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สารจากนายกสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 สภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์   ม ีบทบาทในการกําหนด
นโยบาย ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการ  ตามวาระปกติ  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นโอกาส
ในการหารือ  ทบทวนและพิจารณานโยบายที่สําคัญใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และหาข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกัน 
เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมุ่งไปในทิศทางที่ 

เหมาะสมและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศและประชาคมโลก 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในรอบปีที่

ผ่านมา  มีความก้าวหน้า  และประสบความสําเร็จตามประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีด้วย
การมีวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร  ความร่วมมือจากฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนในการสร้างกําลังคนที่มี
คุณภาพ จึงทําให้สามารถดําเนินงานลุล่วงตามภารกิจ 

ในนามสภามหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่าน 
ที่ได้ทุ่มเทกําลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  โดยมุ่งพัฒนาตนเองและ
องค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ต่อไป  

 

 
 )นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา(  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สารจากอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 รายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการ
นําเสนอให้เห็นถึงผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับข้อมูล กิจกรรมและผลการดําเนินงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เพื่อเผยแพร่สู่ประชาคม ผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรทุก
หน่วยงานในการทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปี 2553  

ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการดําเนินงานในปี 2554  ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความมุ ่งมั ่นที ่จะขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  ผลการดําเนินงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของท่าน
ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอกจนความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย   
 
  

                 
 

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
                                          

พระประสูติกาล 

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร  ทรงเป็นพระราชธิดา  ลําดับที่  43 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูติ วันพุธ
ที่ 16 เมษายน  พ    .ศ  . 2427  เดือน 5 แรม 6 คํ่า  ปีวอก ณ 
พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี ใน
พระบรมมหาราชวัง   ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี  พระ
อนุชา  และพระขนิษฐา ดังนี้ 

 

 1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณ
หิศ  ต่อมาทรงได้สถาปนาพระอิสริยยศ เป็น
สม เด ็จพระบรมโอรสาธ ิร าช   สยามมกุฎ  
ราชกุมารพระองค์แรกในราชการที่ 5 
2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าอิศริยาภรณ์ 
3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา 
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์ 
วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ 
5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
6. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภารณ์โสภณ 
7. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ   เจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
8. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า  (ยังไม่ได้
พระราชทานพระนาม) ส้ินพระชนม์เม่ือประสูติ
ได้ 3 วัน 
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เม่ือพระชนม์ครบหนึ่งเดือน โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือน เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม   พ.ศ.  
2427 ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระนามว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี 
  

ทรงพระเยาว์ 
พ.ศ. 2431 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราช

เทวี ทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดาพระองค์หน่ึง ทรง
ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ศิราภรณ์โสภณพิมล รัตนวดี  เน่ืองจากพระนางเจ้าเสาว
ภาผ่องศรีฯ ทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ 
ใน พ.ศ. 2430 เป็นเหตุนําความโทมนัสมาสู่พระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรีฯ พระองค์ทรงปรารถนาจะมีพระราชธิดา  
จึงทรงขอประทานสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ  ให้เป็นพระราชธิดา  
ในปลายปี พ.ศ.2431 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ทรง
มีพระพี่เ ลี้ยงชื่อ จันทร์ ชูโต พระพี่เ ลี้ยงถวายการ
ปรนนิบัติเล้ียงดูจนกระทั่ง  พ.ศ. 2462  พระพี่เล้ียงก็ถึง
แก่นิจกรรม 

การศึกษา 
 

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงได้รับการศ ึกษาที่ 
โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ทรง
เริ่มเข้าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยมี พระยา
อ ิศรพ ัน ธ ์โ สภณ  เ ป ็นพระอาจารย ์ถ ว ายพระอ ักษร  ส ่วน
การศึกษาภาษาอังกฤษพระอาจารย์ที่ถวายการสอน คือ หม่อมเจ้า
หญิงมัณฑารพ  กมลาศน์  หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล  
หม่อมจันทร์ เทวกุล และพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ  
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 พระราชพิธีโสกัณต์ 

เม่ือสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงมี
พระชนม์สิบสองพระชันษา ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีโสกันต์พระราชทาน
พระพรรณบัฏ เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
มาลินีนภดารา   

 

 

เจริญพระชันษา 
     

พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับเจ้านายพี่น้อง
เกือบทุกพระองค์  แต่ที่ทรงสนิทสนมมาก คือ สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จฯเจ้าฟ้า นิภานภดล 
พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท พระองค์เจ้าหญิง
ประภา  พรรณพิไลย พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร  
ส่วนเจ้านายฝ่ายหน้าก็มี  สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภู วนาถ 
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร 
พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ โดยเฉพาะพระองค์เจ้า
หญิง เยาวภาพงศ์สนิทน้ัน พระองค์ทรงสนิทสนมด้วย
มาก โปรดเสด็จตามที่ต่างๆ กับพระองค์เจ้าหญิงเยาวภา 
พงศ์สนิท  บางคราวทั้งสองพระองค์จะเสวยพระกระยา
หารร่วมกันกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินี  นภาดารา ก็ทรง
สนิทสนมด้วยมาก เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ สมเด็จพระ
นางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ทรงนําสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินี 
นภดารา  มาทรงเล้ียงไว้พักหน่ึง  และเกือบทุกวัน
พระองค์จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ้านายตามตําหนักต่างๆ 
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  ส่ิงที่พระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ คือ 

การเย็บปักถักร้อยทรงทําผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว เสื้อ
กันหนาว หรือไม่ก็ทรงร้อยดอกไม้  ทรงจัดดอกไม้ใน
แจกันและทรงพระอักษร บางคราวจะทรงเล่นเกม เช่น 
หมากฮอร์ส สกาลูโด ผสมอักษรอังกฤษเป็นคําๆ ทรง
เลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค์ไม่
โปรดเครื่องประดับมากนัก แต่ที ่ทรงโปรดมาก คือ
เครื่องประดับที่ประดิษฐ์จากไข่มุก  ไม่ว่าจะเสด็จที่ใด
จะทรงสวมไข่มุกบ่อยครั ้งและทรงมีไข่มุกมากมาย
หลายสี 

 

พระกระยาหารโปรด 
 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ จะ

เสวยในห้องประทับเล่น  โดยมีข้าหลวงเชิญ
เครื ่องเสวยจากที ่พ ักเครื่องขึ้นมาชั้นบนพระ
ตําหนักประทับ ทรงนั่งพับเพียบเสวย ซึ่งมีพรม
ปูไว้และมีพระขนน (หมอนอิงข้างพระองค์) 
พระกระยาหารท่ีขาดไม่ได้ คือ ปลาดุกย่างและหมู
หวาน ส่วนผลไม้ที่โปรดมากที่สุด  คือ อ้อยควั่น  
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  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเล่าพระราชทานว่า  เม่ือสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ ยังทรงพระเยาว์นั้น  พระองค์ไม่โปรดเสวยผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ องุ่น ซึ่งขณะนั้นเป็นของ
ที่แพงและหรูหรามาก  เพราะเป็นผลไม้เมืองนอก 

 
รัชกาลที ่8 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระเกียรติ เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา 

 
 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ภายหลังจากการสละ
ราชสมบัติแล้วทางรัฐบาลได้ทูลเชิญ   พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อานันทมหิดล ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 8 แห่งพระ
บรมราชจักรีวงศ์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2478 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุร ี ราชสิร ินธรเป็นสมเด็จพระราชปิต ุจฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ตามประกาศมีใจความ
ว่า  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  

เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร   ขอให้ทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข 
พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล
วิบุลยศุภผล สกลเกียรติ เดชานุภาพ   มโหฬารทุกประการ  
ประกาศมา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 
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อาการประชวร 

ปี พ.ศ. 2463  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร  ทรงเริ่มมีพระอาการประชวรลงพระบังคนเบา
เป็นพระโลหิต  ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของการประชวรพระ
วักกะ  พระโรคอีกพระโรคหน่ึงที่ทรงประชวรมานานหลายปี
แล้ว   คือ พระโรคอันตะอักเสบ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จพระดําเนินไปรักษาพระองค์ใน
ทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เสด็จโดยเรือ
ซีแลนเดีย  เม่ือเรือซีแลนเดียไปแวะที่ประเทศอียิปต์จึงเป็น
โอกาสที่ทรงมีเวลาว่างพอที่จะแวะทอดพระเนตรปิรามิด
และได้ทรงอูฐ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2465  เสด็จถึงกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระองค์ได้ประทับที่โรงแรมเดอะ
นิวสตาร์กาเทอร์ ซึ่งแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการ 
ต่อมาจึงได้ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดพระอาการประชวรซึ่ง
ทําให้พระวักกะด้านซ้ายอักเสบ คณะแพทย์จึงได้ถวาย
การรักษา  โดยการผ่าตัดออก 1 ข้าง 
 

 

สิ้นพระชนม์ 

พระอาการประชวรของพระองค์เริ่มหนักขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481  โดยมีพระอาการ
หลอดลมฝอยและปอดอักเสบ  พระอาการทางพระหทัยอ่อนมากและไตไม่ทํางาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ  .ศ .  2481  เวลา 23.15 นาฬิกา  สมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร ทรงสิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการสงบ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบรมวงศานุ
วงศ์  ข้าราชบริพาร ตลอดจนผู้ใกล้ชิด 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

      สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง  เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย  จึงประทานอาคารพร้อมที่ดิน  ประมาณ   4   ไร่   ให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   เม่ือวันที่ 4  มิถุนายน  พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153  
ถนนเพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  เดิมบ้านและที่ดินเป็นของ พระยา
แพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี  (สุ่น  สุนทรเวช)  โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู  และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
( ม.7 – 8)  มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย    อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรสิทธิ์วรสาสน์   
โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า   “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสีประจําโรงเรียน  เน่ืองจากเป็นสีประจําวัน
ประสูติของพระองค์      

 สถานศึกษาแห่งน้ีได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอด
มา และได้พัฒนาปรับเปล่ียนสถานภาพและคํานําหน้าช่ือตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
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พ .ศ.  2515 
ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20  ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48  ตําบล

คลองหนึ่ง   อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180    มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน  72 ตารางวา โดยอาจารย์
อวยพร   เปล่งวานิช  ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในขณะนั้นได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  (นายประสิทธิ์   อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็น
ที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน 
 
14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2517  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไวใ้นพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2518  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง  2 พระองค์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ 
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ จํานวน 1 แสนบาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า 
วไลยอลงกรณ์ 
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พ .ศ.   2520  
เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
 

พ .ศ.   2528  
เปิดสอนสาขาวิชาชีพ  ครบ 3 สาขา  คือ  สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิชาศิลปะศาสตร์  และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน

ราชภัฏ”  ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ  เพื่อเตรียมการปรับเปล่ียนจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ  โดย
การจัดตั้งสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏแทนกรมการฝึกหัดครูขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีคําว่า  
“ราชภัฏ” คือ  ข้าราชการ 
 
24  มกราคม  พ .ศ.  2538  

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
มีสถานะเป็นสถานอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

6 มีนาคม  พ .ศ.  2538 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้สถาบันราช
ภัฏใช้ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อนหาที่สุดมิได้  แก่สถาบันราชถัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมถ์  อีกวาระหน่ึง 
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15 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2542 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จฯ มาทรงวางพวงมาลา  พระอนุสาวรีย์สมเด็จ

พระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ใน

พระบรมราชูปถัมภ์  และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ คือ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์       

 

 

 

 

 

                                       

 

 

