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รายงานประจ าปี 2559 มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ จัดท าขึ้น
เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ผลของการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน
2559) ของมหาวิท ยาลัย ในการดาเนินพันธกิ จ ของการเป็นสถาบันอุดมศึก ษาเพื่อพัฒ นาท้ องถิ่นตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และผ่านกระบวนการทางานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยลงสู่การจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้การบริหารมหาวิทยาลัยได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จากผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัยอันจะ
นาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ หน่วยงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุ กภาคส่วน ที่ได้ ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดาเนินพันธกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
อั น จะส่ ง ผลให้ม หาวิ ท ยาลัยของเราก้ าวไปสู่ก ารเป็น “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นาเพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่นใน
อุษาคเนย์” ต่อไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สมเด็จ พระราชปิตุจ ฉา เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมี พระเมตตาต่อ
การศึก ษาของกุ ล สตรีไทย จึง ประทานอาคารพร้อมที่ ดิน ประมาณ 4 ไร่ ให้ก ระทรวงศึก ษาธิก ารจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.7 – 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ อาจารย์นิล รัตน์ บรรสิท ธิ์วรสาสน์
โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจาโรงเรียน เนื่องจากเป็นสีประจาวันประสูติ
ของพระองค์
สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจเรื่องการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญ ด้วยดีตลอดมา
และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคานาหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

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

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

พ.ศ. 2520
เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2528
เปิ ด สอนสาขาวิ ช าชี พ อื่ น ด้ ว ย ครบ 3 สาขา คื อ สาขาวิ ช าการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์”

24 มกราคม พ.ศ. 2538
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา เรื่อ ง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

6 มีนาคม พ.ศ. 2538
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9
เป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าสถาบั น ราชภั ฏ นั บ เป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุ ณล้ นเกล้ า
ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิด
อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”

ปีการศึกษา 2542
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ปีการศึกษา 2543
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน

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

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

10 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลให้ สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะ
เป็ น “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ” ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ปีการศึกษา 2549
เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิท ยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มี ม ติเ ห็นชอบให้ม หาวิท ยาลั ย
ดาเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1
หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปีการศึกษา 2556
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) และโรงเรี ย นสาธิ ต วไลยอลงกรณ์ หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ศู น ย์ จั ด การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2557
ปีก ารศึก ษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได้แก่ หลัก สูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International
Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

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

ปีการศึกษา 2559
ดาเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
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ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร ภาษาไทยว่า
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
“VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้ ว งรี
ด้ า นในมี ต ราพระราชลั ญ จกรประจ าพระองค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ซึ่ ง เป็ น รู ป พระที่ นั่ ง อั ฐ ทิ ศ
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รั ศ มี เ ปล่ง ออกโดยรอบ เหนื อ จั ก รเป็ นรูป เศวตฉั ต ร เจ็ ด ชั้ น ตั้ง อยู่บ น
พระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน
สีน้าเงิน
สีเขียว

แทนค่า
แทนค่า

สีทอง
สีส้ม
สีขาว

แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาน “สถาบันราชภัฏ”
แหล่ ง ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ ซึ่ง อยู่ ในแหล่ง ธรรมชาติ และมี ส ภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเขียว แทนค่า สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร ซึ่งเป็นองค์ประธานกาเนิดมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย “ต้นราชพฤกษ์”
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula Linn.
ชื่อวงศ์
CAESALPINIACEAE / LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ
Golden Shower, Indian Laburnum, Pudding Pine Tree, Purging Cassia
คติความเชื่อ
ราชพฤกษ์เ ป็นไม้ ที่ มี คุณค่าสูง เป็นไม้ ม งคลนามนิยมใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ และอินธนูของ
ข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทองเป็นรูปช่อราชพฤกษ์
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อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

A : Activeness

เป็นผู้รอบรู้

ทางานเชิงรุก
ริเริ่ม
สร้างสรรค์

L : Like to
learn

สนใจใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

A : Adaptive

Y : Yields

A:
Acceptance
and
Friendliness

ปรับตัวได้ดี
พร้อมนาการ
เปลี่ยนแปลง

สร้าง
ผลงานเป็น
ที่ประจักษ์

เป็นที่ยอมรับใน
การเป็น
กัลยาณมิตร

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

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

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
2. การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพือ่ พัฒนาท้องถิ่น
3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. การทานุบารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
5. การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสูส่ ากล
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชือ่ -นามสกุล
อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
อาจารย์สุนทรี นิลกาแหง
คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ
อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
อาจารย์จรัสสม ปุณณะหิตานนท์
อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
อาจารย์พเยาว์ ศรีหงส์
ดร.อรุณ ปรีดีดิลก
รศ.ลาพอง บุญช่วย
ดร.วิชัย แข่งขัน
ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล
ศ. พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

ตาแหน่ง
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)
(อธิการบดีรักษาการ)
อธิการบดี
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ปี
พ.ศ. 2475 - 2480
พ.ศ. 2480 - 2485
พ.ศ. 2485 - 2489
พ.ศ. 2489 - 2497
พ.ศ. 2497 - 2505
พ.ศ. 2505 - 2515
พ.ศ. 2515 - 2517
พ.ศ. 2517 - 2519
พ.ศ. 2519 - 2528
พ.ศ. 2528 - 2529
พ.ศ. 2529 - 2537
พ.ศ. 2537 - 2542
พ.ศ. 2542 - 2551
ธ.ค. 2551 - มิ.ย. 2552
มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2552
พ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรูญ ถาวรจักร์
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ชาคริต อนันทราวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.เดือน คาดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิศกั ดิ์ วนะชกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์จติ เจริญ ศรขวัญ
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการผูแ้ ทนผู้บริหาร กรรมการผู้แทนคณาจารย์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
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ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
รองอธิการบดี

รศ.ศศินนั ท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดี

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย
รองอธิการบดี

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
รองอธิการบดี

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการ
คณบดีคณะเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
และสังคมศาสตร์
อุตสาหกรรม
จัดการ
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต่อ)

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ละเอียด ขจรภัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ

อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ไชย มีหนองหว้า
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อานวยการ

นางนงลักษณ์ สมณะ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

อ.เสริมศรี เจิมประไพ
นางสาวกรรณิการ์ พราหมณ์สาราญ
อ.ชัยวุติ เทโพธิ์
ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อานวยการศูนย์จัดการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สระแก้ว
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
1. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล
2. นางศิรรัตน์ ทงก๊ก
3. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
4. นายบุญยืน ผ่องใส
5. นางจีรนันท์ มีผา
6. นายวิกรม ปิติสุข
7. นายฐิรัฐ นาถวิริยกุล
8. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
9. นายอภิชัย สุทธาโรจน์
10. นายนพรัตน์ คุ้มศรี
11. ผศ.วิมล จิโรจพันธุ์
12. นายวรวัชร ศรัทธาวัฒนกุล
13. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์
14. ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
15. นายศักดา คล้ายร่มไทร
16. พ.ญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
17. นายยิ่งยศ หมัดนุรักษ์
18. พ.อ.หญิงนันท์มนัส ธามรงค์รัตน์
19. นายผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสภาวิชาการ
1. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
2. ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
3. รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
4. รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
5. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
6. รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์
7. อ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส์
8. อ.ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
9. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา
10. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
11. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
12. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
13. อ.ดร.รัตนา สีดี
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ประธานสภาวิชาการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ANNUAL REPORT 2016
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2559
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14. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ
15. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการและเลขานุการ

หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
หน่วยงานที่ทาหน้าทีจ่ ัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 12 หน่วยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. โรงเรียนสาธิต
12. โครงการจัดตัง้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานที่ทาหน้าทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลัก ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักศิลปวัฒนธรรม
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. งานวิชาศึกษาทั่วไป
7. หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์
8. สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
9. สานักมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ
10. ศูนย์ภาษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสาหรับใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยจานวนทัง้ สิ้น 731,866,300 บาท จาแนกได้ดังนี้
1. จานวนงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2558
จานวนเงิน
ร้อยละ
439,568,500
52.59
396,337,000
47.41
835,905,500
100.00

ปีงบประมาณ 2559
จานวนเงิน
เพิ่ม/ลด ร้อยละ
499,616,300
13.66
232,250,000
-41.40
731,866,300
-12.45

ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน
เพิ่ม/ลด ร้อยละ
514,216,100
2.93
220,355,000
-5.12
734,571,100
0.37

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558-2560
งบประมาณแผ่นดิน
493,568,500

งบประมาณรายได้
514,216,100

499,616,300
396,337,000

232,250,000

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2559
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ปีงบประมาณ 2560

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามผลผลิต ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560 (รวมงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้)
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

112,793,800 13.49
79,601,500
9.52
3,798,600
0.45
29,393,700
3.52
189,419,900 22.66
180,940,100 21.65
8,479,800
1.01
124,731,900 14.92
19,094,400
2.28
105,637,500 12.64
270,229,300 32.33
138,730,600 16.60
835,905,500 100.00

ปีงบประมาณ 2559
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
128,044,400 13.52
79,563,200
-0.05
3,950,500
4.00
44,530,700
51.50
148,725,000 -21.48
140,245,100 -22.49
8,479,900
0.00
101,200,700 -18.87
26,866,200
40.70
74,334,500 -29.63
285,321,900
5.59
29,764,300 -78.55
731,866,300 -12.45

ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

118,291,200
69,496,200
3,992,500
44,802,500
164,237,400
155,757,500
8,479,900
143,468,500
26,236,800
117,231,700
232,859,800
33,169,200
734,571,100

-7.62
-12.65
1.06
0.61
10.43
11.06
0.00
41.77
-2.34
57.71
-18.39
11.44
0.37

3. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560 (รวมงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้)
ปีงบประมาณ 2558
ผลผลิต

จานวนเงิน

โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ

1,800,000
1,062,000
280,821,100
430,076,300
50,561,200
995,000
28,727,500
41,862,400

0.22
0.13
33.59
51.45
6.05
0.12
3.44
5.01

835,905,500

100.00

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการบุคลากรภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2559
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,800,000
0.00
1,062,000
0.00
417,424,300
48.64
230,811,100 -46.33
4,495,100 -91.11
995,000
0.00
27,959,700
-2.67
6,829,100 -83.69
1,680,000
0.00

โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

25

731,866,300
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-12.45

ปีงบประมาณ 2560
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
154,446,500
195,795,000
7,312,400
995,000
15,865,100
7,517,000
2,510,000
304,085,100
3,500,000
734,571,100

-63.00
-15.17
62.67
0.00
-43.26
10.07
49.40
0.00
0.00
0.37

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามผลผลิต (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปี พ.ศ. 2558 - 2560
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

87,793,800 19.97
79,601,500 18.11
3,798,600
0.86
4,393,700
1.00
34,233,100
7.79
25,753,300
5.86
8,479,800
1.93
74,731,900 17.00
19,094,400
4.34
55,637,500 12.66
235,229,300 53.51
7,580,400
1.72
439,568,500 100.00

ปีงบประมาณ 2559
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
88,044,400
0.29
79,563,200
-0.05
3,950,500
4.00
4,530,700
3.12
37,944,600 10.84
29,464,700
14.41
8,479,900
0.00
99,200,700 32.74
24,866,200
30.23
74,334,500
33.61
267,912,300 13.89
6,514,300 -14.06
499,616,300 13.66

ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

78,291,200 -11.08
69,496,200 -12.65
3,992,500
1.06
4,802,500
6.00
42,430,300 11.82
33,950,400 15.22
8,479,900
0.00
143,468,500 44.62
26,236,800
5.51
117,231,700 57.71
232,859,800 -13.08
17,166,300 163.52
514,216,100
2.92

5. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560
ปีงบประมาณ 2558
ผลผลิต
โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวนเงิน

ร้อยละ

1,800,000
1,062,000
199,576,900
208,650,200
5,561,200
995,000
15,060,800
6,862,400

0.41
0.24
45.40
47.47
1.27
0.23
3.43
1.56

439,568,500

100.00

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายการบุคลากรภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2559
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,800,000
0.00
1,062,000
0.00
233,806,200
17.15
227,858,000
9.21
4,495,100 -19.17
995,000
0.00
21,090,900
40.04
6,829,100
-0.49
1,680,000.00
0.00

โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กบั
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

รวมทั้งสิ้น
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13.66

ปีงบประมาณ 2560
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
0
-100.00
0
-100.00
143,488,500
-38.63
32,522,200
-85.73
7,290,900
62.20
995,000
0.00
12,307,400
-41.65
7,517,000
10.07
2,510,000
49.40
304,085,100
0.00
3,500,000
0.00
514,216,100
2.92

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

6. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามผลผลิต (งบประมาณรายได้) ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ

จานวนเงิน

งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจา
- ค่าจ้างชัว่ คราว
- พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

25,000,000
6.31
25,000,000
6.31
155,186,800 39.16
155,186,800 39.16
50,000,000 12.62
50,000,000 12.62
35,000,000
8.83
131,150,200 33.09
396,337,000 100.00

ปีงบประมาณ 2559
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
40,000,000 60.00
40,000,000
60.00
110,780,400 -28.61
110,780,400 -28.61
2,000,000 -96.00
2,000,000
0.00
- -100.00
17,409,600 -50.26
23,250,000 -82.27
232,250,000 -41.40

ปีงบประมาณ 2560
จานวนเงิน

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ

40,000,000
40,000,000
121,807,100
121,807,100
16,002,900
220,355,000

0.00
0.00
9.95
9.95
-31.17
-5.13

7. งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณรายได้) ประจาปี พ.ศ. 2558 – 2560
ปีงบประมาณ 2558
ผลผลิต

จานวนเงิน

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2559
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
183,618,100 126.01
2,953,100 -98.67
0 -100.00

ปีงบประมาณ 2560
เพิ่ม/ลด
จานวนเงิน
ร้อยละ
10,958,000
-94.03
163,272,800
5428.86
21,500
0.00

