ้ำง

54
61
65
22
30
6
19
30
5
9
9
310

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลำกรจำแนกตำมหน่วยงำน
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

งานวิชาศึกษาทั่วไป
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
โรงเรียนสาธิต

ศูนย์สระแก้ว
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนฯ การเกษตร
ศูนย์ภาษา

ครุศาสตร์
เทคโนอุตสาหกรรม
นวัตกรรมฯ
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1
1

19

2
23

รวมทั้งหมด

65
75
92
37
53
16
19
49
5
9
11
431

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลำกรจำแนกตำมหน่วยงำนและประเภทบุคลำกร
70
60
50
40
30
20
10
0

ประเภทข้าราชการ

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภท อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามหน่วยงาน คุณวุฒิ
และตาแหน่งวิชาการ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงำน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
ศูนย์ภาษา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์สระแก้ว
รวม

รวม
ทั้งหมด
65
75
92
37
53
16
19
49
5
9
11
431

48

คุณวุฒิ
ป.ตรี ป.โท
41
1
61
1
71
29
41
10
11
37
12
4
5
2
6
41 291

ป.เอก
24
13
20
8
12
6
8
1
4
3
99
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รวม
ทั้งหมด
15
7
24
12
18
10
3
1
0
1
0
91

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผศ.
รศ.
ศ.
12
3
5
2
22
2
9
3
17
1
8
2
2
1
1
1
76

15

0

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมหน่วยงำน และคุณวุฒิ
71

61
41

24

13

1

41

29

20

12

8

1

37

ปริญญาตรี

11 8

10 6

ปริญญาโทร

12

5 4

4 1

ปริญญาเอก

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกตำมหน่วยงำน และ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
22
17
12
3

2

5

9
2

3

8
2

1

รองศาสตราจารย์

1 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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1

1

2 6 3

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามหน่วยงานและประเภท
ประเภท
ลำดับ

หน่วยงำน

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
สถาบั
นวิจัยและพัฒนา
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูงาน
นย์ภาษา
โรงเรียนสาธิต

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ข้ำรำชกำร

รวม

ลูกจ้ำง
ประจำ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

พนักงำน
รำชกำร

พนักงำน
มหำวิทยำลัย

1

7
6
8
5
9
17
9

1
1
1
14
2
1

9
2

3

3

2

1

1
1

39
10
6
1
4
8
5
30
21
3
6
4
3

1
1
2
1

เจ้ำหน้ำที่
ประจำ
ตำมสัญญำ
จ้ำง

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

1
3
4

7
5
8
7
9
10

1
1

55
1

1
2

1
12

16
13
18
17
19
33
9
1
119
16
8
1
10
17
7
84
28
5
10
19
3
3
4
4
2
3
5
24

31

184

498

6
2
1
2
1
2

51
4
14

3
1

3
3
2
2
3
9

1
1
14

28

18

1

223

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จำแนกตำมประเภท
223

14

28

184

31

18
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รวม
ทั้งหมด

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ลำดับที่

หน่วยงำน

ต่ำกว่ำ ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม
ทั้งหมด

1

คณะครุศาสตร์

7

5

4

16

2
3
4
5
6
7
8

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองนโยบายและแผน
หน่วยตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์กรุงเทพมหานคร
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
งานวิชาศึกษาทั่วไป
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูงาน
นย์ภาษา
โรงเรียนสาธิต
รวม

6
8
8
9
10

6
9
7
7
17
6

1
1
2
3
6
3

61
1

47
9
6

11
6
2
1
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

13
18
17
19
33
9
1
119
16
8
1
10
17
7
84
28
5
10
19
3
3
4
4
2
3
5
24
498

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

8
15
4
26
20
3
6
3
2
2
3
3
2
2
5
5
228

55
5
2
14

19
205

1

64

1

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จำแนกตำมคุณวุฒิ
228
205

64
1
ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท
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ป.เอก

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
วัน เดือน ปี

ข้ำรำชกำร

ลูกจ้ำงประจำ

รวมทั้งหมด

30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562

9
4
4
5
3

4

13
4
5
5
4

1
1

52
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คงเหลือ
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
103
24
99
24
95
23
90
23
87
22

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี
บุคลากรจานวนทั้งสิ้น 73 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการจานวน 49 คน บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 24 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558, ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี)
ประเภท

จำนวน (คน)

สายวิชาการ

49

สายสนับสนุน

24

รวมทั้งหมด

73

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

สายสนับสนุน
33%
สายวิชาการ
67%

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภท
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
รวม

จำนวน (คน)
30
19
49
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แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรจำแนกตำมประเภท
30
19

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง

จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตาม คุณวุฒิ และตาแหน่งวิชาการ
ประเภท

จำนวน

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม

37
12
1
49

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร จำแนกคุณวุฒิ และตำแหน่งวิชำกำร
37

12
1
ป.ตรี

ป.โท
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จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามประเภท
ประเภท

จำนวน
1
9
2
12
24

ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จำแนกตำมประเภท
12

9
2

1
ลูกจ้างประจา

พนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามคุณวุฒิ
ประเภท

จำนวน
19
5
24

ต่ากว่า ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

แผนภูมิแสดงจำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน จำแนกตำมคุณวุฒิ
19

5

ต่ากว่า ป.ตรี

ป.ตรี
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จานวนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2558
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงำน

จำนวนโครงกำร
1
10
2
4
3
3
3
7
33

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รวม
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะ/มหาวิทยาลัย
ลำดับ
คณะครุศำสตร์
1

โครงกำร
จำนวน 1 โครงกำร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จำนวน 10 โครงกำร

โครงการวิตามินธรรมะสาหรับบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพการทางานเป็นทีม
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี 2558
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกคณะเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
โครงการเชิดชูคนเก่ง คนดี ศรีคณะ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อหารายได้เสริมให้กับบุคลากร
โครงการอบรมเชิงประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดทาแผนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1
2

จำนวน 2 โครงกำร

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย
โครงการการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยและการสอน

คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
1
2
3
4

จำนวน 4 โครงกำร

โครงการการเตรียมความพร้อมและทักษะเป็นครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับครูช่าง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการ “KM & Benchmarking”
โครงการถอดบทเรียน “ร่างประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

คณะวิทยำกำรจัดกำร
1
2
3

จำนวน 3 โครงกำร

โครงการอบรมการจัดทา TQF สาหรับคณาจารย์และบุคลากร
โครงการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1
2
3

จำนวน 3 โครงกำร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ หัวข้อ โจรกรรมทางวรรณกรรมข้อควรระวังสาหรับ
การเขียนผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
โครงการคลินิกวิจัย จานวน 8 ครั้ง

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
1
2
3

จำนวน 3 โครงกำร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา
โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ลำดับ
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
1
2
3
4
5
6
7

โครงกำร
จำนวน 7 โครงกำร

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
“กลยุทธ์การสอนการวัดผล และประเมินผลแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ”
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ใหม่มืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
การเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
“เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)”
เทคนิคการวัดผล การประเมินผล และเทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media
อาจารย์ใหม่มืออาชีพ ปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 2
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ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
จากกรอบของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และประเด็นท้าทายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
รับฟังความเห็นของคณะผู้บริหาร ทาให้ไ ด้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้อง
ด าเนิ น การ เพื่ อ ก้ า วข้ า มประเด็ น ท้ า ทายและน าพามหาวิ ท ยาลั ย ให้ บ รรลุเ ป้ า หมายตามวิ สัย ทั ศ น์และ
เป้าประสงค์ที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ศึกษา

2. ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

5. บริหารและพัฒนา
สถาบัน

3. การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน
สถานประกอบการ

4. ทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
ที่มำ : แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ข้อมูล : สิงหาคม 2557

60

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตรงความต้องการของสังคม ท้องถิ่น และ
ได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา
โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
จัดหา พั ฒ นาทรัพ ยากรทางการศึก ษาที่ เ ป็นสากลและความเป็นนานาชาติ และพัฒ นา
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่สาคัญ
ส่งเสริมการจัดทาแผนการตลาดและการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาในพื้นที่
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานานชาติ
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชนและสังคม โดยการสร้าง
เครือข่าย
ส่งเสริมการเรียนรูก้ ารสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
พัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการในด้านบริการวิชาการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูเพือ่ สร้างครูมืออาชีพรองรับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
อนุรักษ์สง่ เสริมการรับรูส้ ร้างสานึกและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาไทย
ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นา รักองค์กร และมีความก้าวหน้า
ในสายงาน
จัดทาผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดาเนินการพัฒนาธุรกิจบริหาร
จัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัย
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ
สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา
กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
พัฒนาระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต เสริมสร้างคุณธรรมให้กบั นักศึกษา
ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
พัฒนาความร่วมมือกับศิษย์เก่า
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

1. การจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนานักศึกษา
3. การวิจัยและสร้างสรรค์
4. การบริการวิชาการ
5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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หลักสูตรการศึกษา
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี มีการจัดการเรียนการ
สอนทั้งหมด 6 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และ 7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 23 หลักสูตร 64 สาขาวิชา แบ่งเป็น
1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี 13 หลักสูตร
43 สาขาวิชา
2) ระดับปริญญาตรี 5 ปี 1 หลักสูตร
9 สาขาวิชา
3) ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร
1 สาขาวิชา
4) ระดับปริญญาโท
4 หลักสูตร
6 สาขาวิชา
5) ระดับปริญญาเอก
4 หลักสูตร
5 สาขาวิชา
โดยมี ห ลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี สอนเป็นภาษาอัง กฤษ (English Program and International
Program) ได้แก่
1) English Program เปิดสอน 2 หลัก สูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลัก สูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (5 ปี) 2) หลัก สูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ทั่ ว ไป (5 ปี) และ
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
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2) International Program เปิดทั้งสิ้น 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ และ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จังหวัดสระแก้ว โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2) คณะวิทยาการจัดการ และ 3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มี ห ลัก สูตรที่ เปิดสอนทั้งสิ้น 3 หลัก สูตร 3 สาขา ได้แก่ 1) หลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และ 3) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ที่มา สารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2557)