พ.ศ. 2542  

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

พ.ศ. 2543  

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวง

มาลาพระอนุสาวรีย์ฯ  ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเปิดอาคาร 

100 ปี  (อาคารสมเด็จพระศรีนทร์และห้องประชุมราชนครินทร์) ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี

นครินทร์ 
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21  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยน ชื่อสถาบัน

เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 

10  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย   พุทธศักราช 2547  และได้ประกาศในพระราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน  พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบัน

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้รับการยกฐานะ

เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรบราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  พุทธศักราช 2547 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน

พหลโยธิน  กิโลเมตรที่ 48  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอ

คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180  โทรศัพท์    

02 – 529 – 0674 - 7   โทรสาร  02 – 529 - 2580  

เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th  

 

แผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ปรัชญา                                               

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นาํท้องถิ่นพัฒนา  

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 
 
 
 
พันธกจิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
กําหนดในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ .ศ.  2547  มาตรา 7 และ 8  ดังน้ี 
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มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอนวิจัย  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8    ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตร7  ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว 
จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และองค์การอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8.  ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ 
1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน  ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เพื่อรับใช้สังคมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2.  บู รณาการทางวิ ชาการทั้ งศาสตร์ และศิลป์ เพื่ อ   
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3.  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   ยึดหลัก 
ปรัชณาเศรษฐกิจพอเพียง   และเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 

   
   

                              
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่ 2  

เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และ 

การมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทอ้งถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มี

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลและเป็น 

มหาวิทยาลัยสีเขียว    
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร 
ภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็น  
อักษรภาษาอังกฤษว่า “ VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY ” 
ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ 
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่
นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

สีนํ้าเงิน  แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใหก้าํเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

 

สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ  ซึ่งอยูใ่นแหล่งธรรมชาติและม ี

                      สภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 

สีส้ม  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรอืงของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขาว  แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิข์องนกัปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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สีประจํามหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีเขียว  หมายถึง  สีทีต่รงกับวนัประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวง 

                       เพชรบรุีราชสิธินธร  ซึ่งเปน็องค์ประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

                                                                      

                                                                     “ต้นราชพฤกษ์”      

 

                                              ชื่อวทิยาศาสตร์ : Cassia  fistula  Linn 

                                              ชื่อวงศ์ : CAESALP  INIACEAE / LEGUMINOSAE 

                                              ชื่อสามัญ : Golden  Shower , Indian  Laburnum ,  

                                                               Pudding Pine Tree , Purging  Cassia 

                                              ชื่อทอ้งถิ่น : ภาคเหนือ  เรียก  ลมแล้ง   

                                                                ภาคกลาง  เรยีก  ชัยพฤกษ์ , ราชพฤกษ์   

                                                                ภาคอีสาน  เรียก  คูน   

                                                                ภาคใต้      เรียก  อ้อดิบ 

 คติความเชือ่ : ชัยพฤกษ ์ หรอืราชพฤกษ์  เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง  เป็นไม้มงคลนาม  นยิมใช้ในพิธสํีาคัญ 

                   ต่าง ๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรอืนก็ปกัดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ ์
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ทําเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ต้ังแต่ พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน 

 

 พ.ศ.  2475 - 2480        

พ .ศ.   2480 - 2485  

พ.ศ.  2485 - 2489 

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      

            

อาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 

อาจารย์สุนทรี  นิลกําแหง 

คุณหญิงสมไสววงศ์  ทองเจอื 

อาจารยจ์รัสสม  ปุณณะหิตานนท ์

อาจารยอ์วยพร  เปล่งวานิช 

อาจารยพ์เยาว์  ศรีหงส์ 

ดร.อรุณ   ปรีดดีิลก 

รศ.ลําพอง  บุญช่วย 

ดร.วิชัย   แขง่ขนั 

ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร 

ผศ.จรูญ   ถาวรจักร 

รศ.ทองหล่อ  วงษ์อินทร ์

ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล 

)รกัษาราชการแทนอธกิารบดี(  

ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุร ี

(รกัษาราชการแทนอธกิารบด)ี 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 

)อธกิารบดรีักษาการ(  

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 

                                                                                                                                                                 

 



 

 
 

24 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 

   

 

 

 

บทที่ 2 
โครงสร้างการบริหาร 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา

นายกสภามหาวิทยาลัย       

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์    
อธิการบดี              

ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร        
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ดร.คมศร   วงษ์รักษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ   นวรัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        



 

 
 

26 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อ.อํานาจ  ม่ันทน     
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ศ.ดร.เดือน  คําดี 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ดร.อุทัย  ดุลยเกษม     
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

รศ.ดร.อิสระ   สุวรรณบล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

ผศ.ประจบ  ดีบุตร        
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      

   

ผศ. ทรงพลธนฤทธ ์ มฤครฐัอนิแปลง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม    
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   

ผศ.ณรงค์ศักด์ิ  มณีแสง 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์     

รศ.ศิริพร  ศรีเชลียง     
 กรรมการผู้แทนคณาจารย์    

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

อ.อํานาจ  ม่ันทน     
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ศ.ดร.เดือน  คําดี 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ดร.อุทัย  ดุลยเกษม     
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

รศ.ดร.อิสระ   สุวรรณบล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

ผศ.ประจบ  ดีบุตร        
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      

   

ผศ. ทรงพลธนฤทธ ์ มฤครฐัอนิแปลง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม    
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

 

                                                                                         

 

 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.โอม   จันทรเจริญ     
  กรรมการผู้แทนคณาจารย์     

 ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา    
กรรมการผู้แทนคณาจารย์     

ผศ.รท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ    
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
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อธิการบดี  และรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ        
รองอธิการบดี 

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม    
รองอธิการบดี  

อ.ดร.สุเทพ   บุญซ้อน 
รองอธิการบดี 

รศ.สมศิริ   อรุโณทัย        
รองอธิการบดี     

ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์ วิวัฒนปฐพี 
รองอธิการบดี            

 อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว      
รองอธิการบดี   

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ ์ 
 อธิการบดี     

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ    
รองอธิการบดี     
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ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.สุวิทย ์ ฉุยฉาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.อรวรรณ  ภัสสรศิริ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

อ.สุทธินันท์  สายสุวรรณ      
ผู้ช่วยอธิการบดี    

อ.สุนี   ปัญจะเทวคุปต์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
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คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มคํา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผศ.เอก  ศรีเชลียง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

อ.ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว  

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ

วิทยาลัยนวัตกรรม 
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ผู้อํานวยการ สาํนัก/ศูนย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

ผศ. ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.ประทุม  กาญจนาคาร 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวจาฏุพัจน์   มีสันทัด
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  

ผ.ศ. เบญจรงค์   กุลสุ 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม 

 

นางสาวกรรณิการ์  พราหมณ์สําราญ 
ผู้อํานวยการกองกลาง 

 

ว่าท่ีร้อยตรีสมยศ  มงคลเดช 
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

อ.สุนทรี   จีนธรรม 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม   
การเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 

ผศ.ศิริลักษณ์ บุญมา 

ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา 

อ.อํานาจ  ม่ันทน 
ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.อาทิมา  แป้นธญัญานนท์

ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศึกษา 
เซียร์รังสิต 
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ผู้อํานวยการ สาํนัก/ศูนย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ผศ.จินตนา  จันทร์สิริ      
  ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศึกษา 

แก่งคอย  

อ.นิยม  เชยกีวงษ์      
ผู้อํานวยการศูนย์ให้
การศึกษาเอกศาสตร์        

ดร.เปรมจิต  บุญสาย 
ผู้อํานวยการศูนย์การศกึษา

สระแก้วและศูนย์การศกึษากบินทร์ 

อ.เสริมศรี  เจิมประไพ   
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา

กรุงเทพมหานคร          

รศ.ดร.จุไร  โชคประสิทธิ ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
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การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย  14  หน่วยงาน  ดังน้ี 

 

                                                                                     1.  คณะครุศาสตร์ 

                                                                                     2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

                                                                                     3.  คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                                     4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                                     5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

              6.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

  

 7.  บัณฑิตวิทยาลัย 

 8.  ศูนย์การศึกษากรงุเทพมหานคร 

 9.  ศูนย์การศึกษาสระแก้วและศูนย์การศึกษากบินทร์บุร ี

10.  ศูนย์ให้การศึกษาเซียรร์ังสิต 

11.  ศูนย์ใหก้ารศึกษาเอกศาสตร ์

12.  ศูนย์ใหก้ารศึกษาแก่งคอย 

 

 

 

 

 

10.                                                                   13.  วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 

                                                                                  14.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                                                        วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  14  หน่วยงาน  ดังน้ี 

 

                                                       1.  สํานักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย 

                                                                                          -  กองกลาง 

                                              -  กองนโยบายและแผน 

                                              -  กองพัฒนานกัศึกษา                                          

                                                                                   2.  สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

       3.  สํานักส่งเสริมการเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ 

 
 

4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

5.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6.  สํานักสิทธิประโยชน์ 

7.  สํานักศิลปวัฒนธรรม  

8.  สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

9.  สํานักศึกษาทั่วไป 

                

                                                                                       10.  ศูนย์ภาษา 

                                                                 11.  ศูนย์คอมพิวเตอร ์

                                                                 12.  ศูนย์วิทยาศาสตร ์

                                                                 13.  ศูนย์พ่มเพาะวิสาหกิจ 

                                                                 14.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                                                                      (อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์) 
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การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 

1.  สารวไลยอลงกรณ์  งานประชาสัมพันธ์  สํานักงานอธิการบดี 

 2.  สารวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.  วารสารวจิัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4.  FMS  JOURNAL คณะวิทยาการจัดการ 

 5.  สารการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 6.  วารสารการเวก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 7.  วารสารมนษุยสังคมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 8.  ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9.  ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์  บณัฑิตวิทยาลัย 
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สารจากนายกสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 สภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์   ม ีบทบาทในการกําหนด
นโยบาย ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการ  ตามวาระปกติ  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นโอกาส
ในการหารือ  ทบทวนและพิจารณานโยบายที่สําคัญใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และหาข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกัน 
เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมุ่งไปในทิศทางที่ 

เหมาะสมและทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศและประชาคมโลก 
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในรอบปีที่

ผ่านมา  มีความก้าวหน้า  และประสบความสําเร็จตามประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีด้วย
การมีวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร  ความร่วมมือจากฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนในการสร้างกําลังคนที่มี
คุณภาพ จึงทําให้สามารถดําเนินงานลุล่วงตามภารกิจ 

ในนามสภามหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่าน 
ที่ได้ทุ่มเทกําลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  โดยมุ่งพัฒนาตนเองและ
องค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนํา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ต่อไป  

 

 
 )นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา(  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สารจากอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 รายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการ
นําเสนอให้เห็นถึงผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับข้อมูล กิจกรรมและผลการดําเนินงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เพื่อเผยแพร่สู่ประชาคม ผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรทุก
หน่วยงานในการทบทวนผลการดําเนินงานในรอบปี 2553  

ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการดําเนินงานในปี 2554  ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความมุ ่งมั ่นที ่จะขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  ผลการดําเนินงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของท่าน
ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอกจนความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย   
 
  

                 
 

(รองศาสตรจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
                                          

พระประสูติกาล 

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร  ทรงเป็นพระราชธิดา  ลําดับที่  43 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระ
ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูติ วันพุธ
ที่ 16 เมษายน  พ    .ศ  . 2427  เดือน 5 แรม 6 คํ่า  ปีวอก ณ 
พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี ใน
พระบรมมหาราชวัง   ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี  พระ
อนุชา  และพระขนิษฐา ดังนี้ 