81,244,200
221,426,100
45,000,000

20.50
55.87
11.35

13,666,700
35,000,000

3.45
8.83

6,868,800

-49.74

3,557,700

-48.20

396,337,000

100.00

232,250,000

-41.40

220,355,000

-5.13

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีง บประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี บุคลากร
จานวนทั้งสิ้น 995 คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 502 คน และสายสนับสนุน 493 คน จาแนกได้ดังนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559, ที่มา งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี)
1.จานวนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร
สายงาน

ประเภทบุคลากร

วิชาการ
91

1. ข้าราชการ
2. พนักงานราชการ
3. ลูกจ้างประจา
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
5. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
6. ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

411
502

สนับสนุน
12
22
20
224
30
185
493

ข้าราชการ
10.35%

ลูกจ้างชั่วคราว
18.59%

รวม

ร้อยละ

103
22
20
635
30
185
995

10.35
2.21
2.01
63.82
3.02
18.59
100.00

พนักงานราชการ
2.21%

ลูกจ้างประจา
2.01%
เจ้าหน้าที่ประจา
ตามสัญญาจ้าง
3.02%

พนักงานมหาวิทยาลัย
63.82%

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากร จาแนกตามประเภทบุคลากร
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. จานวนบุคลากร จาแนกตามสายงาน
สายงาน

ต่ากว่าปริญญาตรี

1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุน

200
200

รวม

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
43
347
236
56
279
403

ปริญญาเอก
112
1
113

รวม

ร้อยละ

502
493
995

50.45
49.55
100.00

แผนภูมิแสดงสัดส่วนบุคลากร จาแนกตามสายงาน
51.00%

50.45%

50.50%

50.00%

49.55%

49.50%
49.00%
สายวิชาการ

สายสนับสนุน

3. จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน และตาแหน่งทางวิชาการ
คณะ / หน่วยงาน

ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3
12
2
8
2
17
2
21
3
12
1
6
1
1
1
14
78

ศาสตราจารย์

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. โรงเรียนสาธิต
9. สระแก้ว
รวม

0

รวม

ร้อยละ

15
10
19
23
15
7
1
1
1
92

16.30
10.87
20.65
25.00
16.30
7.61
1.09
1.09
1.09
100.00

แผนภูมิแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน และ
ตาแหน่งทางวิชาการ
25
20
15
10
5
0

21

17
12
3

12

8
2

2

3

2

รองศาสตราจารย์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน และคุณวุฒิ
คณะ / หน่วยงาน

คุณวุฒิ
ปริญญาโท
43
66
49
97
33
8
14
13
14
5
5
347

ปริญญาตรี

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. โรงเรียนสาธิต
9. สระแก้ว
10. ศูนย์ภาษา
11. งานวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

43

43

ปริญญาเอก
23
16
8
28
11
7
9
5
1
4
112

รวม

ร้อยละ

66
82
57
125
44
15
23
56
19
6
9
502

13.15
16.33
11.35
24.90
8.76
2.99
4.58
11.16
3.79
1.20
1.79
100.00

แผนภูมิแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน
และคุณวุฒิ
120

97

100
80
60
40

20

66
49

43
23

16

28

43

33
11

8

87

14 9

0

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

30

ปริญญาเอก
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5. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามคณะ / หน่วยงาน
คณะ / หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองนโยบายและแผน
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
13. สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
14. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
16. ศูนย์กรุงเทพมหานคร
17. สระแก้ว
18. ศูนย์คอมพิวเตอร์
19. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
20. สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
21. งานวิชาศึกษาทั่วไป
22. งานวิเทศสัมพันธ์
23. สานักงานสภามหาวิทยาลัย
24. ศูนย์ภาษา
25. โรงเรียนสาธิต
26. งานศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
27. สานักศิลปวัฒนธรรม
รวม

ประเภท
ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

1
1
1
1
1
1
1

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิ ทยาลัย

เจ้าหน้าที่
ประจาตาม
สัญญาจ้าง

1

7
5
9
17
8
6
8

3
1
5
1
1

1

11
1

10
3

1

38
9
6

1

6
10
5
27
21
3
4
4
3

2

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

8
7
9
9
8
5
54
1

1
1
1

2
2

1
1

3
1

1
1

1
1

52
4

1
1

13

3

1
1
12

20

31

22

3
3
2
2
3
9
3
2
224
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2
2
1
3
1

1
14

30

185

รวม

ร้อยละ

17
16
19
33
18
13
9
1
115
14
7
1
8
16
7
83
26
6
5
18
4
3
4
5
4
3
5
27
4
2

3.45
3.25
3.85
6.69
3.65
2.64
1.83
0.20
23.33
2.84
1.42
0.20
1.62
3.25
1.42
16.84
5.27
1.22
1.01
3.65
0.81
0.61
0.81
1.01
0.81
0.61
1.01
5.48
0.81
0.41

493

100.00
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
6 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาการจัด การ
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และ 7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 22 หลักสูตร 65 สาขาวิชา แบ่งเป็น
1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
12
หลักสูตร
2) ระดับปริญญาตรี 5 ปี
1
หลักสูตร
3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1
หลักสูตร
4) ระดับปริญญาโท
4
หลักสูตร
5) ระดับปริญญาเอก
4
หลักสูตร

44
9
1
6
5

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี สอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program and International Program) ได้แก่
1) English Program มี 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(5 ปี) (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) และ (3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการบริการและการโรงแรม
2) International Program มี 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่ (1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ และ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
3) Bilingual Program มี 1 หลั กสู ต ร 1 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ (1) หลั กสู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) คณะวิทยาการ
จัดการ และ 3) คณะเทคโนโลยี การเกษตร มีหลักสูตรที่เปิ ดสอนทั้ งสิ้ น 3 หลักสูตร 3 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
และ 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559
1. คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ป.บัณฑิต

วิชาชีพครู

ค.ม.
ค.ม.

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

ค.ด.
ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
ดนตรีสากล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สารสนเทศศาสตร์
จิตวิทยา
การพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์
ทัศนศิลป์

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
รป.บ.
น.บ.
ศป.บ.
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3. คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.
ศ.บ.
นศ.บ.

ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการตลาด
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ส.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เคมี
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
สาธารณสุขศาสตร์

ส.บ.

การจัดการสถานพยาบาล

วท.ม.

วิทยาศาสตรศึกษา

ปร.ด.

วิทยาศาสตรศึกษา

*(อยู่ใน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
*(อยู่ใน โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์)

ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วศ.บ.

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
ทล.บ.

สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเซรามิกส์
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรม
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอัตโนมัติ

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
เทคโนโลยีภูมิทัศน์

วท.ม.

เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

วท.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ศศ.บ.

การบริการในอุตสาหกรรมการบิน
การจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตร
สองภาษา)

บธ.บ.
บธ.บ.
รป.ม.
บธ.ม.

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ

รป.ด.
บธ.ด.

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
รป.บ.

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ)
วท.บ.

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แขนงวิชาสัตวศาสตร์

38

ANNUAL REPORT 2016
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี
2559

ลาดับที่
พระนาม / ชื่อ นามสกุล
1
นายอานวย ทงก๊ก
2

นางโยษิตา บุญเรือง

2558

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2556

1

นายยงยุทธ วิรางกูล

2

พระราชรัตนรังสี (วีระยุทธ์) วีรยุทฺโธ

3

พระครูปลัด อุเทน สิริสาโร

2555

1

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

2554

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี

2553

1

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

2552

1
2

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายนคร ตังคะพิภพ

3

นายพิศิษฐ เบญจมงคลวารี

4

นายสมนึก ธนเดชากุล

39

ชื่อปริญญา / สาขาวิชา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการบิน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนนักศึกษาเข้าใหม่
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาเข้าใหม่
จานวนทั้งสิ้น 2,475 คน โดยจาแนกได้ดังนี้ (ที่มา : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2559)
1. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

จานวนนักศึกษา(คน)
151
2,231
48
16
2,446

ปริญญาโท, 48 ปริญญาเอก, 16

ร้อยละ
6.17
91.21
1.96
0.65
100.00

ประกาศนียบัตรบัณฑิต, 151

ปริญญาตรี, 2,231

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ จาแนกตามระดับการศึกษา
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2. จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ภาคปกติ
จานวนนักศึกษา
379
287
141
49
14
317
123
92
20
288
83
78
10
1,881

วุฒิการศึกษา
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
5. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
7. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
8. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
11. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
12. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
13. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
รวม

ร้อยละ
20.15
15.26
7.50
2.60
0.74
16.85
6.54
4.89
1.06
15.31
4.41
4.15
0.53
100.00

500

432

450
400
350

ภาคพิเศษ
รวม
จานวนนักศึกษา
ร้อยละ ทั้งหมด
379
30
8.57
317
41
11.71
187
49
14
36
10.29 353
12
3.43
135
27
7.71
119
12
3.43
32
144
41.14
432
40
11.43
123
8
2.29
86
0
10
350
100.00 2,231

379

353

317

300
250
200

187
135

150
100
50

49

123

119
32

14

0

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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3. จานวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)
6. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
รวม

160

จานวนนักศึกษา(คน)
151
16
22
2
8
4
12
215

ร้อยละ
70.23
7.44
10.23
0.93
3.72
1.86
5.58
100.00

151

140
120
100
80
60
40
20

16

22
2

8

4

0

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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4.จานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามคณะ / วิทยาลัย
วุฒิการศึกษา

จานวนนักศึกษา(คน)
580
496
377
67
189
668
53
45
2,475

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. สระแก้ว
รวม

ร้อยละ
23.43
20.04
15.23
2.71
7.64
26.99
2.14
1.82
100.00

800

668

700
600
500
400

580
496

377

300

189

200
100

67

0

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาใหม่ จาแนกตามคณะ / วิทยาลัย
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จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนนักศึกษา
ชาวต่างชาติ จานวนทั้งสิ้น 32 คน โดยจาแนกได้ดังนี้ (ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม
2559)
1. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

จานวนนักศึกษา(คน)
25
5
2
32

ร้อยละ
78.13
15.62
6.25
100.00

ปริญญาเอก
6.25%
ปริญญาโท
15.62%

ปริญญาตรี
78.13%

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จาแนกตามระดับการศึกษา
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2. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

จานวนนักศึกษา(คน)
9
5
1
17
32

ร้อยละ
28.13
15.63
3.12
53.12
100.00

คณะครุศาสตร์
28.13%

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
53.12%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15.63%

คณะวิทยาการจัดการ
3.12%
แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จาแนกตามคณะ/วิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามประเทศ
คณะ/วิทยาลัย
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
3. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
รวม

เวียดนาม
6.25%

จานวนนักศึกษา(คน)
24
5
2
1
32

ร้อยละ
75
15.63
6.25
3.12
100.00

ฝรั่งเศส
3.12%

กัมพูชา
15.63%

จีน
75.00%

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ จาแนกตามประเทศ
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558 จานวนทั้งสิ้น 2,259 คน โดยจาแนก ได้ดังนี้ (ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวนนักศึกษา(คน)
1,963
134
110
52
2,259

1. ปริญญาตรี
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
รวม

ปริญญาโท
4.87%

ร้อยละ
86.90
5.93
4.87
2.30
100.00

ปริญญาเอก
2.30%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5.93%

ปริญญาตรี
86.90%

แผนภูมิแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
4. นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
5. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
7. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
8. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
10. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
11. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
12. นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
รวม

700

จานวนนักศึกษา(คน)
618
232
128
24
14
207
61
51
5
534
52
36
1,963

ร้อยละ
31.48
11.87
6.25
1.22
0.71
10.55
3.11
2.60
0.25
27.20
2.65
1.83
100.00

618

600

534

500
400
300
200
100

232

207
128
24

61

14

51

0

5

แผนภูมิแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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36

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
5. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)
6. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
7. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
8. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
รวม

จานวนนักศึกษา(คน)
134
40
38
5
27
8
11
33
296

ร้อยละ
45.27
13.51
12.84
1.69
9.12
2.70
3.72
11.15
100.00

160
140

134

120
100
80
60
40
20

40

38

33

27
5

8

11

0

แผนภูมิแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จาแนกตามวุฒิการศึกษา
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จาแนกตามคณะ / วิทยาลัย
วุฒิการศึกษา

จานวนนักศึกษา(คน)
801
339
204
29
82
674
130
2,259

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

900
800

ร้อยละ
35.46
15.01
9.03
1.28
3.63
29.84
5.75
100.00

801
674

700
600
500

400
300
200

339
204

100

29

82

0

แผนภูมิแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / วิทยาลัย
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130

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีหลักสูตร
ปรับปรุง จานวน 15 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปรับปรุง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
14. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
15. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภท
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือทั่วไป
หนังสืออ้างอิง
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
วิจัย/วิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลออนไลน์
(สมาชิก)

ฐานข้อมูลออนไลน์
(ที่ได้รับการสนับสนุน)

รายการ
ซีดีรอม
ดีวีดี
วีดีโอซีดี
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วารสาร/นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย
1. ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Matichon e-library)
2. ฐานข้อมูล e-Magazines (Naiin PANN)
3. ฐานข้อมูลกฎหมาย
4. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iGLibrary
5. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-brary
1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Digital Collection : TDC)
2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ IR-Web
3. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Thailand Union Catalog)
4. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Netlibrary ebook
5. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggerlink
6. ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
1) ProQuest Dissertations & Theses Global
2) ABI/INFORM Complete
3) ACM Digital Library
4) Emerald Management
5) SpringerLink-Journal
6) Web of Science
7) American Chemical Society Journal
8) Academic Search Complete
9) Computers & Applied Sciences Complete
10) Education Research Complete
11) H.W.Wilson (12 Subjects)
12) Science Direct
13) Communication & Mass media Complete
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จานวน (หน่วย)
2,321 รายการ
5,128 รายการ
3,834 รายการ
129,350 เล่ม
9,534 เล่ม
3,843 เล่ม
1,157 เล่ม
13,648 เล่ม
16 ชือ่
7,292 เล่ม
4,811 เล่ม
5 ฐาน

18 ฐานข้อมูล

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
จานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
ดูหนังฟังเพลง
ศึกษาค้นคว้า
อ่านหนังสือพิมพ์/วารสาร
ทาการบ้าน
ชมนิทรรศการ
มุมนันทนาการ
บริการ Wi-Fi
บริการคอมพิวเตอร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