คณะครุศาสตร์
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี 5 ปี จานวน 1 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ประกำศนียบัตรบัณฑิต จานวน
1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ระดับปริญญำโท จานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา และ ระดับปริญญำเอก จานวน
2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4. สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6. สาขาวิชาภาษาไทย
7. สาขาวิชาภาษาจีน
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิชาชีพครู
3. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 4 หลักสูตร 12 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2. สาขาวิชาดนตรีสากล
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
5. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาจิตวิทยา
8. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. หลักสูตรนิตศิ ำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชานิตศิ าสตร์
4. หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์

คณะวิทยาการจัดการ
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 5 หลักสูตร 9 สาขาวิชา และระดับปริญญำโท จานวน
หลักสูตร 1 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบัญชี
4. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 2 หลักสูตร 12 สาขาวิชา ระดับปริญญำโท จานวน 1 หลักสูตร
1 สาขาวิชา และระดับปริญญำเอก จานวน 1 หลักสูตร 1 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
3. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
9. สาขาวิชาเคมี
2. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
3. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
4. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
2. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 1 หลักสูตร 2 สาขาวิชา และระดับปริญญำโท จานวน 1
หลักสูตร 1 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ระดับปริญญำโท จานวน 1 หลักสูตร
1 สาขาวิชา และระดับปริญญำเอก จานวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา
หลักสูตร/สำขำ
1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
2. สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
3. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
เปิดสอน ระดับปริญญำตรี จานวน 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร/สำขำ
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตร/สำขำ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตร/สำขำ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558
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ปริญญากิตติมศักดิ์
ปีกำรศึกษำ ลำดับที่
2558

พระนำม

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1

นายยงยุทธ วิรางกูล

2

พระราชรัตนรังสี (วีระยุทธ์) วีรยุทฺโธ

3

พระครูปลัด อุเทน สิริสาโร

2555

1

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

2554

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2553

1

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

1

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2

นายนคร ตังคะพิภพ

3

นายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี

4

นายสมนึก ธนเดชากุล

2556

2552

70

ชื่อปริญญำ / สำขำวิชำ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการบิน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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การพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัด
กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาที่ น อกเหนื อจากการเรีย นการสอนในห้อ งเรีย น เพื่ อ เสริม สร้าง
ประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสะพานที่เชื่อมทักษะ ความสามารถ พร้อมที่จะเข้าสู่
การเป็นบัณฑิตที่สังคมต้องการ มีความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ ความรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการใช้
ปัญญาควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ กิ จ กรรมกี ฬา และการส่ง เสริม สุขภาพ กิ จ กรรมสังคมและบ าเพ็ญ ประโยชน์ กิ จ กรรมรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมุ่งเน้ นพัฒนานักศึกษาให้
มีอัตลักษณ์ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาได้ รับ การศึ ก ษามี ค วามรู้ทั ก ษะ ในสาขาที่ ต รงกั บ ความต้อ งการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการต้องการและสามารถพัฒนาตนเองได้
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการศึกษา
4. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และคุณลักษณะตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมสาหรับ
พัฒนานักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น 186 กิจกรรม โดยแบ่งแยกตามคณะและหน่วยงาน ดังนี้

จานวนกิจกรรมสาหรับพัฒนานักศึกษา ประจาปี 2558
คณะ/หน่วยงำน

จำนวนกิจกรรม

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์การศึกษาสระแก้ว
กองพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ภาษา

70
8
40
46
18
4
21
11
186

รวม
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

กิจกรรมเด่นสาหรับพัฒนานักศึกษา ประจาปี 2558
ชื่อกิจกรรม

วัน เดือน ปี

คณะครุศำสตร์
1. นิทรรศการสัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21”
2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
3. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
4. โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรัก ต้านยาเสพติด"
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง
2. โครงการเทคโนโลยีการเกษตรจิตอาสา : เราให้ได้
คณะวิทยำกำรจัดกำร
1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
2. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
3. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการประกาศเกียรติคุณยกย่องนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการ แข่งขันกีฬาเครือข่าย 9 ราชภัฏ ครั้งที่ 3
2. โครงการ การแข่งขันกีฬาภายในคณะ SCITECH 2015
3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร
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15 กุมภาพันธ์ 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
31 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
9 กันยายน 2558
17 กันยายน 2558
25 พฤศจิกายน 2558
30 มกราคม 2558
5 มีนาคม 2558
31 มีนาคม-3 เมษายน 2558
24 กรกฎาคม 2558
22 – 24 มกราคม 2558
1 – 3 กันยายน 2558
28 มกราคม 2558

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อกิจกรรม

วัน เดือน ปี

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
1. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย จ.ปทุมธานี "ดอกคูน
เกมส์"
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
วัดญาณสังวราราม
ศูนย์กำรศึกษำสระแก้ว
1. กิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
กองพัฒนำนักศึกษำ
1. สร้างเครือข่ายแกนนานักศึกษาร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรค
เอดส์
2. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
3. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
4. การแข่งขันกีฬาเจ้าฟ้า
5. การแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์
6. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน
7. การแข่งขันกีฬาเปตองวไลยอลงกรณ์โอเพ่น
8. พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
9. งานเทศน์มหาชาติ
ศูนย์ภำษำ
1. ค่ายภาษา English Camp
2. แข่งขันทักษะภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
3. เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

29 มีนาคม 2558
5 มกราคม 2558
4 สิงหาคม 2558
1-7 ธันวาคม 2558
4-5 เมษายน 2558
29 พฤศจิกายน 2558
9 มิถุนายน 2558
18 มีนาคม 2558
27 มิถุนายน 2558
6 มีนาคม 2558
28 กุมภาพันธ์ 2558
17 กันยายน 2558
1-6 พฤศจิกายน 2558
21-25 พฤศจิกายน 2558
29 เมษายน 2558
9-16 พฤศจิกายน 2558

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จานวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

คณะ/วิทยำลัย

จำนวนนักศึกษำ
2
14
6
8
7
2
39

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดของรางวัล ประกาศเกียรติคุณที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณาจารย์
ที่ได้รับแยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย ดังนี้
ชื่อผู้รับรำงวัล
คณะครุศำสตร์
1. นายณัฐกรณ์ วิลัยลัก

ชื่อรำงวัล

2. นายรัฐพล มินาลัย

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. นางสาวนุสรา ศิลปเจริญ
2. นายวรายุทธ มะเค็ง
3. นายพงศ์อนันต์ ผลเจริญดี
1. นางสาวนุสรา ศิลปเจริญ
2. นายวรายุทธ มะเค็ง
3. นายพงศ์อนันต์ ผลเจริญดี

1. นางสาวญาดา โต๊ะหิรัญ
2. นางสาวตรีญารัตน์ เนื่องจานง
3. นายมนัสชัย หะหวัง
4. นางสาวเอมอร ศรีระพันธ์
5. นางสาวสิริมา ไหวพริบ
6. นางสาวนภัสวรรณ พรแก้ว

วัน เดือน ปี

1. ผ่านการคัดเลือกเป็นยุวทูต ป.ป.ช.
(NACC Youth Ambassadors) 2015
รุ่นที่ 2
2. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าร่วม International Workshop
on Climate Change
3. เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไต้หวัน
(International Children's Folklore
and Folkgames ณ เมือง Yilan)
4. ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม Asean Camp
2015 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
การแข่งขันละครสั้น EP program
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
2. ได้รับเหรียญที่ระลึกนักเรียนเก่า
เทพสิรินทร์ที่สร้างคุณงานความดีต่อสังคม
โรงเรียนเทพสิรินทร์พุแค

8 พฤษภาคม 2558

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี จ.ปทุมธานี
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ สานักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
ศาลจังหวัดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ในระดับภูมิภาค
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันด้านศิลปะการแสดง ณ เมือง
ลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย The Most
Famous Dance Event in Indonesia.
“THE LOMBOK INTERNATIONAL
DANCE FESTIVAL 2015”

7 สิงหาคม 2558
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21 พฤษภาคม 2558
8 – 14 กรกฎาคม 2558

18-23 กันยายน 2558
7 สิงหาคม 2558
9 กันยายน 2557

26 สิงหาคม 2558

11-13 กันยายน 2558

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อผู้รับรำงวัล
คณะวิทยำกำรจัดกำร
1. นายสราวุฒิ ขิดกุลเลาะ
(นักกีฬาดีเด่น)
1. นางสาวราไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา หงษ์พักตร์

1. นางสาวภรณ์ชนกน์ ช้อนทอง
1. 2. นางสาวณัฐญา ขันเงิน
2. 3. นางสาวแก้วตา สุขต่าย
4. นางสาวกมลวรรณ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. นางสาวศิรประภา เอมโอษฐ
2. นางสาวชนัชภร พรประทุม
3. นางสาวประภัสรา รัตนวงษ์
4. นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

5. นางสาวสุนิษา สืบสายจันทร์
6. นายรัชรัตน์ สัตยเลขา
7. นางสาวกชมน คอนดอนเพ็ง

ชื่อรำงวัล

วัน เดือน ปี

ที่ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทย
ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม
ที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่
17 (17th ASEAN UNIVERSITY GAMES
PALEMBANG - INDONESIA 2014)
ที่ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยประเทศไทย
ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม
ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนตร์
สั้น Commart Award 8 th

14 - 24 มกราคม 2558

รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ งานลอยกระทงตาม
ประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประจาปี
2557
makro HoReCa Challenge 2014
สุดยอดการแข่งขันทาอาหารแห่งปี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
makro HoReCa Challenge 2014
สุดยอดการแข่งขันทาอาหารแห่งปี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
makro HoReCa Challenge 2014
สุดยอดการแข่งขันทาอาหารแห่งปี
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

