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...
ายงานประจำป 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จัดพิมพเพื่อเผยแพรผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ
2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) ของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานในรอบปที่ผานมามหาวิทยาลัยไดดำเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ ในภาพรวมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมุงเนน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การวิจัยและการพัฒนา การใหบริการวิชาการแกสังคมและการพัฒนาทองถิ่นแบบยั่งยืน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร
และการจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
ผลงานและความภาคภูมิใจในรอบปท่ผี านมา สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย ที่มุงมั่นเพื่อไปสูเปาหมายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ไดกำหนดไว
ความสำเร็จที่ผานมาถือเปนความสำเร็จที่เกิดจากบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย
ที่ไดรวมคิด รวมทำ เพื่อใหพรอมที่จะพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกทาน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ไดใหการสนับสนุน
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวา
จะไดรับความรวมมือรวมใจ และความสนับสนุนดวยดีเชนนี้ตลอดไป

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
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»ÃÑªÞÒ

วิชาการเดน เนนคุณธรรม นำทองถิ่นพัฒนา
กาวหนาดวยเทคโนโลยี
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นและสังคม รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
¾Ñ¹¸¡Ô¨

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติตามที่กำหนด
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในมาตรา 8 ความวาในการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกำหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น อีกทั้ง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาว จะตองใหมีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมี
จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
เพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
2
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6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
ทองถิ่น และองคการอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิด
การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สงสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
à»‡Ò»ÃÐÊ§¤

1. ครูและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีความสามารถและมีคุณธรรมในการจัดการศึกษา
ที่ใหโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกชุมชน และทองถิ่นที่สอดคลองกับการขาดแคลนและ
การพัฒนากำลังคนของประเทศและมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
2. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูและการเพิ่ม
ศักยภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางสังคมใหแกชุมชน และทองถิ่นในการ
พัฒนาประเทศ
4. สงเสริมการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความตองการของ
สังคมชุมชน และทองถิ่นเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. มีความสามารถในการสงเสริม พัฒนา อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและรักษา
ทุนทางสังคม
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การวิจัยและพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
การพัฒนาทองถิ่นแบบยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร
และการจัดการภายในองคกร

μÃÒ»ÃÐ¨ÓÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย เปนรูปวงรี 2 วงซอนกัน ระหวาง
วงรีสวนบน เขียนเปนอักษรภาษาไทยวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
สวนลางเขียนเปนอักษรภาษาอังกฤษวา VALAYA ALONGKORN RAJABHAT
UNIVERSITY ภายใตวงรีดานในมีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบดวย
วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปน อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออก
โดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน
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สีน้ำเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกำเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนคา แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยูในแหลงธรรมชาติ
และมีสภาพแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง แทนคา ความเจริญรุงเรืองทางปญญา
สีสม แทนคา ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ÊÕ»ÃÐ¨ÓÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร ซึ่งเปนองคประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย
µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨ÓÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

“ตนราชพฤกษ”
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia ﬁstula Linn
ชื่อวงศ CAESALP INIACEAE / LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding Pine Tree, Purging Cassia
ชื่อทองถิ่น ภาคเหนือ เรียก ลมแลง ภาคกลาง เรียก ชัยพฤกษ, ราชพฤกษ ภาคอีสาน เรียก คูน
ภาคใต เรียก ออดิบ
คติความเชื่อ ชัยพฤกษ หรือราชพฤกษ เปนไมที่มีคุณคาสูง เปนไมมงคลนาม นิยมใชในพิธีสำคัญตางๆ
และอินธนูของขาราชการพลเรือนก็ปกดิ้นทองเปนรูปชอชัยพฤกษ
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

2551

5

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÇäÅÂÍÅ§¡Ã³ ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ

ประวัติ... มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอการศึกษาของกุลสตรีไทย
จึงประทานอาคารพรอมที่ดิน ประมาณ 4 ไร ใหกระทรวง
ศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2475 ปจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เดิมบาน
และที่ดินเปนของพระยาแพทยพงษาวิสุทธาธิบดี (สุน สุนทรเวช)
โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.7 - 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยคนแรก คือ
อาจารยนิลรัตน บรรสิทธิ์วรสาสน โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ
และสีเขียว เปนสีประจำโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจำวันประสูติ
ของพระองค
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สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติ
ภารกิจดานการศึกษา ทั้งแผนก
ฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี
ตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยน
สถานภาพและคำนำหนาชื่อตาม
ความเหมาะสม ดังนี้

Valaya Alongkorn Rajabhat University Under Royal Patronage

1 ตุลาคม 2513
14 พฤศจิกายน 2517
เป น วิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบุ ร ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วิทยาลงกรณ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับ
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
พ.ศ. 2515
และสมาคมศิ ษ ย เ ก า ฯ ไว ใ น
ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู
พระบรมราชูปถัมภ
ณ ที่ตั้งปจจุบันคือ เลขที่ 1 ม.20
ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 9 พฤศจิกายน 2518
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพรอมดวย
294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ
ทั้งนี้อาจารยอวยพร เปลงพานิช สมเด็จพระเจาลูกเธอทั้ง 2 พระองค
(2 เมษายน 2545 อายุครบ ทรงเป ด พระอนุ ส าวรี ย  ส มเด็ จ
90 ป) ผูอำนวยการวิทยาลัยครู พระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในขณะนั้น กรมหลวงเพชรบุ ร ี ร าชสิ ร ิ น ธร
ไดดำเนินการติดตอประสานงาน และพระราชทานพระราชทรัพย
ลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด สวนพระองค จำนวน 1 แสนบาท
ปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) ตั้งเปนมูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลย
จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหา- อลงกรณ
กษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของ
พ.ศ. 2520
สถาบันในปจจุบัน
เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2528
เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวย
ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชา
การศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ
แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ คำวา
ราชภัฏ คือ ขาของแผนดิน
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24 มกราคม 2538
ปการศึกษา 2543
มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป ด สอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ
ปริญญาตรี 4 ป หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2538
เป น ผลให ส ถาบั น ราชภั ฏ 15 กุมภาพันธ 2544
ทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษา
สมเด็ จ พระเจ า พี ่ น างเธอ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ
6 มีนาคม 2538
วางพวงมาลาพระอนุ ส าวรี ย  ฯ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรง เปดอาคาร 100 ป สมเด็จ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
พระศรีนครินทรและหองประชุม
พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ราชนครินทร
ภายในอาคาร
ใหใชตราพระราชลัญจกรประจำ
100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
พระองครัชกาลที่ 9 เปนตรา
สัญลักษณประจำสถาบันราชภัฏ 21 สิงหาคม 2545
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ลนกระหมอม หาที่สุดมิได แก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ พระบรมราชานุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
ในพระบรมราชูปถัมภ อีกวาระหนึ่ง เปนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
15 กุมภาพันธ 2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วาง
พวงมาลาพระอนุสาวรียฯ และ
ทรงเปดอาคารฝกประสบการณ
วิชาชีพ คืออาคารสมเด็จเจาฟา
วไลยอลงกรณ
ปการศึกษา 2542
เป ด สอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี 2 ป หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
8
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10 มิถุนายน 2547
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2547
และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบัน
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต
วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช
2547 ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ตั้งอยู เลขที่ 1 หมู 20 ถนน
พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายมีชัย ฤชุพันธุ

นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย

ดร.ทองหลอ วงษอินทร
อธิการบดี

รองศาสตราจารย

ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดร.คมศร วงษรักษา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย

ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

2551

9

รอยตำรวจเอก

ผูชวยศาสตราจารย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดร.นิติภูมิ นวรัตน

ปรีชา เศรษฐีธร

ศาสตราจารย

นายมานิตย จิตตจันทรกลับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ไพฑูรย สินลารัตน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดร.อุทัย ดุลยเกษม

10
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย

ดร.อิสระ สุวรรณบล

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย

ศาสตราจารย

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสงเสริมฯ

พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง

ดร.เดือน คำดี

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

กรรมการผูแทนบริหาร

กรรมการผูแทนบริหาร

นันทะ บุตรนอย

ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

กรรมการผูแทนบริหาร

กรรมการผูแทนคณาจารย

อาจารยสิริเจษฎ รัตนจรณะ
กรรมการผูแทนบริหาร

ณรงศักดิ์ มณีแสง

อาจารย
นเรศมันต เพชรนาจักร

รองศาสตราจารย

วาที่รอยตรี

อาจารย

กรรมการผูแทนคณาจารย

กรรมการผูแทนคณาจารย

ประธานสภาคณาจารย

ดร.อรษา โกศลานันทกุล

ศิริพร ศรีเชลียง

อดุลย วิวัฒนปฐพี

กรรมการผูแทนคณาจารย

จิตเจริญ ศรขวัญ
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อาจารย

ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการผูแทน
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รองศาสตราจารย

ดร.ทองหลอ วงษอินทร
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย
อรรณพ บุญถนอม

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

อิทธิ คำเพราะ

นันทะ บุตรนอย
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ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ
กรรมการ

ฤดี กรุดทอง
กรรมการ

ดร.กาญจนา สุจีนะพงษ
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ดร.ชลอ วงศแสวง

ผูชวยศาสตราจารย
สุรียพร ไชยเดช
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สุวิทย ฉุยฉาย

นางสิทธา มณีแสง
กรรมการ

กรรมการ
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ผูชวยศาสตราจารย
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ประหยัด ศิริจันทร

นายสิริเจษฎ รัตนจรณะ
กรรมการ

ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
กรรมการ

รองศาสตราจารย

ผูุชวยศาสตราจารย

กรรมการ

กรรมการ

ดร.ศรีนอย ชุมคำ

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

กรรมการ

กรรมการ

ดร.มานะ ขาวเมฆ

ผูชวยศาสตราจารย

ดร.อรสา โกศลานันทกุล
กรรมการ

ประจบ ดีบุตร

ดร.สุวรรณา โชติสุกานต

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ชาตรี เกิดธรรม

ดร.สุเทพ บุญซอน

ดร.เปรมจิต บุญสาย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เทียมจันทร อ่ำแหวว

นิยม เชยกีวงษ

นางสาว

ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
กรรมการและเลขานุการ

16
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จินตนา จันทรศิริ

นางสิทธา มณีแสง

คณบดีคณะครุศาสตร

นายสิริเจษฎ รัตนจรณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย
สุรียพร ไชยเดช

คณบดีคณะมนุษยศาสตร

ดร.ศรีนอย ชุมคำ

ผูชวยศาสตราจารย
ประจบ ดีบุตร

ผูชวยศาสตราจารย

นางสาว

ผูชวยศาสตราจารย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผูอำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี

ผูอำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ดร.มานะ ขาวเมฆ

คณบดีคณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ดร.อรสา โกศลานันทกุล
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ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ผูอำนวยการสำนักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุวรรณา โชติสุกานต

ดร.สุเทพ บุญซอน

ผูอำนวยการสำนักสงเสริม
การเรียนรูและบริการวิชาการ

นางสาว

นางสาว

วาที่ รอยตรี

ผูอำนวยการกองกลาง

ผูอำนวยการกองนโยบาย
และแผน

ผูอำนวยการกองพัฒนา
นักศึกษา

กรรณิการ พราหมณสำราญ

ผูชวยศาสตราจารย

ผูอำนวยการศูนยสระแกว
และศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี

ศูนยการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

จาพัจน มีสันทัด

ดร.เปรมจิต บุญสาย

ฤดี กรุดทอง

18

ดร.ชาตรี เกิดธรรม

2551

สมยศ มงคลเดช

ผูชวยศาสตราจารย
เทียมจันทร อ่ำแหวว

ผูอำนวยการ
ศูนยใหการศึกษาเซียรรังสิต

นายนิยม เชยกีวงษ

ผูอำนวยการ
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย
จินตนา จันทรสิริ

ผูอำนวยการ
ศูนยใหการศึกษาแกงคอย

นายอำนาจ มั่นทน
ผูอำนวยการ
ศูนยคอมพิวเตอร

ผูชวยศาสตราจารย
ศิริลักษณ บุญมา

ผูอำนวยการศูนยภาษา
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ายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
เกิ ด เมื ่ อ วั น ที ่ 18 ธั น วาคม
พ.ศ. 2478 ที่บานอำเภอปากทอ
จังหวัดราชบุรี มีพี่นองรวมบิดา
มารดาเดียวกัน 8 คน นายพิศิษฐ
เบญจมงคลวารี เปนบุตรคนที่ 3
ของนายหุย กับนางยี้ ซึ่งมีอาชีพ
ผลิตเครื่องมือการเกษตร
นายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
สมรสกับนางประนอม เบญจมงคลวารี
ชาวสมุทรสาคร มีบุตรจำนวน 3 คน
ซึ่งนายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
มีความมานะในการประกอบอาชีพ
อยางสุจริต ทุมเท และเสียสละ
และนางประนอม เบญจมงคลวารี
ในฐานะภรรยา และมารดา
ไดทำหนาที่ไดเปนอยางดี ทั้งสองทาน
ไดอบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 3 คน
ให ไ ด ร ั บ การศึ ก ษาและประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

การศึกษาของนายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
ป พ.ศ.