53

75,231 คน/ปี
286 คน/ปี
416 คน/ปี
144 คน/ปี
299 คน/ปี
28
ครั้ง/ปี
26
คน/ปี
169 คน/ปี
178 คน/ปี

ANNUAL REPORT 2016
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากจ านวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ปีก ารศึกษา 2558 จ านวน 1,963 คน มี ผู้ตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานทาของบัณฑิต จานวน 1,332 คน มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาหลังสาเร็จ
การศึกษาจานวน 985 คน คิดเป็นร้อยละ 73.95 โดยมีผลการสารวจ จาแนกตามคณะ / วิทยาลัย ดังนี้
คณะ / วิทยาลัย
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทีต่ อบ
แบบสอบถาม
270
303
642
22
55
7
33
1,332

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทีม่ ีงาน
ทาหลังสาเร็จการศึกษา
146
219
507
22
52
7
32
985

ร้อยละ
54.07
72.28
78.97
100.00
94.55
100.00
96.97
73.95

600

507
500

400
300
200

219
146

100

22

52

7

0

แผนภูมิแสดงจานวนการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามคณะ / วิทยาลัย
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อผลงาน
การพัฒนาตัวบ่งชี้คณ
ุ ลักษณะภาวะผูน้ าแบบผู้บริหาร
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ตัวบ่งชี้คุณลักษณะภาวะผู้นาแบบผู้บริหารของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล

ชื่อ-สกุล ผู้สาเร็จการศึกษา
พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล

รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
รูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนในฝัน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝันสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Influence of Administration, Cooperation and
Instruction on Effectiveness of Dual Vocational
Training towards characters and satisfaction of
Traders in the Vocational Colleges in Thailand : A
study using structural equation modeling
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การเรียนรู้ของ
นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ
กลยุทธ์การเรียนรูข้ องนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
การบริหารจัดการจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต
ของข้าราชการพลเรือนไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะข้าราชการพลเรือน
ที่พึงประสงค์ด้านมาตรฐานจริยธรรม
บทบาทของกองทัพไทยในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในประเทศไทย : บทสารวจปัญหาและแนวคิดในการแก้ไข
บทบาทใหม่ของกองทัพไทยในการจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
The roles of Buddhist Ecclesiastical Officials on
the Conflict Management in the Community

นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
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บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พระครูสริ ิสุตโสภณ
(พระมหาจาเนียร คาสุข)

17

บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ในชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช
อาหาร
การถ่ายทอดภูมิปญั ญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืชอาหารด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

พระครูสริ ิสุตโสภณ
(พระมหาจาเนียร คาสุข)
นายรุ่งเรือง สารวิจิตร
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แหล่งเผยแพร่
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,
Silpakorn University
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่7
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่13 ฉบับที่
24
การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษารับชาติ
ครั้งที่1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ณ มศว.

คณะ/วิทยาลัย
หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา
หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
นาเสนอผลงานวิจัย ณ มศว.

หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

นางประภาพรรณ ปรีวรรณ

The 2nd Multidisciplinary Research and
Innovation for Globally Sustainable
Development February 25-26, 2016
Valaya Alongkorn Rajabhat University

หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

นางประภาพรรณ ปรีวรรณ

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่11 ฉบับที่3

หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

เรืออากาศโทโกษิก เฉลิมหมู่

การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่1 ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา ณ มศว.
วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่13 ฉบับที่
24
การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 2558 ณ มรภ.ธนบุรี
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่8 ฉบับที่ 4
มรภ.เชียงราย
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
ฉบับพิเศษ ปีที่10
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2558 ณ มรภ.
อุตรดิตภ์
At the 1st National and International
Conference on Humanities and Social
Sciences at Ku Home
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 3
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท ปีที่5 ฉบับ
พิเศษ (ครบรอบ 5 ปี)
วารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่10 ฉบับที่1

หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล

นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
นางสาวพัชราภรณ์ มาสุวัตร์
นางสาวพัชราภรณ์ มาสุวัตร์

เรืออากาศโทโกษิก เฉลิมหมู่
นายทวีศักดิ์ ตั้งวัฒนธรรม
นายทวีศักดิ์ ตั้งวัฒนธรรม
นายศิลปานันต์ ลากูล
นายศิลปานันต์ ลากูล
พระครูสริ ิสุตโสภณ
(พระมหาจาเนียร คาสุข)

นางรุ่งเรือง สารวิจิตร
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หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา
หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา

หลักสูตรการบริหาร
สถานศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อผลงาน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของพืชอาหารตามภูมิปญั ญาท้องถิน่
ผลการเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญาทีม่ ีต่อความรู้ ความตระหนัก และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดลอมสาหรับชุมชน

ชื่อ-สกุล ผู้สาเร็จการศึกษา
นายรุ่งเรือง สารวิจิตร

แหล่งเผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วารสรวิชาการ มรภ.พระนคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

หลักสูตร
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท ปีที่ 5 ฉบับ
พิเศษ (ครบรอบ 5 ปี)
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพปีที่ 8
ฉบับที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.เพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2
วารสานช่อพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.สารคาม ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท ฉบับที่ 12 ปีที่
6

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

การเสริมสร้างความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้นาชุมชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสาหรับผูน้ า
ชุมชนด้วยชุดความรู้
การจัดการกระบวนการสิ่งแวดล้อมสาหรับยุวมัคคุเทศก์
เพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ปัญหาและความต้องการสื่อเพื่อการท่องเทีย่ ว
เชิงประวัตศิ าสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเทีย่ วประเภทเว็บไซต์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รูปแบบการสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวประเภท
เว็บไซต์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย
การศึกษาองค์ประกอบบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์
วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
รูปแบบบทเรียนออนไลน์วชิ าคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่4
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการเรียนวิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ
สาหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ศึกษาผลการใช้รปู แบบกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

นางสาวมรรษพร สีขาว

วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยปีที่ 10 ฉบับที่ 3

นางสาวมรรษพร สีขาว

การประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.กาแพงเพชร
ครั้งที่ 2

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ศึกษา

นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 97
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
ม.เกษตรศาสตร์
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7
มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา
วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน

นางสาวภัคชญานันท์ ไกรเดช

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ อาคารคณะทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2559: NACE
2016” ณ มรภ.ลาปาง
Viridian E-Journal, Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์และศิลปะ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
การประชุมวิชาการ ม.รามคาแหงวารสาร

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ แบบพหุระดับ
ของปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับร้านค้าปลีก
ในเขตภาพกลาง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีก
ในเขตภาคกลาง
ความคาดหวังและการรับรูข้ องนักท่องเที่ยวกลุม่ ประชาคม
อาเซียนทีม่ ีต่อคุณภาพการบริการและการรับรูค้ ุณค่าของ
ธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน

นางสาวภัคชญานันท์ ไกรเดช

วารสารวิจัยรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 19

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

นางกฤษติญา มูลศรี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ครั้งที่ 9

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

นางกฤษติญา มูลศรี

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

นายนภดล โชติกพานิชย์

นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

นายณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
นายไกรรราชกช พลรัตน์
นางสาวมรรษพร สีขาว

นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข
นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข
นางดวงแก้ว เฉยเจริญ
นางดวงแก้ว เฉยเจริญ
นางสาวศิราวัลย์ อินทามาระ
นางสาวศิราวัลย์ อินทามาระ
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หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจ

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ ประจาปี 2559
ชื่อหน่วยงานและองค์กร
คุรุสภา

หัวข้อความร่วมมือ
1
บันทึกความร่วมมือ เรื่องการใช้
โปรแกรม KSP BUNDIT
2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
บั น ทึ ก ข้ อต กลง ค ว า มร่ ว มมื อ ทาง
เทคโนโลยี (สสวท.)
วิ ช าการ ในโครงการจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ท ย า ศา สตร์ ทั่ ว ไปและสาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และ
ทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาการทาผลงาน
สังคมศาสตร์
ทางวิชาการและงานวิจัย
4 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หัวจง
หนังสือแสดงเจตจานงความร่วมมือใน
โครงการการเรียนการสอนภาษาจีน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4+1
5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บันทึกความร่วมมือเรื่องกิจกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
ประกันคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนานักศึกษา
6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน
สารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
8 คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย พันธกิจเพื่อสังคม
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 ชุมชน หมู่ ๗ บ้านคลองสิบสาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ต.พืชอุดม อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี และ
สานักงานพัฒนาชุมชน อ. ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี
10 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงคาพร้อย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนพริกไทย
ให้บริการทางวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร และ
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองห้า
11 บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
(ประเทศไทย) จากัด
วิชาการโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
12 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
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ระยะเวลา
22 ก.พ. 54

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

7 พ.ย. 2556

คณะครุศาสตร์

12 ก.พ. 58

คณะครุศาสตร์

2 มี.ค. 2558

คณะครุศาสตร์

9 เม.ย. 58

คณะครุศาสตร์

29 มิ.ย. 58

คณะครุศาสตร์

22 เม.ย. 59

คณะครุศาสตร์

20 เม.ย.59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

14 ก.ย.59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

10 พ.ค.2554
- ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ

13 พ.ย. 2556
– ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ

13 พ.ย. 2556
– ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อหน่วยงานและองค์กร
13 บริษัท แมคไทย จากัด
14 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จากัด

15 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
16 มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยหอการค้า
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
18 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการในโครงการจัดการศึกษา 15
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการในการสร้างบุคคลากรด้าน
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน

ระยะเวลา
13 พ.ย. 2556
– ปัจจุบัน
7 มี.ค. 2554
– ปัจจุบัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ

2 ส.ค. 2553
– ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ

25 มี.ค. 2554

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง 30 พ.ย. 2553
เครือข่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ
- ปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบัน 10 หน่วยงาน โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
ASTC ระดับคณะและนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2557

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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29 เม.ย.
2557 –
ปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อหน่วยงานและองค์กร
19 สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
20 บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม
21 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด
22 โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

23 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
24 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
26 กลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ 15
27 บริษัท พี.ที.ซี. พรีซิชั่น จากัด
บริษัท ท๊อปโมสต์ เทคโนโลยีร อินโนเวชั่น
จากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.ที.จี. กรุ๊ป

หัวข้อความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและบริโภคอย่าง
ยั่งยืน

ระยะเวลา

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

10 มีนาคม 57
– 9 มีนาคม
60
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความ
7 เมษายน
ร่วมมือทางด้านวิชาการ และการพัฒนา 2557 คุณภาพทางการศึกษา และยกระดับ
ปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานและนักศึกษา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการ 30 พ.ย. 58 –
วิชาการ (MOU) การเพิ่มประสิทธิภาพ 29 พ.ย. 61
ในการทางาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
23 ธ.ค. 56 –
ตามแนวพระราชดาริ โครงการอบรม
23 ธ.ค. 60
และเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
บริการชุมชน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
21 มี.ค. 57 –
หน่วยงาน สร้างผลทางวิชาการ
21 มี.ค. 62
งานวิจัย การอบรมทางวิชาการการ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิชาการ การบริการวิชาการ และการ
วิจัย
บันทึกตกลงความร่วมมือเครือข่ายคณะ
เกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ
บันทึกความร่วมมือ

16 ก.ย. 5716 ก.ย. 60

คณะทคโนโลยีการเกษตร

28 ม.ค. 5928 ม.ค. 61
13 มีนาคม
2558
21 มี.ค. 58 20 มี.ค. 60

คณะทคโนโลยีการเกษตร

59

ANNUAL REPORT 2016
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะทคโนโลยีการเกษตร

คณะทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

รายงานประจาปี 2559
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ชื่อหน่วยงานและองค์กร
28 สถาบันรัชต์ภาคย์
29 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
32 สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) กับเครือข่ายห้องสมุด
ศูนย์คุณธรรม จานวน 12 เครือข่าย
33 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
34 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
(Thailand Human Library Network)
36 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

38 สานักงานกากับดูแลพระธรรมทูตไป
ต่างประเทศ กับที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
39 SEAMEO กับกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
40 SEAMEO กับกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
41 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
42 สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี

หัวข้อความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจัย
บันทึกความร่วมมือ

ระยะเวลา
25 มี.ค. 58 24 มี.ค. 60

บันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอบรมสหกิจ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ดาเนินงานโครงการเครือข่ายห้องสมุด
ศูนย์คุณธรรม ระยะที่ 3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่าย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ”

1 ธันวาคม
2558
7 พ.ค. 57 –
7 พ.ค. 61
30 กรกฎาคม
2553 –
ปัจจุบัน
17 ตุลาคม
2556 –
ปัจจุบัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ
ด้านพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

26 ส.ค. 57 –
24 มิ.ย. 62
พ.ย. 2557 –
ปัจจุบัน
15 ม.ค. 58 –
30 ก.ย. 59

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 – 28
ม.ค. 59

สานักศิลปวัฒนธรรม

9 ม.ค. 59

งานวิเทศสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
สานักงานอธิการบดี

ธ.ค 58. –
มี.ค. 59
มิ.ย.– ก.ย. 59

งานวิเทศสัมพันธ์

17 ต.ค. 56
- 30 ต.ค.60

สานักงานอธิการบดี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
สานักงานอธิการบดี

30 มิ.ย. 57 30 ต.ค. 60

สานักงานอธิการบดี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ
สรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online
Database)
ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ “ความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิเทศสัมพันธ์
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2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ ประจาปี 2559
(การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน)
1

2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหน่วยงานและองค์กร
คณะบุคคลของ หมู่ 9 หมู่บ้านเขาสิงโต
ตาบลบ้านแก้ง อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ประเทศ
ราชอาณาจักรไทย

ระยะเวลา
26 มิ.ย. 58

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หัวข้อความร่วมมือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดาเนิน
โครงการบริการวิชาการชุมชนต้นแบบ
ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขา
สิงโต
MEMORANDUM OF AGREEMENT

The Faculty of Industrial Technology,
Islamic University of Indonesia.
College of City & Environment
Science, Central China Normal
University from China
Annamalai University

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Memorandum of Understanding

19-29 ธ.ค.58

สาธารณรัฐอินเดีย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
โครงการศึกษาดูงานภาษาและ
วัฒนธรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