 

 1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ามหาวชิรุณ
หิศ  ต่อมาทรงได้สถาปนาพระอิสริยยศ เป็น
สม เด ็จพระบรมโอรสาธ ิร าช   สยามมกุฎ  
ราชกุมารพระองค์แรกในราชการที่ 5 
2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าอิศริยาภรณ์ 
3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา 
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์ 
วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ 
5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
6. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภารณ์โสภณ 
7. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ   เจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
8. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า  (ยังไม่ได้
พระราชทานพระนาม) ส้ินพระชนม์เม่ือประสูติ
ได้ 3 วัน 
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เม่ือพระชนม์ครบหนึ่งเดือน โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือน เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม   พ.ศ.  
2427 ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระนามว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี 
  

ทรงพระเยาว์ 
พ.ศ. 2431 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราช

เทวี ทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดาพระองค์หน่ึง ทรง
ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
ศิราภรณ์โสภณพิมล รัตนวดี  เน่ืองจากพระนางเจ้าเสาว
ภาผ่องศรีฯ ทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ 
ใน พ.ศ. 2430 เป็นเหตุนําความโทมนัสมาสู่พระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรีฯ พระองค์ทรงปรารถนาจะมีพระราชธิดา  
จึงทรงขอประทานสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ  ให้เป็นพระราชธิดา  
ในปลายปี พ.ศ.2431 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ทรง
มีพระพี่เ ลี้ยงชื่อ จันทร์ ชูโต พระพี่เ ลี้ยงถวายการ
ปรนนิบัติเล้ียงดูจนกระทั่ง  พ.ศ. 2462  พระพี่เล้ียงก็ถึง
แก่นิจกรรม 

การศึกษา 
 

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงได้รับการศ ึกษาที่ 
โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ทรง
เริ่มเข้าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยมี พระยา
อ ิศรพ ัน ธ ์โ สภณ  เ ป ็นพระอาจารย ์ถ ว ายพระอ ักษร  ส ่วน
การศึกษาภาษาอังกฤษพระอาจารย์ที่ถวายการสอน คือ หม่อมเจ้า
หญิงมัณฑารพ  กมลาศน์  หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา  เทวกุล  
หม่อมจันทร์ เทวกุล และพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ  
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 พระราชพิธีโสกัณต์ 

เม่ือสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงมี
พระชนม์สิบสองพระชันษา ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีโสกันต์พระราชทาน
พระพรรณบัฏ เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
มาลินีนภดารา   

 

 

เจริญพระชันษา 
     

พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับเจ้านายพี่น้อง
เกือบทุกพระองค์  แต่ที่ทรงสนิทสนมมาก คือ สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จฯเจ้าฟ้า นิภานภดล 
พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท พระองค์เจ้าหญิง
ประภา  พรรณพิไลย พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร  
ส่วนเจ้านายฝ่ายหน้าก็มี  สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภู วนาถ 
พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร 
พระองค์เจ้ากิตติยากรวรลักษณ์ โดยเฉพาะพระองค์เจ้า
หญิง เยาวภาพงศ์สนิทน้ัน พระองค์ทรงสนิทสนมด้วย
มาก โปรดเสด็จตามที่ต่างๆ กับพระองค์เจ้าหญิงเยาวภา 
พงศ์สนิท  บางคราวทั้งสองพระองค์จะเสวยพระกระยา
หารร่วมกันกับสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินี  นภาดารา ก็ทรง
สนิทสนมด้วยมาก เพราะเมื่อทรงพระเยาว์ สมเด็จพระ
นางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ ทรงนําสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินี 
นภดารา  มาทรงเล้ียงไว้พักหน่ึง  และเกือบทุกวัน
พระองค์จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ้านายตามตําหนักต่างๆ 
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  ส่ิงที่พระองค์ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษ คือ 

การเย็บปักถักร้อยทรงทําผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว เสื้อ
กันหนาว หรือไม่ก็ทรงร้อยดอกไม้  ทรงจัดดอกไม้ใน
แจกันและทรงพระอักษร บางคราวจะทรงเล่นเกม เช่น 
หมากฮอร์ส สกาลูโด ผสมอักษรอังกฤษเป็นคําๆ ทรง
เลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค์ไม่
โปรดเครื่องประดับมากนัก แต่ที ่ทรงโปรดมาก คือ
เครื่องประดับที่ประดิษฐ์จากไข่มุก  ไม่ว่าจะเสด็จที่ใด
จะทรงสวมไข่มุกบ่อยครั ้งและทรงมีไข่มุกมากมาย
หลายสี 

 

พระกระยาหารโปรด 
 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ จะ

เสวยในห้องประทับเล่น  โดยมีข้าหลวงเชิญ
เครื ่องเสวยจากที ่พ ักเครื่องขึ้นมาชั้นบนพระ
ตําหนักประทับ ทรงนั่งพับเพียบเสวย ซึ่งมีพรม
ปูไว้และมีพระขนน (หมอนอิงข้างพระองค์) 
พระกระยาหารท่ีขาดไม่ได้ คือ ปลาดุกย่างและหมู
หวาน ส่วนผลไม้ที่โปรดมากที่สุด  คือ อ้อยควั่น  
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  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเล่าพระราชทานว่า  เม่ือสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ ยังทรงพระเยาว์นั้น  พระองค์ไม่โปรดเสวยผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ องุ่น ซึ่งขณะนั้นเป็นของ
ที่แพงและหรูหรามาก  เพราะเป็นผลไม้เมืองนอก 

 
รัชกาลที ่8 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระเกียรติ เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา 

 
 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ภายหลังจากการสละ
ราชสมบัติแล้วทางรัฐบาลได้ทูลเชิญ   พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อานันทมหิดล ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 8 แห่งพระ
บรมราชจักรีวงศ์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2478 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุร ี ราชสิร ินธรเป็นสมเด็จพระราชปิต ุจฉาเจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ตามประกาศมีใจความ
ว่า  สมเด็จฯ  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  

เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร   ขอให้ทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข 
พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล
วิบุลยศุภผล สกลเกียรติ เดชานุภาพ   มโหฬารทุกประการ  
ประกาศมา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 
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อาการประชวร 

ปี พ.ศ. 2463  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร  ทรงเริ่มมีพระอาการประชวรลงพระบังคนเบา
เป็นพระโลหิต  ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของการประชวรพระ
วักกะ  พระโรคอีกพระโรคหน่ึงที่ทรงประชวรมานานหลายปี
แล้ว   คือ พระโรคอันตะอักเสบ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จพระดําเนินไปรักษาพระองค์ใน
ทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เสด็จโดยเรือ
ซีแลนเดีย  เม่ือเรือซีแลนเดียไปแวะที่ประเทศอียิปต์จึงเป็น
โอกาสที่ทรงมีเวลาว่างพอที่จะแวะทอดพระเนตรปิรามิด
และได้ทรงอูฐ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2465  เสด็จถึงกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระองค์ได้ประทับที่โรงแรมเดอะ
นิวสตาร์กาเทอร์ ซึ่งแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการ 
ต่อมาจึงได้ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดพระอาการประชวรซึ่ง
ทําให้พระวักกะด้านซ้ายอักเสบ คณะแพทย์จึงได้ถวาย
การรักษา  โดยการผ่าตัดออก 1 ข้าง 
 

 

สิ้นพระชนม์ 

พระอาการประชวรของพระองค์เริ่มหนักขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481  โดยมีพระอาการ
หลอดลมฝอยและปอดอักเสบ  พระอาการทางพระหทัยอ่อนมากและไตไม่ทํางาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
พ  .ศ .  2481  เวลา 23.15 นาฬิกา  สมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร ทรงสิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการสงบ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบรมวงศานุ
วงศ์  ข้าราชบริพาร ตลอดจนผู้ใกล้ชิด 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

      สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง  เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา
ต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย  จึงประทานอาคารพร้อมที่ดิน  ประมาณ   4   ไร่   ให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   เม่ือวันที่ 4  มิถุนายน  พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน คือ เลขที่ 153  
ถนนเพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  เดิมบ้านและที่ดินเป็นของ พระยา
แพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี  (สุ่น  สุนทรเวช)  โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู  และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  
( ม.7 – 8)  มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย    อาจารย์ใหญ่คนแรก คือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรสิทธิ์วรสาสน์   
โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า   “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสีประจําโรงเรียน  เน่ืองจากเป็นสีประจําวัน
ประสูติของพระองค์      

 สถานศึกษาแห่งน้ีได้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอด
มา และได้พัฒนาปรับเปล่ียนสถานภาพและคํานําหน้าช่ือตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 
เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
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พ .ศ.  2515 
ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20  ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48  ตําบล

คลองหนึ่ง   อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180    มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน  72 ตารางวา โดยอาจารย์
อวยพร   เปล่งวานิช  ผู้อํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในขณะนั้นได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  (นายประสิทธิ์   อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็น
ที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน 
 
14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2517  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับวิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไวใ้นพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2518  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้ง  2 พระองค์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ 
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ จํานวน 1 แสนบาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า 
วไลยอลงกรณ์ 
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พ .ศ.   2520  
เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
 

พ .ศ.   2528  
เปิดสอนสาขาวิชาชีพ  ครบ 3 สาขา  คือ  สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิชาศิลปะศาสตร์  และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน

ราชภัฏ”  ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ  เพื่อเตรียมการปรับเปล่ียนจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ  โดย
การจัดตั้งสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏแทนกรมการฝึกหัดครูขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีคําว่า  
“ราชภัฏ” คือ  ข้าราชการ 
 
24  มกราคม  พ .ศ.  2538  

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ  เป็นผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
มีสถานะเป็นสถานอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

6 มีนาคม  พ .ศ.  2538 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้สถาบันราช
ภัฏใช้ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อนหาที่สุดมิได้  แก่สถาบันราชถัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมถ์  อีกวาระหน่ึง 
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15 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2542 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จฯ มาทรงวางพวงมาลา  พระอนุสาวรีย์สมเด็จ

พระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี

ราชสิรินธร ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ใน

พระบรมราชูปถัมภ์  และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ คือ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์       

 

 

 

 

 

                                       

 

 

พ.ศ. 2542  

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

พ.ศ. 2543  

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2544  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวง

มาลาพระอนุสาวรีย์ฯ  ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเปิดอาคาร 

100 ปี  (อาคารสมเด็จพระศรีนทร์และห้องประชุมราชนครินทร์) ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี

นครินทร์ 
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21  สิงหาคม  พ.ศ. 2554 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยน ชื่อสถาบัน

เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 

10  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย   พุทธศักราช 2547  และได้ประกาศในพระราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน  พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบัน

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้รับการยกฐานะ

เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรบราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  พุทธศักราช 2547 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนน

พหลโยธิน  กิโลเมตรที่ 48  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอ

คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180  โทรศัพท์    

02 – 529 – 0674 - 7   โทรสาร  02 – 529 - 2580  

เว็บไซต์ http://www.vru.ac.th  

 

แผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ปรัชญา                                               

วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นาํท้องถิ่นพัฒนา  

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
 
 
 
 
พันธกจิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
กําหนดในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ .ศ.  2547  มาตรา 7 และ 8  ดังน้ี 
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มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอนวิจัย  
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8    ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตร7  ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว 
จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และองค์การอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8.  ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ 
1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน  ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เพื่อรับใช้สังคมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
2.  บู รณาการทางวิ ชาการทั้ งศาสตร์ และศิลป์ เพื่ อ   
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3.  เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   ยึดหลัก 
ปรัชณาเศรษฐกิจพอเพียง   และเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 