การศึกษา/อบรม

สถานที่อบรม

ประถมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนวัดปากทอ

ประถมศึกษาปที่ 3

โรงเรียนวัดปากทอ

2499

นักธรรมตรี
นักธรรมโท

วัดปากทอ
วัดปากทอ

2521

เภสัชกรรม
เวชกรรม

สมาคมวัดสามพระยา
สมาคมวัดสามพระยา

2521
2539

อบรมครูผูใหการอบรมศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข
ทางการแพทยแผนโบราณทั่วไป

2540

ครูฝกนวดแผนไทย

กรมการแพทย
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

2541

อบรมและขึ้นทะเบียนเปนครู
ผูรับมอบตัวศิษยสาขาเวชกรรม
และเภสัชกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงานของนายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
ผลิตและขายเครื่องมือทางการเกษตร เมื่อถึงอายุ 26 ป หลังจากนั้นไดเขามาอยูที่กรุงเทพมหานคร
ทำงานเปนหัวหนาฝายบริการโรงแรมบางกอก เปนเวลา 10 ป และในป พ.ศ. 2515 ไดมาประกอบอาชีพ
แพทยแผนไทย ในป พ.ศ. 2552 ไดรวมเปนผูกอตั้งวิชาการนวดแผนไทยใหผูพิการทางสายตาในปจจุบันของ
นายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี ยังใชเวลาทุกวันจันทรสอนผูพิการทางสายตา
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
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ผลงานของนายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี
1. ครูผูสอนการนวดแผนไทย คือ เปนครูคนแรกของผูพิการ
ทางสายตา และสอนมาเป น เวลา 29 ป ผลที ่ ไ ด ร รั บ คื อ
ผู  พ ิ ก ารทางสายตาสามารถประกอบอาชี พ พึ ่ ง พาตนเองได
เปนจำนวนมากไมเปนภาระทางสังคม
2. อนุกรรมการดานการแพทยแผนไทย ของกรรมการการอุดมศึกษา ในการจัดทำเกณฑมาตรฐานการนวดไทยและจัดทำ
พจนานุกรมศัพทแพทยและเภสัชกรรมแผนไทยของกระทรวง
สาธารณสุข
3. หนังสือทางดานสุขภาพ
3.1 25 จุดคลายเครียด
3.2 21 ทาดัดตนคลายโรค ปจจุบันพิมพครั้งที่ 10
3.3 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เลม 1 : นวดเพื่อผอนคลายรางกาย
3.4 นวดไทยเพื่อสุขภาพ เลม 2 : 40 ทานวดดัดกาย
คลายโรค
3.5 ประธานกรรมการพัฒนาตำรา สาขาเวชกรรม
แผนโบราณ กองการประกอบโรคศิลปะ
3.6 ที่ปรึกษาตำราการนวดไทย เลม 1 ของมูลนิธิสาธารณสุข
กับการพัฒนา
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ายนคร ตังคะพิภพ เกิดวันที่
28 กันยายน 2490 ที่ ต.เขายอย
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี เปนบุตร
คนที่ 2 ในจำนวน 6 คน ของ
นายมังกร และนางงอ ตังคะพิภพ
พี่ - นอง อีก 5 คน สถานที่
ทำงานปจจุบัน สำนักติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา อาคาร สพฐ.5
ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษาของนายนคร ตังคะพิภพ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2524
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ป 2512
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ป 2510
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ กรุงเทพฯ ป 2508
โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี ป 2506

ประวัติการรับราชการของนายนคร ตังคะพิภพ
2513 - 2517 บรรจุเปนครูตรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
2517 - 2528 ดำรงตำแหนงเปนผูชวยผูอำนวยการฝายวิชาการ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
2528 - 2533 ดำรงตำแหนงอาจารยใหญระดับ 7 เลื่อนเปนผูอำนวยการระดับ 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
2536 - 2543 ดำรงตำแหนงอาจารยใหญระดับ 8 เลื่อนเปนผูอำนวยการระดับ 9 โรงเรียนคงคาราม
จังหวัดเพชรบุรี
2543 - 2549 ดำรงตำแหนงอาจารยใหญระดับ 9 เลื่อนเปนผูอำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษระดับ 10
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
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ผลงานของนายนคร ตังคะพิภพ
1. ไดรับการประเมินผลเปนวิทยานิพนธระดับ ดี เรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารและ
คณาจารยเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 5
2. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติตำแหนงทางสายบริหารในสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนคงคาราม
3. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติตำแหนงทางสายบริหารในสถานศึกษา วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ เรื่อง การวิจัยและพัฒนายุทธศาสตรการบริหารแบบหลอมรวมเพื่อนำไปสู
การปฏิรูปการเรียนรู
4. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติตำแหนงทางสายบริหารในสถานศึกษา วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผลงานจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี วันเวนวันและ
เสาร-อาทิตย เปนระยะเวลา 2 ป เพื่อใหความรูตอประชาชนในรายการ การพัฒนาระบบราชการ
6. ผลงานทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติตำแหนงทางสายบริหารในสถานศึกษา จัดพิมพเปน
หนังสือเรื่อง ตะกอนดิน เพื่อแจกในงานเกษียณอายุราชการของนายนคร ตังคะพิภพ
7. ผลงานการจัดพิมพเอกสารสรางองคความรูและกำหนดพันธะสัญญาตอผูปกครอง
นักเรียนประจำป แจกในวันประชุมผูปกครองแตละป ยอนหลัง 5 ป 5 ฉบับ
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สำนักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร

สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานผูอำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองนโยบายและแผน

สำนักงานผูอำนวยการ

สำนักงานผูอำนวยการ

สำนักงานผูอำนวยการ

กองพัฒนานักศึกษา
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คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย
สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะอนุกรรมการจัดทำระเบียบและขอบังคับ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหาร

รองอธิการบดี

อธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

- คณะครุศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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- สำนักงานอธิการบดี
- สำนักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
- สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการราชการ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- บัณฑิตวิทยาลัย
- สำนักสิทธิประโยชน
- หนวยตรวจสอบภายใน
- ศูนยวิทยาศาสตร
- ศูนยภาษา
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร
- ศูนยการศึกษาสระแกว
- ศูนยใหการศึกษาเซียร รังสิต
- ศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี
- ศูนยใหการศึกษาแกงคอย
- ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
- โครงการจัดการศึกษาสำหรับ
นักบริหาร (Executive)
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ

จำนวนนักศึกษาเขาใหมภาคปกติประจำปการศึกษา 2551
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชาย

หญิง

ชาย

ชาย

11

124

11

124

135

คณะวิทยาการจัดการ

183

427

183

427

610

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

151

152

151

152

303

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

104

119

104

119

223

11

25

11

25

36

187

31

187

31

218

6

9

15

คณะ
คณะครุศาสตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หญิง

2

บัณฑิตวิทยาลัย

6

หญิง

7

รวม
ชาย หญิง

รวมทั้งสิ้น

ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร

31

52

31

52

83

ศูนยการศึกษาสระแกว

26

52

26

52

78

ศูนยใหการศึกษาเซียร รังสิต

0

0

0

ศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี

0

0

0

ศูนยใหการศึกษาแกงคอย

0

0

0

ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร

0

0

0

710

991

1,701

รวม

704

982

2

6

7

ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2551
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จำนวนนักศึกษาเขาใหมภาคพิเศษประจำปการศึกษา 2551
คณะ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

คณะครุศาสตร

รวม
ชาย หญิง

รวมทั้งสิ้น

0

0

0

คณะวิทยาการจัดการ

96

360

96

360

456

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

98

42

98

42

140

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

25

25

25

25

50

0

0

0

274

17

291

70

68

138

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

274

17
52

บัณฑิตวิทยาลัย

63

18

5

ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร

51

104

51

104

155

ศูนยการศึกษาสระแกว

33

50

33

50

83

ศูนยใหการศึกษาเซียร รังสิต

58

161

58

161

219

ศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี

35

60

35

60

95

ศูนยใหการศึกษาแกงคอย

22

11

22

11

33

ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร

65

130

65

130

195

757

960

รวม

52

63

18

5

827 1,028

1,855

ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2551
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จำนวนนักศึกษาทั้งหมดภาคปกติประจำปการศึกษา 2551
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

60

359

0

0

0

0

640

1,590

0

0

0

0

640 1,590

2,230

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 432

464

0

0

0

0

432

464

896

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

293

369

0

0

0

0

293

369

662

41

63

0

0

0

0

41

63

104

522

73

0

0

0

0

522

73

595

0

0

0

1

6

9

6

10

16

ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร

162

194

0

0

0

0

162

194

356

ศูนยการศึกษาสระแกว

253

309

0

0

0

0

253 309

562

ศูนยใหการศึกษาเซียร รังสิต

0

0

0

0

0

0

0

-

-

ศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี

0

0

0

0

0

0

0

-

-

ศูนยใหการศึกษาแกงคอย

0

0

0

0

0

0

0

-

-

ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

1

6

9

คณะ
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

2,403 3,421

รวม
ชาย หญิง

60

359

2,409 3,431

รวมทั้งสิ้น
419

5,840

ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2552
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จำนวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมดประจำปการศึกษา 2551
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

0

1

27

72

45

33

คณะวิทยาการจัดการ

705

2,135

93

122

0

0

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

458

271

117

122

103

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

142

96

3

7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

41

10

13

1,097

57

0

ศูนยการศึกษากรุงเทพมหานคร

คณะ
คณะครุศาสตร

รวม
ชาย หญิง

106

178

798 2,257

3,055

37

678

430

1,108

0

0

145

103

248

7

0

0

54

17

71

0

0

0

0

1,097

57

1,154

0

6

10

0

0

6

10

16

491

732

0

0

0

0

491

732

1,223

ศูนยการศึกษาสระแกว

183

192

35

36

0

0

218

228

446

ศูนยใหการศึกษาเซียร รังสิต

254

676

0

0

0

0

254

676

930

ศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี

147

173

2

6

0

0

149

179

328

ศูนยใหการศึกษาแกงคอย

89

126

0

0

0

0

89

126

215

ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร

251

615

0

0

0

0

251

615

866

296

382

148

70

4,230 5,536

9,766

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย

3,858 5,084

รวม

72

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2552
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จำนวนผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2550
คณะ

ระดับการศึกษา
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ
ช

ญ

คณะครุศาสตร

ช

ญ

ช

ญ

52 120

ช

ญ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50

2

73

4

46

14

21

2

6

บัณฑิตวิทยาลัย

2

66

278

197

475

634 1,776

2,410

20

17

87

132

219

378

30

547

38

585

32

21

53

76

103

179

0 1,709 2,407

4,116

10
76 103

รวม

57

7

ญ

156

72 168 407 1,030

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ช

195

155 578
66 110

ญ

140

คณะวิทยาการจัดการ
5

ช

55

16

1

ญ

20

106 108

23

ช

รวมทั้งสิ้น

3

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวม

อนุปริญญา ปริญญาตรี อนุปริญญา ปริญญาตรี อนุปริญโท ปริญญาเอก

466 941 136 193 974 1,163 76 103

0

ขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2552
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
ศูนยใหการศึกษาเซียร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยสระแกว
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
ตรวจสอบภายใน
บัญฑิตวิทยาลัย
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักสงเสริมการเรียนรู
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักสิทธิประโยชน
รปศ.
โรงเรียนสาธิต
รวม