6 ต.ค. 58 –
6 ต.ค. 63
27 ต.ค. 58 –
26 ต.ค. 63
19 ม.ค. 59 –
18 ม.ค. 63
25 พ.ย. 58 –
24 พ.ย. 63
25 พ.ย. 58 –
24 พ.ย. 63
3 – 9 ก.ค. 59

University of Social Sciences and
Humanities – Hanoi
University of Management and
Economics
Panjab University

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินเดีย

Beijing Wuzhou Shuren Education
Investment Co.,Ltd
9 University of Social Sciences &
Humanities Hanoi (USSH)
10 University of Management and
Economics (UME), Cambodia

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ราชอาณาจักรกัมพูชา
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ก.พ. – ก.ย.59

18 – 22 ม.ค.
59
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้การประชุมวิชาการ "เสนอผลงานวิจัย
แห่ง ชาติ" ซึ่ง มี บัณฑิ ตวิท ยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดาเนินงาน โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
เครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม นั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา นั ก การเมื อ ง และผู้ น าด้ า นการพั ฒ นาในการ
นายุทธศาสตร์ไปใช้ในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยในปี 2559 เป็นการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวเรื่อง “การวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายในการ
ประชุม รศ.ดร.สมบัติ คชสิท ธิ์ อธิก ารบดี เป็นผู้ก ล่าวต้อนรับ ผู้เ ข้าร่วมประชุม หลัง จากนั้นได้มี พิธีเ ปิ ด
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงาน
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0" มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จานวน 528 ท่าน
มีผลงานทางวิชาการที่มีการนาเสนอ จานวน 223 เรื่อง และนาเสนอเป็น Poster จานวน 183 เรื่อง
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มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัง หวัดปทุมธานี ได้มี ก ารพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้ตรงความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นสะพานที่เชื่อมทักษะ ความสามารถ พร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นบัณฑิตที่สังคมต้องการ มีความ
พร้อมทางด้านบุคลิกภาพ ความรู้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการใช้ปัญญาควบคู่กับคุณธรรม จริยธร รม สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
ในหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
สัง คมและบาเพ็ญประโยชน์ กิ จ กรรมรักษาสิ่งแวดล้อม กิ จ กรรมนันทนาการ และกิ จ กรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ คุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การศึ ก ษามี ค วามรู้ทั ก ษะ ในสาขาที่ ต รงกั บ ความต้ องการของตลาดแรงงานสถาน
ประกอบการต้องการและสามารถพัฒนาตนเองได้
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ
3. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการศึกษา
4. บัณฑิ ตมี ความรู้ ทั ก ษะ ความซื่อ สัตย์ มี คุณธรรม และคุณลัก ษณะตรงกั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ผลจากการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้นักศึกษาเกิดทักษะเกิดองค์ความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดผ่านผลงานต่างๆ ได้มีการแลกผลงาน และความสามารถสู่สาธารณะ โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ แยกเป็นคณะ / วิทยาลัย
1
2
3
4
5
6

คณะ/วิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

จานวนนักศึกษา
8
5
1
3
7
1
25

ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2559

2. รายละเอียดของรางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ ที่นักศึกษาทีไ่ ด้รับ แยกเป็นรายคณะ / วิทยาลัย ดังนี้
ชื่อผู้รับรางวัล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. นางสาวศิรินทร์ กิจธุกานนทศักดิ์
1. นางสาววริษา มีศิริโรจน์
2. นายคณคมน์ คงสุข
3. นายจิรายุทธ เรือนแก้ว
1. นายอภิสรรค์ แสงสุริยะ
2. นายชิตพล ศรีมงคล
3. นางสาวชานิตา พันเต
1. นายกฤตนันท์ ในจิต

คณะวิทยาการจัดการ
1. นางสาวสุจิตรา สุสมบูรณ์
2. นายอกนิษฐ พุ่มทวี
3. นางสาวอภิญญา อุ้ยคา
4. นายฐิติพงศ์ จันทร์ประทัด
1. นายจีรยุทธ์ นุ่มนวล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ชื่อรางวัล

วัน เดือน ปี

ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี จ.ปทุมธานี

19 พฤศจิกายน 2558

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน “The Paseo Acoustic Contest #2”

11 กันยายน 2559

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผูท้ าคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2559
สาขาพัฒนาเยาวชน บาเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน

20 กันยายน 2559

รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย

19 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันศิลปะการจัดโต๊ะอาหารสาหรับงานโรงแรม

20 สิงหาคม 2559

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประจาปี 2558

21-25 พฤศจิกายน 2558
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4 สิงหาคม 2559

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อผู้รับรางวัล
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
1. นายมงคล ฤทธิ์สกุล
2. นายณัฐพล ตาลมงคล
3. นายเฉลิมพันธ์ สุภาษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. นางสาวคฑามาศ ลาโง้น
2. นางสาวอัจฉราพรรณ ผลาเลิศ
1. นางสาวปนัดดา วิศานิตย์
1. นายศิวะ แก้วประเสริฐ
2. นางสาวอารดา ดาวลอย
3. นายชัยชนะ ชานาญพล
4. นางสาวแสงระวี งามจันทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. นายธีรชัย ทับดี

ชื่อรางวัล

วัน เดือน ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนักศึกษา
ด้านผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพโซ่อุปทานในองค์กร

11 สิงหาคม 2559

รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิชาการเกษตร
“พืชศาสตร์”
รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุง่ เกษตร
ประกาศเกียรติคุณ ธนาคารความดี

28-29 มกราคม 2559
29 มกราคม 2559
3 กุมภาพันธ์ 2559

อันดับ 3 ในนามวง “Safeera ” โครงการ Thailand Best
Shopping Fair
ที่มา : รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจาปี 2559

13 สิงหาคม 2559

ทุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประเภท
ทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 1/2559
ทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2/2559
ทุนเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1/2559
ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ภาคเรียนที่ 1/2559
ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ทุนการศึกษาบริษัท เซ็นทรัลสยามแฟมิลี่มาร์ท จากัด
ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนการศึกษาบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จากัด
ทุนการศึกษาบริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จากัด
ทุนการศึกษาบริษัททิพย์กังวาน จากัด
ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ทุนบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า
ทุนการศึกษาบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
ทุนมูลนิธิตไกรฤกษ์
ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ทุนการศึกษาคุณนุติ ดารงภัทร
ทุนการศึกษานางทิพย์วรรณ ลิ้มสวัสดิธ์ ารา
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13
12
13
8
5
20
20
20
20
20
20
8
2
4
3
2
6
1
4
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จานวนเงินที่ได้รับ
20,000
20,000
15,000
15,000
22,000
5,000
5,000

รวม
260,000
240,000
195,000
120,000
110,000
100,000
100,000

5,000
5,000
5,000
5,000
12,000
40,000
18,000
15,000
20,000
5,000
30,000
5,000

100,000
100,000
100,000
100,000
96,000
80,000
72,000
45,000
40,000
30,000
30,000
20,000

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ประเภท
ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก
ทุนการศึกษาเครือข่ายศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
ทุนการศึกษาคุณจักริศวร์ จันทพึ่ง
ทุนการศึกษาวิไอ กรีน เพื่อนักศึกษาเกษตรวไลยอลงกรณ์
ทุนการศึกษาร้านเกรียงไกรโภชนา โต๊ะจีนนครปฐม
ทุนการศึกษา ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
ทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ พรสรรค์ กาลังเอก
ทุนการศึกษามูลนิธิทา่ นผู้หญิงประภาศรี-พลเอกอาทิตย์ กาลังเอก
ทุนการศึกษาบริษัทเทียนวัฒนาพริ้นติง้ จากัด
ทุนการศึกษานายยุกต์ ทิศาดลดิลก
ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
ทุนการศึกษาบุญเวซซ์-นวลพิไล ชุลีลัง
ทุนการศึกษาอาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม
ทุนกการศึกษานายเล็ก ไชยสุริยานันท์
ทุนการศึกษาการศึกษาศิษย์เก่าปริญญาเอก
ทุนการศึกษานายอรรถพล ภมรพล
ทุนการศึกษาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา รุ่น13
ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนการศึกษาผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ทุนการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ทุนการศึกษาอรนุช ไวนุสิทธิ์
ทุนการศึกษา ผศ.ดร.ผดุง พรหมมูล
ทุนการศึกษา รศ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ
ทุนการศึกษานิโลบล พรหมประสิทธิ์
ทุนการศึกษาบริษัทแกรนสปอร์ต กรุ๊ป จากัด
ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รวม
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
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4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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จานวนเงินที่ได้รับ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
401,000

รวม
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
2,192,000

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสวัส ดิการ และสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับนักศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น การให้บริการและแนะแนวสารสนเทศ สวัสดิการหอพักนักศึกษา
มีทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสุขภาพ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง สนาม
บาสเกตบอล สนามเทนนิส สระว่ า ยน้า มุ ม พั ก ผ่อ น ร้ า นกาแฟ ร้ า นค้ า สะดวกซื้อ ธนาคาร VRU Café
ศูนย์อาหาร ห้องบริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มุ่ ง มั่ นพัฒ นานัก เรียนให้เป็นบุคคลที่มี ความรู้
ในศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติดีงาม
และสามารถดารงตนอย่างมีความสุข เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้าน
การคิดวิเคราะห์ และเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีจิตสานักในความเป็นพลเมืองไทยและพร้อมเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ทางโรงเรียนจึงได้เปิดการเรียน
การสอนใน หลักสูตร IEP (Intensive English Program) ในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ หลักสูตร Gifted (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษสาหรับเด็กอัจฉริยะเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์) โดยแบ่งออกเป็นระดับเตรียมอนุบาล จานวน 1 ห้องเรียน ระดับอนุบาล จานวน 6 ห้องเรียน
ระดับ ประถมศึก ษา จ านวน 15 ห้อ งเรียน ระดับ มั ธยมศึก ษาตอนต้น จ านวน 10 ห้องเรียน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 10 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 42 ห้องเรียน
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น
1. เตรียมอนุบาล
2. อนุบาล
3. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนต้น
5. มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

จานวนห้องเรียน (ห้อง)
1
6
15
10
10
42

จานวนนักเรียน (คน)
12
280
486
357
394
1,527

ร้อยละ
0.79
18.34
31.70
23.38
25.80
100.00

2. จานวนบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2559
ประเภท

จานวน (คน)
55
31
86

1. สายวิชาการ
2. สายสนับสนุน
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559, ที่มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ร้อยละ
63.95
36.05
100.00

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปี 2559
ชื่อ-นามสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุก
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ อินทโชติ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุเลียบ ชูเสือหึง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น

สาขาวิชา
ศาสนาและเทววิทยา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมี
วิศวกรรมระบบควบคุม
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การบริหารการศึกษา
นิติศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง
28 ก.ค.2558
4 ธ.ค. 2558
28 ม.ค. 2559
25 ก.พ. 2559
12 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
9 มิ.ย. 2559
1 ส.ค. 2559
1 ส.ค. 2559
26 ก.ค. 2559
26 ก.ค. 2559

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อ ประจาปี 2559
คณะ / วิทยาลัย

ในประเทศ
1
1

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

1
3

ปริญญาเอก
ต่างประเทศ

1
1

รวม
1
1
2
4

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ประจาปี 2558
ชื่อ-นามสกุล
1. อ.ดร.ประพรรธ์น พละชีวะ
2. อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา

ชื่อรางวัล
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล ครั้งที่ 2 ประจาปี 2558
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน “International Royal Trophy Band
competition 2016” ประเภท Individual &amp; Ensembles
3. อาจารย์ออมสิรี ปานดารงค์
ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น
โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งาน
ศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 7”
4. อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
6. อาจารย์วชั ราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ รางวัลงานนักวิจัยหน้าใหม่
7. อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานนิทรรศการ 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
สูว่ ไลยอลงกรณ์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
8. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
รางวัลอาจารย์ต้นแบบดีเด่น
9. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
10. ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
11. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
12. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
13. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณตระกูล รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
14. อาจารย์สุนีย์ ปัญจะเทวคุปต์
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
15. อาจารย์วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
16. อาจารย์วัชราภรณ์ วงษ์สกุลกาญจน์ รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
17. อาจารย์ใยแพร ชาตรี
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
18. อาจารย์วิชัย กองศรี
รางวัลอาจารย์ต้นแบบชมเชย
19. ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
รางวัลดีเด่นกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
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วันเดือนปีทไี ด้รบั
22 พฤศจิกายน 2558

5 มกราคม 2559
7 – 10 กุมภาพันธ์ 2559
1 กันยายน 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
14 กุมภาพันธ์ 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
5-6 สิงหาคม 2559
31 พฤษภาคม 2559

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ-นามสกุล
20. อ.ตรีณรรถ ศรีสุนนท์
21. ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

22. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอิน
แปลง
23. อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี
24. อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ
25. อ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
26. อ.เทียนซง หวัง
27. อ.สิรินดา คลี่สุนทร
28. อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
29. อ.จานนท์ ศรีเกตุ

ชื่อรางวัล
รางวัลดีเด่นกลุมวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1) รางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) เรื่องการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อเป็นนวัตกรรมเครื่องใช้ในโรงพยาบาล
2) รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โดยเป็นผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่
การงาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม)
3) รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจาปี 2558 สาขาบริการวิชาการ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น Most Valuable Researcher ประจาปี 2559

วันเดือนปีทไี ด้รบั
31 พฤษภาคม 2559
19 ตุลาคม 2558
18 ธันวาคม 2558
26 มกราคม 2559

ประกาศเกียรติคุณ ธนาคารความดี
ประกาศเกียรติคุณ ธนาคารความดี
รางวัลการนาเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับดี
ได้รับเชิญให้เป็น Visitting Professor ที่ มหาวิทยาลัย Central
Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลงานวิจัยดีเด่น
ผลงานวิจัยดีเด่น (อันดับ 2)
ผลงานวิจัยดีเด่น (อันดับ 3)

3 กุมภาพันธ์ 2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
31 พฤษภาคม 2559
8 กรกฎาคม 2559
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สิงหาคม 2559