   
   

                              
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่ 2  

เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

ให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และ 

การมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทอ้งถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มี

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลและเป็น 

มหาวิทยาลัยสีเขียว    
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร 
ภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็น  
อักษรภาษาอังกฤษว่า “ VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY ” 
ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ 
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่
นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

สีนํ้าเงิน  แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใหก้าํเนิดและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

 

สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยราชภัฏ  ซึ่งอยูใ่นแหล่งธรรมชาติและม ี

                      สภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 

สีส้ม  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรอืงของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขาว  แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิข์องนกัปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



 

 

22 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

สีประจํามหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีเขียว  หมายถึง  สีทีต่รงกับวนัประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวง 

                       เพชรบรุีราชสิธินธร  ซึ่งเปน็องค์ประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

                                                                      

                                                                     “ต้นราชพฤกษ์”      

 

                                              ชื่อวทิยาศาสตร์ : Cassia  fistula  Linn 

                                              ชื่อวงศ์ : CAESALP  INIACEAE / LEGUMINOSAE 

                                              ชื่อสามัญ : Golden  Shower , Indian  Laburnum ,  

                                                               Pudding Pine Tree , Purging  Cassia 

                                              ชื่อทอ้งถิ่น : ภาคเหนือ  เรียก  ลมแล้ง   

                                                                ภาคกลาง  เรยีก  ชัยพฤกษ์ , ราชพฤกษ์   

                                                                ภาคอีสาน  เรียก  คูน   

                                                                ภาคใต้      เรียก  อ้อดิบ 

 คติความเชือ่ : ชัยพฤกษ ์ หรอืราชพฤกษ์  เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง  เป็นไม้มงคลนาม  นยิมใช้ในพิธสํีาคัญ 

                   ต่าง ๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรอืนก็ปกัดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ ์
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ทําเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ต้ังแต่ พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน 

 

 พ.ศ.  2475 - 2480        

พ .ศ.   2480 - 2485  

พ.ศ.  2485 - 2489 

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      

            

อาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 

อาจารย์สุนทรี  นิลกําแหง 

คุณหญิงสมไสววงศ์  ทองเจอื 

อาจารยจ์รัสสม  ปุณณะหิตานนท ์

อาจารยอ์วยพร  เปล่งวานิช 

อาจารยพ์เยาว์  ศรีหงส์ 

ดร.อรุณ   ปรีดดีิลก 

รศ.ลําพอง  บุญช่วย 

ดร.วิชัย   แขง่ขนั 

ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร 

ผศ.จรูญ   ถาวรจักร 

รศ.ทองหล่อ  วงษ์อินทร ์

ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล 

)รกัษาราชการแทนอธกิารบดี(  

ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุร ี

(รกัษาราชการแทนอธกิารบด)ี 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 

)อธกิารบดรีักษาการ(  

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
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บทที่ 2 
โครงสร้างการบริหาร 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา

นายกสภามหาวิทยาลัย       

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์    
อธิการบดี              

ศ.ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร        
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ     

รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ดร.คมศร   วงษ์รักษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ   นวรัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อ.อํานาจ  ม่ันทน     
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ศ.ดร.เดือน  คําดี 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ดร.อุทัย  ดุลยเกษม     
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

รศ.ดร.อิสระ   สุวรรณบล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

ผศ.ประจบ  ดีบุตร        
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      

   

ผศ. ทรงพลธนฤทธ ์ มฤครฐัอนิแปลง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม    
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   

ผศ.ณรงค์ศักด์ิ  มณีแสง 
กรรมการผู้แทนคณาจารย์     

รศ.ศิริพร  ศรีเชลียง     
 กรรมการผู้แทนคณาจารย์    

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

อ.อํานาจ  ม่ันทน     
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ศ.ดร.เดือน  คําดี 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ดร.อุทัย  ดุลยเกษม     
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

รศ.ดร.อิสระ   สุวรรณบล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ      

นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

ผศ.ประจบ  ดีบุตร        
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร      

   

ผศ. ทรงพลธนฤทธ ์ มฤครฐัอนิแปลง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม    
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

 

                                                                                         

 

 

 
 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.โอม   จันทรเจริญ     
  กรรมการผู้แทนคณาจารย์     

 ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา    
กรรมการผู้แทนคณาจารย์     

ผศ.รท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ    
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
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อธิการบดี  และรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ        
รองอธิการบดี 

ผศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม    
รองอธิการบดี  

อ.ดร.สุเทพ   บุญซ้อน 
รองอธิการบดี 

รศ.สมศิริ   อรุโณทัย        
รองอธิการบดี     

ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์ วิวัฒนปฐพี 
รองอธิการบดี            

 อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว      
รองอธิการบดี   

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ ์ 
 อธิการบดี     

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ    
รองอธิการบดี     



 

 
 

29 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.สุวิทย ์ ฉุยฉาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.ดร.อรวรรณ  ภัสสรศิริ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

อ.สุทธินันท์  สายสุวรรณ      
ผู้ช่วยอธิการบดี    

อ.สุนี   ปัญจะเทวคุปต์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
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คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มคํา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อ.ดร.กาญจนา  สุจีนะพงษ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผศ.เอก  ศรีเชลียง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

อ.ดร.สุพจน์   ทรายแก้ว  

รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ

วิทยาลัยนวัตกรรม 
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ผู้อํานวยการ สาํนัก/ศูนย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

ผศ. ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.ประทุม  กาญจนาคาร 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวจาฏุพัจน์   มีสันทัด
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  

ผ.ศ. เบญจรงค์   กุลสุ 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม 

 

นางสาวกรรณิการ์  พราหมณ์สําราญ 
ผู้อํานวยการกองกลาง 

 

ว่าท่ีร้อยตรีสมยศ  มงคลเดช 
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

อ.สุนทรี   จีนธรรม 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม   
การเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 

ผศ.ศิริลักษณ์ บุญมา 

ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา 

อ.อํานาจ  ม่ันทน 
ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.อาทิมา  แป้นธญัญานนท์

ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศึกษา 
เซียร์รังสิต 
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ผู้อํานวยการ สาํนัก/ศูนย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ผศ.จินตนา  จันทร์สิริ      
  ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศึกษา 

แก่งคอย  

อ.นิยม  เชยกีวงษ์      
ผู้อํานวยการศูนย์ให้
การศึกษาเอกศาสตร์        

ดร.เปรมจิต  บุญสาย 
ผู้อํานวยการศูนย์การศกึษา

สระแก้วและศูนย์การศกึษากบินทร์ 

อ.เสริมศรี  เจิมประไพ   
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา

กรุงเทพมหานคร          

รศ.ดร.จุไร  โชคประสิทธิ ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
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การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย  14  หน่วยงาน  ดังน้ี 

 

                                                                                     1.  คณะครุศาสตร์ 

                                                                                     2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

                                                                                     3.  คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                                     4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                                     5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

              6.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

  

 7.  บัณฑิตวิทยาลัย 

 8.  ศูนย์การศึกษากรงุเทพมหานคร 

 9.  ศูนย์การศึกษาสระแก้วและศูนย์การศึกษากบินทร์บุร ี

10.  ศูนย์ให้การศึกษาเซียรร์ังสิต 

11.  ศูนย์ใหก้ารศึกษาเอกศาสตร ์

12.  ศูนย์ใหก้ารศึกษาแก่งคอย 

 

 

 

 

 

10.                                                                   13.  วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ 

                                                                                  14.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                                                        วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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หน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  14  หน่วยงาน  ดังน้ี 

 

                                                       1.  สํานักงานอธิการบดี  ประกอบด้วย 

                                                                                          -  กองกลาง 

                                              -  กองนโยบายและแผน 

                                              -  กองพัฒนานกัศึกษา                                          

                                                                                   2.  สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

       3.  สํานักส่งเสริมการเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ 

 
 

4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

5.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6.  สํานักสิทธิประโยชน์ 

7.  สํานักศิลปวัฒนธรรม  

8.  สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

9.  สํานักศึกษาทั่วไป 

                

                                                                                       10.  ศูนย์ภาษา 

                                                                 11.  ศูนย์คอมพิวเตอร ์

                                                                 12.  ศูนย์วิทยาศาสตร ์

                                                                 13.  ศูนย์พ่มเพาะวิสาหกิจ 

                                                                 14.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                                                                      (อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์) 
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การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 

1.  สารวไลยอลงกรณ์  งานประชาสัมพันธ์  สํานักงานอธิการบดี 

 2.  สารวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.  วารสารวจิัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4.  FMS  JOURNAL คณะวิทยาการจัดการ 

 5.  สารการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 6.  วารสารการเวก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 7.  วารสารมนษุยสังคมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 8.  ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9.  ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์  บณัฑิตวิทยาลัย 

10. ฐานขอ้มูลงานวิจัย (คณะ) 
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บทที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 
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ผู้ช่วย รอง ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
1 คณะครศุาสตร์ 30 16 14 10 3
2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 76 3 66 7 14 3
3 คณะวิทยาการจัดการ 50 1 38 11 19 3
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69 1 54 14 21 2
5 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 34 33 1 8 1
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 13 3 7 2
7 บัณฑิตวิทยาลยั 2 2 1
8 ศูนย์จัดการศึกษากรงุเทพมหานคร 26 25 1 5
9 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแกว้ 9 1 8
10 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 11 3 8 1 3

323 6 256 61 84 16 3

ปรญิญาเอก

หน่วยงาน คุณวฒิุ ตําแหน่งทางวชิาการ

รวม

จํานวน

ทัง้หมด

ลําดับ

ที่ ปรญิญาตรี ปรญิญาโท

 

ในช่วงเวลา 1 ปี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมานี้ ในด้านต่างๆ  เพื่อให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ 
ดังต่อไปนี้ 

 
1. ด้านจํานวนคณาจารย์บุคลากร จํานวนนักศึกษา หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน และ ขอ้มูลการจัดการ
บริหารอาคารสถานที่   

 
1.1 ข้อมูลสถิติ จํานวนคณาจารย์บุคลากร จํานวนนักศึกษา และหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยจัดการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์บริการการศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา 
ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
 
ตารางที่  1 จํานวนข้าราชการและบุคลากรสายวิชาการ จาํแนกตามหน่วยงาน 

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตารางที่  2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาํแนกตามคุณวุฒิและหน่วยงาน 

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานอธิการบดี
    1.1   กองกลาง 4 42 17 63
    1.2   กองนโยบายและแผน 6 4 10
    1.3   กองพัฒนานักศึกษา 13 5 18

2 สถาบนัวิจยัและพฒันา 4 2 6
3 สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 22 5 28
4 สํานกัสง่เสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 4 1 5
5 สํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน (*1) 5 41 1 47
6 คณะครุศาสตร์ 7 1 8
7 คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 11
8 คณะวิทยาการจดัการ 9 1 10
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 5 20
10 คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 8 1 9
11 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 5 2 7
12 บณัฑติวิทยาลยั 5 3 8
13 วิทยาลยันวัตกรรมการจดัการ 3 2

10 195 50 255

(*1) นบัรวมเจา้หนา้ทีป่ระจําศูนยจ์ดัการศึกษากรุงเทพมหานครและศูนยจ์ดัการศึกษาจังหวัดสระแกว้

รวม

รวม

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลําดบั

ที่

หนว่ยงาน คณุวฒุิ

ต่ํากวา่

ปริญญาตรี

1
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ตารางที ่ 3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาํแนกตามหน่วยงานและสถานภาพ 