กันยายน 2558
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10 – 21 ธันวาคม 2557

14 - 24 มกราคม 2558
27 มีนาคม 2558

กันยายน 2558
27 กันยายน 2558
6 พฤศจิกายน 2557

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
2557
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
2557
30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
2557

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อผู้รับรำงวัล
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
8. นางสาวดุจเดือน เขม็นเขตกิจ
1. นายอิทธิพล บุญประสงค์
1. นายดิลก พินิจศักดิ์
2. นายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว
3. นายอภิวัตน์ จูฑะสุวรรณ
(ทีมทิ้งทวน Gen.2)
ผู้ควบคุมทีม :
อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด
1. นายอวิรุทธ์ แท่นสูงเนิน
2. นายอภินันทน์ ศรีโสภา
3. นายมานพ ดอนพรไพร
(ทีมลูกเจ้าฟ้า Gen.2)
ผู้ควบคุมทีม :
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
1. นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี
2. นางสาววรภัสสร รดารงค์

ชื่อรำงวัล

วัน เดือน ปี

makro HoReCa Challenge 2014
สุดยอดการแข่งขันทาอาหารแห่งปี
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
รางวัลดีเด่น การเครื่องปั้นดินเผาประเภท
หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ครั้งที่ 17
รางวัลชนะเลิศ สนามชิงแชมป์ประเทศไทย
ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ
มหาวิทยาลัย โครงการแข่งขันโอลิมปิก
หุ่นยนต์ประจาปี 2558

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน
2557

รางวัลรองชนะเลิศ สนามชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ
มหาวิทยาลัย โครงการแข่งขันโอลิมปิก
หุ่นยนต์ประจาปี 2558

4 กันยายน 2558

1. ได้ที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีม
หญิง การแข่งขันเอเชี่ยนบีสเกมส์ 2014
ครั้งที่ 4 (4th Asian Beach Game)
2. ได้ที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีม
หญิง การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ 2014 ครั้ง
ที่ 17 (17th Asian Game) “อินชอน
เกมส์”

14 - 23 พฤศจิกายน 2557

11 พฤศจิกายน – 21
ธันวาคม 2557
4 กันยายน 2558

19 กันยายน 2557 –
4 ตุลาคม 2557

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558
ลำดับ
ที1 ่
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ประเภท
ทุนการศึกษาพระราชทาน
ทุนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กติ้ง
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ทุภาคใต้
นนางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
ทุน ศ.นพ.กาจร ตติยกวี
ทุนการศึกษา บริษัท โดฟ อิควิปเมนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่
จากัด
โครงการสนั
บสนุนอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษา
มูพิลกนิารธินิวัตไกรฤกษ์
มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
มูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กาลังเอก
มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี-พลเอกทิตย์ กาลังเอก
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
บริษัท เซ็นทรัลสยามแฟมิลี่มาร์ท จากัด
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายจักริศวร์ จันทพึ่ง
ทุนการศึกษาบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จากัด
คุณธกรกฤ ออมศิริ กรรมการผู้จัดการ
เครือข่ายศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
สถานพยาบาลศุขเวชา เนอสซิ่งโฮม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก
ทุน รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ โดย ผศ.สนธิ คชสิทธิ์
ทุนคุณสมใจ พักตร์วิไล
คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
รวม

จำนวนเงินที่
ได้รับ30,000
12,000
82,000
30,000
30,000
30,000
15,000
12,000
30,000
40,000
150,000
5,000
7,000
7,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

รวม
30,000
36,000
246,000
480,000
300,000
180,000
45,000
36,000
90,000
1,800,000
600,000
10,000
14,000
28,000
90,000
30,000
10,000
10,000
10,000
100,000
80,000

20

5,000

100,000

4

5,000

20,000

30

5,000

150,000

2
1
12
2
1
228

5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
5,000
3,000
603,000

10,000
5,000
60,000
10,000
20,000
5,000
3,000
4,608,000

จำนวน
ทุ1น
3
3
16
10
6
3
3
3
45
4
2
2
4
3
6
2
2
2
20
16

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ข้อมูลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
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การวิจัยและงานสร้างสรรค์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้ความสาคัญด้านการวิจัย เพื่อให้
บรรลุพันธกิจนโนบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโนบายการพัฒนามหาวิทยาลั ย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)
โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานบริหารจัดการการวิจัยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยตามปรัชญา
การวิจัย “วิจัยสร้างปัญ ญา พั ฒ นาการศึก ษาและท้ องถิ่น ” และมี คณะเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติแ ละ
สนับสนุนผลักดันให้เกิดงานวิจัย ดาเนินการภายใต้กรอบนโนบาย ทิศทางด้านการวิจัย โดยมีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านทุน
สนับ สนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้ ง จากเงินงบประมาณแผ่นดินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณคณะ มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ให้มสี มรรถนะ
สูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ การทางานวิจัยร่วมกับชุมชน
ท้ องถิ่น บูร ณาการพั นธกิ จ ต่างๆ ร่วมกั บ งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒ นาด้วยความร่วมมื อของทุ ก คณะ
คณาจารย์ และนั ก วิ จั ย ท าให้ ก ารด าเนิ น งานไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพ ท าให้ เ กิ ด ผลงาน
ในระดับประเทศและต่างประเทศตลอดมา มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และชุมชนที่ให้บริการ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 19,217,776.50 บาท
เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2,648,216 บาท รวมกำรจัดสรรงบประมำณปี 2558
เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรวิจัย เท่ำกับ 21,865,922.50 บำท
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งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
งบประมำณอุดหนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
แหล่งงบประมำณ

จำนวนเงิน (บำท)
16,330,284
2,163,279
14,167,004.50
2,887,493
1,283,000
1,604,493
19,217,777.50

ทุนภำยในรวม
งบกองทุน
งบแผ่นดิน วช.
ทุนภำยนอกรวม
งบแผ่นดิน สกอ.
อื่นๆ
รวมทุนวิจัยทั้งหมด
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

จานวนโครงการวิจัย
จำนวนโครงกำรวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน ปีงบประมำณ 2558 แยกตำมคณะ
เงินทุนสนับสนุนกำรวิจัย ปีงบประมำณ 2558 (1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58)
ทุนภำยใน (บำท)
สถำบัน/คณะ

งบ
กองทุน

งบ
แผ่นดิน วข.

รวม
ทุนภำยใน
(บำท)

ทุนภำยนอก (บำท)
สกอ.

สำยวิทยำศำสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
569,328
2,932,956
3,502,284
540,000
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
451,923
451,923
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
179,885
225,000
404,885
250,000
วิทยาลัยนวัตกรรม-วิทยาศาสตร์
360,500
35,640
396,140
429,000
สำยมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
90,000
5,239,888.50 54,29888.50
คณะวิทยาการจัดการ
278,500
3,187,360
3,465,860
คณะครุศาสตร์
70,000
1,690,800
1,760,800
64,000
วิทยาลัยนวัตกรรม-มนุษย์และ
163,143
855,360
1,018,503
สังคม
รวมทั้งหมด
2,163,279 14,167,004.50 16,330,284 1,283,000
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558
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อื่นๆ

รวมทุนภำยนอก
(บำท)

3,333
311,160
-

4,045,617
763,083
654,885
825,140

1,200,000
90,000
-

6,529,888.50
3,555,860
1,824,800
1,018,503

1,604,493

19,217,776.50

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก
ประจาปีงบประมาณ 2558
ทุนสนับสนุนกำรวิจัยภำยนอก ปีงบประมำณ 2558 (1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58)
คณะ/งำนวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
คณะครุศำสตร์
ความหลากหลายของอาหารพื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขง
ตอนกลางของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว :
กรณีศึกษาเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย และเมือง
ชะนะคาม แขวงเวียงจันทร์
การชักนาและการชะลอว่านสี่ทิศส้มวไลยอลงกรณ์ให้ออก
ดอกตลอดปี
คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
การขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตกรรมจากใบหญ้าแฝกจังหวัดสุโขทัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝกจังหวัดพะเยา)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หุ่นกระบอกในประเทศไทย
การศึกษาการสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานี
สู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตย
คณะวิทยำกำรจัดกำร
โครงการวิ จั ยส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชนต่อ การ
ด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สกอ. 58

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

หลักสูตรการบริหาร
การศึกษา

สกอ. 58

รศ.ดร.สุชาดา พัฒนกนก และ
อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

มรภ.
สวนสุนันทา

นักวิจัยร่วม
ผศ.ภานุพัฒน ปณิธิพงศ์

หลักสูตรเทคโนโลยี
เซรามิกส์

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

นักวิจัยร่วม
ผศ.ภานุพัฒน ปณิธิพงศ์

หลักสูตรเทคโนโลยี
เซรามิกส์

กรมส่งเสริม
ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
วัฒนธรรม
กองทุนพัฒนา
อ.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
การเมืองภาคพลเมือง (อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร และ
ผศ.เอก ศรีเชลียง)

หลักสูตร
ศิลปะการแสดง
หลักสูตรสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา

เทศบาลนครนนทบุรี

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาความหลากหลายพันธ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชน ใน
สกอ.
ภาคกลางเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน
การคัดแยกราในจังหวัดปทุมธานีที่ผลิต เอนไซม์ย่อยพอลิเอ สกอ.
ทิลีนเทเรฟทาเลท (พีอีที) ที่คดั แยกจากขยะพลาสติคเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในสิ่งทอพอลิเอสเทอร์
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียและ
โปรโตซัวของเห็บปศุสัตว์ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และ
นครปฐมของประเทศไทย

หลักสูตร

สกอ.
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รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม
และคณะ

อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม

อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา

หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี

หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
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ทุนสนับสนุนกำรวิจัยภำยนอก ปีงบประมำณ 2558 (1 ต.ค. 57- 30 ก.ย. 58)
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
การสารวจวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูป สานักงาน
อาจารย์อัจจิมา มั่นทน,
ประเทศ
คณะกรรม
อ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์,
การปฏิรูปประเทศ
อาจารย์พรรณวิภา แพงศรี
และคณะ 18 คน

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
การศึกษาความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชน
ในภาคกลางเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัด
นครนายก
ความหลากหลายของอาหารพื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขง
ตอนกลางของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว : กรณีศึกษาเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
และเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทร์
การจัดทาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศข้าวพันธ์พื้นเมืองบ้านน้า
เย็น ตาบลกกสะท้อน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
การอนุรักษ์ความหลากหลายข้าวพันธ์พื้นเมืองตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในภูมินิเวศ จังหวัดเลย

แหล่งทุนวิจัย
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หลักสูตรโภชนาการและ
การกาหนดอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยี
ชีวภาพ

สกอ.

อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท

หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต

สกอ.

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม

สกอ.

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

สกอ.

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านในชุมชนริมฝั่ง
ทุน สกอ.
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
แม่น้าโขงตอนกลางของประเทศไทยและ สปป.ลาว :
กรณีศึกษาเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคาม
แขวงเวียงจันทร์
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
หน่วยงำน

จำนวนผลงำน

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

52
1
36
15
28
61
13
206

รวม
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
รำยชื่อบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ชื่อโครงกำร

ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย

คณะครุศำสตร์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสอนคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี

อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
และ รศ.ดร.อังสนา จั่นแดง

กระบวนการ “การเรียน-การเล่น-การฝึกฝน” เรื่องการบวก ลบ คูณ
หาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเจริญบุญ

อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ

การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีศึกษากลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

อาจารย์เมษา นวลศรี

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์พิมลพรรณ เฮ็งเส็ง
อ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
อาจารย์ยศสราวดี กรึงไกร
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์

อาจารย์จันทวงศ์ เรืองเกษา
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1

อาจารย์บุญชอบ พรรณนิกร
อ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา

พฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงาน อาจารย์พัชราภรณ์ ระว้า
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวจนา
ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์
ผลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ที่มีต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

อาจารย์พรสุดา พรหมแสนจันทร์
อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์

ความสามารถในการอนุรักษ์เชิงปริมาณของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเล่นน้าตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

อาจารย์ลัดดาวรรณ ทองสว่าง
อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์

คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
การศึกษาออกไซด์ของโลหะให้สีที่มีผลต่อเคลือบขี้เถาไม้ยูคาลิปตัส
บนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการเสื่อมโทรมสภาพของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในการผลิตสารบิสฟีนอล เอ

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล
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สถำนที่
การประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก
มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และ มรภ.
ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิต
ศึกษา ม.ราชภัฏอุดรธานีระดับชาติ
ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2557
งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8
ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหกรรม ประจาปี 2557

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย

การปรับปรุงคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท AAA จากัด

อาจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง และ
อาจารย์อรวิกา ศรีทอง

การลดระยะเวลาในการผลิตแคบหมู

อาจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง และ
อาจารย์อรวิกา ศรีทอง

คณะวิทยำกำรจัดกำร
การปฏิบัติกิจกรรม 5ส และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ทางานของพนักงาน บริษัท คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จากัด

อาจารย์เพ็ญจันทร์ บัวซาว
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย และ
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

การบริหารทรัพยากรอาคารที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการซอฟต์แวร์
พาร์ค
การตัดสินใจซื้อโปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์การ (ERP) ของ
ลูกค้าบริษัท PPE จากัด
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายการเช่าพระเครื่องของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

คุณปริณดา ทองแย้ม
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม และ
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
คุณวนิดา สารมะโน
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม และ
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
คุณนาถนภา ทองแย้ม
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม และ
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
คุณนทกช ศรีสวัสดิ์
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม และ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก

คุณภาพชีวิตในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท เอสเค- โพลีเมอร์ จากัด

อาจารย์บันเทิง ศรีอาจ และ
อ.ดร.รัตนา สีดี

คุณภาพในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
อดัมแพค (ประเทศไทย) จากัด

คุณมาลัยทิพย์ จันทร์เทศ
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และ
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับความผูกพันองค์การของพนักงาน
บริษัท เอเชีย โพลีเมอร์เทค จากัด

คุณธวัชชัย นิมา
อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน และ
อ.ดร.รัตนา สีดี

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกาหนดราคาขายส่งชมพู่ทับทิมจันทร์ของ
ประเทศไทยในตลาดประเทศจีน

คุณจูน เสิ้ง
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก และ
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ คุณสุภาลักษณ์ ก้านกิ่ง
ของพนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และ
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

83

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

สถำนที่
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ครั้งที่ 14 ประจาปี พ.ศ. 2557
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหกรรม ประจาปี 2557
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน ครัง้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี
ครั้งที่ 8 “สหวิทยาการงานวิจัยจาก
ท้องถิ่นสู่อาเซียน” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี
การประชุมวิชาการวิจัย ราไพพรรณี
ครั้งที่ 8 “สหวิทยาการงานวิจัยจาก
ท้องถิ่นสู่อาเซียน” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี
การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี
ครั้งที่ 8 “สหวิทยาการงานวิจัยจาก
ท้องถิ่นสู่อาเซียน” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี
การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี
ครั้งที่ 8 “สหวิทยาการงานวิจัยจาก
ท้องถิ่นสู่อาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี
การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย

สถำนที่

การรับรู้ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการใช้บริการซ้าศูนย์การค้า
ชุมชน กรณีศึกษา : เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร

คุณนพดล แบ่งเพชร
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก และ
อาจารย์ ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับความสุขในการทางานของพนักงาน
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

คุณณัธฐาร์ภัค เกตุแก้ว
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้า บริษทั
โมเดอร์น เลดี้ เฮาส์ จากัด

คุณอาไพ ทับทิมทอง
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และ
รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการสู่มาตรฐานอาเซียน
กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
และคณะ

บทบาทที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มตี ่ออาจารย์ที่
ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2552

อาจารย์อภิชาติ การะเวก

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในทรรศนะของประชาชนจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2552

อาจารย์อจั ฉราวรรณ สุขเกิด

การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
“หัวข้อการวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน” และการประชุมวิชาการ
ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย
ครั้งที่ 7
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
“หัวข้อการวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน” และการประชุมวิชาการ
ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย
ครั้งที่ 7
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย

สถำนที่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี
2553

อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม และ
อาจารย์มนสิชา อนุกูล

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี 2555

อาจารย์มนสิชา อนุกูล
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม และ
อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ

ผลกระทบของปัญหาสังคมต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในและ
นอกเขตเทศบาล

อาจารย์ชวาลา ละวาทิน

อิทธิพลของศักยภาพผู้นาชุมชนและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ และ
อาจารย์เบญญภา พึ่งโพธิ์

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการห้องเช่า

รศ.วรุณี เชาวน์สุขุม

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผศ.วิกรานต์ เผือกมงคล

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเพาะปลูกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์
อาจารย์วิกานดา สามัคคีมิตร และ
ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล

การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยงั่ ยืน ครั้งที่ 4
“พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ์
และ อาจารย์ธวัลรัตน์ บุญแก้ว

การประชุมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี
วิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยงั่ ยืน ครัง้ ที่ 4
“พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกกาลังกายที่มีต่อน้าหนักของเด็กปฐมวัยที่มี น้าหนักเกิน
มาตรฐาน
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
“หัวข้อการวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน” และการประชุมวิชาการ
ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย
ครั้งที่ 7
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่ม ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 7 ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
“หัวข้อการวิจัยท้องถิ่นมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน” และการประชุมวิชาการ
ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย
ครั้งที่ 7 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา
รีสอร์ท ชลบุรี

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย

การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณของไทย

อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในยาแผนโบราณของไทย

อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในหอยแครง

อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน

การวิเคราะห์ปริมาณโลหะในเหง้าของพืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคอินดัก
ทีฟลีคัปเปิ้ล พลาสมา-ออฟติคอล อิมัสชั่น สเปกโตรเมทรี

อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน
คุณวรรณวิสา มะลิลา
คุณยลดา ลาหอม และ
คุณสุภาวดี อาจจุฬา
อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน

การศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาสารธรณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การผลิตไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการใช้บริการโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การปนเปื้อนของโลหะหนักในยาดองเหล้า
การออกแบบลายเครื่องประดับศิลปะเส้นด้ายโดยโปรแกรม GSP
ทัศนคติในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้างพ่นยางานเกษตรกรรม
ประสิทธิภาพของครีมย้อมผมจากสารสกัดหยาบจากเปลือกต้น
พะยอมและเปลือกต้นคูน
Chemical Compounds and Effciency of Mirabilis jarapa
Linn. Crude Extract for Tyrosinase Inhibition
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในส่วนประสมการตลาดกับการ
ตอบสนองของผู้สูงอายุในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเขตพื้นที่
ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สถำนที่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 “สร้างองค์
ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน”
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 “สร้างองค์
ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน”
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ
National Research Conference
2014 มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์จินต์จุฑา ขาทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5
อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5
อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และ อาจารย์บุษยา จูงาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 2
อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 2
อาจารย์ณัฐพงษ์ วัฒนศิริพงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.นิศากร สังวาระนที และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
คุณจันทิมา นรดี
สถาบัน ครั้งที่ 2
อาจารย์บุษยา จูงาม และ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 2
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุก
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 “สร้างองค์
อาจารย์วรรณิภา เฉลิมหมู่
ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน”
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ
ราชภัฏจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 “สร้าง
อาจารย์ฉวีวรรณ สังวาลย์
องค์ความรู้ มุง่ สู่อาเซียน”
ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
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งานประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