13 กรกฎาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งงบประมาณ

จานวนโครงการ

ภายในมหาวิทยาลัย
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบรายได้มหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัย)
ภายในมหาวิทยาลัย
1. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
3. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6. สานักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
8. หน่วยงานอื่นๆ
รวม

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

31
18

22,590,900
2,789,900

60.84
7.51

1
1
2
1
1
2

400,000
600,000
4,827,200
1,295,000
2,50,000
850,000

1.08
1.62
13.00
3.49
6.73
2.29

1
1
59

120,000
1,158,235.28
37,131,235

0.32
3.12
100.00

1. จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อเรื่องงานวิจัย
เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม
นวัตกรรมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจากระบบบาบัดน้าเสีย
เพื่อลดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด่านจังหวัดสระแก้ว
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจาก
ดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก
การจาแนกชนิดและปริมาณของโอลิโกแซคคาไรด์ในผักผลไม้และศึกษา
คุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวนึ่งอาหารเสริมทางการแพทย์
ประเภทอาหารทางสายให้อาหารชนิดดื่มสาหรับผู้มีภาวะเบาหวานชนิด
ที่ 2 จากแป้งต้านการย่อยจากข้าวนึ่ง
การออกแบบและสร้างสายอากาศสาหรับตรวจหาตาแหน่งน้ายางของ
ต้นยางพารา

76

ชื่อ-นามสกุล ผู้ทาวิจัย
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

งบประมาณ (บาท)
295,000
352,000

อ.กานต์มณี ไวยครุฑ และคณะ

360,000

ผศ.ละเอียด ขจรภัย และคณะ

560,000

อ.กนกนาฎ พรหมนคร

574,000

อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

720,000

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
และคณะ

837,000

ดร.ชุมพล ปทุมมาเกสร

784,000
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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ชื่อเรื่องงานวิจัย
การประยุกต์ใช้รังสีแกมม่าเป็นเทคโนโลยีการจัดการหลักการเก็บเกี่ยว
ในระหว่างการเก็บรักษาข้าวพันธุ์ที่มีสี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล
เพฟิโอเพดิลัม สกุลย่อยบราคิเพทาลัมโดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทค์ของ
ตาแหน่งจาเพาะ
ความต้องการและความอยู่ดีมีสขุ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้สูงอายุ ที่เอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน
การพัฒนารูปแบบศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนท่องเทีย่ วโฮมสเตย์
ความตัง้ ใจที่จะซื้ออาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในประเทศไทย
ความสาเร็จในการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง
การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักรสานของ
ภาคกลางเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการส่งออก
การศึกษารอยเท้าน้าของข้าวใน 3 จังหวัด จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี
การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคกลาง
การพัฒนาธนาคารขยะในชุมชนขนาดกลางรอบมหาวิทยาลัย

21 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน

22 การจัดการน้าเสียชุมชนแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคกลาง
23 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคกลางด้วยหลักการการเทียบเคียงสมรรถนะ
24 รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
กลาง
25 การประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทั่วไปแบบโมดูลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
26 การจัดการระบบนิเวศของพื้นที่ริมสระน้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
27 การศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

77

ชื่อ-นามสกุล ผู้ทาวิจัย
อ.ดร.อัณณภา สุขลิ้ม และคณะ

งบประมาณ (บาท)
812,000

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ และคณะ

850,000

อ.ชวาลา ละวาทิน
อ.ดร.สุเทพ บุญซ้อน และคณะ

856,000
883,000

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

936,000

อ.ดร.รัตนา สีดี
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร และคณะ

990,000
1,004,000

อ.วุฒิชัย วิถาทานัง

1,039,000

อ.อรวิกา ศรีทอง

1,361,000

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

1,401,000

อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล

80,000

อ.ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
อ.พัฒนา พรหมมณี
อ.ปรัชญพัชร วันอุทา
อ.ลลิดา แก้วฉาย และ
อ.จานนท์ ศรีเกตุ
ผศ.ดร.อารีย์ สงวนชื่อ
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
อ.กฤติเดช มิ่งไม้ และ
อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.มลทิพย์ จันทร์แก้ว
อ.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน และ
อ.ณหัย โชติกลาง
อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา และ
อ.ณหัย โชติกลาง
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
อ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล และ
อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อ.ชมัยภรณ์ ถนอนศรีเดชชัย และ
อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
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28
29
30
31

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การจาแนกพันธุ์ข้าวเปลือกในประเทศไทยโดยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครนายก
การอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
การสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนนิเวศชานเมืองสู่ความยั่งยืน
ตาบลสามโคก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
รวม

ชื่อ-นามสกุล ผู้ทาวิจัย
อ.วิจัย กองศรี
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท
อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

งบประมาณ (บาท)
150,000
200,000
200,000
350,000
22,590,900

2. จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย (กองทุนวิจัย) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุ์กรรมของมะม่วงโดยใช้ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ ของยีน rpo C1 และ rbcL
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้าตาลด้วยเทคโนโลยีสะอาด
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
การศึกษาแนวโน้มตลาดผักและผลไม้อินทรีย์ของประเทศไทยใน
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า
การสร้างและออกแบบวงจรอัดประจุแบบเตอร์รี่ สาหรับประยุกต์ใช้
กับโซล่าเซลล์
ผลของการจัดการแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งต่อการเจริญเติบโตของโคนม
ที่ปล่อยลงแทะเล็ม
การผลิตบัตเตอร์เค้กแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ลดพลังงานจากอินนูลิน
ผลของวิธีการทาแห้งต่อคุณภาพของแก่นตะวันผลและอายุการเก็บรักษา
ชาแก่นตะวัน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาความเชื่อ และพิธีกรรมของพิธี
ไหว้ครูนาฏศิลป์ของไทย
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงาน
ต่างด้าวกับคนไทยในชุมชนจังหวัดปทุมธานี
การพัฒนาทุนทางสังคมในจังหวัดปทุมธานีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องวิธีการพิสูจน์

78

ชื่อ-นามสกุล ผู้ทาวิจัย
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

งบประมาณ (บาท)
200,000

อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์

42,000
70,000

ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี

180,000

อ.เฉลิมพล แก้วเทพ

50,000

ผศ.ดร.กรรณิกา อันพุช

250,000

ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อ.หรรษา เวียงวะลัย
อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ

160,000

ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ

200,000

อ.รัฐชาติ ทัศนัย

250,000

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

260,000

อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ

270,000

ผศ.กานต์ ทองทวี
อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
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15
16
17
18

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การสร้างชุดเสริมทักษะการเขียนทางวิชาการ สาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียนด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
รวม

ชื่อ-นามสกุล ผู้ทาวิจัย
อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

งบประมาณ (บาท)
30,000

ผศ.พนิดา ชาตยาภา

28,500

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

50,000

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

300,000
2,789,900

3. จานวนกิจกรรมในการจัดอบรม ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจาปี
2559
ชื่อหน่วยงาน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม

จานวนกิจกรรม
1. ค่ายการเขียนบทความวิชาการ
2. ค่ายการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อทาผลงานวิชาการ
3. การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนงบประมาณแผ่นดิน
4. อบรมการดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4

รายชื่อผู้ที่นาเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ประจาปี 2559
1

2
3
4
5

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพ
ของสายสนับสนุนวิชาการ
ระบบการหาค่าการวางตัวอย่างง่ายโดย
ใช้ไอเอ็มยู ราคาถูกและไมโครคอนไทรล
เลอร์ แบบ 32 บิต
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร
โดยใช้ระบบ Visual Control ของ
ผู้ให้บริการรับจัดทาบัญชี
การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสินค้า
กรณีศึกษาบริษัท ฏ ประเทศไทยจากัด
การศึกษาเพื่อเปรียบการพยากรณ์
ที่เหมาะสมเพื่อวางแผนการจัดซื้อ
สาหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มกรณีศึกษาบริษัท
JM Ocean Avenue

ชื่อ-นามสกุล ผู้นาเสนอ
สถานทีน่ าเสนอ
นางสาววนิดา พิงสระน้อย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่41 และ
นานาชาติ ครั้งที่5 ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.พีรวัฒน์ อาทิตย์ตงั้
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่8

วัน เดือน ปี
8-9 ธ.ค. 59

อ.ดวงมณี ชักนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ครั้งที่12 ณ มรภ.สุราษฏร์ธานีวิจัย

28 ต.ค. 59

อ.ปริญ วีระพงษ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart
Conference ครั้งที่4 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ศรีราชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart
Conference ครั้งที่4 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ศรีราชา

16-17 มิ.ย.
59

อ.ปริญ วีระพงษ์
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59
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6

7
8

9
10
11
12

13
14

15

16
17
18
19

ชื่อเรื่องงานวิจัย
การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์
เชิงลาดับชั้น คัดเลือกบุคลากร ใน
โซ่คุณค่างานบริการ บริษัท ณภัทรแคร์
เซ็นเตอร์ จากัด
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน
และการจัดเก็บเอกสารแผนกธุรการด้วย
แนวคิด ECRS
การลดความแออัดทางจราจรบริเวณ
พื้นที่รับจ่ายสินค้าภายในคลังสินค้าด้วย
ระบบแถวคอย กรณีศึกษาบริษัท เอจี
จากัด
การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย
ทัศนคติ และการนาไปใช้ประโยชน์ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการ
ขนส่งโดยใช้ประบบการขนส่งเที่ยวกลับ
กรณีศึกษาบริษัท XYZ จากัด
การปรับปรุงการจัดผังวางสินค้า
เครื่องสาอางในสโตร์ด้วย ABC Analysis
กรณีศึกษาบริษัท ABC จากัด
การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์
เชิงลาดับชั้นเพื่อศึกษถึงปัจจัยที่ลูกค้า
เลือกใช้บริการตัวแทนออกของ
กรณีศึกษาบริษัท ABC จากัด
การจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
กรณีศึกษาบริษัทแอลวีออโต้เมชั่น จากัด
แบบฝึกเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2 โดยใช้กระบวนการ
โพลยา
กรณีศึกษา การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องทศนิยม โดยใช้กระบวนการ
เรียน-เล่น-ฝึกฝน สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การแปรของเสียง (C) ต้นพยางค์ใน
ภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ของชุมชนบ้าน
หลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กลวิธีการแปลกริยาวลีแสดงรูปกาลที่
สมบูรณ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ในนวนิยายเรื่อง “โรบินสัน ครูโซ”
การวิเคราะห์ความหมายแฝงด้านนัย
ประหวัดของสัตว์ชนิดต่างๆสะท้อนความ
เชื่อของคนไทย
Clean Technology for a Sugar
Cane Industry in Thailand.

ชื่อ-นามสกุล ผู้นาเสนอ
อ.กตินันธ์ มากปรางค์

สถานทีน่ าเสนอ
การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart
Conference ครั้งที่4 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ศรีราชา

วัน เดือน ปี
16-17 มิ.ย.
59

อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart
Conference ครั้งที่4 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ศรีราชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่12

16-17 มิ.ย.
59

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart
Conference ครั้งที่4 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ศรีราชา
การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่ปอุปทาน ครั้งที่16

16-17 มิ.ย.
59

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart
Conference ครั้งที่4 ณ ม.เกษตรศาสตร์
ศรีราชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่12

16-17 มิ.ย.
59

อ.อิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์

อ.จันทิมา ศิริ
อ.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
อ.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
อ.พิชญ์ณี ตีรณากรณ์

อ.วัชรพล วงศ์จันทร์

27-28 ต.ค.
59

25-26 ส.ค.
59

27-28 ต.ค.
59

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 27-28 ต.ค.
ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
59

อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ งานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและ
วิชาการ ครั้งที่ 8

21-22 มิ.ย.
59

อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

22-24 พ.ย.
59

อ.ปราณีรัตน์ ปานประณีต การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

16 ก.ค. 59

อ.ปวิช เรืองศิริ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

16 ก.ค. 59

อ.บุษบา แฝงสาเคน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

16 ก.ค. 59

อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

ICENS-Summer 2016 International
Conference on Engineering and
Natural, Kyoto Japan

12-14 มิ.ย.
59
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20

21

22

23

24

25

26
27

28

29

ชื่อเรื่องงานวิจัย
Chemical and Microbiological
Properties in Indian Gooseberry
(Phyllanthus Emblica Linn)
Fermented Juice Producing by
Household Process in Thailand
Chemical Compound and
Antioxidant Acitvity of
Pseuderanthemum palatiferum
(Need) Radlk Dry Leaves Crude
Extract
Occupational Safety Behaviors of
Farmers : A Case Study on Rice
farms in Pratumtani Province,
Thailand
The Queuing Analysis for Driver’s
License Service System in
Pathumtani Provincial Land
Transport office
The Development Of Computer
Assisted Instruction In Proving
Conditional Statements Of
Bachelor Students
A Study Of Borax Contamination
With Foot Safety Test Kits On
Favorite Foods Of Non-Thai
Labors : A Case Study At Rong
Kluea Market
The Relation Of Nutritional Status
And Educational Achievement In
First Year Public Health Students
Soil-Transmitted Helminths
Contamination In Various Fresh
Vegetables From The Local
Market In Prathumthani Province,
Thailand
Investigation Of Pyrethroid
Pesticide Exposure In School
Children With Behavioral Concern
In The Highland Area, Chiang Mai
Province
Physical characteristic and factors
related to municipal solid waste
management behavior in
community of Bang Ta Nai,
Nonthaburi

ชื่อ-นามสกุล ผู้นาเสนอ
ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง

สถานทีน่ าเสนอ
I Conference Proceeding, Kyoto,
Japan

วัน เดือน ปี
29-31 มี.ค.
59

รศ.ดร.ศศมล ผาสุก

ISFAS 2016 Kyoto, Japan

29-21 มี.ค.
59

อ.วัชราภรณ์
วงศ์สกุลกาญจน์

Conference Proceeding Kyoto, Japan

29-31 มี.ค.
59

อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

The 4th International Syposium on
Fundamental and applied science,
Kyoto Japan

29-31 มี.ค.
59

อ.ฐิติมา เกศาหอม

The 4th International Symposium On
Fundamental And Applied Science,
Kyoto Japan

29-31 มี.ค.
59

อ.ณหัย โชติกลาง

The Universal Academic Cluster
International Spring Conference,
Osaka Japan

11-13 เม.ย.
59

อ.ใยแพร ชาตรี

The Universal Academic Cluster
International Spring Conference,
Osaka Japan
The Universal Academic Cluster
International Spring Conference,
Osaka Japan