หนวยงาน

พนักงานมหาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจางประจำ

ลูกจางชั่วคราว

รวม

ญ
9
18
19
30
21

97

ช
14
4
5
14
17
17

71

2

2

ช

14

1

1

1

5
1
1

1
1

1
1

ญ

11
64

4

8
10
20

11

ช

21
96

2

5
0
3
2
3
2

4
3
3
19
21
23

1
53

1
0
1
1

9
1
4
1
1
8

3
2
5

ช

ญ

16
150

1
19
5
7
2
3
16
2
4
3
3
5
1

4
6
4
4
14
6
4
3
10
3
5

ญ

0

ช

0

ญ

3

2

1

ช

10

2

5

1

1

1

ญ

0

ช

0

ญ

1
30

1

1

16

6

3

1
1

ช

1
19

3

3

4

5

2

1

ญ

2
8

6

ช

1
4

1

1
1

ญ

2
22
5

1
2
82

1

2
6
83

3
4

3

3

2
8
3
1

58

4
3
5
3
7
6

ญ

2
1
1
4
2
1

ช

ญ

7
2
5
6
5
6
0
3
10
3
5
0
5
0
85
1
7
1
1
9
0
1
0
1
2
0
1
4
170

ช

9
10
10
9
24
13
4
5
24
3
5
2
22
1
36
6
14
2
6
21
2
5
3
4
8
3
2
23
276

ญ
45
28
41
75
108
107
4
8
35
6
10
2
27
1
121
7
21
3
13
30
2
6
3
5
10
3
3
62
786

รวมทั้งสิ้น

ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

25
4
4 12
5 21
22 38
27 52
43 45
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 22
143 197

ช

สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน

ขาราชการ

รายละเอียดจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ 2552
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และการสรางโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
เปาประสงค

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมีความสามารถและมีคุณธรรมในการจัดการ
ศึกษาที่ใหโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแกชุมชน และทองถิ่นที่สอดคลองกับการ
ขาดแคลน และ การพัฒนากำลังคนของประเทศ และมีมาตรฐานในระดับชาติ
2. มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูและ
การเพิ่มศักยภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีการดำเนินงานในปการศึกษา
2551 เพื่อใหเปนไปตามเปาประสงค ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดังนี้
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การรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนใหประชนทุกกลุม
ไดรับโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด ซึ่งจะ
เห็นไดจากการเปดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีระบบ
การคัดเลือก ดังนี้

1. ระบบคัดเลือกโดยวิธีปกติ

สำหรับบุคคลทั่วไปตองจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สำหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี หรือ
จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา สำหรับผูสมัครระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง (หลังอนุปริญญา)

2. ระบบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ

นักเรียนที่มผี ลการเรียนดี : ตองมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการเรียน ไมนอ ยกวา 2.50 หรือมีความ
สามารถพิเศษดานใดดานหนึ่ง หรือมีผลการเรียนไมนอยกวา 2.00 ในกรณีท่เี ลือกเรียนหลักสูตรในคณะเทคโนโลยี
การเกษตรที่ผปู กครองมีอาชีพทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา : เปนผูมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ผานการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions) : โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนักเรียนจะตองผานกระบวนการคัดเลือกจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ
นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต : ดวยรัฐบาลไดกำหนด
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใหความสำคัญในการเสริมสรางความเขาใจ
ความเปนธรรม การพัฒนาการศึกษา และการสรางความปลอดภัยในพื้นที่ พรอมทั้งไดกำหนดเปาหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความตองการของผูเรียน
ให ก ารศึ ก ษามี บ ทบาทในการเสริ ม สร า งสั น ติ ส ุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต สำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศใหแกเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใหการสนับสนุนทุนคาลงทะเบียนเรียนจนจบหลักสูตร จำนวน 10 ทุน พรอมทั้งจัดหา
ที่พักโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
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ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
และนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร : จำนวน 30 ทุน (สายวิทย 18 ทุน สายศิลป 12 ทุน) พิจารณา
ผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี
2. ทุนวิธีพิเศษ : พิจารณาผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป หรือมีความสามารถพิเศษ
3. ทุนวิธีพิเศษสำหรับผูอำนวยการโรงเรียน : ผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูพิจารณาสงนักเรียน
เขารับการพิจารณา จากมหาวิทยาลัย หลักสูตรละ 1 คน พิจารณาผลการเรียน 2.50 ขึ้นไปหรือมีความ
สามารถพิเศษ
4. ทุนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต : จำนวน
10 ทุน ใหเรียนฟรีและมหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องที่พักโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2551
ระดับการศึกษา
Degree Programs

จำนวนหลักสูตร
No. of Programs

ปริญญาตรี / Bachelor’s

35

ปริญญาโท / Master’s

7

ปริญญาเอก / Doctoral’s

3

รวม / Total
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รายละเอียดจำนวนหลักสูตรที่เปดสอน
คณะ

ปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

ครุศาสตร

ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการสอน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ดนตรีสากล
นาฏศิลปและการละคร
ภาษาอังกฤษ
ศิลปกรรม
การพัฒนาชุมชน
จิตวิทยา
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
การปกครองทองถิ่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
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คณะ

ปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร

วิทยาการจัดการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตร
การจัดการทองเที่ยว
การจัดการบิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- แขนงวิชาการบัญชี
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
การจัดการทั่วไป (2 ป)
การบริหารธุรกิจ (2 ป)
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- แขนงวิชาการบัญชี
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
การบัญชีบัณฑิต
การบัญชี
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คณะ

ปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

วิทยาการจัดการ (ตอ)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรความปลอดภัย
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีเซรามิกส
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2 ป)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
- แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง
- แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
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คณะ

ปริญญา / หลักสูตร / สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอ)

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
- แขนงวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวบาล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง (Video Conference)
ตามที่รัฐบาลไดกำหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 2544) ใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการขยายการศึกษาขั้นบังคับ นอกจากนี้ยังเนนใหมีการเพิ่มรูปแบบ
การศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่มีอยูใ นยุคสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษามากที่สุด มหาวิทยาลัย
เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เปนตัวชวยในการจัดการเรียนการสอนใหเขาถึงผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบการสอนทางไกลแบบสองทางขึ้น โดยมีสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มชองทาง
ในรูปแบบการศึกษา ซึ่งสามารถสื่อสารและโตตอบกันไดในลักษณะ 2 ทาง (Two-Way) มหาวิทยาลัย
ไดจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกลาวระหวางมหาวิทยาลัยกับศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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ความรวมมือทางวิชาการ กับหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ
การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และหนวยงาน ทั้งในและ
ตางประเทศ เปนการพัฒนาองคความรูและศักยภาพความพรอมในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากล และมีความหลากหลาย เปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ

1. ความรวมมือทางวิชาการในประเทศ
- ความรวมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
- ความรวมมือกับสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร
- ความรวมมือกับกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
- ความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- ความรวมมือกับสถาบันการบินพลเรือน
2. ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ
- ความรวมมือกับ Tajen University Taiwan
- ความรวมมือกับ Shanghai Normal University
- ความรวมมือกับ Kodolanyi janos University College
- ความรวมมือกับ University of North Texas
หนวยงานจัดการศึกษาและหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
หนวยงานที่ทำหนาที่จัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 13 หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยสระแกว
ศูนยใหการศึกษาเซียร รังสิต
ศูนยใหการศึกษาเอกศาสตร
ศูนยใหการศึกษาแกงคอย
ศูนยใหการศึกษากบินทรบุรี
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หนวยงานที่ทำหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 13 หนวยงาน
สำนักงานอธิการบดี ประกอบดวย
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักศิลปวัฒนธรรม
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยภาษา
ศูนยวิทยาศาสตร
หนวยงานตรวจสอบภายใน
สำนักสิทธิประโยชน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
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การพัฒนา แหลงบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

ก

ระบวนการศึกษาคนควาของนักศึกษา ถือเปนอีกหนึ่ง
กระบวนการที่มีความสำคัญ สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดใหมีแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
โดยใหสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงาน
หลักใหการสนับสนุนดานบริการวิชาการ การจัดกิจกรรม และการ
เผยแพรผลงานของนักศึกษา พรอมดวยพันธกิจหลักที่มุงพัฒนาการจัดหา
จัดการและใหบริหารทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีท่ที ันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คนควา
งานวิจัย บริการงานวิชาการทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิต พัฒนาเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน และทองถิ่นประจำปงบประมาณ 2551
ที่ผานมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอความรวมมือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใชโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ ALIST ซึ่งเปนโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลผานระบบ Web
Browser บริการสืบคนขอมูล OPAC และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการสืบคนขอมูลสำหรับนักศึกษา มีการพัฒนาเอกสารใหอยูในรูป
อิเล็กทรอนิกส
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หอพักนักศึกษา
ชื่อหอพัก

จำนวนนักศึกษาที่รองรับได

หอพักโกเมน

80 คน

หอพักทับทิม

80 คน

หอพักมรกต

80 คน

หอพักบุษราคัม

80 คน

หอพักมุกดา

80 คน
รวม 5 หอพัก

การเผยแพรงานวิจัยและผลงานสรางสรรค
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ เปนชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยตางๆ
ทั่วประเทศไดสงบทความวิจัยตีพิมพ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานดำเนินงาน ปจจุบันวารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ เขาสูฐานศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย Journal Citation Index Centre หรือ TCL Centre
ซึ่งถือเปนฐานขอมูลระดับชาติ สามารถสืบคนไดจาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/manual.html
วารสารวิชาการศูนยวิทยาศาสตร จัดทำขึ้นเพื่อสงเสริมใหคณาจารยในมหาวิทยาลัย เขียนบทความ และเผยแพร
ผลงานทางดานวิทยาศาสตรทุกสาขา รวมทั้งดานเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีศูนยวิทยาศาสตร
เปนหนวยงานดำเนินงาน
วารสารวิชาการการเวก จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรความรู แนวคิด และวิทยากรใหมๆ ผลงานวิชาการของอาจารย
และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สงเสริมใหมีการประยุกต ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปใชปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ของบุคคลที่สนใจในแวดวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
โดยเนือ้ หาที่นำมาเผยแพรไมจำกัดสาขา บทความที่ลงตีพิมพตองผานการพิจารณาจากฝายวิชาการของคณะกรรมการ
ดำเนินงานอยางเปนระบบ บทความที่ไดลงตีพิมพในวารสารผูเขียนจะไดรับคาตอบแทนบทความละ 1,000 บาท
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดำเนินการจัดโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุน
ใหสามารถบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดังนี้
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ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป)
ต.ค. 50-ก.ย. 51

งานรับสมัครนักศึกษา

1 ต.ค. 50 - 17 ธ.ค. 50

- การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ดวยวิธีพิเศษ

1 ต.ค. 50 - 1 มิ.ย. 51

- การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ดวยวิธีปกติ

มี.ค. 51 - พ.ค. 51

- การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ ดวยวิธี Admission

ต.ค. 50 - ก.ย. 51

- การรับสมัครนักศึกษา
ภาคพิเศษ รุน 10/3, 11/1
และ 11/2

31 ต.ค. 50

ต.ค. 50 - ก.ย. 51

20 - 26 พ.ย. 50

19 ธ.ค. 50

14 -21 ม.ค. 51

48

กิจกรรม/โครงการ
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สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จ.ปทุมธานี ศูนย กทม.
และศูนยสระแกว

จำนวน
ผูเขารวม (คน)

5,746

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จ.ปทุมธานี
และทุกศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการ

หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5
อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร

151

โครงการงานวารสารวิชาการ
วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ
(ปละ 2 ฉบับ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
จ.ปทุมธานี

26

โครงการศึกษาดูงาน
ตางประเทศ
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย
ณ ประเทศอิตาลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี
University of Bologna

โครงการอบรมอาจารย
ที่ปรึกษา

หองประชุมราชนครินทร
ชั้น 5 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร

196

ศึกษาดูงาน
ประเทศสวิตเซอรแลนด
อิตาลี - อียิปต

Scuola Normale Superiore,
The Information Technology
(ITI),
The National Institute of Laser
Enhanced Sciences (NILES),
Cairo University

75

2551

35

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป)

กิจกรรม/โครงการ

2 - 11 เม.ย. 51

ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน

สถานที่

จำนวน
ผูเขารวม (คน)

International Center,
Kokushikan University,
Tokyo Gakugei University

59

14 - 17 ก.พ. 51

โครงการเจาฟาวิชาการ

หอประชุมวไลยอลงกรณ

300

28 ก.พ. 51

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปการศึกษา
2549 - 2550

ณ อาคารใหม สวนอัมพร
กทม.