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา ราชการ มหาวิทยาลัย ชั่วคราว

สํานักงานอธิการบดี

  1.1  กองกลาง 4 9 10 37 3 63

  1.2  กองนโยบายและแผน 1 8 1 10

  1.3  กองพฒันานักศึกษา 3 15 18

2 สถาบันวิจัยและพฒันา 1 5 6

3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 26 28
4 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 1 4 5
5 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 3 36 1 47
6 คณะครุศาสตร์ 1 7 8
7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 8 1 11
8 คณะวิทยาการจัดการ 1 1 8 10
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 18 20
10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 8 9
11 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 6 7
12 บัณฑิตวิทยาลัย 5 3 8
13 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5

16 18 16 191 14 255

(*1) นบัรวมเจ้าหนา้ทีป่ระจําศูนย์จดัการศึกษากรุงเทพมหานครและศูนย์จดัการศึกษาจงัหวัดสระแกว้

สถานภาพ

รวม

รวมหน่วยงานลําดับ

ที่

1
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ตารางที ่4 ข้อมูลจํานวนนักศกึษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2553 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2553 

 

ตารางที่ 5 จํานวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอน ประจาํปีการศึกษา 2553 

 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2553 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 คณะครุศาสตร์ 1,001    1,001    1,001      

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,376    1,376    515       515      1,891      

3 คณะวิทยาการจัดการ 1,983    1,983    1,614    1,614    3,597      

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 890       890      234       234      1,124      

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,554    1,554    921       921      2,475      

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 148       148      3          3          151        

7 ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 225       225      990       12        1,002    1,227      

8 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแกว้ 196       196      290       17        307      503        

9 บัณฑิตวิทยาลัย 20        26         46        386       114       500      546        

10 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (มหาวิทยาลัย) 162       9          4          175      18        337       306       661      836        

11 โครงการจัดการศึกษาสําหรับผู้บริหาร 102       102      102        

12 หน่วยให้บริการทางการศึกษาเซียร์ 744       744      744        

13 หน่วยให้บริการทางการศึกษากบินทร์บุรี 218       218      218        

14 หน่วยให้บริการทางการศึกษาแกง่คอย 113       113      113        

15 หน่วยให้บริการทางการศึกษาเอกศาสตร์ 674       674      674        

16 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ศูนย์ฯสระแกว้) 4          57        61        61          

7,535    29        30        7,594   6,440    809      420      7,669   15,263   

รวม รวมทั้งสิ้น

รวม

ภาคปกติ
ลําดับที่ คณะ / ศนูย์ รวม

ภาคพิเศษ

ลําดับท่ี คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งส้ิน

1 ครุศาสตร์ 6 2 2 10

2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 1 14

3 วิทยาการจัดการ 9 1 10

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 1 13

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 5

6 เทคโนโลยีการเกษตร 4 1 5

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 1 1 4

51 7 3 61รวม
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1.2 ข้อมูลการจัดการบริหารอาคารสถานที ่

 
  การบริหารจัดการอาคารสถานที่ มีการดําเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพและพอเพียง และให้เกิด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เหมาะสม สะอาด มีระเบียบ บริหารจัดการในการใช้สถานที่ได้อย่างพอเพียง ทําให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเรียน ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   ในมหาวิทยาลัย
ให้ร่มรื่น สวยงาม จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้มาติดต่อ มหาวิทยาลัยมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย  และได้
จัดงบประมาณ   500,000 บาท  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานของบประมาณเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามจุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย คือ Green University   มีสุนทรียด้านภูมิทัศน์ จัด
การพลังงานสิ่งแวดล้อมเหมาะสม  
 มีระบบส่ือสารที่ทันสมัยให้หลายทางอย่างทั่วถึง และเช่ือมโยงกับองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยมีการใช้
ระบบสารสนเทศในทุกหน่วยงาน มีระบบสื่อสารที่ทันสมัย สามารถส่ือสารได้หลายทางอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับ
องค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยได้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทําให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ติดต่อส่ือสาร
และสืบค้นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กว้างขวาง 
ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยได้วางแผนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกอาคารเรียนในมหาวิทยาลัย โดยได้
มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร   โดยจัดสร้างอาคารใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติประสบการณ์ของนักศึกษา 
ปรับปรุงอาคารเรียน  ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเรียนให้มีอุปกรณ์และส่ิงอํานวยความสะดวกในการใช้
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 
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2. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 2553 
 

ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

ดําเนินภารกิจจํานวน     706,000,800  บาท   โดยจําแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน  207,000,800 บาท

เงินงบรายได้จํานวน  436,000,000 บาท   โดยมีการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภท

งบประมาณ ดังมีรายละเอียดตามตาราง  

 

ตารางที่ 6 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ประจําปีงบประมาณ 2553 

 

 
 

 
 
 
 
 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน เพ่ิมร้อยละ

     -  งบประมาณแผ่นดิน 325,687,700 270,000,800 -20.62

     -  งบประมาณรายได้ 217,240,000 436,000,000 50.17

542,927,700 706,000,800 23.10

ปีงบประมาณ 2553
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2552

รวมทัง้สิ้น

จํานวนเงิน จํานวนเงิน เพิ่มร้อยละ

งบประมาณจําแนกตามผลผลิต

     -  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 253,169,300 85,904,700 -194.71

     -  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 270,615,900 562,820,300 51.92

     -  ผลงานการให้บริการวิชาการ 7,350,000 17,501,700 58.00

     -  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,170,000 1,176,600 -84.43

     -  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,450,600 18,614,200 54.60

     -  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,171,900 19,983,300 94.14

รวม 542,927,700 706,000,800 30.04

งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553
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ตารางที่ 6 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจ ประจําปีงบประมาณ 2553 

 

 
 
 

ในส่วนของงบรายได้จะมีแหลง่ที่มาของงบประมาณ ประกอบด้วย 
รายได้การจัดการศึกษา    250,960,000 บาท  

รายได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก       10,000,000 บาท  

รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ       10,000,000 บาท  

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์       35,000,000 บาท  

กองทุนพัฒนาบุคลากร       13,600,000 บาท  

กองทุนวิจัย         5,440,000 บาท 

กองทุนพัฒนานักศึกษา         2,000,000 บาท  

เงินคงคลงัรายได้มหาวิทยาลัย      109,000,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เจ็ดร้อยล้านหกล้านแปดร้อยบาทถ้วน) 706,000,800 บาท  

 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน เพิ่มร้อยละ

งบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

งบบุคลากร 140,272,400 151,497,100 7.41

     -  เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 103,217,400 101,937,400 -1.26

     -  ค่าจ้างชั่วคราว 6,947,000 15,141,700 54.12

     -  พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 30,108,000 34,418,000 12.52

งบดําเนนิงาน 166,060,900 149,201,100 -11.30

     -  ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 150,089,200 132,329,400 -13.42

     -  ค่าสาธารณูปโภค 15,971,700 16,871,700 5.33

งบลงทนุ 138,075,600 110,790,400 -24.63

     -  ค่าครุภัณฑ์ 17,362,500 4,000,000 -334.06

     -  ค่าส่ิงก่อสร้าง 120,713,100 106,790,400 -13.04

งบเงินอุดหนนุ 32,655,800 217,049,200 84.95

งบรายจ่ายอ่ืน 65,863,000 77,463,000 14.97

รวม 542,927,700 706,000,800 23.10

งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2553



 

45 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

ตารางที่ 6.1 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2553 

 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดําเนินการ รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดําเนินการ รวม

คณะครุศาสตร์  : คณะคศ. * 853,300.00      100,000.00      1,563,786.50 30,000.00 2,547,086.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : คณะมส. 1,584,900.00   100,000.00      100,000.00 30,000.00 1,814,900.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คณะวิทยาการจัดการ  : คณะวจ. 1,388,262.00   215,038.00 100,000.00      100,000.00      30,000.00 1,833,300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะวท. * 1,383,320.00   94,980.00 100,000.00      100,000.00 30,000.00 1,708,300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  คณะทอ. 1,228,300.00   100,000.00      100,000.00 30,000.00 1,458,300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  คณะทก. 879,700.00      49,500.00 100,000.00      100,000.00      30,000.00 1,159,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

บัณฑิตวิทยาลัย : บว. 953,902.70      42,265.00 996,167.70 100.00 100.00 100.00

วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูนย์กทม.) : วจส. 1,228,300.00   100,000.00 100,000.00      30,000.00  1,458,300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว) : วอน. 728,300.00      100,000.00 100,000.00 30,000.00  958,300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ 0.00

ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 0.00

ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย* 0.00

ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี* 0.00

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  : วนก. 0.00

โครงการ Executive 0.00

โรงเรียนสาธิต  : รสธ. 602,740.00 3,617,660.00 4,220,400.00 100.00 100.00

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :  สสว. 0.00

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้ :  สสร. * 377,810.00 2,942,871.72   3,320,681.72 100.00 92.03

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  สวท. 2,094,127.14 2,094,127.14 100.00 100.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา :  สวพ. 4,051,500.00   4,051,500.00 100.00 100.00

สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน 0.00

สํานักงานอธิการบดี  : สนอ. 0.00

สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก. * 88 ,400,511.60 37,074,218.94 85,606,200.60 23,723,529.92 234,804,461.06 100.00 100.00 51.13 100.00 82.18

สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ. 1,844,492.00 1,515,590.52 3,360,082.52 100.00 100.00

สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา : กพน. 0.00

สํานักศิลปวัฒนธรรม : สศ. 9,600.00 745,400.00 755,000.00 100.00 100.00

สํานักสิทธิประโยชน ์: สสป. 0.00

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ : สมจ. * 736,877.00 736,877.00 100.00 100.00

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  : สสม. 0.00

สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์ : กวส. 0.00

ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ :  ศบพ. 0.00

ศูนย์สหกิจศึกษา :  ศสศ. 0.00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ :  ศวศ 1,204,675.00 1,495,141.36 2,699,816.36 100.00 100.00

ศูนย์ภาษา :  ศภษ. 0.00

หน่วยตรวจสอบภายใน 24,000.00 24,000.00 100.00 100.00
รวมทุกหน่วยงาน 88,400,511.60 47,326,503.64 90,047,300.60 35,135,561.64 8,105,522.52 985,400.00 270,000,800.00 100.00 100.00 53.24 100.00 100.00 100.00 84.41

คณะ/หน่วยงาน
จํานวนยอดเงินงบแผ่นดินที่จัดสรร ร้อยละของยอดเบิกจ่ายงบแผ่นดิน
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ตารางที่ 6.2 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2553 

 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน งบดําเนินการ รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน งบดําเนินการ รวม

คณะครุศาสตร์  : คณะคศ. 0.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : คณะมส. 0.00

คณะวิทยาการจัดการ  : คณะวจ. 0.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะวท. 0.00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  คณะทอ. 0.00

คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  คณะทก. 0.00

บัณฑิตวิทยาลัย : บว. 0.00

วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูนย์กทม.) : วจส. 0.00

วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว) : วอน. 0.00

ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ 0.00

ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 0.00

ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย* 0.00

ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี* 0.00

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  : วนก. 21,507.00 4,978,493.00   5,000,000.00 73.22 73.33

โครงการ Executive 0.00

โรงเรียนสาธิต  : รสธ. 222,677.00 14,777,323.00 15,000,000.00 100.00 80.38 80.67

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :  สสว. 5,000,000.00 2,000,000.00   5,000,000.00   12,000,000.00 59.60 20.39 41.65 45.59

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้ :  สสร. 0.00

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  สวท. 0.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา :  สวพ. 0.00

สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน 0.00

สํานักงานอธิการบดี  : สนอ. 0.00

สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก. 39,876,740.00 4,123,260.00   2,000,000.00 46,000,000.00 100.00 89.50 21.50 95.65

สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ. 0.00

สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา : กพน. 650,000.00 4,350,000.00 5,000,000.00 100.00 74.37 77.70

สํานักศิลปวัฒนธรรม : สศ. - 0.00

สํานักสิทธิประโยชน ์: สสป. 0.00

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ : สมจ.
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  : สสม.
สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์ : กวส.
ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ :  ศบพ.
ศูนย์สหกิจศึกษา :  ศสศ. 0.00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ :  ศวศ 0.00

ศูนย์ภาษา :  ศภษ. 0.00

หน่วยตรวจสอบภายใน 0.00
รวมทุกหน่วยงาน 39,876,740.00 9,123,260.00 894,184.00 26,105,816.00 7,000,000.00 - 83,000,000.00 100.00 73.11 100.00 73.42 35.89 83.28

คณะ/หน่วยงาน
จํานวนยอดเงินงบบํารุงการศึกษาที่จัดสรร ร้อยละของยอดเบิกจ่ายงบบํารุงการศึกษา
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ตารางที่ 6.3 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบการศึกษาเพื่อปวงชน ประจําปีงบประมาณ 2553 

 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดําเนินการ รวม

คณะครุศาสตร์  : คณะคศ. 940,200.00      0.00 80,000.00        1,020,200.00 98.87 0.00 100.00 98.96

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : คณะมส. 2,047,000.00   0.00 160,000.00      2,207,000.00 92.44 0.00 43.47 88.89

คณะวิทยาการจัดการ  : คณะวจ. 3,014,405.47   810,394.53 160,000.00      3,984,800.00 97.78 48.42 98.62 87.78

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะวท. 1,227,550.00   254,850.00 180,000.00      1,662,400.00 97.27 100.00 99.51 97.93

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  คณะทอ. 1,893,000.00   170,000.00      2,063,000.00 98.69 0.00 100.00 98.80

คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  คณะทก. 565,790.00      67,410.00 40,000.00        673,200.00 97.96 100.00 97.38 98.13

บัณฑิตวิทยาลัย : บว. 687,724.00      7,276.00 695,000.00 97.93 0.00 97.96

วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูนย์กทม.) : วจส. 1,691,505.00   9,095.00 20,100,000.00 21,800,600.00 52.30 0.00 3.80 7.60

วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว) : วอน. 923,600.00      50,100,000.00 51,023,600.00 73.74 0.00 0.05 1.38

ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ 3,648,000.00   40,000.00        3,688,000.00 97.26 0.00 0.00 96.20

ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 2,556,500.00   40,000.00        2,596,500.00 100.00 0.00 0.00 98.46

ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย* 843,500.00      60,000.00        903,500.00 39.48 0.00 73.33 41.73

ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี* 716,500.00      716,500.00 100.00 100.00

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  : วนก. 505,215.00 42,494,785.00 43,000,000.00 84.98 84.41

โครงการ Executive 700,000.00      700,000.00 65.89 65.89

โรงเรียนสาธิต  : รสธ. -                   0.00

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :  สสว. 50,218,000.00 50,218,000.00 58.86 58.86

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้ :  สสร. 170,000.00      10,000,000.00 10,170,000.00 100.00 0.00 1.67

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  สวท. 278,100.00      1,054,571.84 2,752,328.16   4,085,000.00 56.76 100.00 67.27 75.01

สถาบันวิจัยและพัฒนา :  สวพ. 183,000.00      13,887,500.00 14,070,500.00 47.76 100.00 99.32

สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน 0.00

สํานักงานอธิการบดี  : สนอ. 18,759,100.00 32,545,863.62 5,385,200.00 10,775,503.98 67,465,667.60

สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ. 18,419,000.00 745,640.00 1,694,360.00 20,859,000.00 99.35 92.54 14.80 92.24

สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา : กพน. 117,000.00      10,000,000.00 3,000,000.00 13,117,000.00 72.21 29.63 100.00 46.11

สํานักศิลปวัฒนธรรม : สศ. 70,000.00        70,000.00 70.22 70.22

สํานักสิทธิประโยชน ์: สสป. 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ : สมจ. 250,000.00 250,000.00 100.00 100.00

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  : สสม. 2,402,000.00 2,402,000.00 94.85 94.85

สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์ : กวส. 0.00

ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ :  ศบพ. 0.00

ศูนย์สหกิจศึกษา :  ศสศ. 0.00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ :  ศวศ 0.00

ศูนย์ภาษา :  ศภษ. 200,000.00 200,000.00 95.11 95.11

หน่วยตรวจสอบภายใน 113,000.00      113,000.00 97.86 97.86

รวมทุกหน่วยงาน -           109,782,474  36,000,316.0 152,897,485.0 56,074,192.1 354,754,467.60 78.55 43.06 35.91 30.88 49.04

คณะ/หน่วยงาน
จํานวนยอดเงินงบการศึกษาเพื่อปวงชนที่จัดสรร ร้อยละของยอดเบิกจ่ายงบการศึกษาเพื่อปวงชน
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ตารางที่ 6.4 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณโดยรวมที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง ประจําปีงบประมาณ 2553 

 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดําเนินการ รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบดําเนินการ รวม

คณะครุศาสตร์  : คณะคศ. - 1,793,500.00 0.00 180,000.00 1,563,786.50 30,000.00 3,567,286.50 99.41 100.00 100.00 100.00 98.86

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  : คณะมส. - 3,631,900.00 0.00 260,000.00 100,000.00 30,000.00 4,021,900.00 95.74 65.21 100.00 100.00 93.16

คณะวิทยาการจัดการ  : คณะวจ. - 4,402,667.47 1,025,432.53 260,000.00 100,000.00 30,000.00 5,818,100.00 98.48 59.24 99.15 100.00 100.00 91.11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณะวท. - 2,610,870.00 349,830.00 280,000.00 100,000.00 30,000.00 3,370,700.00 98.72 100.00 99.68 100.00 100.00 98.09

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  คณะทอ. - 3,121,300.00 0.00 270,000.00 100,000.00 30,000.00 3,521,300.00 99.21 100.00 100.00 100.00 98.44

คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  คณะทก. - 1,445,490.00 116,910.00 140,000.00 100,000.00 30,000.00 1,832,400.00 99.20 100.00 99.25 100.00 100.00 97.67

บัณฑิตวิทยาลัย : บว. - 1,641,626.70 49,541.00 - - - 1,691,167.70 99.13 100.00 99.16

วิทยาลัยการจัดการฯ (ศูนย์กทม.) : วจส. - 2,919,805.00 9,095.00 20,200,000.00 100,000.00 30,000.00 23,258,900.00 72.37 4.27 100.00 100.00 13.27

วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว) : วอน. - 1,651,900.00 0.00 50,200,000.00 100,000.00 30,000.00 51,981,900.00 85.32 0.25 100.00 100.00 3.14

ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ - 3,648,000.00 0.00 40,000.00 - - 3,688,000.00 97.26 0.00 96.20

ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ - 2,556,500.00 0.00 40,000.00 - - 2,596,500.00 100.00 0.00 98.46

ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย* - 843,500.00 0.00 60,000.00 - - 903,500.00 39.48 73.33 41.73

ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี* - 716,500.00 0.00 - - - 716,500.00 100.00 100.00

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  : วนก. - - 526,722.00 47,473,278.00 - - 48,000,000.00 38.87 83.75 83.26

โครงการ Executive - 700,000.00 0.00 - - - 700,000.00 65.89 65.89

โรงเรียนสาธิต  : รสธ. - - 825,417.00 18,394,983.00 - - 19,220,400.00 100.00 84.24 0.00 84.91

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :  สสว. - 55,218,000.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 - 62,218,000.00 58.93 20.39 41.65 56.30

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้ :  สสร. - 170,000.00 377,810.00 12,942,871.72 - - 13,490,681.72 100.00 22.74 23.91

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  สวท. - 278,100.00 1,054,571.84 - 4,846,455.30 - 6,179,127.14 56.76 100.00 81.41 83.48

สถาบันวิจัยและพัฒนา :  สวพ. - 183,000.00 0.00 17,939,000.00 - - 18,122,000.00 47.76 100.00 99.47

สํานักวิชาการศึกษาพื้นฐาน - - 0.00 - - - 0.00 0.00

สํานักงานอธิการบดี  : สนอ. - 18,759,100.00 32,545,863.62 5,385,200.00 10,775,503.98 - 67,465,667.60 61.12

สํานักงานอธิการบดี-กองกลาง : กก. 128,277,251.60 59,616,478.94 86,351,840.60 23,723,529.92 3,694,360.00 - 301,663,461.06 84.93

สํานักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผน : กนผ. - 18,419,000.00 2,590,132.00 - 3,209,950.52 - 24,219,082.52 99.35 97.85 55.03 93.32

สํานักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา : กพน. - 117,000.00 650,000.00 14,350,000.00 3,000,000.00 - 18,117,000.00 72.21 43.19 100.00 54.83

สํานักศิลปวัฒนธรรม : สศ. - 70,000.00 9,600.00 - - 745,400.00 825,000.00 70.22 100.00 7.12

สํานักสิทธิประโยชน ์: สสป. - - 0.00 - 35,000,000.00 - 35,000,000.00 0.00 0.00

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ : สมจ. - - 0.00 - 986,877.00 - 986,877.00 100.00 100.00

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  : สสม. - - 0.00 - 2,402,000.00 - 2,402,000.00 94.85 94.85

สํานักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์ : กวส. - - 0.00 - - - 0.00

ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ :  ศบพ. - - 0.00 - - - 0.00

ศูนย์สหกิจศึกษา :  ศสศ. - - 0.00 - - - 0.00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ :  ศวศ - - 1,204,675.00 - 1,495,141.36 - 2,699,816.36 0.00 100.00 100.00

ศูนย์ภาษา :  ศภษ. - - 0.00 - 200,000.00 - 200,000.00 95.11 95.11

หน่วยตรวจสอบภายใน - 137,000.00 0.00 - - - 137,000.00 98.23 98.23
รวมทุกหน่วยงาน 128,277,251.60 184,651,238.11 126,941,800.59 214,138,862.64 71,179,714.66 995,000.00 707,755,267.60 100.00 75.94 50.69 51.00 39.25 99.04 66.55

ร้อยละของยอดเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวม
คณะ/หน่วยงาน

จํานวนยอดเงินงบประมาณโดยรวมที่จัดสรร
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ตารางที่ 7 ข้อมูลประมาณการรายได้และรายได้จัดเก็บได้จริง ประจําปีงบประมาณ 2553

 
 
 

บกศ. กศ.พิเศษ รวมรายได้ ร้อยละ บกศ. กศ.พิเศษ รวมรายได้ บกศ. กศ.พิเศษ รวมรายได้

1 คณะครุศาสตร์ 6,299,625        6,299,625         1.58        8,496,920     900                8,497,820         134.88     134.89     

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13,825,825      10,206,700       24,032,525       6.03        12,387,930    7,255,530        19,643,460        89.60      71.09      81.74      

3 คณะวิทยาการจัดการ 23,181,050      33,364,900       56,545,950       14.19      20,935,650    23,967,440       44,903,090        90.31      71.83      79.41      

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,451,600      3,623,875         14,075,475       3.53        9,202,000     2,904,260        12,106,260        88.04      80.14      86.01      

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10,917,025      23,490,750       34,407,775       8.63        8,234,110     15,958,520       24,192,630        75.42      67.94      70.31      