11-13 เม.ย.
59

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

2016 World Conference on
Innovation, Engineering, and
Technology

24-26 มิ.ย.
59

ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน

International Conference on
Engineering and Natural ScienceSummer Session 2016

12-14 ก.ค.
59

อ.นันทิภา แก้วสี
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30
31
32
33
34
35

36
37
38

ชื่อเรื่องงานวิจัย
The Application of Cutinase from
Fusarium solani on Polyester Fiber
Modification
Difference in Aroma Component
in Aroma Component among
White and Wax Gourd Fruits
Production of Rice Vinegar from
Alcoholic Fermented Rice
Using STELLA software for water
quality modeling
Seasonal Variation of the Stable
Isotope Fingerprints
The effect of infiltration adapted
by decreasing percentage of
imperviousness area in Sukumvit
area, Bangkok, Thailand
Effect of air conditioner on size
distribution of indoor fine
particulate in the office
Factor affecting of respiratory
disease in broom weaving workers
Design of a Solar Tunnel Dryer
combined heat with a Palabolic
Trough for Paddy Drying

ชื่อ-นามสกุล ผู้นาเสนอ
อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา

สถานทีน่ าเสนอ
2016 the 4 Seoul International
Conference on Applied Science and
Engineering
2016 the 4th Seoul International
Conference on Applied science and
Engineering
Conference Program Kurume City
Plaza, Fukuoka, Japan
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

วัน เดือน ปี
5-7 มิ.ย. 59

อ.ดร.ชนิษฐา ภมรพล

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

22-24 พ.ย.
59

อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุล
กาญจน์
ผศ.ดร.กฤษฎางค์
ศุกระมูล

Apilot study, Conference on
“Medicine and Health Sciences”
The 2016 3th International
Conference on Advance Materials,
Structures and Mechanical
Engineering
International Conference on
Engineering and Natural ScienceSummer Session 2016
Conference Program Kurume City
Plaza, Fukuoka, Japan
Annual Conference on Engineering
and Applied Science

26-27 ธ.ค.
59
20-22 พ.ค.
59

อ.เบญจางค์
อัจฉริยะโพธา
อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ

39 Tropical Almond Bottom Ash for
Stoneware Pottery Glaze

ผศ.เศกพร
ตันศรีประภาศิริ

40 Analysis of layout alternatives to
increased productivity
41 Fuzzy Logic Design for
Temperature control Applied with
Oven
42 The Experimental Design and
Carbon Footprint Assessment of
Non-Glazed Floor Tiles
43 Effect of Different Management
on Regrowth Characteristics of
Muaklek Napiergrass during Dry
Period in Central Thailand
44 Bank of Thailand in Financial
Institutions Regulation

ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี
อ.ธนพร พยอมใหม่

th

รศ.ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์

International Conference on
Geotechnique, Construction Materials
and Environment
อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ Conference Organizers International
Business Academics Consortium
Nagoya, Japan
39th International Business Research
Conference, Tokyo Japan

อ.รัชพล อ่าสุข
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5-7 มิ.ย. 59
5-7 ส.ค. 59
22-24 พ.ย.
59
22-24 พ.ย.
59
22-24 พ.ย.
59

12-14 ก.ค.
59
5-7 ส.ค. 59
22-24 พ.ย.
59
14-16 พ.ย.
59
3-5 มิ.ย. 59

15-16 ธ.ค.
59

รายงานประจาปี 2559
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อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิจัยดีเด่นที่ศึกษาการสร้างตัวแบบ
สภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยไทย
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1. จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี 2559
คณะ/หน่วยงาน

จานวนโครงการ
2
2
2
1
2
2
1
13
25

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รวม

ร้อยละ
8.00
8.00
8.00
4.00
8.00
8.00
4.00
52.00
100.00

2. จานวนโครงการ/ กิจกรรม บริการวิชาการที่คณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการ
แก่สังคมของมหาวิทยาลัย
1
2
3
4
5

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการฟื้นฟูแหล่งน้าตลาดร้อยปีระแหง
โครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ชุมชนสวนพริกไทย
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “ไทยเท่...ชวนวัยรุ่นมาทาเท่
อย่างไทย”
โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

สถานที่
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
ต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี

วันเดือนปี
21-23 ธ.ค. 58

โรงเรียนหอวังปทุมธานี

27 ม.ค. 59

ต.คลองห้า

4, 11-13 พ.ย.
58 และ
23-25 ธ.ค. 58
18 ก.พ. 59 ถึง
31 พ.ค. 59

ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุม
แก้ว จ.ปทุมธานี
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คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
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6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการรักการอ่านภาษาไทย
(โรงเรียน ตชด. 3 แห่ง)

สถานที่
ร.ร.ตชด.การบินไทย
ร.ร.ตชด.บ้านน้าอ้อม
ร.ร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์
จ.สระแก้ว
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กองกากับการที่ 12
วไลยอลงกรณ์ จ.สระแก้ว
โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี
(ร.ร.บัวแก้วเกษร และชุมชนคลองห้า)
โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน
ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
โรงเรียนหอวัง ต.สวนพริกไทย
เยาวชน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชนคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
โครงการฟื้นฟูแหล่งน้าตลาดร้อยปีระแหง
ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี
โครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
ชุมชนสวนพริกไทย
จ.ปทุมธานี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
โรงเรียนหอวังปทุมธานี
ชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
เศรษฐกิจพอเพียง “ไทยเท่...ชวนวัยรุ่นมาทาเท่
จ.ปทุมธานี
อย่างไทย”
โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาแหล่ง
ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุม
ท่องเที่ยว
แก้ว จ.ปทุมธานี
โครงการรักการอ่านภาษาไทย
ร.ร.ตชด.การบินไทย
(โรงเรียน ตชด. 3 แห่ง)
ร.ร.ตชด.บ้านน้าอ้อม
ร.ร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์
จ.สระแก้ว
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กองกากับการที่ 12
วไลยอลงกรณ์ จ.สระแก้ว
โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
(ร.ร.บัวแก้วเกษร และชุมชนคลองห้า)
จ.ปทุมธานี
โครงการปรับปรุงดินเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืน
ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
โรงเรียนหอวัง ต.สวนพริกไทย
เยาวชน
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชนคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ร.ร.เจ้าฟ้าสร้าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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วันเดือนปี
24-26 ก.พ. 59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

7-8 เม.ย. 59

คณะครุศาสตร์

15 ธ.ค. 58

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

25 ธ.ค. 58

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

27 ม.ค. 59

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ

31 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
21-23 ธ.ค. 58
16 พ.ย. 58
27 ม.ค. 59
4, 11-13 พ.ย.
58 และ
23-25 ธ.ค. 58
18 ก.พ. 59 ถึง
31 พ.ค. 59
24-26 ก.พ. 59

7-8 เม.ย. 59
15 ธ.ค. 58
25 ธ.ค. 58
27 ม.ค. 59
31 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
18 ธ.ค. 58
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สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มีสานักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
ด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยท าหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกั บคณะ ศูนย์ ส านัก ต่างๆ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ปี ง บประมาณประจ าปี 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การท านุ บ ารุง เผยแพร่ สื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้มีโอกาส สืบสาน
และเข้าร่วมกิจกรรม ตามประเพณีอันดีงาม และมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
โครงการและกิจกรรม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบูรณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
จานวน 18 โครงการ และด้านบูรณาการกับการบริการวิชาการ จานวน 6 โครงการ
1. กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรู ณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยโดยสานักศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะต่างๆได้ดานินการจัดโครงการ กิจกรรม การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรู ณาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน จานวน 18 โครงการ ดังนี้
คณะครุศาสตร์ จานวน 1 โครงการ
โครงการสร้างจิตสานึก นาฏศิลป์จิตอาสาสูท่ ้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 7 โครงการ
1. โครงการภาษาไทยร่วมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการสิงห์-ตุลย์ ครั้งที่ 4
3. โครงการเวทีดนตรีร่วมสมัย
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โครงการแห่เทียนพรรษาประจาปี 2559
5. โครงการบัณฑิตจิตอาสาร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม “We love temple”
6. โครงการสืบสานกวีนิพนธ์
7. โครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2559
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คณะวิทยาการจัดการ จานวน 3 โครงการ
1. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนสามชุก ตลาด 100 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อการผลิตงานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลาด 100 ปี
จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 โครงการ
1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย ร้อยสายสัมพันธ์ คหกรรมศาสตร์
2. โครงการประกวดแข่งขัน “น้าพริกลงเรือ ตารับสานักพระวิมาดาเธอ”
3. โครงการการแข่งขันการประกวด “เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 6”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 1 โครงการ
โครงการประกวดเทคโนโลยีพื้นบ้าน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 1 โครงการ
โครงการปลูกจิตสานึก อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนชาวมอญ อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการจัดอบรมบุคลากรด้านการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่อาเซียน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
2. กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรู ณาการกับการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยโดยสานักศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะต่างๆได้ดานินการจัดโครงการ กิจกรรม การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่บรู ณาการกับการบริการวิชาการ จานวน 6 โครงการ ดังนี้
คณะครุศาสตร์ จานวน 1 โครงการ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการละครเวทีดนตรีร่วมสมัย
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บัณฑิตจิตอาสา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 โครงการ
โครงการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชาวมอญ จังหวัดปทุมธานี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 1 โครงการ
โครงการประกวดเทคโนโลยีพื้นบ้าน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จานวน 1 โครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแก่
นักศึกษาต่างชาติ
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3. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
สถานที่
โครงการสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง” 2558 ณ บริเวณหน้าอาคาร 8 และ
เรือนไทย
โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2558
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “วันกตัญญูครู
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ในดวงใจ” 59
โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน
ลานวัฒนธรรมอาคาร 6
โครงการครุศาสตร์รวมใจ สืบทอดประเพณีไทย
ลานวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์
รดน้าขอพรผู้ใหญ่ สานใยสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู
วัดปัญญานันทาราม
นักศึกษาและบุคลากร
จ.ปทุมธานี
โครงการ “ภาษาไทยร่วมสืบสานงาน
นิทรรศน์รัตนโกสิน และ
ศิลปวัฒนธรรม”
มิวเซี่ยมสยาม พิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพฯ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (บัณฑิตจิต บ้านมั่นคงชนบทหัวคู
อาสา) (ชุมชนรักศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัว
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการบัณฑิตจิตอาสาร่วมทานุบารุง
สถานปฏิบัติธรรมเสวต
ศิลปวัฒนธรรม “We love temple”
สมบูรณ์ (วัดปลายนา) ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โครงการไหว้ครู
หอประชุม 80 ปี
วไลยอลงกรณ์
โครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ (ควันหลง
คณะมนุษยศาสตร์และ
สงกรานต์)
สังคมศาสตร์
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2559
วัดฉาง วัดบางโพธิ์เหนือ
วัดบางนา วัดไก่เตี้ย และ
วัดสามโคก
โครงการสิงห์ – ตุลย์ ครั้งที่ 4
สนามหน้าอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
โครงการละครเวทีดนตรีร่วมสมัย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และหอประชุม
วไลยอลงกรณ์
โครงการสืบสานกวีนิพนธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนตลาด
ตลาดโบราณบางพลี
โบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขาวิชา
จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
การบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน และนิเทศศาสตร์)
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุก
สามชุกตลาดร้อยปี
ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาวิชา
จังหวัดสุพรรณบุรี
เศรษฐศาสตร์)
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการผลิตงาน
สามชุกตลาดร้อยปี
ประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมสามชุกตลาด
จังหวัดสุพรรณบุรี
ร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)

90

วันเดือนปี
25 พ.ย. 2558

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์

2 ธ.ค.2558
20 ม.ค. 2559

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

17 ก.พ.2559
20 เม.ย. 2559

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์

13-25,27-29
พ.ค. 59
17 พ.ย.58

คณะครุศาสตร์

28 พ.ย. 58

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

27 ต.ต.58

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

15 ต.ค.58

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

21 เม.ย.59
17 ก.ค.59
23 มี.ค.59
2-5 มิ.ย.59

16 ธ.ค.58
26 ต.ค. 58
28 พ.ย. 58

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

23 มี.ค. 59

คณะวิทยาการจัดการ

1 เม.ย. 59

คณะวิทยาการจัดการ
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สถานที่
ตลาดโบราณบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

วันเดือนปี
26 ต.ค. 58
28 พ.ย. 58

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาการจัดการ

สามชุกตลาดร้อยปี
จังหวัดสุพรรณบุรี

23 มี.ค. 59

คณะวิทยาการจัดการ

อาคารคหกรรมศาสตร์

12 มี.ค 59

ห้องหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ห้องหลักสูตรคณิตศาสตร์

20 เม.ย 59

24 โครงการจิตอาสาทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย
25 โครงการประกวดสื่อแอนิเมชั่นประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
26 โครงการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชาว
มอญ จังหวัดปทุมธานี
27 โครงการประกวดแข่งขัน “น้าพริกลงเรือ ตารับ
สานักพระวิมาดาเธอฯ”
28 โครงการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
29 โครงการวิทย์ศิษย์มคี รู

ห้องหลักสูตรอาชีว อนามัย
และความปลอดภัย

20-21 พ.ย. 59

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ห้องหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ห้องหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์
ห้องหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

19 ก.พ. 59

ห้องหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

21-25 พ.ย. 59

หอประชุมวไลยอลงกรณ์

17 ก.ย. 58

30 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
31 โครงการพัฒนานักศึกษาเซรามิกส์ด้านคุณธรรม