ชื่อ-สกุล ผู้ทำวิจัย

สถำนที่

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพรนครศรีอยุธยา

อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อซ้าของผู้ซื้อขนมของฝากร้านเอ็ม
เอ็มโมจิ ในจังหวัดนครสวรรค์

อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเลือกผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืนครั้งที่ 1 “พลังงานทดแทน เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่
อาเซียน”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
รายงานสืบเนื่องการประชุมทาง
วิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
การประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตร

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

นักวิจัยดีเด่น ประจาปี 2558
นักวิจัย

รำงวัล

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา
2. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
3. อาจารย์กนกนาฏ พรหมนคร
4. อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
6. อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
7. อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคา
10. อาจารย์ชวาลา ละวาทิน
11. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์

นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ
นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ
นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ
นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ
นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ
นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ
นักวิจัยดีเด่นประเภทดาวรุ่งระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นชนะเลิศด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นชนะเลิศด้านการพัฒนาท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นรองอันดับ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นรองอันดับ 1 ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นรองอันดับ 2 ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัย

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการบริการวิชาการ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น จึงให้ความสาคัญกับการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดฝึกอบรมและจัดทาโครงการด้านบริการ
วิชาการ ตามที่ ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมี ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริก ารวิชาการ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงานร่วมกั บคณะ ศูนย์ ส านั ก ต่างๆ ได้แก่ คณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามแผน จานวน 88 โครงการ (จาแนกรายคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 13 โครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 โครงการ คณะวิทยาการจัดการ 10 โครงการ
คณะครุ ศาสตร์ 16 โครงการ คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร 4 โครงการ คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม 8
โครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 โครงการ และสานักส่งเสริมการเรียนรู้และ บริการวิชาการ 7
โครงการ เพื่อ ส่งเสริมและ พัฒ นาศักยภาพของบุคลากร ชุม ชน และท้องถิ่น ให้กับ กลุ่มเป้าหมายจานวน
6,885 คน กลุ่ม เป้าหมายในการจัดฝึก อบรมได้แก่ นัก เรียน นัก ศึ ก ษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และ
ประชาชนทั่วไป
ผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการบริการวิชาการในรูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สานักส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ และคณะรวมทั้งสิน้
88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด รวมงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 4,552,026.87 บาท คิด
เป็นร้อยละ 94.14 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จานวน 8,085 คน (ที่มา :
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558)
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี 2558
คณะ/หน่วยงำน

จำนวนโครงกำร

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

16
4
8
20
10
13
10
7
88

รวม

โครงการบริการวิชาการที่สาคัญ ประจาปี 2558
ชื่อโครงกำร

วันที่ดำเนินกำร

คณะครุศำสตร์
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนสาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงสาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับครู
แนะแนว “จิตวิทยาแนะแนว: ครู Gen X VS นักเรียน Gen Y
6. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ สาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
7. โครงการค่ายการเรียนรู้สาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน)
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
9. โครงการพัฒนาความรู้ด้านสมดุลภาษา STEM และการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ
10. โครงการจัดงานประชุมวิชาการครุศาสตร์ เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและ
วิชาการด้านการศึกษาสาหรับอาจารย์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น ครัง้ ที่ 5
11. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสาหรับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
12. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
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สถำนที่

14 กุมภาพันธ์ 2558
25 เมษายน 2558
15 กุมภาพันธ์ 2558
26 เมษายน 2558
3 กรกฎาคม 2558
21 - 22 มีนาคม 2558
23 - 24 พฤษภาคม 2558
8 - 9 สิงหาคม 2558
2 พฤษภาคม 2558
9 พฤษภาคม 2558
14 มิถุนายน 2558

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์สระแก้ว

3 พฤษภาคม 2558
10 พฤษภาคม 2558
11 - 12 พฤษภาคม 2558
21 – 23 สิงหาคม 2558
25 – 26 กรกฎาคม 2558

ศูนย์สระแก้ว
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศูนย์สระแก้ว
โรงเรียน ตชด.
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

15 - 16 สิงหาคม 2558
1 - 2 สิงหาคม 2558

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จังหวัดอุบลราชธานี

6 กันยายน 2558

ห้องประชุมราชนครินทร์

29 - 30 สิงหาคม 2558
5 -6, 12 กันยายน 2558
30-31 พฤษภาคม 2558

-
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โรงเรียนวไลยอลงกรณ์

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

วันที่ดำเนินกำร

13. โครงการสอนภาษาจีนให้กับบุคคลทั่วไป
14. โครงการจัดทาฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียน
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ่นสาหรับครู ศิษย์เก่าและ
ผู้สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย
16. โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียงผลิตเจลล้างมือ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1. โครงการตามแนวพระราชดาริ โครงการหญ้าแฝก
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาโดนัทยีสต์และสังขยาใบเตย
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาช็อคโกแลตมัฟฟินและบราวนี่
คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
5. โครงการบริการวิชาการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. โครงการบริการวิชาการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. โครงการบริการวิชาการอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารเพื่อชุมชน
7. โครงการบริการวิชาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อชุมชน
8. โครงการบริการวิชาการอบรมวิชาชีพเซรามิกส์เพื่อสนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
10. โครงการบริการวิชาการสายอาชีพช่างอุตสาหกรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง : การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสิ่งพิมพ์และเอกสาร
11. โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องจักรกลตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนทางด้านศิลปะการแสดง
2. โครงการบริการวิชาการ เพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่แนวพระราชดาริ
3. โครงการบริการวิชาการด้านจิตวิทยาแก่ชุมชน (ครอบครัวสุขสันต์ สานฝัน
ชุมชน)
4. โครงการอ่านได้ (ใจ) ความ (สุข) และรู้ใช้นวัตกรรม
5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น Road to U (เตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นม.6) ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
6. โครงการจิตวไลยห่วงใยชุมชน (วัยว้าวุ่น)
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตรกรรมภาพคนเหมือน
8. โครงการบริการวิชาการด้านจิตวิทยาแก่ชุมชน (Brain Fit พิชิตเป้าหมาย)
9. โครงการบริการวิชาการด้านจิตวิทยาแก่ชุมชน (อนาคตของหนู)
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นรูปและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
11. โครงการจิตวไลยห่วงใยชุมชน (วัยชรา)
12. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน (Happiness Delivery)
13. โครงการ การให้ความรู้วิธีการบรรเลงเพลงร็อค
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สถำนที่

14, 21, 28 มีนาคม 2558 อบต. พยอม
และ 4 เมษายน 2558
26 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนปัณณวิชญ์
2 - 8 มีนาคม 2558
ห้องประชุมราชนครินทร์
23 ธันวาคม 2557

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

3 กันยายน 2558
7 กุมภาพันธ์ 2558
1 มีนาคม 2558
22 สิงหาคม 2558

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
จ.พระนครศรีอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อบต.ชีน้าร้าย จ.สิงห์บุรี
คณะเทคโนโลยี การเกษตร

22 ตุลาคม 2557
28 มิถุนายน 2558
29 - 30 กรกฎาคม 2558
28 กรกฎาคม 2558
17 มีนาคม 2558

ชุมชนสวนพริกไทย
ชุมชนวัดธรรมนาวา
สถานพักฟื้นบางปู
สถานพักฟื้นบางปู
สถานพักฟื้นบางปู

31 มีนาคม - 3 เมษายน
2558
26 พฤศจิกายน 2557

หอประชุมวไลยอลงกรณ์

25 กุมภาพันธ์ 2558

สถานพักฟื้นบางปู

17 พฤศจิกายน 2557

สถานพักฟื้นบางปู

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 69
จังหวัดปทุมธานี
19 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวทิ ยา
ภูมิ”
3 ธันวาคม 2557
วัดเสด็จ ตาบลสวนพริกไทย
จังหวัดปทุมธานี
24 ธันวาคม 2557
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว
29 - 30 มกราคม 2558 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สาย
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
บารุง”
11 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องอเนกทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ลานกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนวัดธรรมนาวา
จ.พระนครศรีอยุธยา
2 - 3 เมษายน 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 เมษายน 2558
ศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุวาสนะเวสม์
16 มิถุนายน 2558
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
จ.ปทุมธานี
24 - 25 มิถุนายน 2558 หอประชุมวไลยอลงกรณ์
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ดำเนินกำร

สถำนที่

14. โครงการ การให้ความรู้วิธีการบรรเลงเพลงป็อบ
15. โครงการบริการวิชาการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูมัธยม (เรื่อง
กฎหมายอาญาที่ครูควรรู้)
16. โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมการอ่าน

ชื่อโครงกำร

24 - 25 มิถุนายน 2558
27 มิถุนายน 2558

17. โครงการบริการวิชาการวันรพี

24 สิงหาคม 2558

18. โครงการบริการวิชาการ English on Stage

10 พฤศจิกายน 2557
15 ธันวาคม 2557
13-14, 20-21
มิถุนายน 2558
25 มิถุนายน 2558

หอประชุมวไลย
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดธรรมนาวา
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ห้องประชุม 1 (8406)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชุมชนหมู่ 9 บ้านเขาสิงโต
ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์ อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

1 กรกฎาคม 2558

19. โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน
20. โครงการให้ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงแก่ชุมชน
คณะวิทยำกำรจัดกำร
1. โครงการสัมมนาพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)
ประจาปี 2557
2. โครงการสร้างนักทาหนังรุ่นใหม่ (เปลี่ยนผู้ชมเป็นสร้าง) ครั้งที่ 1-3