บัณฑิต 3,851

7 - 8 พ.ค. 51

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อพัฒนางานวิชาการ :
การจัดทำระบบกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

หองประชุมราชนครินทร
ชัน้ 5 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร

137

โครงการอบรมการเขียน
ผลงานทางวิชาการ

หองประชุมราชนครินทร
ชัน้ 5 อาคาร 100 ป
สมเด็จพระศรีนครินทร

127

11 ส.ค. 51 และ
29 ก.ย. 51

รับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน

สำนักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

22

9 ก.ย. 51

โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อกาวไปสูโ ลกภายนอก

ศูนยวทิ ยาศาสตร
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

58

29 ธ.ค. 51

โครงการวันภาษาไทย
แหงชาติ

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

576

19 ม.ค. 51

โครงการแบงปนน้ำใจ
ใสใจการศึกษา
รวมพัฒนาทองถิ่น

ณ วัดนาบุญ จ.สระบุรี

100

30 มี.ค. 51

โครงการอาสาพัฒนา
โรงเรียนวัดอดิศร

ณ โรงเรียนวัดอดิศร จ.ปทุมธานี

32

27 พ.ค. 51
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2551

49

50

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป)

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

9 ส.ค. 51

โครงการ น้ำใจ-ใหนอ ง

ณ โรงเรียนอิสลามศาสนศึกษา
จ.อางทอง

77

17 - 19 มี.ค. 51

โครงการคายอาสา
เพื่อพัฒนาทักษะ

ณ มารีนรีสอรท กองบัญชาการ
นาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

34

26 ธ.ค. 50

โครงการวันคริสตมาส

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

100

4 - 7 ธ.ค. 50

โครงการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระชนมายุครบ
80 พรรษา

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

140

13 - 17 ก.พ. 51

โครงการกิจกรรมสัปดาห
วันเจาฟาวิชาการ

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

85

4 - 7 ธ.ค. 50

โครงการเทิดพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

67

4 - 25 ส.ค. 51

โครงการนิทรรศการ
วันแมแหงชาติ

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

129

7 - 28 ก.พ. 50

โครงการชมรมศิลปะ

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

30

18 ม.ค. - 6 ก.พ. 51

โครงการอบรม
ถายภาพมืออาชีพ

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

27

4 ธ.ค. 50

โครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

70
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จำนวน
ผูเขารวม (คน)

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป)

14 - 17 ก.พ. 51

จำนวน
ผูเขารวม (คน)

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

โครงการนิทรรศการ
วันเจาฟา

ณ หอประชุมใหญ
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

100

ศูนยภาษา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

7

1 ก.ค. 50 - 26 ส.ค. 50 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษา
5 ส.ค. - 7 ต.ค. 50

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

ศูนยภาษา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

8

5 - 21 ก.พ. 51

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ

ศูนยภาษา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

22

31 ส.ค. - 2 พ.ย. 51

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ

ศูนยภาษา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

7

6 ก.ค. - 24 ส.ค. 51

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
Communicative English
Course

ศูนยภาษา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

5

31 ก.ค. 51

โครงการ
สรางสื่อการสอน
ดวยภาพลายเสน

ศูนยภาษา
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ

52

4 - 6 ส.ค. 51

โครงการฝกอบรม
เพื่อการพัฒนาทักษะ
การศึกษาแบบสหกิจวิทยาการ
และการเรียนรูโ ครงการ
พระราชดำริ

ณ ศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมง
ทะเลอาวไทยฝง ตะวันออก
จ.ระยอง

27
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2551

51

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป)
ครั้งที่ 1
12 พ.ย. 50
ครั้งที่ 2
11 ก.พ. 51
ครั้งที่ 3
31 พ.ค. 51

กิจกรรม/โครงการ

สถานที่

จำนวน
ผูเขารวม (คน)

ฝกอบรมการสืบคน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- ฐานขอมูล Digital Collection
- Matichon e-Library
การสืบคนขาวและ
ขอมูลในรูปแบบ กฤตภาค
ขาวออนไลน
- ฐานขอมูล H.W.Wilson
- ฐานขอมูล Dissertation
Full Text
-โปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ ALIST

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
201 สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนรวม
ทั้ง 3 ครั้ง
103 คน

จากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการดำเนินการจัดโครงการตางๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทำใหในดานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพมีความสามารถและมีคุณธรรมในการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
แกชุมชนและทองถิ่นที่สอดคลองกับการขาดแคลนและการพัฒนากำลังคนของประเทศ และมีมาตรฐานในระดับชาติ
และมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการปฏิรูปการเรียนรูและการเพิ่มศักยภาพครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ทำใหจำนวนนักศึกษาเขาใหม และ
จำนวนนักศึกษาคงอยู ที่เริ่มลดลงตั้งแตป 2548 เปนตนมา มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในปการศึกษา 2551 ดังแผนภาพ
ตอไปนี้

จำนวนนักศึกษาเขาใหมระหวางป พ.ศ. 2548 - 2551
10000

รวม

8,976

พิเศษ

6,185

8000
6000

4,758

4000
2000
0

ปกติ

2,791

2548

จำนวนนักศึกษาคงอยูระหวางป พ.ศ. 2548 - 2551

6,738

2,656
2,102

2549

30000
4,859
1,879

2550

2551

3,556

25000

1,855
1,701

20000
15000

รวม

พิเศษ

10000
5000
0
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2551

ปกติ

23,865
22,734

18,273

18,215
14,704
8,030

2548

14,942
8,923

2549

11,654

11,798

6,619

6,417

2550

2551

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การวิจัยและพัฒนา
เปาประสงค

พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองคความรู
ทางสังคมใหแกชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ

จากผลงานดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พบวาในชวง ปพ.ศ. 2548 - 2551
ที่ผานมามหาวิทยาลัยมีแนวโนมของการเพิ่มจำนวนผลงานดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในภาพรวม จากเดิมที่มีจำนวน 13 เรื่อง ในป 2548 เปนจำนวน 47 เรื่อง ในป 2551 โดยปท่มี ี
ผลงานในดานการจัดทำวิจัยเพิ่มขึ้น ไดแก ป 2550 กลาวคือ มีจำนวนเทากับ 64 เรื่อง
รายละเอียดตามแผนภาพแสดงแนวโนมจำนวนผลงานดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดังตอไปนี้
คณะ

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2551

คณะครุศาสตร

1

1

5

4

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

1

5

10

7

คณะวิทยาการจัดการ

-

4

14

11

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9

4

25

13

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-

3

7

10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2

1

3

2

13

18

64

47

รวมทุกคณะ

80

64

60

47

40
20
0

18

13

2548

2549

2550

2551
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53

โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป ๒๕๕๑
ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน

54

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

1

คณะวิทยาการ
จัดการ

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุนเคย

ผลกระทบของนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศไทย
ป พ.ศ. 2546 - 2549
ตอจังหวัดในภาคกลาง

งบประมาณแผนดิน

2

คณะวิทยาการ
จัดการ

ผศ.ดร.วรพจน บุษราคัมวดี

ความสัมพันธของกลยุทธการตลาด
กับการเลือกใชบริการนวดแผนไทย
ระหวางโรงพยาบาลของรัฐบาลกับ
ธุรกิจเอกชน

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

3

คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ

พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการนำเสนอ
ขาวของหนังสือพิมพในเขต
จังหวัดปทุมธานี

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

4

คณะวิทยาการ
จัดการ

นายนฤพันธ อาชาไกรสร

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

5

คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.อุบล ไมพุม

การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนา
หนวยงานที่มีตอการปฏิบัติงาน
ของผูสำเร็จการศึกษาจากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปการศึกษา
2549 - 2550

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

6

คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.ชวาลา ละวาทิน

ความตองการในการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

7

คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.ธันยธร ติณภพ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
กับการซื้อน้ำดื่ม ตราสินคาเฉพาะ
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

ทุนมหาวิทยาลัยฯ
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ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

8

คณะวิทยาการ
จัดการ

นายวิกรานต เผือกมงคล

อิทธิพลปจจัยการออมของ
ครัวเรือนในจังหวัดปทุมธานี

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

9

คณะวิทยาการ
จัดการ

นายฉันธะ จันทะเสนา

ความตองการจายสินบนและ
ภาพลักษณการคอรรัปชั่น
ของมหาวิทยาลัย

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

10

คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.ทรัสตี สงวนนาม

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัดปทุมธานี

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

11

คณะวิทยาการ
จัดการ

ดร.บุญเสริม นาคภิบาล

การศึกษาความตองการใน
การพัฒนาทรัพยากรณมนุษย
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

12

คณะมนุษยศาสตร อ.บุญอนันต บุญสนธิ์
และสังคมศาสตร

การติดตามผลผูส ำเร็จการศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยฯ
ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

13

คณะมนุษยศาสตร อ.ประกาศิต ประกอบผล
และสังคมศาสตร

การศึกษาความพึงพอใจของ
หัวหนาหนวยงานที่มตี อ การปฏิบัติ
งานของผูส ำเร็จการศึกษาจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

14

คณะมนุษยศาสตร รศ.สมศิริ อรุโณทัย
และสังคมศาสตร

ประติมากรรมศิลาที่ตกแตงวัดประจำ ทุนมหาวิทยาลัยฯ
รัชกาลที่ 1 - 9 และวัดในเขตพระนคร

15

คณะมนุษยศาสตร อ.มุกริน วิโรจนชูฉัตร
และสังคมศาสตร

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี อ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ
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55

ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน

56

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

16

คณะมนุษยศาสตร อ.นเรศ ยะมะหาร
และสังคมศาสตร

เงาสะทอนความเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตในธรรมชาติ

17

คณะมนุษยศาสตร อ.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
และสังคมศาสตร

คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยฯ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

18

คณะมนุษยศาสตร อ.ศิรลิ ักษณ บุญมา
และสังคมศาสตร

พิธกี วนขาวทิพยชาวมอญ
ในจังหวัดปทุมธานี

งบประมาณแผนดิน

19

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ผศ.วิภาวรรณ วิจติ รจินดา

การติดตามผลผูส ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ปการศึกษา
2549 - 2550

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

19

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

ผศ.วิภาวรรณ วิจติ รจินดา

การติดตามผลผูส ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ ปการศึกษา
2549 - 2550

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

20

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

อ.หรรษา เวียงวะลัย

การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนา
หนวยงานที่มตี อ การปฏิบัตงิ าน
ผูส ำเร็จการศึกษาจากคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ปการศึกษา 2549-2550

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

21

คณะครุศาสตร

รศ.ดร.เพียงพบ
มนตนวลปรางค

การพิสูจนทฤษฎีวงกลมเกาจุด
และทฤษฎีของ Feuerbch

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

22

คณะครุศาสตร

ผศ.สิทธา มณีแสง

การติดตามผลผูส ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ปการศึกษา 2549 - 2550

ทุนมหาวิทยาลัยฯ
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ทุนมหาวิทยาลัยฯ

ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

23

คณะครุศาสตร

ผศ.พูลศรี นอยวงศ

การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนา ทุนมหาวิทยาลัยฯ
หนวยงานที่มีตอการปฏิบัติงานของ
ผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

24

คณะครุศาสตร

ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
งบประมาณแผนดิน
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิรูป
การเรียนรูและพัฒนายุทธศาสตร
ดานการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี

25

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.สิริเจษฎ รัตนจรณะ

การสำรวจความพึงพอใจของการ
ใหบริการของสำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

26

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.นพรัตน ไวโรจนะ

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษา
ทุนมหาวิทยาลัยฯ
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

27

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.แสนศักดิ์ หัสคำ

การศึกษาความพึงพอใจของหัวหนา ทุนมหาวิทยาลัยฯ
หนวยงานที่มีตอการปฏิบตั ิงานของ
ผูสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปการศึกษา 2549-2550