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,184,500        620,500           2,805,000         0.70        1,342,770     43,250            1,386,020         61.47      6.97        49.41      

7 บัณฑิตวิทยาลัย 2,590,500        10,937,200       13,527,700       3.39        1,788,500     22,080,260       23,868,760        69.04      201.88     176.44     

8 ศูนย์จัดการศึกษา กทม. 4,211,200        22,002,700       26,213,900       6.58        2,917,300     17,670,150       20,587,450        69.27      80.31      78.54      

9 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 3,247,125        10,580,950       13,828,075       3.47        2,081,290     7,655,130        9,736,420         64.10      72.35      70.41      

10 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ -                22,893,650       22,893,650       5.74        17,747,460       17,747,460        77.52      77.52      

11 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ -                20,067,375       20,067,375       5.04        11,750,060       11,750,060        58.55      58.55      

12 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย -                4,137,375         4,137,375         1.04        2,289,560        2,289,560         55.34      55.34      

13 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี -                6,698,000         6,698,000         1.68        6,158,410        6,158,410         91.94      91.94      

14 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 7,632,500        67,585,900       75,218,400       18.87      5,912,570     49,881,740       55,794,310        77.47      73.80      74.18      

15 โครงการ Executive 3,258,475         3,258,475         0.82        9,379,530        9,379,530         287.85     287.85     

16 โรงเรียนสาธิต 19,153,300      368,200           19,521,500       4.90        18,451,064    18,451,064        96.33      -         94.52      

17 กองทุนวิจัย 10,000,000       10,000,000       2.51        2,003,700        2,003,700         20.04      20.04      

18 กองทุนบริการวิชาการ 10,000,000       10,000,000       2.51        26,754,480       26,754,480        267.54     267.54     

19 กองทุนสิทธิประโยชน์ 35,000,000       35,000,000       8.78        35,554,054       35,554,054        101.58     101.58     

รวม 103,694,250     294,836,550      398,530,800      100.00     91,750,104    259,054,434     350,804,538      88.48      87.86      88.02      

ลําดับที่ หน่วยรายได้
ประมาณการรายได้ รายรับจริง ร้อยละรายได้จริงต่อรายได้ประมาณการ
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ตารางที่ 8 รายละเอียดประมาณการรายได้และงบประมาณรายได้ที่จัดสรร ประจําปีงบประมาณ 2553 

แหล่งรายได้/กองทุน 
รายได้จริง/เงินกองทุน
คงเหลือปีพ.ศ. 2552 

ประมาณการรายได้
ปี 2553 

งบประมาณรายได้ที่
ขอตั้งปีพ.ศ. 2553 

งบประมาณที่ได้
จัดสรรในปีพ.ศ. 2553 

ร้อยละของ
งบประมาณรวม 

หมายเหตุ 

รายได้งบประมาณแผ่นดิน         325,687,700  
 

     292,000,800       270,000,800           38.24    

รายได้การจัดการศึกษา         269,112,160      341,796,575       272,000,000       250,960,000           35.55  กันเงินที่เหลือไว้เปน็เงินทุนสํารองเพื่อการพัฒนา 20 % 

รายได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก            7,851,550       10,000,000         10,000,000          10,000,000             1.42  จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการวิจัย 10%  

รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ 3,395,540      10,000,000         10,000,000          10,000,000             1.42  จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการบริการวิชาการ 10%  

รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์          31,965,954       35,000,000           35,000,000             4.96  จัดสรรตามรายจ่ายจริงในการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบุคลากร          46,766,014             13,600,000             1.93  
จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายได้
จัดการศึกษา 

กองทุนวิจัย          14,896,836               5,440,000             0.77  
จัดสรรตามระเบียบกองทุนวิจัย 2 % ของรายได้จัด
การศึกษา 

กองทุนพัฒนานักศึกษา            9,857,500               2,000,000             0.28  จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา  

เงินคงคลังรายได้มหาวิทยาลัย 406,510,758            109,000,000           15.44  ขออนุมัติสภาเพิ่มเพื่อการลงทุนและผลักดันยุทธศาสตร์ 

รวม   1,116,044,012      396,796,575      584,000,800       706,000,800        100.00    
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3. ด้านผลการดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทําแผนการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.  2553   ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2553-2556 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยคณะผู้จัดทําได้แก่ คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้จัดให้การศึกษา
วิเคราะห์ การระดมความคิดเห็นและพิจารณาการนําข้อมูล  ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
มาประกอบการยกร่างเน้ือหาและจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการปี พ    .ศ . 2553  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 
ปี พ .ศ . 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

เชิงบูรณาการ   
มหาวิทยาลัยได้สร้างความมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริการ

วิชาการ และการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย วางแผนงานโครงการจํานวน  15  โครงการ และจัดสรรเงินงบประมาณ 
จํานวน 234,560,200 บาท  ในปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2553 หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ความร่วม
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย  ได้มีการ
ดําเนินโครงการย่อยตามประเด็นยุทธศาสตร์  จํานวน 81 โครงการ  ใช้เงินงบประมาณทั้งส้ิน  5,462,098.90
บาท  อาทิเช่น โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ  โครงการจัดทําแผนแม่บท
และจัดหาทุนสนับสนุน และพัฒนากองทุนการวิจัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาชุมชนและองค์กรต้นแบบ  โครงการศูนย์จัดการความรู้
เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดําริ   โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ โครงการ
ส่งเสริมการเข้าประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจเชิงบูรณาการ  มีโครงการที่ดําเนินการรวม 15  โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 15 โครงการ  โดยมี

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ  ดังนี ้
 

1.1 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษและ พัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ และ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ จํานวน 8 โครงการ 

1. โครงการเผยแพร่งานวิจัยด้านวัฒนธรรมสู่การบริการชุมชน 
2. โครงการค่ายส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ .ปทุมธานี  
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์”  

4. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกับองค์กร PATH 

5. โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน 

7. โครงการการความร่วมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์กับมหาวิทยาลัยเจียงซี นอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

8. โครงการการลงนามความร่วมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
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1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้

มีความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนางานวิจัย  เผยแพร่งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้กับ 
ท้องถิ่นกับ 3 หน่วยงานได้แก่ 

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  
3. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยได้ทําความ

ร่วมมือการให้บริการวิชาการทั้งภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงาน การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับการดําเนินงานของหน่วยงาน โครงการเครือข่ายและความ

ร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการในอตุสาหกรรม การเป็นร่วมลงนามกับ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกและซัพพลายเซน 
ร่วมลงนามกับสัมพันธ์โลจิสติกไทย 

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคคลด้านการบริหารและจัดการรว่มลง
นามกับบริษัท ชายส่ีบะหม่ีเกี๊ยว จํากัด 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริการและการจัดการ
ร่วมลงนามกับบริษัทเอ็นโอเค พรีริชั่น )ประเทศไทย( จํากัด  

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างบุคลากรด้านการบริหารและการจัดการ

ร่วมลงนามกับบริษัท ดรีมทีม (มหาชน) จํากัด (ประเทศไทย) 
สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
1.4 โครงการจัดทําแผนแม่บทและจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนากองทุนการวิจัย โดย

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนแม่บทในการจัดหาทุนวิจัยและสร้างผลงานการ
วิจัย ในปี 2553  โดยจุดเน้นของแผนแม่บทการเพิ่มขึ้นของทุนวิจัยในปีงบประมาณ  โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น  

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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1.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและคณะ หน่วยงานภายในได้จัดโครงการต่างๆ  เพื่อระดมทุนสําหรับการเรียนการ
สอนให้บริการวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผลสําเร็จมากกว่า 8 0%  ของแต่ละโครงการ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

1.6 โครงการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ  มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาในด้าน
การบริหารจัดการ OTOP และการจัดการส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการอบรมการทําปุ๋ย
อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนที่มหาวิทยาได้ดําเนินโครงการน้ี คือ ชุมชนในองค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
1.7 โครงการศูนย์จัดการความรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดําริ มหาวิทยาลัยได้

ส่งเสริมให้มีศูนย์การจัดการความรู้แนวพระราชดําริ  พร้อมทั้งให้การบริการความรู้ในจัดโครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยได้ทําความร่วมมือกับศูนย์ บ้านท่านด่าน  ต.หินตั้ง  
อ.เมือง จ.นครนายก ในการจัดอบรมให้ความรู้ตามแนวพระราชดําริแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

1.8 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ
จัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการทํากิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัยโดยเน้นให้ทางด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2553  มหาวิทยาลัยได้จัด
กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
มีโอกาสในการพบปะสังสรรค์และทํากิจกรรมร่วมกัน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
1.9 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับศิษย์เก่าที่ประสบผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยประสานความ

ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในการสรรหาและยกย่องชมเชยศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จและประกอบคุณ
งามความดี เช่น โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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1.10 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ศึกษา

ดําเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์แล้วเสร็จ ในปี 2553 
สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
1.11 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์  มหาวิทยาลัยได้ศึกษาดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัย

อุษาคเนย์แล้วเสร็จ ในปี 2553 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
1.12 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายหน่วยงานวิเทศ

สัมพันธ์  ประสานงานเพื่อดําเนินงานด้านแสวงหาความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อหาเครือข่ายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

1.13 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสําหรับชาวต่างชาติในภูมิภาคอุษาคเนย์  
มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาความต้องการในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาของประเทศเพ่ือนบ้านและ
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง พร้อมจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบของการดําเนินการ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
1.14 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ  มหาวิทยาลัยส่งเสริมเปิดโอกาสบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาระดับชาติ และนานาชาติและสนับสนุนงบประมาณในดําเนินการ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
1.15 โครงการเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการไป

นําเสนอเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ อาทิเช่น การนําเสนอวัฒนธรรมรูปวิจัย เกี่ยวกับวิธีการ
กวนข้าวทิพย์  ของชาวมอญ ในจังหวัดปทุมธานี ณ เมือง Cracow ประเทศโบแลนด์ และการนําเสนอ ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง เคลือบขี้เถ้ามันสําปะหลัง จังหวัดปทุมธานี ณ ประเทศสาธาราณรัฐประชาชนจีน เป็นตน้   

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่

มีศักยภาพสูงสุด  
มหาวิทยาลัยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์โดยคํานึงถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับบัณฑิตใน

ระดับอุดมศึกษา และการขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์     มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้กําหนด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการวางแผนงานโครงการ 
จํานวน 13 โครงการ  จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 25,470,000 บาท หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยให้ความร่วมเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย  และวิสัยทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัย  ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  จํานวน 174 โครงการ  ใช้เงิน
งบประมาณทั้งส้ิน 10,228,758.30 บาท   อาทิเช่น โครงการเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล     โครงการส่งเสริมการส่ังสมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์
ของนักศึกษา (Competencies Transcript) โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  โครงการสร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่นักศึกษา  เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 



 

57 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต

ที่มีศักยภาพสูงสุด  มีโครงการที่ดําเนินการรวม 13 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 9 โครงการโดย

มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 

2.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ได้มีการดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TOF จํานวน 3 หลักสูตร  จากค่าเป้าหมาย 7 หลักสูตร ตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จ
จํานวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้  

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต การบริหารธุรกิจ (TQF)       

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน (TQF)  

3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (TQF) 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับปานกลาง 
 
2.2 โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับนักศึกษา ได้มีการดําเนินการตามค่า

เป้าหมายอย่างน้อย 20%  หรือ 1 รูปแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ถึง  3 รูปแบบ 
ดังน้ี 