29 ตุลาคม 2557

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครั้งที่ 1 27-28 ก.พ. 58

ครั้งที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม
ครั้งที่ 2 11-12 มีนาคม 58 ครั้งที่ 2 โรงเรียนอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 3 16-18 มีนาคม 58 ครั้งที่ 3 โรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
7 - 8 มกราคม 2558
คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรศรีพรรณ
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
27 มกราคม 2558
ห้องประชุมชุมชนคลองห้า
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
14 - 15 มกราคม 2558 คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์ม
ไส้เดือน จ.สมุทรปราการ
27 พฤษภาคม 2558
ลานอเนกประสงค์ สานักส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและให้
การศึกษาตามอัธยาศัย จ.สระบุรี
31 ตุลาคม 2558
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 2558 หอประชุมวไลยอลงกรณ์
30 - 31 มีนาคม 2558
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วตาบล
สวนพริกไทย ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จ.สุพรรณบุรี
28 พฤษภาคม 2558
คณะวิทยาการจัดการ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจสินค้าชุมชน

4. โครงการพัฒนาวิชาชีพการประดิษฐ์และการทาของชาร่วย
5. โครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรรมชุมชน
(คลอง 5)
6. โครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
7. โครงการบริการวิชาการความรู้ทางด้านบัญชีสาหรับกลุ่มเกษตรกร
8. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
9. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

10. โครงการปลูกผักสวนครัว ลดค่าใช้จ่าย
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ตุลาคม 2558

2. โครงการบริการวิชาการฝึกปฏิบัติด้านอาหารและศิลปะประยุกต์ด้วย
จิตอาสาคหกรรมศาสตร์
3. โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน
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3 เมษายน 2558
2 ธันวาคม 2557
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โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
กลุ่มแม่บ้าน ต.ชีน้าร้าย จ.สิงห์บุรี
โรงเรียนวัดบางปูน ต.ชีนาร้
้ าย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงกำร

วันที่ดำเนินกำร

4. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป

สถำนที่

18 - 29 ธันวาคม 2558

5. โครงการบูรณาการงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
6. โครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
7. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลโรงเรียนและโภชนาการที่สมวัย
8. โครงการบริการวิชาการชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพประชาชนแข็งแรง สุขใจ
ห่างไกลโรค

โรงเรียนวัดศิริจันทราราม
ต.คลองห้า อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
17 มิถุนายน 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลชีน้าร้าย
จ.สิงห์บุรี
28 ธันวาคม 2558
วัดพืชนิมิต ปทุมธานี
4, 19 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โรงเรียนเทศบาล 2
จ.สมุทรปราการ
4, 19 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โรงเรียนเทศบาล 2
จ.สมุทรปราการ
7 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
คลองห้า จ.ปทุมธานี
28 กุมภาพันธ์ 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลชีน้าร้าย
จ.สิงห์บุรี
23 มิถุนายน 2558
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว
30 - 31 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนวไลย อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี
17 มิถุนายน 2558
ชุมชนสวนพริกไทย

9. โครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้เรื่องลดโรค ลดเสี่ยง ลดอันตรายจาก
โรคพฤติกรรม
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อ
สุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
11. โครงการห้องเรียนธรรมชาติรุ่น 6
12. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ชุมชนศาลาแดงเหนือ 28 พฤษภาคม 2558
จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนตาบลสวนพริกไทย
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
3. โครงการบริการวิชาการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทางในการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน
5. โครงการนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6. โครงการนิทรรศการและกิจกรรมเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร
7. โครงการนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8. โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว
9. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาศูนย์เรียนรู้สมุนไพรในชุมชน
บ้านดงบัง ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
10. โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร
1. โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนตาบลคลองห้า
2. โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
3. โครงการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. โครงการปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการเทคนิคการทาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
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10 มีนาคม 2558
28 พฤษภาคม 2558
21 มีนาคม 2558
3 - 4 ธันวาคม 2557

ชุมชนศาลาแดงเหนือ
ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนตาบลสวนพริกไทย
จ.ปทุมธานี
โรงเรียนสามโคก ตาบลบ้านงิ้ว
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
บริษัท พี.ที.จี. กรุ๊ป จากัด
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

13 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3 - 4 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

6 มีนาคม 2558

28 มีนาคม 2558

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
บ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว
ชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

22 พฤศจิกายน 2557
8 กุมภาพันธ์ 2558
16 ธันวาคม 2557
25 พฤศจิกายน 2557
22 - 23 มกราคม 2558
28 พฤศจิกายน 2557
24 – 25 พฤศจิกายน 57

อบต.คลองห้า จ.ปทุมธานี
สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี
ชุมชนตาบลระแหง
รร.เจ้าฟ้าสร้าง จ.อยุธยา
รร.ตชด.3 แห่ง จ.สระแก้ว
รร.วัดศิริจันทาราม จ.ปทุมธานี
รร.วไลย จ.ประจวบคีรีขันธ์

27 กุมภาพันธ์ 2558
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การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ปถั มภ์ ได้ ให้ ความส าคั ญ เรื่องการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท่องเที่ยว มีการดาเนินงานของสานักศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะ และหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย จัดทาแผนกลยุทธ์กาหนดนโยบายด้านการทานุบารุง ศิลปและวัฒนธรรม มีก ารจัดทาแผน
งบประมาณโครงการไว้ใ นแผนปฏิบ ัต ิง านของแต่ ล ะคณะ และหน่ ว ยงาน มี กิ จ กรรมการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวนทั้งสิ้น 64 กิจกรรม โดยจาแนกเป็นคณะต่างๆ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ 7 กิจกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 กิ จ กรรม คณะวิท ยาการจัดการ 11 กิ จ กรรม คณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 8 กิ จ กรรม คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม 6 กิ จ กรรม คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร 7 กิ จ กรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 กิจกรรม และกองพัฒนานักศึกษา/สานักศิลปวัฒนธรรม 10 กิจกรรม
มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นด้านศิล ปวัฒนธรรม ศาสนา ทุกคณะมีแผนงานโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
มีกิจกรรมร่วมกันของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เช่น โครงการวันสาคัญของชาติ โครงการ
จัดนิทรรศการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัด
สุพรรณบุรี โครงการสาธิตการปั้นตุ่มสามโคก เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในงานรวมพลคนเชื้อสายรามัญ
โครงการท่องเที่ยวร่องรอยกาลเวลาทัศนาเมืองดอกบัว เป็นต้น
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กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี 2558
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ/หน่วยงำน

จำนวนกิจกรรม
7
10
11
8
6
7
5
10
64

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กองพัฒนานักศึกษา/สานักศิลปวัฒนธรรม
รวม

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

กิจกรรมเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจุดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
ทุ ก คณะมี แผนงานโครงการด้านศิล ปวัฒ นธรรม มี กิ จ กรรมร่วมกั นของอาจารย์ บุคลากร นัก ศึก ษา และ
ประชาชน เช่น โครงการวันสาคัญของชาติ โครงการจัดนิทรรศการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการศึกษา
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสาธิตการปั้นตุ่มสามโคก เพื่อทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมในงานรวมพลคนเชื้อสายรามัญ โครงการท่องเที่ยวร่องรอยกาลเวลาทัศนาเมืองดอกบัว
เป็นต้น
นอกจากนี้สานักศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนา
นั ก ศึ ก ษา โดยใช้ มิ ติ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมจั ด กิ จ กรรม โครงการ และมี ก ารประเมิ น ทุ ก โครงการตลอด
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 เช่ น กิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ทางศาสนา กิ จ กรรมวั น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
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กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงกำร

ระยะเวลำ

คณะครุศำสตร์
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี”ลอยกระทง”
2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “วันกตัญญูครูในดวงใจ”
3. โครงการวัฒนธรรมไทย “ทาบุญคณะครุศาสตร์”
4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน ครัง้ ที่ 2
5. โครงการวันไหว้ครู คระครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
6. โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ
7. โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณี รดน้าขอพรผู้ใหญ่
สายใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
(ลอยกระทง)
3. โครงการดวลศิลป์

5 พฤศจิกายน 2557
14 มกราคม 2558
21 มกราคม 2558
18 กุมภาพันธ์ 2558
17 กันยายน 2558
25 กันยายน 2558
22 เมษายน 2558

ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 2
ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 2
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์

16 ตุลาคม 2557
6 พฤศจิกายน 2557

หอประชุมวไลยอลงกรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2557

ลานวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์ จ.ปทุมธานี
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์ จ.ปทุมธานี
วัดฉาง วัดบางโพธิ์ วัดบางนา วัดไก่เตี้ยและ
วัดสามโคก จ.ปทุมธานี
พระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอรพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

4. โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ (ถนนคนเดิน)

23 เมษายน 2558

5. โครงการเที่ยวท่องร่องรอยกาลเวลา ทัศนาเมืองดอกบัว
6. โครงการทานุบารุงสงเสริมวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง
7. โครงการการเรียบเรียงดนตรีร่วมสมัย
8. ให้ความรู้ด้านศิลปะการแสดงแก่ชุมชน
9. โครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2558

21 มิถุนายน 2558
24 มิถุนายน 2558
24 - 25 มิถุนายน 2558
25 มิถุนายน 2558
26 กรกฎาคม 2558

10. โครงการวางพวงมาลาวันรพี

7 สิงหาคม 2558

คณะวิทยำกำรจัดกำร
1. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนตลาดโบราณบางพลี
จ.สมุทรปราการ (สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป)
2. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนตลาดโบราณบางพลี
จ.สมุทรปราการ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนตลาดบ้านใหม่
จ.ฉะเชิงเทรา (สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป)
4. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนตลาดบ้านใหม่
จ.ฉะเชิงเทรา (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)
5. โครงการนิทรรศการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย
6. โครงการวางพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระราช
ปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ
7. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี
จ.สุพรรณบุรี (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
8. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี
จ.สุพรรณบุรี (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน)
9. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี
จ.สุพรรณบุรี (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)
10. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี
จ. สุพรรณบุรี (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