28

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.สุธาสินี นิลแสง

การผลิตสารแบคเรอริโอซิน
ดวยวิธีการเอนแคปซูเลชั่น
แบคทีเรียแลคติก

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

29

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต

การตรวจสอบการกลายเนื่องจาก
รังสีแกรมมาในบัวหลวงดวย
เทคนิคเอสอารเอพี

งบประมาณแผนดิน

ทุนมหาวิทยาลัยฯ
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57

ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน

58

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

30

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.ดร.พิทยา ถกลภักดี

การเตรียมพอลิแซกคาไรด
และกรดแลกติกจากของเหลือทิง้
ทางการเกษตร

งบประมาณแผนดิน

31

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.กนกวรรณ
ปุณณะตระกูล

การพัฒนาผลิตภัณฑนำ้ พริกแหง
จากเม็ดบัว

งบประมาณแผนดิน

32

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.ดร.น้ำฝน ศรีตะจิตต

การวิจัยและพัฒนาแปงสำเร็จรูป
สำหรับผลิตเคกเชยแชเย็นจากแปง
ขาวเจาพันธุป ทุมธานี 1

งบประมาณแผนดิน

33

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.ยศพร พลายโถ

การพัฒนาผลิตภัณฑขนม
เพื่อสุขภาพที่มชี าดีบัวเปน
องคประกอบและการทดสอบฤทธิ์
ตานการกอกลายพันธุของยูรเี ทน
ในแมลงหวี่

งบประมาณแผนดิน

34

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก

การผลิตเอทานอลจากวัชพืชและ
พืชผลทางการเกษตรทางเลือกใหม
ของพลังงานทดแทน

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

35

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา

การศึกษาการใชวัตถุดบิ พืชผล
ทางการเกษตรเพื่อผลิตอาหารเลีย้ ง
เชือ้ จุลนิ ทรีย

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

36

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อ.จันทราทิพย
วงษกฤษ

การพัฒนากระดาษจากตนธูปษี

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

37

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

นางมัชฌกานต เผาสวัสดิ์

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ทุนมหาวิทยาลัยฯ
วิชาการศึกษาวงจรและซอมบำรุง
คอมพิวเตอร เรื่องหนวยประมวลผล
กลางสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

38

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผศ.ประจบ ดีบุตร

การติดตามผูส ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
2549 - 2550
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ทุนมหาวิทยาลัยฯ

ลำดับที่ ชื่อหนวยงาน

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

แหลงทุน

39

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.ดร.กรินทร กาญทนานนท เรื่อง การใชแบบจำลอง ARIMA
ในการพยากรณจำนวนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

40

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

41

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.ธราพงศ พัฒนศักดิ์ภิญโญ การศึกษาความพึงพอใจของ
หัวหนาหนวยงานที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของผูสำเร็จการศึกษา
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา
2549 - 2550

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

42

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.ชาคริต ศรีทอง

การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการ
ขนสงผลไมสดประเภทแอปเปล

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

43

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.กฤษฎางค ศุกระมูล

การหาประสิทธิภาพของชุดฝกปฏิบัติ
การการทดลองวิศวกรรมเครื่องกล 1

ทุนมหาวิทยาลัยฯ

44

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.อาณัติ รังสรรคเกษม

รูปแบบบรรจุภัณฑขาวเพื่อยกระดับ ทุนมหาวิทยาลัยฯ
สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)

45

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผศ.วิวัฒน คลังวิจิตร

การออกแบบสายอากาศไมโคร
สตริปแพตซ สำหรับระบบการ
สื่อสารโครงขายทองถิ่นไรสาย

46

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.อรวิกา แกวเชื้อ

การศึกษาหาปจจัยและผลกระทบ
งบประมาณแผนดิน
ที่ีมีตอระบบการศึกษาแบบ e-learning

47

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อ.คัทลียา บุญสนิท

การสรางและหาประสิทธิภาพ
งบประมาณแผนดิน
ชุดการสอนวิชาแมเหล็กไฟฟา
หลักสูตร สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช
2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การศึกษาความเปนไปไดในการผลิต
เครื่องปนดินเผาจากดินหนองเสือ
จ.ปทุมธานี

ทุนมหาวิทยาลัยฯ
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59

จากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในปงบประมาณ 2551 ไดกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูทางสังคม
ในแขนงวิชาตางๆ สูชุมชนและทองถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี โดยสามารถตอยอดองคความรูเหลานี้
เพื่อการพัฒนาประเทศตอไป ซึ่งงานวิจัยตางๆ ในป 2551 ครอบคลุมทั้งดานการเกษตร อุตสาหกรรม สังคมศาสตร
และวิทยาศาสตร รวมทั้งยังมีการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑซึ่งเปนประโยชนในการเพิ่มรายไดแกประชาชน
ในชุมชนและทองถิ่น เปนไปตามเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สำหรับการดำเนินการ เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหดำเนินการโครงการวิจัยในเรื่องตางๆ เชน โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบของนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย ป พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549 ตอจังหวัดภาคกลาง โครงการวิจัยเรื่องการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพือ่ การขนสงผลไมสดประเภทแอปเปลโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบบรรจุภัณฑขา วเพื่อยกระดับ
สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เปนตน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา และ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัย โดยการเพิ่มจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตออาจารยประจำและนักวิจัยประจำ จากในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไดรับ จำนวน 39,587 บาท ตอคน
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดรับเพิ่มขึ้นเปน 44,318 บาท ตอคน อีกทั้งในป พ.ศ. 2551 ไดสนับสนุน
ในการตีพิมพเผยแพร หรือนำไปใชประโยชนในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 30 เรื่อง ซึ่งคิดเปนรอยละ
ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนำไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจำ คิดเปนรอยละ 10.2389 โดยเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งคิดเปนรอยละ 9.7973
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การใหบริการวิชาการแกสังคม
และการพัฒนาทองถิ่นแบบยั่งยืน

เปาประสงค

ใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ คุณธรรม
ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดดำเนินการโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อเผยแพรความรูในสาขาวิชาตางๆ แก
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานภายนอกชุมชนทองถิ่น และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานตางๆ เปนอยางดี ทั้งนี้นอกจากการเผยแพรความรูในสาขาวิชาตางๆ แกสังคมแลว
มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายที่สำคัญในการเผยแพรความรูในแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริอีกดวย ซึ่งเปนความภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสในการดำเนินการโครงการที่เปนประโยชน
ตอสังคม และสามารถบรรลุเปาประสงคในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ
คุณธรรม ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ ดังนี้

ลำดับ

งานบริการวิชาการ

คณะ/หนวยงาน

วัน/เดือน/ป

1

โครงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ พระราชปญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ

26 ก.พ. 2551

2

โครงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ พระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ

12 มี.ค. 2551

3

โครงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ การดำเนินชีวิตอยางพอเพียง
ตามรอยพระยุคลบาท

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ

14 มี.ค. 2551

4

โครงการฝกอบรมการสรางเว็บไซต
สำหรับครูประถมศึกษา

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ

19 มี.ค. 2551

5

โครงการฝกอบรมการสรางสื่อการเรียน
การสอนคอมพิวเตอรสำหรับครูมัธยมศึกษา

สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ

28 มี.ค. 2551
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ลำดับ

62

งานบริการวิชาการ

คณะ/หนวยงาน

วัน/เดือน/ป

7

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

4 ก.พ. 2551

8

โครงการอบรมการพัฒนาครูโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน ประจำป 2551

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

2 พ.ค. 2551

9

โครงการอบเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษา

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

27 พ.ค. 2551

10

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จ.สระแกว

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

30 ก.ค. 2551

11

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จ.ปทุมธานี

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

30 ก.ค. 2551

12

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จ.นครนายก

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

30 ก.ค. 2551

13

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จ.พระนครศรีอยุธยา

สำนักสงเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ

30 ก.ค. 2551

14

โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

1 ก.พ. 2551
และ
5 ก.พ. 2551

15

โครงการถวายความรูภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารแดพระภิกษุและสามเณร
วัดปญญานันทาราม

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

31 ม.ค. 2551

16

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับเด็กของมูลนิธิแกรดา

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

22 ธ.ค. 2550

17

โครงการบริการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศแกชุมชน

คณะมนุษยศาสตร
สและังคมศาสตร

23 ม.ค. 2551
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ลำดับ

งานบริการวิชาการ

คณะ/หนวยงาน

วัน/เดือน/ป

18

โครงการแขงขันเพลงลูกทุงพรอมเตน

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

23 ก.ค. 2551

19

การขยายพันธุหญาแฝกเพื่อบริการชุมชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

29 ก.ค. 2551

20

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

16 ก.พ. 2551

22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการตามแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง : การเพาะเห็ด

7 มิ.ย. 2551

23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การทำเตาฮวยฟรุตสลัดและเตาหูนมสด
จากถั่วเหลือง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

17 ก.พ. 2551

24

โครงการอบรมการเปนผูประกอบการยุคใหม

คณะวิทยาการจัดการ

15 มี.ค. 2551

25

โครงการอบรมภาวะผูนำสำหรับผูนำทองถิ่น
ยุคใหม

คณะวิทยาการจัดการ

31 ม.ค. 2551

26

อบรมภาวะผูนำสำหรับผูนำทองถิ่นยุคใหม (แทน)
โครงการอบรม เรื่อง ธุรกิจตุกตาไหมพรมสูตลาด
สินคาขายปลีก

คณะวิทยาการจัดการ

28 มี.ค. 2551

27

อบรมภาวะผูนำสำหรับผูนำทองถิ่นยุคใหม (แทน)
โครงการอบรม เรื่องการรักษาสุขภาพอยางไร
ใหแข็งแรง

คณะวิทยาการจัดการ

31 มี.ค. 2551

28

อบรมภาวะผูนำสำหรับผูนำทองถิ่นยุคใหม

คณะวิทยาการจัดการ

24 ก.ค. 2551

29

โครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

คณะวิทยาการจัดการ

17 มี.ค. 2551

30

โครงการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

คณะวิทยาการจัดการ

18 มี.ค. 2551
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งานบริการวิชาการ

คณะ/หนวยงาน

วัน/เดือน/ป

31

อบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (หลักฐานอูคณะฯ วิทยาการจัดการ)

คณะวิทยาการจัดการ

32

อบรมทางวิชาการ เรื่อง การจัดการ
ลอจิสติกส สำหรับผูประกอบการขนาดยอม

คณะวิทยาการจัดการ

N/A

33

อบรมทางวิชาการ เรื่อง การจัดการลอจิสติกส
สำหรับผูประกอบการขนาดยอม

คณะวิทยาการจัดการ

N/A

34

โครงการอบรมความรูเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องตน
เพื่อการมีชีวิตพอเพียง

คณะวิทยาการจัดการ

30 ม.ค. 2551

35

โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐตนไมเงิน-ทอง
ครั้งที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ

10 มี.ค. 2551

36

โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐตนไมเงิน-ทอง
ครั้งที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ

16 มี.ค. 2551

38

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอหลวง (แทน) คณะวิทยาการจัดการ
โครงการอบรม เรื่อง เถาแกมือใหมหวงใยภาษีอากร

1 มี.ค. 2551

39

โครงการปลูกหญาแฝก ทำดีถวายพอหลวง
(ตามแนวพระราชดำริ) (แทน) โครงการอบรม
และเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

คณะวิทยาการจัดการ

29 ก.ค. 2551

40

โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียงในชนบท เรื่อง การสรางผลิตภัณฑ
จากวัสดุพื้นบาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 เม.ย. 2551

41

โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียงในชนบท เรื่อง การสรางผลิตภัณฑ
จากวัสดุพื้นบาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 เม.ย. 2551

42

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสรางสื่อการสอนและการใชโปรแกรม
Macromedia Author ware

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14 ส.ค. 2551
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ลำดับ

งานบริการวิชาการ

คณะ/หนวยงาน

วัน/เดือน/ป

43

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชงาน
อินเตอรเน็ต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 ส.ค. 2551

44

โครงการปรับความรูพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอร สำหรับนักเรียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

27 ก.ค. 2551

45

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชระบบ
ปฏิบัติการ Windows และโปรแกรม Microsoft Ofﬁce

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14 ส.ค. 2551

46

โครงการบริการตอบปญหาเทคนิค
คอมพิวเตอรออนไลน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30 ก.ย. 2551