ห้องประชุมราชพฤกษ์

29-31 ส.ค. 58

วัดธรรมนาวา จ.ปทุมธานี

29 ธ.ค. 58

32 โครงการกิจกรรมวันลอยกระทง

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
หอประชุมวไลยอลงกรณ์

25 พ.ย. 58

หอประชุมวไลยอลงกรณ์

5-6 ส.ค. 59

ห้อง 9404

19 ส.ค. 58

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9-10 ส.ค. 59

ชั้นล่าง อาคาร 100 ปี

14-16 ก.พ. 59

มรภ. วไลยอลงกรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

25 พ.ย. 59
24 ธ.ค. 58
8 เม.ย. 59

19

20
21
22
23

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนตลาด
โบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,
การบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน และนิเทศศาสตร์)
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวติ ชุมชนสามชุก
ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์)
โครงการสานสัมพันธ์คหกรรมศาสตร์ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีไทย
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการจิตอาสาอย่างวิถีพทุ ธ วิถีไทย

33 โครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
34 โครงการประกวดเทคโนโลยีพื้นบ้าน
35 โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
36 โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ
37 โครงการแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ ครั้งที่ 5
38 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง
39 โครงการทาบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
40 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559
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22-23 ธ.ค. 59

2 พ.ค. 59
27 พ.ย. 59

2 ธ.ค. 58
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คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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41
42
43
44
45
46
47

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการปลูกจิตสานึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่
โครงการพิธีไหว้ครู
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนแก่
นักศึกษาชาวต่างชาติ
โครงการทานุบารุง เผยแพร่ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ ชาติ
โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

48 โครงการนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ 88 พรรษา

สถานที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเดือนปี
12-25 มี.ค. 59
10 ส.ค. 59
15 ก.ย. 59
28-31 มี.ค. 59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

มรภ. วไลยอลงกรณ์

3-15 ส.ค. 59

มรภ. วไลยอลงกรณ์

8 ก.ย. 59

เรือนไทย

24-25 พ.ย. 58

หอประชุมวไลยอลงกรณ์

1-3 ธ.ค. 58

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ

4. กิจกรรมด้านศิลปและวัฒนธรรมทีด่ าเนิน โดยสานักศิลปและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจาปี 2558
2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2558
3 โครงการอบรมมารยาทไทย
4 โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
5 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ไทย–กัมพูชา
6 โครงการสืบสานประเพณีสงกราณ์ “ถนนข้าวแช่”
7 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมอญ
8 โครงการแห่เทียนจานาพรรษา ประจาปี 2558
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนากศิลป์ไทยและเทคนิคการ
แต่งหน้าเพื่อการแสดง
10 โครงการวันแม่แห่งชาติ

วันเดือนปี
14 พ.ย. 58
5 ธ.ค. 58
14 ก.พ. 59
27 ก.พ. 59
18-22 ม.ค. 59
24-28 ก.พ. 59
11 เม.ย 59
4-5 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
30-31 ก.ค. 59
11-12 ส.ค. 59

92

สถานที่
บริเวณหน้าเรือนไทย
มรภ.วไลยอลงกรณ์
ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา
มรภ.วไลยอลงกรณ์
เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี
จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี
วัดผลาหาร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา
สนามหลวง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็น
ที่ จะต้ องพัฒนาบุคลากร นั กเรี ยน นั กศึ กษา รวมถึ งประชาชนให้มี จิตส านึ ก มุ่ งมั่ นในการท าหน้ าที่ และ
มีพฤติกรรมในการทางานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของชาติและความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น
มหาวิท ยาลัย ได้จัดให้มี โ ครงการฝึก อบรมการเรียนรู้เ พื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ มี ก ารน้อมนา
พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานให้แก่ ข้าราชการ นั กเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในโอกาสต่างๆ มาจัดทาโครงการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ
นอกจากนี้ยังได้จัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการดาเนินงานโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ตามที่ กาหนดไว้ใน
วิสัยทั ศน์ของมหาวิทยาลัยนั้น ส านัก ส่งเสริม การเรียนรู้และบริก ารวิชาการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานร่วมกับคณะต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมีแผนในการดาเนิน งานโครงการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวน
391,000 บาท จานวน 17 โครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการต่างๆ ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน
ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มเกษตรกร และประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ รู้จักการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1. จานวนโครงการ / กิจกรรม ด้านสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2559
ชื่อหน่วยงาน
1
2
3
4
5
7
8
9

จานวนกิจกรรม
1
8
1
1
1
1
1
3
17

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รวม

2. รายชื่อโครงการ / กิจกรรม ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ประจาปี 2559
1
2
3

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระแสอาเซียน
โครงการบริการวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4

โครงการนักศึกษาภาษาไทยฯ ใฝ่ใจความพอเพียง

5

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะและ
เรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง HUSO VRU
English Camp : Do for Others
โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

6
7

โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท "EICIP
Sufficiency"

8

กิจกรรมการศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ

9

บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาอาชีพ

10 โครงการอบรมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
11 โครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ สาหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่
ต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี
และ ต.ชีน้าร้าย จ.สิงห์บุรี

วันเดือนปี
26 ก.พ. 59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บ้านเขาสิงโต ต.บ้านแก้ง
อ.เมือง จ.สระแก้ว
ชุมชนบ้านนิเวศพัฒนา
คลอง 13 ต.พืชอุดม
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จ.นครนายก
คลองทรายรีสอร์ท
จ.นครราชสีมา

20 พ.ย. 58 31 มี.ค. 59
22 ธ.ค. 58 30 ม.ค.59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

30 เม.ย. 59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต.บางโพธิ์เหนือ
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์
จ.สมุทรสงคราม
ศูนย์สระแก้ว

4-5 ก.พ. 59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5 ก.พ. 59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

17 พ.ย. 58

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

12 มิ.ย. 59

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

28-29 มี.ค. 59

คณะวิทยาการจัดการ

12-14 ส.ค. 59

คณะครุศาสตร์
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม
12 โครงการอบรมและเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อ
บริการชุมชน
13 โครงการอบรมบารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร
14 โครงการบริการวิชาการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน
15 โครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัย
สู่วิถีพอเพียง
16 โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ร.ร.บัวแก้ว
เกษร และชุมชนคลองห้า)
17 โครงการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “ไทยเท่...ชวนวัยรุ่นมาทาเท่อย่างไทย”

สถานที่
วันเดือนปี
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 22 ส.ค. 59
จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลาเอสเอ็มแอล
20 มิ.ย. 59
อ.หนองแค จ.สระบุรี
จ.นครนายก
17 ก.ย. 59
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี
ร.ร.บัวแก้วเกษร และชุมชน
คลองห้า
ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี
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อุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน “โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา” กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 12 ได้จัดบุคลากรเข้าทาหน้าที่ครูผู้สอนให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา และเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในฐานะเป็นหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดาริ (เริ่ มปี 2556) อันมีหน้าที่สาหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยจะดาเนินการจัดคณะวิทยากรมาทาหน้าที่ฝึกอบรมให้แก่ครูผู้สอน
เพื่อให้ได้รับความรู้ ได้เพิ่มทักษะการจัดเรียนการสอน
เมื่ อ วันที่ 13 มกราคม 2559 รศ.ดร.สมบัติ คชสิท ธิ์ อธิก ารบดี และคณะผู้บ ริหาร เฝ้ารั บเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมและติดตามการ
ดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่ง กบินทร์ จังหวัดสระแก้ ว
โดยอธิการบดีได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรและเฝ้าถวายรายงานการดาเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสนี้
ด้วย
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1. ความเป็นมาของโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี เป็นโครงการที่ ตอบสนองโครงการอนุรัก ษ์พันธุก รรมพืช ในพระราชดาริส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกรอบการดาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
มีกิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 2) กรอบ
การใช้ประโยชน์ มีกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรม
วางแผนพัฒนาทรัพยากร และ 3) กรอบการสร้างจิตสานึก มีกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งมีวิธีการและการดาเนินงานโดยกาหนดขอบเขตพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชในสภาพป่าธรรมชาติที่ศูนย์ให้การศึกษาสระแก้ว สารวจทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ
ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม สารวจชนิดพืชและจานวนพืช สารวจ ทารหัสประจาต้นและรหัสพิกัด จัดทาฐานข้อมูล
พรรณไม้ ป้ายชื่อพรรณไม้ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร วางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืชโดยการพัฒนาพันธุ์ ขยายพันธุ์
และการนาพันธุ์พืชออกปลูกบริเวณศูนย์อ นุรั กษ์พันธุกรรมพืชภายในมหาวิทยาลัย และศูนย์ให้การศึกษา
สระแก้ ว ได้แก่ กล้วยไม้ พื้ นเมื อ งไทย กล้วยไม้ ท างการค้าที่ สวยงามและออกดอกง่าย พืชอาหารแล ะพืช
สมุนไพร การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชเหล่านี้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และนาออกปลูกในสภาพ
โรงเรือนก่อนนาออกปลูกบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัย และศูนย์ให้การศึกษาสระแก้ ว
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัย การบูรณาการในการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการโดยการฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปักสารวจและอนุรักษ์ทรัพยากรที่หายาก
ใกล้สูญพันธุ์ และมีศักยภาพทางการค้า ขยายพันธุ์พืชและใช้ประโยชน์ และเพื่อนาพันธุ์พืชออกปลูกบริเวณ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัย และศูนย์ให้การศึกษาสระแก้วและในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการ
2. ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดาเนินการ โดยมีกิจกรรม 5 กิจกรรม
ภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ซึ่งมีกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมปลูก
รักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ได้แก่ การทาวิจัย
ร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืชอาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ได้จัดทาข้อมูลความ
หลากหลายของพรรณไม้ตลอดจนภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสานึก ซึ่งมี
กิ จ กรรมสร้างจิตส านึก ในการอนุรัก ษ์ท รัพยากร ได้ดาเนินงานตามกรอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สร้ า งครูเ ครือ ข่ า ยงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรีย น และเครือข่ า ยงานฐานทรัพ ยากรท้ องถิ่ น นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จัดพิมพ์หนังสือ จัดทาซีดี เอกสารเผยแพร่
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ความรู้ และจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูเครือข่ายของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมที่ดาเนินงาน
15 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์พรรณไม้สีม่วงและพืชสมุนไพร
2. โครงการประชุมเครือข่ายการทางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในจังหวัดปทุมธานี
3. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
4. โครงการนิทรรศการอนุรักษ์พรรณไม้ดอกไม้ประดับสีประจาพระองค์ (สีม่วง) สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการอบรมครูเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน
7. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทาขนมไทย
9. โครงการผลิตสื่อและเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
10. โครงการไร่นาสวนผสม
11. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
12. โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัว
13. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
15. โครงการจัดนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
1.เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
2. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
1. เพื่อนาทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนามาใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่เแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ
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4. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ
2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้นเป็นข้อมูลเพือ่ นาไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่างๆ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
5. กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
1.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทัง้ สามฐาน
2. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ วางแผนและขยายผลเพื่อนาแนวทางการสร้างจิตสานึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่างๆ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในสาขาต่างๆ
3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัคร
และเข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ.
4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง ให้ดาเนินงานสมัครสมาชิก
เข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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1. ความเป็นมาของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองซึ่งเดิมมีลักษณะเป็น
สังคมชนบท แต่ในปัจจุบันล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้หลังจากน้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับน้าในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดน้าเน่าเสีย ไม่ระบาย มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายศึก ษาระบบนิเวศน์ในมหาวิท ยาลัย สร้างฝายเพื่อบริหารจัดการน้าและปรับปรุงระบบนิเ วศน์ใน
มหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ชานเมืองให้กับแหล่งอื่นๆ ต่อไป
งานวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้ดาเนินโครงการสร้างฝายเพื่อบริหารจัดการน้าและสร้างระบบนิเวศน์นี้เป็น
งานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเห็นควร
จัดโครงการ “การเสริมพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต” ขึ้นเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ ในรูปแบบของจิตอาสา
เพื่อการบริหารจัดการน้าภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการดาเนินโครงการเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก
ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดจุดในการสร้างฝาย และช่วงที่ 2 ในปีงบประมาณ
2560 เพื่อสร้างกระบวนการจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นเงิน จานวน 400,000 บาท โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม และบุคคลทั่วไป จานวน 1,420 คน จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ และชุมชนโดยรอบ
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2. กรอบแนวคิด
ส ารวจบริ บ ทพื้ น ที่ สภาพ และปั ญ หาการ
บริ ห ารจั ด การน้ าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ แ ละ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
สร้างตัวแบบการบริหารจัดการน้ าด้วยฝายมี ชี วิต
เพื่ อ การเรี ย นรู้ จิ ต อาสาแ บบบู ร ณาการข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั มภ์ โดยสั ง เคราะห์ จากการศึ กษาบริ บ ท
พื้นที่ สภาพ และปัญหาการบริหารจัดการน้าและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับหลั กการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ได้ตัวแบบการบริหารจัดการน้าฝายมีชีวิต เพื่อ
การเรี ย นรู้ จิ ต อาสาแบบบู ร ณาการของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

การทดลองใช้ ตั วแบบการบริ ห ารจั ด การน้ า
ฝายมีชีวิต เพื่อการเรียนรู้จิตอาสาแบบบูรณา
การ ใ นการ จั ด กา ร น้ า อย่ าง ยั่ ง ยื น ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ประเมิ น ความเหมาะสมของตั ว แบบการ
บริ ห ารจั ด การน้ าฝายมี ชี วิต เพื่ อ การเรี ย นรู้
จิตอาสาแบบบูรณาการ

3. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝายมีชีวติ
วันที่
29-30 ต.ค. 59
2 พ.ย. 59
5 ก.พ. 60
11-13, 18- 22,
23-28 ก.พ. 60
และ 1–11, 15
และ 21 มี.ค. 60

กิจกรรม
เก็บผักตบชวา เพื่อคลองสวยน้าใส
สารวจข้อมูล ประชาเข้าใจ ครั้งที่ 1
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนดาเนิน การ
สร้างฝายมีชีวิต
สร้างฝายมีชีวิต
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อาจารย์/
บุคลากร (คน)
13
91
10

นักศึกษา
(คน)
99
23
158

ตัวแทน
ชุมชน (คน)