สถำนที่

7 ตุลาคม 2557

ตลาดโบราณบางพลี จ.สมุทรปราการ

7 ตุลาคม 2557

ตลาดโบราณบางพลี จ.สมุทรปราการ

29 พฤศจิกายน 2557

ตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

29 พฤศจิกายน 2557

ตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

3 - 4 ธันวาคม 2557
15 กุมภาพันธ์ 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558

หอประชุมวไลยอลงกรณ์
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ
สามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

5 มีนาคม 2558

สามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

18 มีนาคม 2558

สามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

25 เมษายน 2558

สามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
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ชื่อโครงกำร
11. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี
จ.สุพรรณบุรี (สาขาวิชาการบัญชี)
คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
1. โครงการประกวดอาหาร Makro Horeca Challenge 2014
2. โครงการรวมพลคนเชื้อสายมอญรามัญ
3. โครงการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
5. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
6. โครงการเข้าร่วมแข่งขันประกวดเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์
ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6
7. โครงการถวายเทียนพรรษา
8. โครงการวิทย์ศิษย์มคี รู
คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
1. โครงการสาธิตการปั้นตุ่มสามโคกเพื่อทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรมในงานรวมพลคนเชื้อสายรามัญ จ.ปทุมธานี
2. โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไถ่ชีวิตโค เพื่อเป็นพระราชกุลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. โครงการกิจกรรม 3 ดี กิจกรรมวันลอยกระทง
4. โครงการแสดงผลงานเครื่องปั้น ดินเผา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ครั้งที่ 4
5. โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
6. โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1.โครงการวันลอยกระทง
2. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่วฒ
ั นธรรม
3. โครงการทาบุญขึ้นปีใหม่
4. โครงการวันสงกรานต์
5. โครงการบายศรีสู่ขวัญ
6. โครงการแห่เทียนพรรษา
7. โครงการไหว้ครู
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
1. โครงการกิจกรรมรวมพลคนเชื้อสายรามัญ เล่าขานตานาน
เมืองสามโคก 385 ปี และประเพณีลอยกระทง
2.โครงการอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
3. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชดาริการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง
4. โครงการนิทรรศการเจ้าฟ้าวิชาการ
5. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
กองพัฒนำนักศึกษำ/สำนักศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการรวมพลคนเชื้อสายรามัญ จ.ปทุมธานี
2. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
4. โครงการวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. โครงการสงกรานต์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “200 ปี
จังหวัดปทุมธานี”

ระยะเวลำ
6 พฤษภาคม 2558

สถำนที่
สามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

20-31 ตุลาคม 2557
31 ตุลาคม –
2 พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2557
7 - 14 กรกฎาคม 2558
9 - 10 กรกฎาคม 2558

อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

22 กรกฎาคม 2558
18 กรกฎาคม 2558

วัดนรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

31 ตุลาคม –
2 พฤศจิกายน 2557
3 - 4 พฤศจิกายน 2557

บริเวณวัดสิงห์ พิพิธภัณฑ์โอ่งสามโคก เทศบาล
สามโคก จ.ปทุมธานี
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
บริเวณหน้าสระน้าเรือนเจ้าฟ้า
ประเทศไต้หวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

6 พฤศจิกายน 2557
หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ชั้นล่าง อาคาร 100 ปีฯ
2 สิงหาคม 2557
19 สิงหาคม 2558

โรงยิมเนเซี่ยม 3
ห้อง 9404 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 พฤศจิกายน 2557
3 - 4 ธันวาคม 2557
25 ธันวาคม 2557
9 เมษายน 2558
6 สิงหาคม 2558
26 สิงหาคม 2558
18 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วัดธรรมนาวา จ.พระนครศรีอยุธยา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

31 ตุลาคม 2557,
6 พฤศจิกายน 2557
3 ธันวาคม 2557
3 ธันวาคม 2557

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

15 กุมภาพันธ์ 2558
2 เมษายน 2558

หอประชุมวไลยอลงกรณ์
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

31 ตุลาคม –
2 พฤศจิกายน 2557
6 พฤศจิกายน 2558
3 - 5 ธันวาคม 2558
1 กันยายน 2558
3 - 7 เมษายน 2558

บริเวณวัดสิงห์ จ.ปทุมธานี
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ชื่อโครงกำร
ระยะเวลำ
สถำนที่
1. โครงการพัฒนาสุนทรียะทางศิลปวัฒนธรรม
31 พฤศจิกายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
2. โครงการอบรมมารยาทไทย
13 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
3. โครงการทาบุญครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย
19 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
4. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศ 8 - 14 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศไต้หวัน
และต่างประเทศ
5. โครงการสร้างความร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
30 กรกฎาคม –
จ.อุบลราชธานี
ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา)
1 สิงหาคม 2558
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558
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การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็น
ที่ จะต้ องพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนให้มี จิตส านึก มุ่ งมั่ นในการท าหน้าที่ และมี
พฤติกรรมในการทางานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของชาติและความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น
มหาวิท ยาลัย ได้จัดให้มี โ ครงการฝึก อบรมการเรียนรู้เ พื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ มี ก ารน้อมนา
พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานให้แก่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในโอกาสต่างๆ มาจัดทาโครงการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ
นอกจากนี้ยังได้จัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุ ณภาพชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในการดาเนินงานโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตามที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนั้น สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
เป็ นหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในการด าเนิ นงานร่ วมกั บคณะต่ างๆ ได้ แก่ คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิท ยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมีแผน
ในการดาเนินงานโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ และได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย จานวน 13 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 898,090 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการต่างๆ ได้แก่ นัก ศึก ษา ประชาชน ข้าราชการ บุคลากร กลุ่ม เกษตรกร และประชาชน
รวมจ านวนทั้ ง สิ้น 888 คน เพื่ อ ให้ก ลุ่ม เป้าหมายเหล่านี้ได้พัฒนาความรู้ รู้จัก การแก้ ปัญ หาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กิจกรรมการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริของหน่วงงาน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ/วิทยำลัย

จำนวนกิจกรรม
1
3
1
1
1
1
1
4
13

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รวม

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

โครงการด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
ประจาปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงกำร

วันที่ดำเนินกำร

คณะครุศำสตร์
1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
2. โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน
3. โครงการพัฒนาจิตอาสา รู้คุณค่าความพอเพียง

สถำนที่

21 - 22 มีนาคม 2558
ศูนย์สระแก้ว
23 - 24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์สระแก้ว
8 - 9 สิงหาคม 2558
ศูนย์สระแก้ว
24 - 25 ธันวาคม 2558
13-14,20-21
มิถุนายน 2558

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จ.สระแก้ว

25 - 26 พฤษภาคม 2558 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จ.เพชรบุรี

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
1. โครงการพั ฒ นาศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ชุ มชนต าบลสวน 10 มีนาคม 2558
พริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
คณะวิทยำกำรจัดกำร
1. โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
เพื่อสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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ตาบลสวนพริกไทย
จังหวัดปทุมธานี

30-31 มีนาคม 2558

อบต.สวนพริกไทย
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

28 กุมภาพันธ์ 2558

องค์การบริหารส่วนตาบลชีน้า
ร้าย จังหวัดสิงห์บุรี
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ชื่อโครงกำร

วันที่ดำเนินกำร

คณะเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
1. โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมเครื่องจักรกล
25 กุมภาพันธ์ 2558
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
1. โครงการตามแนวพระราชดาริ: โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก
3 กันยายน 2558
เพื่อบริการชุมชน
สำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร
10. โครงการการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน 16 ธันวาคม 2557
ตาบลระแหง)
11. โครงการปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
25 พฤศจิกายน 2557
12. โครงการปลูกฝังการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22 – 23 มกราคม 2557
13. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2558

สถำนที่
สถานพักฟื้นบางปู
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.ระแหง จ.ปทุมธานี
ชุมชนดงบัง จ.ปราจีนบุรี
หมู่5 สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จ.อยุธยา

โครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

สานักส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดทาโครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิ พ ลอดุล ยเดช ในวโรกาสครองราชย์ครบ 69 พรรษา วั นที่ 9 มิ ถุนายน 2558 และ
มีพระชนมายุ ครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้เรียนรูต้ ามรอย
เบื้องพระยุคลบาท ตามศาสตร์ของพระราชา ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการทรงงานต ามแนว
พระราชดาริ และสามารถน้อมนาการพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ บูร ณาการต่อยอดมาใช้ในการเรียน
การสอนแก่นักศึกษา ประชาชน และมหาวิทยาลัยได้ ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 4 และวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีอาจารย์เข้ารับ
การอบรม จานวนทั้งสิ้น 110 คน

100

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

ประเมินผลการดาเนินงาน

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการสารวจความพึงพอใจ
ของนิสิต นักศึกษา ต่อสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สถาบั น วิ จั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ง มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ในการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
และการส ารวจความพึ ง พอของนิสิต นั ก ศึ ก ษาต่ อสถาบัน อุด มศึก ษา ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2557
ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐได้กาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจ 2 ส่วน คือ (1) การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต โดยสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้ แก่ นายจ้าง / ผู้ประกอบการ / ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับบัณฑิต และ (2)
การสารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา โดยสัมภาษณ์นักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อที่ ส านัก งาน ก.พ.ร. จะได้นาผลการส ารวจดัง กล่าวไปใช้ป ระกอบการปฏิบัติร าชการตามคารับ รอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุ ดมศึกษา รวมทั้งจะได้นาข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ ได้ จ ากการสารวจไปใช้
ปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตต่อบัณฑิต และการสารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สรุปได้ดังนี้
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1. ความพึ งพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต คะแนนที่ ได้จากการสารวจอยู่ที่ 4.5198 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 90.40 เมื่อนามาเที่ยบกับเกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 5.0000
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจมาก โดยที่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ 4.6640 ด้านความรู้ความสามารถ
พื้นฐาน ไดรับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ 4.4527 และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ได้รับคะแนน
จากการสารวจ เท่ากับ 4.4270
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึก ษาต่อสถาบันอุดมศึกษา คะแนนที่ได้จากการสารวจอยู่ที่ 3.8833
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.67 เมื่อนามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินของสานักงาน ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 3.5340
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจ โดยที่ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ได้รับคะแนนจากการสารวจเท่ากับ 3.9655 และด้านการให้บริการ ได้รับคะแนนจากการสารวจ
เท่ากับ 3.9511 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุ ก ประเด็นได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจ
ประเด็นที่รับคะแนนความพึงพอใจสูงกว่าประเด็นอื่นๆ คือ อาจารย์ผู้สอน ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ
4.0521 รองลงมาคือ สถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอน ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ 3.9686
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ 3.9349 และสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ 3.9349 ตามลาดับ
2.2 ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา มีประเด็นที่ใช้เป็นตัวชี้วัด 2 ประเด็น ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นได้รับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจ คือ การให้บริการทั่วไป ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ
3.9368 และการให้บริการด้านวิชาการ ได้รับคะแนนจากการสารวจ เท่ากับ 3.8833
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตำรำงสรุปผลคะแนนของผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วย