47

โครงการพัฒนาศักยภาพครูทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการพับกระดาษ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 พ.ค. 2551

48

โครงการพัฒนาศักยภาพครูทางดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดานคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 พ.ค. 2551

49

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช
เครื่องชั่ง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 มิ.ย. 2551

50

โครงการอบรมการใชประโยชนจากหญาแฝก

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 ส.ค. 2551

51

โครงการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กับการดำรงชีวิตสูทองถิ่น

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 พ.ค. 2551

52

โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการใชเครื่องแกวและการเตรียม
“สารละลาย” : ปจจัย “การทำ ISO17025”

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 มิ.ย. 2551

53

โครงการอบรมครูสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22 ส.ค. 2551
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ลำดับ

งานบริการวิชาการ

คณะ/หนวยงาน

วัน/เดือน/ป

54

โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสระแกว

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 ส.ค. 2551

55

โครงการเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15 ส.ค. 2551

56

โครงการเพาะพันธุหญาแฝกและใหบริการ
ความรูแกชุมชน

ศูนยสระแกว

N/A

57

โครงการผลิตปุยหมักน้ำชีวภาพจากขยะในชุมชน

ศูนยสระแกว

N/A

58

โครงการอบรมใหความรูเรื่อง หญาแฝกแกชุมชน

ศูนยกรุงเทพฯ

11 ก.ย. 2551

59

โครงการพระราชดำริ เยาวชนกับเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยกรุงเทพฯ

28 ม.ค. 2551

การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ซึ่งเปนการอบรมใหความรู
แกนักเรียน นักศึกษา หนวยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้มีจำนวนผูเขารับการอบรม โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จำนวน 923 คน นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยไดมีการจัดอบรมและสัมมนาโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู การใหคำปรึกษาแกบุคลากรภายนอกจากหนวยงานตางๆ ในป ๒๕๕๑ จาก
มหาวิทยาลัย รวมแลว 74 กิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 4,553 คน อีกทั้งยังดำเนินการใหบริการในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดโครงการเรียนรูเ พื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษา” โดยมีผูบริหารสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเขารวมการอบรมจำนวน ๖๐ คน ซึ่งจากขอมูลรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ มีระดับความสำเร็จของการนำความรู
และประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคาคะแนนที่ได
อยูท ี่ระดับ ๕ ทัง้ นีไ้ ดนำความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยโดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับการเรียนการสอน เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดจัดโครงการบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน เรื่องการทำน้ำพริกตาแดงและน้ำพริกเผา เสริมดักแดไหม โดยบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
ในวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑและงานวิจัยของนักศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑน้ำพริกเผาเสริมโปรตีนจากดักแดไหม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนำความรูจากคูมือการผลิตปุยอินทรียจากขยะมูลฝอย คูมือการผลิตปุยอินทรีย (มรภ.เลย)
มาใชในการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และสิ่งแวดลอม
กับการพัฒนา โดยการนำมาใชกับการวิจัยเรื่อง การบำบัดน้ำเสียดวยน้ำหมักชีวภาพ โดยนำความรูจากโครงการ
บริการวิชาการ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดวยชีวิตที่พอเพียงและโครงการอบรม
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การสรางเครือขายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาใชในการเรียนการสอนวิชาการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล และนำความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัย เรื่อง การบำบัด
น้ำเสียดวยน้ำหมักชีวภาพ จากบอพักน้ำเสียอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ทัง้ นี้ ตามรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามคำรับรองการปฏิบัตริ าชการ ปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัย
มีระดับคาคะแนนความสำเร็จในการจัดทำระบบและกลไกในนการบริการวิชาการแกสังคม อยูที่ระดับ 5 ซึ่งมีการดำเนินการ
ในการจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดำเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการ คณะทำงาน
หรือหนวยงานดำเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กำหนดมีการกำหนดหลักเกณฑในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม มีการประเมิณผลการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
และมีการจัดทำแผนเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มี

ความสามารถในการสงเสริมพัฒนา อนุรักษและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและรักษาทุนทางสังคม
ในปงบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ไดดำเนินการจัดโครงการตางๆ เพื่อเผยแพรและสงเสริมวัฒนธรรมไทย รวมถึงอนุรักษและ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในดานการสืบทอดขนบธรรมเนียบประเพณีไทย ดานดนตรี
นาฏศิลป และดานภูมิปญญาไทย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มีความ
สามารถในการสงเสริมพัฒนา อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางและรักษาทุน
ทางสังคม โดยมีการดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 53 โครงการ ดังนี้

เปาประสงค

ลำดับ

68

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป

ในโอกาส

1

โครงการทำบุญทอดกฐินสามัคคี

11 พ.ค. 2550

อนุรักษประเพณี

จ.อางทอง
(สำนักศิลปวัฒนธรรม)

2

โครงการลอยกระทง

ต.ค.-พ.ค. 2550

อนุรักษประเพณี

ศูนยกาญจนาภิเษก
อรัญประเทศ ศูนยสระแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

3

โครงการประกวดกระทง
จากวัสดุธรรมชาติ

23 พ.ค. 2550

อนุรักษประเพณี

ศูนยกาญจนาภิเษก
อรัญประเทศ ศูนยสระแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

4

โครงการงานเฉลิมฉลอง 100 ป
พระราชวังสนามจันทร

26 พ.ค. 2550

งานเฉลิมฉลอง สำนักศิลปวัฒนธรรม
100 ป พระราชวัง
สนามจันทร

5

โครงการสัปดาหวันพอ

6

เขารวมการประกวดแขงขัน
ดานคหกรรมศาสตร
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สถานที่

26-30 พ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุม
ศูนยกรุงเทพมหานคร

พ.ค. 2550
ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

สถานที่ไดรับเชิญ
(คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

ลำดับ

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป

ในโอกาส

สถานที่

7

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

4 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(องคการบริหารนักศึกษา
สำนักกิจการนักศึกษา)

8

โครงการแขงขันพระราชนิพนธ

4 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(คณะมนุษย)

9

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราช

4 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(สำนักศิลปวัฒนธรรม)

10

โครงการชมชื่นสุนทรีภาพ

4 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(คณะมนุษย)

11

โครงการนิทรรศการการจัดการน้ำ
และปาไม

4-8 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

12

โครงการนิทรรศการในหลวง
นักเทคโนโลยี

4-8 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

13

โครงการตนไมแหงความดี

4-8 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

14

โครงการแขงขันเพลงเพื่อชีวิต

19 ธ.ค. 2550

เฉลิมพระเกียรติ

หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ
(คณะมนุษย)

15

โครงการทำบุญปใหม

3 ม.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

ศูนยการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

16

โครงการทำวาวไทย

9 ม.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17

โครงการวิทยาศาสตรสูชุมชน

11 ม.ค. 2551

พัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนวัดกระแจะ
จ.ปราจีนบุรี
ชมรมวิทยาศาสตร
เพื่อมวลชน
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69

ลำดับ

70

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป

ในโอกาส

สถานที่

12 ม.ค. 2551

พัฒนาโรงเรียน

18-20 ม.ค. 2551

พัฒนาชนบท

บานอีซอม จ.นครราชสีมา

เพิ่มพูนความรู

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนฯ

18

โครงการออกคายวันเด็กป 51

ชมรมศึกษาพัฒนา

19

โครงการรวมใจพัฒนา

20

โครงการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดำเนินชีวติ อยางพอเพียง

ต.ค. 2550ก.ค. 2551

21

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ทำบุญคณะครุศาสตร

26 ม.ค. 2551

ลานอเนกประสงค คณะครุศาสตร

22

โครงการวันกตัญู...ครูในดวงใจ

16 ม.ค. 2551

ลานอเนกประสงค คณะครุศาสตร

23

โครงการชมรมทรัพยสัมพันธ

23 ม.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

โรงเรียนวัดวิเวกวายุภัด
จ.พระนครศรีอยุธยา

24

โครงการ 1 วันพิเศษเพื่อชีวติ และคุณภาพ

30 ม.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

หองประชุมราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

25

โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

10 ก.พ. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26

โครงการจัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรม 1 พ.ค. 14 ก.พ. 2551 76 ป วไลยอลงกรณ สำนักศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

27

โครงการจัดนิทรรศการวันเจาฟา
วิชาการ

28

14-17 ก.พ. 2551

วันเจาฟา

โครงการทัศนศึกษาดูงานดานศิลปกรรม

มี.ค. 2551

สืบสานวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร

29

โครงการอบรมจริยธรรมที่ดีงามแบบไทย

10 มี.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

หองประชุมราชนครินทร
(คณะวิทยาการจัดการ)

30

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คายคุณธรรมนำชีวิตสำหรับนักศึกษา
ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17-19 มี.ค. 2551

อบรมนักศึกษา

วัดสีกุก
จ.พระนครศรีอยุธยา
(ครุศาสตร)

31

โครงการฝกอบรมผูนำนักศึกษา

21-22 มี.ค. 2551

อบรมนักศึกษา

ณ บานศิลาชล จ.ระยอง
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

32

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต

6 เม.ย. 2551

อนุรักษประเพณี

สำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยฯ
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หอประชุมใหญ
สำนักศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป

ในโอกาส

สถานที่

33

จัดการแสดงเขารวมงานกาชาด
และงานของดีเมืองปทุมธานี

29 พ.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

สำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

34

โครงการคาปฐมนิเทศบายศรีสูขวัญ
นักศึกษาใหม

4-5 มิ.ย. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

35

โครงการบายศรีสูขวัญนองใหม

13 มิ.ย. 2551

อนุรักษประเพณี

เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

36

โครงการไหวครูประจำป

26 มิ.ย. 2551

อนุรักษประเพณี

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

37

กิจกรรมตกแตงเทียนพรรษา
สงเขาประกวด

10 ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
และศิลปวัฒนธรรม

38

โครงการหลอเทียนพรรษา

ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

39

โครงการอนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ

ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

40

โครงการแหเทียนพรรษา

16 ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

41

โครงการแหเทียนพรรษา

ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

42

โครงการจัดนิทรรศการ 76 พรรษา
มหาราชินี

6 ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

สำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

43

โครงการทำบุญเลี้ยงพระถวายเปน
พระราชกุศล 76 พรรษา มหาราชินี

6 ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

สำนักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ
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ลำดับ
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ป

ในโอกาส

สถานที่

6 ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

44

โครงการวันแมแหงชาติ

45

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
แหเทียนพรรษา 2551

11-15 ก.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

46

โครงการกีฬาพื้นบาน

ก.ค.-ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

47

โครงการประกวดผลงานศิลปวัฒนธรรม

ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ

48

โครงการสานสายใย “เด็กกำพรา”

6 ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

49

โครงการนักศึกษาครูกตัญูรูคุณแม

6-11 ส.ค. 2551

อนุรักษประเพณี

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

50

โครงการอบรมจริยธรรม

16-17 ส.ค. 2552

อนุรักษประเพณี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

51

โครงการจัดนิทรรศการศิลปะวันแม

4-25 ส.ค. 2551

เฉลิมพระเกียรติ

คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

52

โครงการลานวัฒนธรรม

16 ส.ค. 2552

อนุรักษประเพณี

คณะมนุษยศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ

53

โครงการประกวดแตงภาพเฉลิมพระเกียรติ
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว ในวโรกาส วันที่ 5 ธันวามหาราช

ส.ค.-ก.ค. 2551

เฉลิมพระเกียรติ

สำนักศิลปวัฒนธรรม
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VALAYA ALONGKORN

ทั้งนี้ จากโครงการตางๆ ที่ปฏิบัติในปงบประมาณ 2551 มีผูเขารวม
โครงการตางๆ รวมทั้งสิ้น 7,209 คน และผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึน้ หลังจากที่ไดเขารวมโครงการที่เกี่ยวของ
กับศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ในปงบประมาณ 2551
มีจำนวน 6,475 คน คิดเปนรอยละ 89.72 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.00 ของผูเขารวมโครงการ
ทั้งหมดในป 2550
ในดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มีระบบกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลาวคือมีการกำหนดจุดมุงหมาย
และแผนที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ มีการกำหนด
กิจกรรม หรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดำเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการบูรณาการงานดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รวมกับภารกิจดานอื่นๆ มีการสงเสริมการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ มีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ
2551 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อยูที่ระดับ 5
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73