32

995
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามภารกิจ
เป็นจ านวนทั้ ง สิ้น 731,866.300 บาท ซึ่ง ลดลง จากงบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรในปี พ.ศ. 2558 จ านวน
120,859,616.60 บาท เป็นอัตราร้อยละ 14.17 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้แสดงการจาแนก ตามผลผลิต
และ ตามงบรายจ่าย เห็นว่างบประมาณที่ จ าแนกตามผลผลิต (งบประมาณแผ่นดิน) นั้น ให้กั บ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 23.73 และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
18.29 แต่งบประมาณที่จาแนกตามผลผลิต(งบรายได้)นั้น ให้กับผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ลดลงถึง
ร้อยละ 42.97 และผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ลดลงถึงร้อยละ 73.07
และเมื่ อ พิ จ ารณาตามงบรายจ่า ย จะมี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในงบเงิน อุด หนุ นถึ ง ร้ อยละ 12.92 จากปี
พ.ศ. 2558 สาหรับการวิเคราะห์รายได้ และรายจ่าย พบว่าประมาณการรายได้และรายได้ที่จัดเก็บได้จริง ในปี
การศึก ษา 2559 แสดงให้เ ห็นว่ารายได้จากการจัดการศึก ษาที่จัดเก็บ ได้จ ริงคิดเป็นอัตราร้อยละ 101.26
ของประมาณการรายได้ และรายได้จากรายได้อื่นๆ ที่จัดเก็บได้จริงคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.25 ของประมาณ
การรายได้รวมรายได้ทั้งสิ้นที่จัดเก็บได้คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของประมาณการรายได้ และรายละเอียดของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบประมาณ ซึ่งแสดงให้เห็นยอดการเบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณที่ได้รบั
จัดสรรอยู่ในอัตรารวมร้อยละ 85.34 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 83.08 และเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายได้ร้อยละ 93.71
ผลการด าเนิ น งานของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ปี พ.ศ.2559 รายงานเรี ย งตามล าดั บ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยรายงานผลที่เกิดขึ้นจานวนงบประมาณที่ใช้จ่าย และรายงานผลสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงาน
ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะ
วิ ช าชี พ ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษตรงตามความต้ องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการจาแนกดังนี้ จานวน 7 โครงการ และกิจกรรม 135 กิจกรรม
และจัดสรรเงินงบประมาณ จานวน 104,030,249 บาท จาแนกเป็นงบแผ่นดิน จานวน 14,876,774 บาท และ
งบเงินรายได้ จ านวน 89,153,475 บาท รวมทั้ ง สิ้น 104,030,249 บาท ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไป
แล้ว จานวน 7 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 132 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 101,667,053.47 บาท
อาทิเช่น
1. โครงการค่ายฝึกการใช้ภาษาอังกฤษประจาวัน
2. โครงการศิษย์เก่าคืนถิ่น
3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดโครงการเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาเพื่อความเป็นเลิศขยายกา รจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ การผลิตผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒ นาอาจารย์ละ
บุคลากรมืออาชีพซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ จาแนกดังนี้ จานวน 7 โครงการ และกิจกรรม 330 กิจกรรม
และจัดสรรเงินงบประมาณ จานวน 71,947,885 บาท จาแนกเป็นงบแผ่นดิน จานวน 31,516,500 บาท และ
งบเงินรายได้ จานวน 40,431,38 บาท รวมทั้งสิ้น 71,947,880 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้มี
การดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จานวน
7 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 328 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 49,355,439.51 บาท อาทิเช่น
1. โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้นาบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. โครงการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างทักษะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมีการกาหนดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการและ
ระบบนิเวศชานเมือ ง เพื่ อ ให้ชุม ชน ท้ อ งถิ่นมี ศักยภาพ มี ความเข้ม แข็ง สามารถแก้ไขปัญ หาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน และทานุบารุง เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในประชาคมอาเซียนในด้านแก้ไขปั ญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ จาแนกดังนี้ จานวน 4 โครงการ และกิจกรรม
119 กิ จ กรรม และจั ด สรรเงิ นงบประมาณ จ านวน 31,072,800 บาท จ าแนกเป็ น งบแผ่น ดิ น จ านวน
27,018,800 บาท และงบเงินรายได้ จานวน 4,054,000 บาท รวมทั้งสิ้น 31,072,800 บาท ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ไปแล้ว จานวน 4 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 117 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 34,510,792.50 บาท
อาทิเช่น
1. กิจกรรมวันเจ้าฟ้า
2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน
คณะมี ก ารก าหนดโครงการบริห ารจัดการงบประมาณที่ มุ่ ง ผลส าเร็จ มี ก ารปรับ ปรุง ระบบงาน
การบริ ก ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ และธรรมาภิ บ าล มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สารและแผนการตลาดเชิ ง รุ ก
และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรในท้องถิ่น
แสดงออกถึง ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภาคภูมิ ใจในวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
ของชาติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยมีการวางแผนงานโครงการ จาแนกดังนี้
จ านวน 6 โครงการ และกิ จ กรรม 144 กิ จ กรรม และจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 524,815,366 บาท
จาแนกเป็นงบแผ่นดิน จานวน 426,204,226 บาท และงบเงินรายได้ จานวน 98,611,140 บาท รวมทั้งสิ้น
524,815,366 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้มีการดาเนินโครงการตามและกิจกรรมตามประเด็น

108

ANNUAL REPORT 2016
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณไปแล้ว จานวน 6 โครงการ และดาเนินกิจกรรม 141 กิจกรรม และ
ไม่ได้ดาเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 133,500.00 บาท อาทิเช่น
1. สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการร่วมกับจังหวัดสระแก้ว
2. กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
3. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ

โครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ
คณะ / หน่วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนกิจกรรม
2
1
3
3
3
5
8
12
4
1
42

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รวม

ในปีการศึกษา 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้งานระบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีการเช่าสัญญาณจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจานวน 2 ราย คือ
1. สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : UniNet
1.1 ความเร็วช่องสัญญาณ (ในประเทศ) 1,024 Mbps
1.2 ความเร็วช่องสัญญาณ (ต่างประเทศ) 512 Mbps
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) : CAT
2.1 ความเร็วช่องสัญญาณ (ในประเทศ) (ปทุมธานี)
200/50 Mbps
2.2 ความเร็วช่องสัญญาณ (ในประเทศ) (โรงเรียนสาธิต) 200/50 Mbps
2.3 ความเร็วช่องสัญญาณ (ในประเทศ) (ศูนย์กรุงเทพฯ) 200/50 Mbps
2.4 ความเร็วช่องสัญญาณ (ในประเทศ) (ศูนย์สระแก้ว)
100/25 Mbps
มหาวิ ท ยาลัยได้ดาเนินการจัดให้มีจุดบริก ารอินเทอร์เน็ต (Access Point) เพื่อบริการอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนัก ศึก ษา บริเ วณอาคารเรียน บ้านพัก และหอพัก จ านวน 181 จุด และมี คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการสาหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา (ห้องสมุด/คณะ) และบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

109

ANNUAL REPORT 2016
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จานวนคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559
หน่วยงาน

ลักษณะการใช้งาน
ใช้สาหรับการบริหาร
ใช้สาหรับจัดการเรียนการสอน
จัดการสานักงาน
PC
Notebook Device
PC
Notebook Device
124
15
29
34
1
135
13
76
58
2
62
126
4
14
1
41
6
9
1
310
6
77
1
2
10
9
2

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์
อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารหอสมุดกลาง
4
ห้องประชุมปีกหอสมุด
121
อาคาร 4 ชั้น
58
อาคารส่วนกลาง
อาคารกองพัฒนานักศึกษา
อาคารศูนย์ภาษา
81
อาคารพยาบาล
หอประชุมวไลยอลงกรณ์
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์
อาคารหอพัก
โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์
107
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รวม
1,165

11

12
2
13

4
1
1

1

18
24
3

2

259

35

WIFI

LCD

2
12
11
12
6
19
3
15

36
38
29
15
9
35
6
5

5
6
7

2
1

3

10

2
40

82

4

50

110

40

7

2

9

5

638
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3

6

4

24
4

9

181

281

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในปีการศึกษา 2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึก ษาภายในระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 5 ด้าน โดยสรุปผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา
2558 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (4.27)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาทัง้ หมด 3
แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 1
หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ทั้งหมด 381 ไร่
2 งาน 91 ตารางวา โดยมีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
ชื่ออาคาร

ปีที่เริ่มก่อสร้าง

คณะวิทยาการจัดการ
1 อาคารเรียน 1
2 อาคารเรียน 2
3 อาคารนิเทศศาสตร์
4 อาคารต่อเติมระหว่างอาคาร 1 และ 2
5 อาคารบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 อาคารเรียน 5
7 อาคารสานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 อาคารปฏิบัติการคหกรรม
9 อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์
10 อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะครุศาสตร์
13 อาคารเรียน 6
14 อาคารเรียน 7
15 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
16 โรงจอดยานพาหนะ
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
17 อาคารออกแบบและเซรามิกส์
18 อาคารฝึกงานช่างยนต์
19 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 อาคารวัสดุศาสตร์

2518
2518
2545
2541
2554
2518
2542
2555
2541
2554
2547
2551
2518
2518
2548
2543
2518
2540
2540
2543
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่ออาคาร
21 อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์
22 อาคารปฏิบัติการเครื่องกล
23 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
24 ลานจอดยานพาหนะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25 อาคารเรียนคณะเกษตร
26 อาคารแปรรูปเกษตร
27 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
28 อาคารโรงเลี้ยงไก่ไข่
29 อาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
30 อาคารสานักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
31 อาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด
อาคารส่วนกลาง
32 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
33 อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
34 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
35 หอประชุมวไลยอลงกรณ์
36 อาคาร 60 ปี วไลยอลงกรณ์
37 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
38 โรงเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
39 โรงจอดรถฝ่ายยานพาหนะ
40 อาคารสานักงานฝ่ายยานพาหนะ
41 อาคารพยาบาล
42 อาคารแสดงผลงานนักศึกษา
43 สนามกีฬากลาง
44 สนามเทนนิส
45 สระว่ายน้าอวยพรเปล่งวานิช
46 อาคารยิมเนเซียม 1
47 อาคารยิมเนเซียม 2
48 อาคารยิมเนเซียม 3
49 สนามบาสเกตบอล
50 สนามวอลเลย์บอลชายหาด
51 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย)
52 อาคารสัมมนาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
53 อาคารเรียน 3
54 อาคารเรียน 4
55 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์
56 อาคารเรียนอนุบาลสาธิต
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
57 อาคาร 4 ชั้น
58 อาคารหอสมุดกลาง
59 ห้องประชุมปีกห้องสมุด
สานักบริหารทรัพย์สินและรายได้
60 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
61 หอพักเพชร
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ปีที่เริ่มก่อสร้าง
2543
2550
2552
2545
2518
2543
2543
2553
2544
2548
2558
2540
2549
2553
2518
2538
2548
2555
2539
2545
2551
2552
2541
2540
2544
2518
2544
2550
2540
2545
2555
2558
2518
2518
2555
2547
2537
2518
2518
2541
2551

รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่ออาคาร

ปีที่เริ่มก่อสร้าง
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2518
2518

62 หอพักเพทาย
63 หอพักโกเมน
64 หอพักมรกต
65 หอพักมุกดา
66 หอพักนิลรัตน์
67 หอพักบุษราคัม
68 หอพักทับทิม
69 โรงอาหาร
อาคารที่พักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
70 บ้านพักอาจารย์หลังเดี่ยว 58 หลัง
71 บ้านพักอาจารย์แฝด 11 หลัง
72 บ้านพักอาจารย์ สร้างใหม่ บ้านแฝด 5 หลัง
73 บ้านพักอาจารย์ (คสล.+ไม้) 1 หลัง
74 บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2 ชัน้ 1 หลัง (4 ห้อง)
75 บ้านพักอาจารย์ (ไม้) 2 ชั้น 1 หลัง (6 ห้อง)
76 ห้องแถวชั้นเดียว เจ้าหน้าที่ 7 หลัง 51 ห้อง
77 แฟลตเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 1 หลัง 20 ห้อง
78 ห้องแถวไม้ 2 ชั้น อาจารย์ 1 หลัง 12 ห้อง
79 ห้องแถวไม้ 2 ชั้น เจ้าหน้าที่ 3 หลัง 14 ห้อง
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
80 อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
81 อาคารสานักงานส่งเสริมการเรียนรู้
82 อาคารเก็บวัสดุ

2518
2540
2551
2538
2541
2541
2544
2543
2541
2537
2551
2555
2555

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 153
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ 43 ตารางวา
ชื่ออาคาร
1
2
3
4
5
6

ปีที่เริ่มก่อสร้าง
2520
2535

อาคารเรียน 1
อาคารอุษาพรประภา (ปรับปรุงใหม่)
อาคาร 60 ปี
อาคารหอประชุม
อาคารโรงอาหาร
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2550
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 มีพื้นที่ทั้งหมด 615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา มีอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ออาคาร
อาคารเรียน 2
อาคารโรงอาหาร
บ้านพักรับรอง
บ้านพักเจ้าหน้าที่
อาคารพัสดุและพยาบาล
อาคารเรียน 5
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร สูง 4 ชั้น
หอพักนักศึกษา 1
หอพักนักศึกษา 2

ปีที่เริ่มก่อสร้าง
2543
2543
2543
2543
2548
2548
2558
2558
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจาปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.สมบัติ
อาจารย์ ดร.สุพจน์
รศ.ศศินันท์
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี
ผศ.สุวิทย์
ผศ.เจษฎา
รศ.ดร.กรินทร์
ผศ.อิงอร
นางนงลักษณ์

คชสิทธิ์
ทรายแก้ว
เศรษฐวัฒน์บดี
เกียรติศริ ิ
ฉุยฉาย
ความคุ้นเคย
กาญทนานนท์
วงษ์ศรีรักษา
สมณะ

คณะทางาน :
นางสาวเนตรศรินทร์
นางสาวณัฎฐา
นางสาวอรอุมา
นางสาวเพียงใจ
นางสาววชิราพร

พิมพ์จันทร์
ปั้นอยู่
พรหมน้อย
เสือเอก
สมอทอง

เรียบเรียงจัดทารูปเล่ม :
นายแทนคุณ

วงค์ษร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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