มิติภำยนอก
กำรประเมินประสิทธิผล
1 นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
2 ภารกิจหลักของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา
3.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
3.2 การผลิตบัณฑิต
3.3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.4 การวิจัย
3.5 การบริหารทางวิชาการแก่สังคม
3.6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กำรประเมินคุณภำพ
4 คุณภาพการให้บริการ
4.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
4.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
มิติภำยใน
กำรประเมินประสิทธิ
5 การเบิกจ่ายงบประมาณ
5.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
5.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
6 การประหยัดพลังงาน
กำรพัฒนำสถำบัน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับการบริหารและ
7
การจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับระบบและกลไก
8
การประกันคุณภาพ
น้ำหนักรวม

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรประเมิน
5

ผลกำร
ดำเนินงำน

55

ค่ำคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง
น้ำหนัก

4.5087

ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกั บการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจั ดการภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ระดับ

10

1

2

3

4

5

3.5931

3.5931

0.3782

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

5.0000
4.2880
5.0000
3.9850
5.0000
5.0000

5.0000
4.2880
5.0000
3.9850
5.0000
5.0000
4.2670

0.3947
0.3385
0.3947
0.3146
0.3947
0.3947

65
65

70
70

75
75

80
80

85
85

90.40
77.67

5.0000
3.5340

0.2632
0.1860

(45)
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10
(10)
5
5
10
(5)
2.5
2.5
5
20

3.2500
70
87
1

73
89
2

76
91
3

79
93
4

82
95
5

9.84
76.85
3.5000

5.0000
1.0000
3.5000
4.4015

0.1316
0.0263
0.1842

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.8030

4.8030

0.5056

ระดับ

10

1

2

3

4

5

4.0000

4.0000

0.4211

95

คะแนนรวม

ผลคะแนน ณ สิงหาคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ประจาปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

I

P

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
5
2.90
5.00
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
3
4.38
5.00
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
1
5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
3
4.48
รวม
13
3.39
4.86
ผลการประเมิน
พอใช้
ดีมาก
ที่มา : รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : (SAR) ประจาปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

O
2.10
4.64
3.95
3.56
ดี

คะแนน
เฉลี่ย
3.58
4.67
5.00
5.00
4.32
4.22

ผลกำรประเมิน
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินได้วิเคราะห์จุดแข็งและเสนอแนวทางเสริมจุดแข็ง รวมถึงจุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
1. เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห่งเดียวที่ได้รับพระราชทานนามต่อท้ายว่า ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. บุคลากรในสายวิชาการมีศักยภาพสูง
3. มีโครงการด้านบริการวิชาการแก่สงั คมจานวนมากและมีความหลากหลายในระดับชุมชน
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. ควรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ เพื่อเชิดชูเกียรติพระองค์ท่าน ซึ่ง
พระนามทานเป็นนานของมหาวิทยาลัย อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการเร่งรัดการเข้าสู่ตาแหน่งผลงานทางวิชาการ ด้วยการกาหนดการ
ให้รางวัลแก่ผทู้ ี่สามารถได้ตาแหน่งทางวิชาการในเวลาที่กาหนด หรือมีผลงานที่โดดเด่น เช่น เพิ่มเงินรางวัล
เป็นสองเท่า การเลือ่ นขั้น เลื่อนเงินเดือนแบบก้าวกระโดด
3. เพิ่มการบูรณาการ บริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยและการเรียนการสอน โดย
3.1 จัดทา MOU กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3.2 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรเป็นมติจาก
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมสาคัญในรอบปี 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมสาคัญในรอบปี 2558
สัปดาห์วิชาการ 2558 “การเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21” งานสัปดาห์วิชาการ
15-17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันกีฬาภายในลูกเจ้าฟ้าเกมส์
18 มีนำคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 13 “ดอกคูณเกมส์”
28-29 มีนำคม พ.ศ. 2558

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษำยน พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
28 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กีฬาครอบครัวตัวน้อย โรงเรียนสาธิตฯ
24 กรกฎำคม พ.ศ. 2558

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2558 โรงเรียนสาธิตฯ
29 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสาธิตฯ
11 สิงหำคม พ.ศ. 2558

ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2558
12 สิงหำคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่
18 มีนำคม พ.ศ. 2558
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รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย และทาบุญหอพักนักศึกษา
29 สิงหำคม พ.ศ. 2558

113

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2558
17 กันยำยน พ.ศ. 2558

เปิดโลกชมรม
30 กันยำยน พ.ศ. 2558

กีฬาหอพักนักศึกษา ประจาปี 2558
24 ตุลำคม พ.ศ. 2558
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2558
17 กันยำยน พ.ศ. 2558

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา
1 ธันวำคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
24 ตุลำคม 2558
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและเทิดพระเกียรติฯ
2 ธันวำคม พ.ศ. 2558
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
คณะครุ ศ ำสตร์ : โครงกำรเฉลิ มพระเกี ยรติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำอยู่ หั ว ในวโรกำสเฉลิ มพระชนมำยุ
88 พรรษำ (วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม
2558 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์)

คณะวิทยำกำรจัดกำร : "มนต์เสน่ห์ธรรมคีตำ" เทศนำมหำชำติพระเวสสันดรชำดก (19 ตุลาคม 2557)

คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี : กำรประชุ ม กี ฬ ำเครื อ ข่ ำ ยคณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี 2558
(8 กันยายน 2558)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม : คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจำปี
(15 กันยายน 2558)

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร : กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (7 กุมภาพันธ์ 2558)

คณะมนุษยศำสตรและสังคมศำสตร์ : กำรแข่งขัน กีฬำ HUSO Freshmen Exclusive Sports 2015 (16-20
พฤศจิกายน 2558)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร : นักศึกษำแลกเปลี่ยน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน CIM Trip Expand your
horizon (19-30 ธันวาคม 2558)

มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว : งำนสืบสำนวัฒนธรรมเบื้องบู รพำ
และงำนกำชำดจังหวัดสระแก้ว (1-7 ธันวาคม 2557)

บัณฑิตวิทยำลัย : โครงกำรพัฒนำจริยธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (8 มีนาคม 2558)
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สำนักงำนอธิกำรบดี : ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (22 ธันวาคม 2558)

ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ำรวิ ช ำกำร : สั ป ดำห์ รั บ ขวั ญ สู่ ร ำชพฤกษ์ ช่ อ ใหม่ สู่ ว ไลยอลงกรณ์
(3-7 สิงหาคม 2558)

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ : นิทรรศกำร "กระทงลดโลกร้อน" (18-25 พฤศจิกายน 2558)
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สถำบัน วิจัยและพัฒนำ : งำนมหกรรมงำนวิจัยแห่งชำติ 2558 (Thailand Research EXPO 2015) (16-20
สิงหาคม 2558)

ส ำนั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : โครงกำรเผยแพร่ แ ลกเปลี่ ยนศิล ปะและวั ฒ นธรรมไทย ณ ประเทศไต้ห วั น (8-14
กรกฎาคม 2558)

ศูนย์ภำษำ : ค่ำยภำษำอังกฤษ LC VRU English Camp (14 พฤศจิกายน 2558)

121

ANNUAL REPORT 2015
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองพัฒนำนักศึกษำ : พิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (17 กันยายน 2558)

ส ำนั ก มำตรฐำนและจัด กำรคุณภำพ : อบรมเชิ งปฏิ บั ติก ำรและให้ ควำมรู้ เกณฑ์ มำตรฐำนตั วบ่ งชี้ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ (IQA) (22 มกราคม 2558)
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แผนที่การเดินทาง
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คณะผู้จัดทารายงานประจาปี 2558
ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.สมบัติ
อาจารย์ ดร.สุพจน์
รศ.ศศินันท์
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี
ผศ.ดร.สอาด
ผศ.สุวิทย์
ผศ.อิงอร
นางนงลักษณ์

คชสิทธิ์
ทรายแก้ว
เศรษฐวัฒน์บดี
เกียรติศริ ิ
บรรเจิดฤทธิ์
ฉุยฉาย
วงษ์ศรีรักษา
สมณะ

คณะทางาน :
นางนงลักษณ์
นางสาวเพียงใจ
นางสาวณัฏฐา
นางสาวเนตรศรินทร์
นางสาวอรอุมา
นางสาววชิราพร
นายแทนคุณ

สมณะ
เสือเอก
ปั้นอยู่
พิมพ์จันทร์
พรหมน้อย
สมอทอง
วงค์ษร

เรียบเรียงจัดทารูปเล่ม :
นายแทนคุณ

วงค์ษร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 330, โทรศัพท์/โทรสาร 0-2529-1979
http://plan.vru.ac.th
จัดพิมพ์โดย :
ศูนย์เรียนรูก้ ารผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทร.0-2529-0674-7 ต่อ 127 หรือ 0-2909-1753
ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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