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารและการจัดการ
ภายในองคกร
เปาประสงค

ป

รับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาประสงคเปาหมาย ประสบผลสำเร็จ สูจุดมุงหมาย
สูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณไดกำหนดตัวชี้วัดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
กำหนดเกณฑการประเมิน และไดประเมินตนเอง โดยมีหนวยงานภายในเปนผูกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ซึ่งจะสามารถเขาใจในบริบทของการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี และมีคณะกรรมการ
ในการพิจารณาความเหมาะสม ทำใหเกิดผลการประเมินที่เหมาะสม เที่ยงธรรม เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และสามารถเขาใจในปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการกำหนดเกณฑมากที่สุด และหนวยงานภายในสามารถ
ทราบถึงผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันของแตละหนวยงานเปนอยางดี สงผลใหเกิดการพัฒนาหนวยงาน
และองคกร
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดรับการประเมินจากภายนอก ทั้งหนวยงานราชการ องคการมหาชน
ซึ่งเปนหนวยงานกลางระดับประเทศ อาทิเชน สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงบประมาณ (สงป.) เขามามีบทบาทในการรวมกำหนดเกณฑซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานกลาง
ในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาทั่วทั้งประเทศ และเกณฑการประเมินที่กำหนดโดยพิจารณาจากภารกิจ
ที่สำคัญ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การใชจายเงิน
งบประมาณ การเบิกจาย ความโปรงใส ความคุม คาของ
การนำเงินไปใชประโยชน เมื่อการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยไดถงึ วาระหมดปงบประมาณ สิน้ ปการศึกษา
มหาวิทยาลัย จะไดรับผลการประเมินอีกดวยนั้น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณไดรับผลการประเมินการปฏิบัติราชการจากหนวยงาน
ภายนอกและภายใน เปนดังนี้
1. ผลการประเมินภายในมหาวิทยาลัย
1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ปรากฏภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ปรากฏภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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1.2 ผลจากการปฏิบัติราชการตามคำของบประมาณแผนดิน และในสวนเงินรายไดปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 สำนักงบประมาณไดจัดสรรเงินงบประมาณใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เปน
จำนวนเงิน 287,891,800.53 บาท ซึ่งไดกำหนดเปนตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลในการบรรลุผลสำเร็จ
ตามเปาหมายในการใชจายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการจากหนวยงานภายนอกในปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. ไดรับการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 9 องคประกอบ จำนวน 62 ตัวบงชี้
โดยผลการประเมินในภาพรวมเทากับ 2.11 อยูในระดับ ดี
โดยมีจุดเดนโดยแบงเปนรายองคประกอบดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 โดยมีจุดเดนที่มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาและดำเนินการ
ไดรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย และมหาวิทยาลัยใหความสำคัญกับการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ผลการดำเนินงานอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.05
โดยมีจุดเดนคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไดงานทำในสัดสวนที่สูง ตรงตามสาขา และมหาวิทยาลัย
มีการวางระบบอาจารยที่ปรึกษาไวอยางเปนรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน รวมทั้งมีระบบ
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยที่เขมแข็ง
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ผลการดำเนินงานอยูในระดับ พอใช มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.00
องคประกอบที่ 4 การวิจัย ผลการดำนเนินงานอยูในระดับ พอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00
จุดเดน คือ มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนที่กำหนดใหคณะตางๆ ตองทำวิจัย โดยกำหนดจำนวน
คนที่ตองทำวิจัย จำนวนเรื่องและจำนวนงบประมาณชัดเจน และมีกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม ผลการดำเนินงานอยูในระดับ พอใช คาเฉลี่ย
เทากับ 1.83 โดยมีจุดเดนที่มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาสังคม
ชุมชน และประเทศชาติจำนวนหลายโครงการ และมีเครือขายความรวมมือกับชุมชนและหนวยงาน
ภายนอกคอนขางมากและหลากหลาย
องคประกอบที่ 6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานอยูในระดับ พอใช คาเฉลี่ย
เทากับ 1.80 โดยจุดเดนคือ มหาวิทยาลัยมีโครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปนจำนวนมาก
และมีการบูรณาการเขากับภารกิจหลักอื่นๆ ไดดี
องคประกอบที่ 7 ผลการดำเนินงานอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.09
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องคประกอบที่ 8 ผลการดำเนินงานอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 มีจุดเดนคือ
มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดสรรและการใชจายงบประมาณ มีระบบฐานขอมูลสำหรับผูบริหารเพื่อการ
ตัดสินใจ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการดำเนินงานอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.25 จุดเดนของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลที่สามารถนำไปใชประกอบการ
ดำเนินงานและทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน
รวมทั้งมีการกำหนดองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
อยางครบถวน ทั้งสวนที่เปน สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ผลการดำเนินงานอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.05
2. ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สำนักงานพัฒนาระบบพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
โดยแบงออกเปน 4 มิติ ไดแก มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล มีตัวชี้วัดทั้งหมด 82 ตัว มิติที่ 2 คุณภาพ
การมีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัว มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัว มิติที่ 4 พัฒนาองคการ
มีตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัว ผลประเมินดังนี้

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
6
4
2
0

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

ที่มาสำนักงาน ก.พ.ร.
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รวมทั้งบัณฑิตซึ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในภาพรวมที่มีตอสังคมอยูในระดับ
พอใจ โดยขอมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจ
ตอบทบาทของสถาบันการศึกษาที่มีตอสังคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแหงชาติและสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ พบวา ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มตี อ
สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในภาพรวม มีคะแนน 3.90 หรือ
รอยละ 78.00 ซึ่งอยูในระดับพอใจโดยที่ผูใชผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตในระดับ
พึงพอใจมาก (4.26) ซึ่งพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงสุด 4.53 คะแนน
รองลงมาดานความรู ความสามารถทางวิชาการ 4.14 คะแนน และความรูความสามารถพื้นฐาน 4.12
คะแนน และภาพรวมความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคมไดคะแนน 3.54 หรือ
รอยละ 70.80 ซึ่งอยูในระดับพอใจ โดยมีความพึงพอใจตอบทบาทดาน การตอบสนองความตองการ
ของสังคมในระดับพอใจ (3.66 คะแนน) สวนบทบาทดานการเตือนสติใหสังคมมีความพึงพอใจ
ในระดับพอใจ (3.51 คะแนน) สำหรับบทบาทดานการชี้นำสังคมมีความพึงพอใจในระดับพอใจ (3.46
คะแนน) ดังตารางตอไปนี้

ตารางแสดงคะแนนและรอยละของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ
ภาพรวม
คุณภาพบัณฑิต
ความรูความสามารถพื้นฐาน
ความรูความสามารถวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม
บทบาทดานการเตือนสติใหสังคม
บทบาทดานการชี้นำสังคม
บทบาทดานการตอบสนองความตองการของสังคม
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คะแนน รอยละ
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5

4

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

นายณัฐธีร เรขะพรประสิทฎ

นายปยรัฐ ตุนทัพไทย

นางสาวแววตา คงจันทร

3

นายสุริยะ สายใจ

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวตรีวดี ยงพันธ

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

คณะ

2

1

ลำดับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยเพาะชางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ชื่อหนวยงานที่ให

7 - 14 ม.ค. 2551

25 ก.พ. 2551

ไดรับรางวัลพระราชทานในเขตภาคกลาง
ระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่เปดการสอนนอยกวา 7 คณะ

12 -17 ธ.ค. 2550

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007
University Volleyball Tournament
รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขัน 2007 University Volleyball
Tourmament ณ yeongju สาธาณััฐเกาหลี

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6 - 15 ธ.ค. 2550 กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 จังหวัดนครราชสีมา

6 - 15 ธ.ค. 2550 กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 จังหวัดนครราชสีมา

24 พ.ย. 2550

16 มิ.ย. 2550

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008

เหรียญทอง 4 x 400 เมตร (หญิง)

เหรียญทอง 4 x 400 เมตร (หญิง)

ไดรับรางวัลชมเชยพิเศษระดับอุดมศึกษา
และประชาชนทั่วไปการแขงขันประกวดภาพวาด
เฉลิมฉลองศิลปกรรม 100 ปพระราชวังสนามจันทร

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันวาดภาพสีอคริลิคในการประกวดงานศิลปะ
HHK PAINTING CONTEST

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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12

พ.อ.อ.สุรชัย สมพงษ

นางสาวบัวทิพย บุญประเสริฐ

11

บัณฑิตวิทยาลัย

นางอรวรรณ อรุณวิภาส

นายทศพล สืบจากศรี

10

9

นายวิจารณ สีฟูม

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

8

นายสมโภชน สุวรรณรังษี

นางสาวสุกัญญา สมภาค

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

6

ชื่อ-นามสกุล

7

คณะ

ลำดับ

ผูฝกสอนวอลเลยบอล

24 ส.ค. 15 ต.ค. 2550

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขัน 2007 University Volleyball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 - 14 ม.ค. 2551

เหรียญทองวิ่ง 800 เมตร (หญิง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร
30 เม.ย. 2551

รางวัลประเภทวิทยานิพนธระดับดีรางวัลศาสตราจารย
นิคมจันทรวิทุรในการประกวดวิทยานิพนธ
ทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เทศบาลเมืองรังสิต

กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 (จังหวัดนครราชสีมา
ประเทศไทย) สมาพันธกีฬาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ชื่อหนวยงานที่ให

28 พ.ย. 2550

28 พ.ย. 2550

24 พ.ย. 2550

10 ธ.ค. 2550

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

ธนาคารความดี

ธนาคารความดี

โลรางวัลการประกวดกระทงเล็กประเภทสวยงาม

เหรียญทองวิ่ง 4 x 400 เมตร (ชาย)

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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14

13

ลำดับ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

จ.อ.อ.สมบูรณ นาคผึ่ง

ผูฝกสอนวอลเลยบอล

พ.อ.อ.อภิศักดิ์ รักชาติยิ่งชีพ

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อหนวยงานที่ให

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 ส.ค. - 15 ต.ค. การแขงขัน 2007 University Volleyball
Tournament ณ yeongju สาธารณรััฐเกาหลี
2550

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
24 ส.ค. - 15 ต.ค.
1. รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2550
2. ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Volleyball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม
การแขงขัน 2007 University Volleyball
12 -17 ธ.ค. 2550
3. รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)
Tournament ณ yeongju สาธารณรััฐเกาหลี
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
7 -14 ม.ค. 2551
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล

ชื่อ-นามสกุล
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17

บัณฑิตวิทยาลัย

นายเหรียญชัย สีหะวงษ

นางสาวยุพา ภูครองพลอย

16

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวจารุณี สารนอก

คณะ

15

ลำดับ

ผูฝกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย (ชาย-หญิง)

เหรียญทองวอลเลยบอลชายหาด (หญิง)

1. เหรียญเงินวอลเลยบอลชายหาด (หญิง)
2. เหรียญทองวอลเลยบอลชายหาด (หญิง)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล

ชื่อหนวยงานที่ให

กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24
จังหวัดนครราชสีมา

กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24
จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 - 24 ส.ค. 2551

การแขงขันโอลิมปค “ปกกิ่งเกมส 2008”
ครั้งที่ 29
ณ กรุงปกกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

7 -14 ม.ค. 2551 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 - 15 ธ.ค. 2550

6 - 15 ธ.ค. 2550

6 - 15 ธ.ค. 2550 กีฬาซีเกมสครั้งที่ 24 จังหวัดนครราชสีมา
7 - 14 ม.ค. 2551 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล
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20

นายสนั่น อนเกตุ

นายมนตรี แหวนประดับ

บัณฑิตวิทยาลัย

19

ชื่อ-นามสกุล

นายสราญจิต เจริญสุข

คณะ

18

ลำดับ

12-17 ธ.ค. 2551

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550
12-17 ธ.ค.
2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)
ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007
University Vollayball Tournament
และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju
สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7-14 ม.ค. 2551 กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ

ชื่อหนวยงานที่ให

24 ส.ค. - 15 ต.ค. 1. การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2550
2. การแขงขัน 2007
University Vollayball Tournament
12-17 ธ.ค. 2551
ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี
3. กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งที่ 35
7-14 ม.ค. 2551
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิทยาการ
จัดการ

22

คณะ

21

ลำดับ

นายสมพร วรรณประภา

นายยุรนันท บัวแดง

ชื่อ-นามสกุล

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

12-17 ธ.ค.
2551

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

7-14 ม.ค. 2551

12-17 ธ.ค. 2551

Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขัน 2007 University Vollayball

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35

Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขัน 2007 University Vollayball

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2550

จังหวัดนครศรีธรรมราช

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007

7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ

ชื่อหนวยงานที่ให

24 ส.ค. - 15 ต.ค.

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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25

24

23

ลำดับ

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะ

นายสุริยา ดวงสุดา

นายอนันต อนุรักษ

นายอภิพงษ วิหคทอง

ชื่อ-นามสกุล

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7-14 ม.ค. 2551
24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550
12-17 ธ.ค. 2551

7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)
รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)
ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)
กีฬามหาวิทยาลัยฯ

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช

12-17 ธ.ค. 2551

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 35
จังหวัดนครศรีธรรมราช

7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

ชื่อหนวยงานที่ให

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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27

26

ลำดับ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ

นายภานุพงษ โตแยม

นายถวิล เกิ่งนอก

ชื่อ-นามสกุล

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช
การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 ส.ค. - 15 ต.ต.
2550
12-17 ธ.ค. 2551

7-14 ม.ค. 2551

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550
12-17 ธ.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)
ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)
ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขัน 2007 University Vollayball
12-17 ธ.ค. 2551 Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

ชื่อหนวยงานที่ให

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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30

29

28

ลำดับ

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ

สิบเอกอาทิตย วงศธร

นายทัศกุล โพธิ์เหลือง

นายอนันต พวงบุญ

ชื่อ-นามสกุล

7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

12-17 ธ.ค. 2551

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช
7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

การแขงขัน 2007 University Vollayball
12-17 ธ.ค. 2551 Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

การแขงขันวอลเลยบอลยูลีก 2007
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 ส.ค. - 15 ต.ค.
2550

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลยูลีก 2008 (ชาย)
ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball
Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

กีฬามหาวิทยาลับแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

7-14 ม.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

ชื่อหนวยงานที่ให

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล
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นางสาวสุพรรณี ดอกสันเทียะ

33

นางสาววารุณี อินสันเทียะ

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวนงลักษณ ขอสูงเนิน

คณะ
วิทยาการจัดการ

คณะ

32

31

ลำดับ

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พรอมถวยพระราชทานทูลกระหมอมหญิง

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลชายหาด

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พรอมถวยพระราชทานทูลกระหมอมหญิง

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลชายหาด

เหรียญทองวอลเลยบอลชายหาด (หญิง)

รางวัลชนะเลิศวอลเลยบอลในรม (ชาย)

Tournament และไดรับตำแหนงตัวเซ็ตยอดเยี่ยม

ไดอันดับที่ 4 การแขงขัน 2007 University Vollayball

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง ชื่อผลงาน/ชื่อรางวัล

ชื่อหนวยงานที่ให

การแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนครั้งที่ 22
ประจำป 2550 บัวใหญเกมส
จังหวัดนครราชสีมา

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนครั้งที่ 22
ประจำป 2550 บัวใหญเกมส
20-28 พ.ย. 2550
จังหวัดนครราชสีมา

20-28 พ.ย. 2550

7-14 ม.ค. 2551

7-14 ม.ค. 2551

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 35 จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแขงขัน 2007 University Vollayball
12-17 ธ.ค. 2551 Tournament ณ yeongju สาธารณรัฐเกาหลี

วัน เดือน ปที่
ไดรับรางวัล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

งบดุล

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้
รายไดคางรับ
วัสดุคงเหลือ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

วันที่ 30 กันยายน 2550 วันที่ 30 กันยายน 2551
263,022,525.80
88,124,249.85
7,953,827.78
3,614,467.14
1,712,810.59
2,860,230.48
135,112.00
233,079.00
241,646,249.86
465,648,836.70
630,244.64
115,612.70
515,100,770.67
560,596,475.87

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
-174,898,275.95
-4,339,360.64
1,147,419.89
97,967.00
224,002,586.84
-514,631.94
45,495,705.20

รอยละ
33.50
45.44
166.99
172.51
192.70
18.34
108.83

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
งานระหวางกอสราง
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

50,001,000.00
426,616,231.01
15,350,000.00
491,967,231.01
1,007,068,001.68

50,001,000.00
658,509,121.72
0.00
708,510,121.72
1,269,106,597.59

0.00
231,892,890.71
-15,350,000.00
216,542,890.71
262,038,595.91

100.00
154.36
0.00
144.02
252.85

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
รายไดรับลวงหนา
รายไดแผนดินรอสงคลัง
เงินรับฝาก
รวมหนี้สินหมุนเวียน

6,892,634.98
10,916,164.46
0.00
572,430.67
188,217,497.69
206,598,727.80

12,430,593.76
12,252,307.50
0.00
0.00
216,760,454.45
241,443,355.71

5,537,958.78
1,336,143.04
0.00
-572,430.67
28,542,956.76
34,844,627.91

180.35
112.24
0.00
0.00
115.16
116.87

สินทรัพยสุทธิ

800,469,273.88

1,027,663,241.88

227,193,968.00

128.38

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

งบรายได-คาใชจาย
รายไดจากการดำเนินการ
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากเงินงบประมาณ
รวมรายไดจากรัฐบาล

วันที่ 30 กันยายน 2550 วันที่ 30 กันยายน 2551

เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ

233,486,619.66
233,486,619.66

287,891,800.53
287,891,800.53

54,405,180.87
54,405,180.87

123.30
123.30

รายไดจากแหลงอื่น
รายไดเงินนอกงบประมาณ-บ.กศ.
รายไดเงินนอกงบประมาณ-กศ.ปช.
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินการ

52,522,870.00
190,606,317.56
17,333,915.36
237,566.00
260,700,668.92
494,187,288.58

57,663,777.00
195,607,048.51
12,722,688.01
477,263.32
266,470,776.84
554,362,577.37

5,140,907.00
5,000,730.95
-4,611,227.35
239,697.32
5,770,107.92
60,175,288.79

109.79
102.62
73.40
200.90
102.21
112.18

คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจายดานบุคลากร
คาใชจายในการดำเนินการ
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายเงินงบกลาง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน

142,153,532.22
166,694,125.31
17,680,194.90
38,650,055.52
29,804,191.87
27,954,825.96
422,936,925.78

157,515,779.96
205,543,207.69
21,861,306.00
26,144,083.33
68,698,733.61
19,256,826.00
499,019,936.59

15,362,247.74
38,849,082.38
4,181,111.10
-12,505,972.19
38,894,541.74
-8,697,999.96
76,083,010.81

110.81
123.31
123.65
67.64
230.50
68.89
117.99

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายการดำเนินงาน

71,250,362.80

55,342,640.18

-15,907,722.62

77.67

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายจากกิจกรรมปกติ

71,250,362.80

55,342,640.18

-15,907,722.62

77.67

รายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจายสุทธิ

71,250,362.80

55,342,640.18

-15,907,722.62

77.67

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
รายไดสูง/(ต่ำ) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดำเนินงาน
คาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้
เพิ่มขึ้นในรายไดคางรับ
เพิ่มขึ้นในเจาหนี้
เพิ่มขึ้นในรายไดคางจาย
เพิ่มขึ้นในรายไดแผนดินรอนำสงคลัง
เพิ่มขึ้นในเงินรับฝาก
เพิ่มขึ้นในรายไดลวงหนา
เพิ่มขึ้นในวัสดุคงเหลือ
เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนระยะสั้น
เพิ่มขึ้นในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจาย
จากการซื้อสินทรัพยถาวร
จากการซื้อเงินลงทุน
รวมเงินจายสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายละเอียดรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น/
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ ปลายงวด

วันที่ 30 กันยายน 2550 วันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ
71,250,362.80
55,342,640.18 -15,907,722.62 77.67349

29,804,191.87
-2,002,544.45
14,048,607.27
-18,531,993.19
2,381,854.56
319,586.00
27,297,495.30
-99,000.00

68,698,733.61 38,894,541.74
4,339,360.64
2,336,816.19
-1,147,419.89 12,901,187.38
5,537,958.78 -12,994,034.41
1,336,143.04
3,717,997.60
-572,430.67
-252,844.67
28,542,956.78 55,840,452.08
-99,000.00

230.5002
-216.692
-8.1675
-29.8832
56.09675
-179.116
104.5625
0

1,213,224.17
-70,845,645.13
-527,470.07
54,308,669.13

-97,967.00
1,115,257.17
-244,002,586.84 -314,848,231.97
514,631.94
-12,838.13
-81,507,979.43 -27,199,310.30

-8.07493
344.4144
-97.5661
-150.083

-92,209,072.00
-50,001,000.00
-142,210,072.00

-7,732,960.62 -99,942,032.62
-50,001,000.00
-7,732,960.62 -149,943,032.62

8.386334
0
5.437702

44,276,984.63

-174,898,275.95 -130,621,291.32

-395.009

218,745,541.17
263,022,525.80

263,022,525.80 481,768,066.97
88,124,249.85 351,146,775.65

120.2413
33.50445

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

2551

95

รอยละของสถานภาพการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา 2549-2550)
คณะ

มี

ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
รวม

96
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จำนวน
67
150
138
27
40
532
954

การมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป
ยังไมมี
รวม
รอยละ
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
77.90
19
22.10
86
100.00
82.42
32
17.58
182
100.00
88.46
18
11.54
156
100.00
100.00
27
100.00
78.43
11
21.57
51
100.00
83.39
110
1.14
642
100.00
83.39
190
16.61
1,144
100.00

งบประมาณรายจาย จากงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณงบรายได

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
หนวย : ลานบาท
ประเภทงบรายจาย
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบประมาณแผนดิน
98.9008
37.3066
98.7697
18.1636
13.8950
267.0357

งบประมาณรายได
37.0000
132.6454
6.0000
3.5000
47.0700
226.2154

รวม
135.9008
169.9520
104.7697
21.6636
60.9650
493.2511

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
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งบประมาณรายจาย จากงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ 2551
หนวย : ลานบาท
งบรายจาย
แผนงบประมาณผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
แผนงบประมาณ :
98.9008
เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการศึกษา
แผนงบประมาณ : อนุรักษสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
แผนงบประมาณ : สนับสนุนดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม

36.3110

98.7697

12.5613

13.8950

0.9950

รวม
260.4378
0.9950
5.6023

5.6023

งบประมาณรายจาย จากงบประมาณงบรายได ประจำปงบประมาณ 2551
หนวย : ลานบาท
แผนงบประมาณผลผลิต/โครงการ

แผนงานการเรียนการสอน
แผนงานวิจัย
แผนงานการศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
100.0000
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
100.0000
รวมทั้งหมด

98
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งบรายจาย

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
39.7504
1.5000
4.5700
45.8204
0.1380
0.1380

2551

28.5150
68.4034

6.0000
6.0000

2.0000
3.5000

1.0000

1.0000

41.5000
47.0700

178.0150
224.9734

·Õè»ÃÖ¡ÉÒÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
ÃÈ.´Ã.ÊÁºÑμÔ ¤ªÊÔ·¸Ôì

ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

¹ÒÂÊØ¾¨¹ ·ÃÒÂá¡ŒÇ

ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ

¤³Ð¼ŒÙ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚
¹Ò§ÊÒÇ¨Ò®ü¾Ñ¨¹ ÁÕÊÑ¹·Ñ´

¼ŒÙÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Í§¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹

¹Ò§ÊÁÄ´Õ ¤ÑªÁÒμÂ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹

¹Ò§ÊÒÇ³Ñ¯°Ò »˜œ¹ÍÂ‹Ù

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¹ÒÂªÑªÇÒÅ áÊ§à¾ªÃ

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂμÃÕËÞÔ§à¾ÕÂ§ã¨ àÊ×ÍàÍ¡

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

¹Ò§ÊÒÇ¨ÔÃÒ¾Ã ¾Ãä¸Ê§

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä»

¹Ò§ÊÒÇÍÃÍØÁÒ ¾ÃËÁ¹ŒÍÂ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹

¹ÒÂÊÃÒÇØ¸ »ÃÐÊÒ¹·Í§

¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
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