1 รูปแบบระบบโควตา  

2 รูปแบบระบบรับตรง 

3 รูปแบบระบบกลาง 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
2.3 โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการพี่ชวนน้องเพื่อให้การ

ทําแผนการตลาดเชิงรุกประสบผลสําเร็จ ดังนี้ 
1. จัดทําประกาศเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
2. ประชาสัมพันธ์ โครงการโดยทําหนังสือแจ้งคณะ เ สียงตามสาย และป้าย

ประชาสัมพันธ์ไฟวิ่ง   
3. การออกหน่วยแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่การให้การศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยและพื้นที่อื่นๆ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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2.4 โครงการรับนักศึกษาและแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์  

มหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาข้อมูลและทําความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิภาคอุษาคเนย์เพื่อแลกเปล่ียน
นักศึกษาและดําเนินโครงการร่วมกัน แต่อยู่ช่วงการกําหนดแผนดําเนินการ 

 สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างในการดําเนินงาน 
 
2.5 โครงการจัดหาและให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์  มหาวิทยาลัยได้มี

การศึกษาข้อมูลและทําความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิภาคอุษาคเนย์เพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษา
และดําเนินโครงการร่วมกัน แต่อยู่ช่วงการกําหนดแผนการดําเนินการจึงทําให้ยังไม่สามารถดําเนินงาน
โครงการน้ีได้ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างในการดําเนินงาน 
 

2.6 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสําหรับบัณฑิตรายบุคคล  
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพื่อวางรูปแบบการดําเนินการเบ้ืองต้นในการดําเนินโครงการดังกล่าว และยัง
อยู่ในช่วงของการดําเนินการจัดทําแผนงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างในการดําเนินงาน 
 
2.7 โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณ์ที ่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

(Competencies Transcript) มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้มีการไปทัศนศึกษาดูงาน ปัจฉิมนิเทศ 
ตลอดจนมีการฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาก่อนออกไปประกอบ
อาชีพหลังจบการศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น 28 โครงการ และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 80% ของ
เป้าหมาย 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

2.8 โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการสร้างเครือข่ายออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา โดยได้ดําเนินโครงการทั้งส้ิน 48 
โครงการ อาทิเช่น  

1. จัดหน่วยงานประสานระหว่างคณะกับกลุ่มเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน 
2. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบสหกิจศึกษา 
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3. จัดประชุมเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้าใจและประโยชน์ที่จะได้รับให้แก่ภาคเอกชน

ในเรื่องการประกอบธุรกิจ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
2.9 โครงการสร้างส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัด

โครงการ  /กิจกรรม  กีฬาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความ
สามัคคีให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  จํานวนทั้งส้ิน 21 โครงการ   จากผลการดําเนินการนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากร นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 

2.10  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง  มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการ
สนับสนุนการร่วมแข่งขันกีฬาในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร นักศึกษา 
ปีละ 1 ครั้ง ทุกประเภท มีผลการดําเนินการกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
2.11  โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้

ดําเนินการกํากับและสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
1. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. จัดตารางให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพบนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
3. จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขาใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

2.12  โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม   อันเป็นภาระกิจหน่ึงที่มหาวิทยาลัย
ต้องดําเนินการในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้ดําเนินโครงการทั้งส้ิน  38  โครงการ มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการในแต่ละโครงการมากกว่า 80% จากผลการสํารวจหลังสิ้นสุดโครงการ  พบว่านักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้กับชีวิตประจําวัน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
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2.13 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการ

สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดแก่นักศึกษา โดยการสร้างจิตสํานึกในแต่ละด้าน ได้แก่ การส่งเสริมด้านประชาธิปไตย 
การแต่งกายของนักศึกษา การสร้างคุณธรรมและจริยธรรรมการตรงต่อเวลา เป็นต้น มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการในแต่ละโครงการมากกว่า 80% จากผลการสํารวจหลังสิ้นสุดโครงการพบว่านักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ครั้งน้ีไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีอัตลักษณ์ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น  
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน 

สังคม    จึงมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสําคัญของ
สังคม ชุมชน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน  สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ ให้กับสังคม ชุมชน นักศึกษา ประชาชน ทั่วไป  
จึงได้กําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์   โดยมีการวางแผนงาน
โครงการ จํานวน 22 โครงการ  โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน 25,470,000บาท หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย  ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์  จํานวน 72 โครงการ  
เงินงบประมาณทั้งส้ิน 5,009,247.31บาท  อาทิเช่น โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์   โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน โครงการเรียนรู้ปฏิบัติการสรรค์สร้างชุมชน   โครงการศึกษารวบรวมองค์
ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น  โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา   โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ความสําคัญของการนํามิติทางด้านวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ  โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ  
โครงการส่ือสาร  เผยแพร่ผลงานวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านส่ือสารมวลชน  เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทใน

การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถ่ิน มีโครงการที่ดําเนินการรวม 21 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 

จํานวน 18 โครงการ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 

 
3.1 โครงการสํารวจและวิจัยตลาดด้านการให้บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยนโยบายในการ

สํารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการ  เพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การให้บริการขณะน้ียังอยู่ระหว่าง
การศึกษาแนวทางการดําเนินการและพัฒนาหลักสูตร    

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
 

3.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบคุณภาพการให้บริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้ 
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการ วิชาการ โดยคํานึงถึงความต้องการ แนวโน้นของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการหน่วยราชการ ชุมชน โดยมีการดําเนิน  2  โครงการ คือ  

1. โครงการการให้บริการด้านการเกษตรแก่ชุมชน     
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.3 โครงการส่งเสริมและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน สังคม  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการสนับสนุนการทําวิจัย ในการวิเคราะห์ปัญหาที่
อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคม โดยสนับสนุนทุนวิจัยภายในเป็นการให้ทุนในรูปแบบกองทุน และ
ระดมทุนเพื่อทําการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาทั้งด้านการวิจัยและนักวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.4 โครงการส่งเสริมงานการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการทําวิจัย

หน่วยงาน สถาบันต่างๆ โดยได้จัดโครงการส่งเสริมต่างๆ อาทิเช่น    
1. โครงการการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2551-2552 โดย

โปรแกรมออนไลน์ 
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2. โครงการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่ได้รับจากคณะ 
3. โครงการติตามผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551-2552 โดย

โปรแกรมออนไลน์ 
4. โครงการสํารวจความพอใจการใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
5. โครงการความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
6. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ดิจิตอลวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคล่ือนไหวร่างกายมนุษย์ 

สําหรับนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
7. โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องป่ันดินเผาต้นแบบสําหรับมลูนิธิศิลปาชีพ บ้าน

อูตันบาตู จ.นราธิวาส 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
3.5 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก

การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยการสร้างผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านส่ือต่างๆ  เช่น วารสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ http://www.vru.ac.th  เป็นต้น 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
3.6 โครงการพัฒนาคู่มือจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

และการใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประสานงานกับหน่วยงาน 
คณะ ดําเนินการจัดทําคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจัดทําคู่มือระบบการ
เรียนรู้  เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถศึกษารู้เรียนเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์  สํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสร้างเสริมความเข้าใจแก่คณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีเปิดให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาจัดหาเทคโนโลยี   อุปกรณ์  
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ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้ผ่านการประเมินมากกว่า 85% จากจํานวนผู้เข้าร่วม
การฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
3.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน

กําหนดให้นักศึกษาทํางานวิจัยในชั้นเรียนโดยวัดได้จากนักศึกษาในการอบรมและเข้าร่วมดําเนินโครงการฯ
และเสนองานวิจัยเกินกว่า 80% พร้อมทั้งดําเนินโครงการต่างๆ เช่น 

1. โครงการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 
2. โครงการฝึกทักษะการวิจัยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอรัญ

ประเทศ จ. สระแก้ว 

           สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

3.9 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้
คณาจารย์ นักวิจัยทํางานวิจัยร่วมกับชุมชน ดังน้ี 

1. โครงการอบรมปฏิบัติการ  "พัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน  "สําหรับนักศึกษาครู
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2. โครงการสัมมนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาสําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

3.10 โครงการเรียนรู้ปฏิบัติการสรรค์สร้างชุมชน  มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษา 
บุคลากร  มีการปฏิบัติจริง  ศึกษาปัญหาและร่วมทํากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเพื่อสรรค์สร้างชุมชนสังคมต้นแบบ ตามโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการรักษ์เรารักษ์ส่ิงแวดล้อมร่วมปลูกป่าต้านภัยโลกร้อน 
2. โครงการกิจกรรมยามว่างแก่ผู้สูงอายุ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนบางพลีราษฎร์บํารุง  

สพท. เขต 2 จ.สมุทรปราการ 
4. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผ่อนคลายความเครียดของผู้สูงอายุ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
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3.11 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน มหาวิทยาลัย

ได ้มีการปรับปรุงก่อสร้าง การดําเนินการก่อศาลจําลอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน เป็นต้น  

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.12 โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย  มหาวิทยาลัยจัดให้มี

การสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย  พร้อมทั้ง
ประเมินผลการฝึกอบรมให้ความรู้ในโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สําหรับครูในเขตพื้นที่
ให้บริการ 

2. โครงการอบรมการพัฒนาส่ือการสอนสําหรับบุคลากรทางการศึกษาด้วยโปรแกรม 
Adobe Captivate 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บรกิารด้านชีววิทยา 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูทางด้านคณิตศาสตร์ออกแบบส่ือเพื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วยโปรแกรม GSP 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําโครงการวิทยาศาสตร์สําหรับครูในเขตพื้นที่

ให้บริการ 
6. โครงการจัดอบรมนาฏศิลป์สําหรับครูประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
7. โครงการอบรมปฏิบัติการพื้นฐานการเป่าขลุ่ยให้กับครูในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
8. โครงการอบรมนาฏศิลป์สําหรับครูปฐมวัย 
9. โครงการสัมมนากลางภาคในชุดวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
10. โครงการอบรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครูในจังหวัดปทุมธานี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 

3.13 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต   มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพัฒนาภูมิทัศน์ ส่ือการเรียนการ
สอน อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิต 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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3.14 โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล สืบค้นแสวงหา  และนํามาจัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ดั ้งเดิมที่เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถเผยแพร่และการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบสาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม อาทิเช่น การรวบรวมและการทํารายงานการวิจัยเกี่ยวกับพิธีกวนข้าวทิพย์
ของชาวมอญ จังหวัดปทุมธานี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.15 โครงการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย

สนับสนุนจัดงานแสดงผลงานของคณะต่างๆ  งานแสดงผลงานชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ดําเนินโครงการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนี้  

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์เรื่องการเพาะเห็ด 
2. โครงการเผยแพร่ขนมโบราณ ชุมชนบ้านครัว 
3. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

3.16 โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสําคัญ
ของการนํามิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสําคัญของการนํามิติทางวัฒนธรรมเพ่ือลงสู่การปฏิบัติ เช่น การ
อนุรักษ์ผ้าไทย มหาวิทยาลัยมีโครงการรณรงค์การใช้ผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี และได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากร เป็นอย่างดี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

3.17 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชน  องค์การหรือ
ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน   มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีการแลกเปล่ียนความรู้
ในการพัฒนาชุมชน  องค์การหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน ดังโครงการต่อไปนี้ 

1. โครงการการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2. โครงการการเจรจาความร่วมมือแลกเปลี ่ยนทางวิชาการ (MOU)ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับUniversity of Social Sciences and 
Humanities Hanoi ประเทศสาธารณรัฐเวียดนาน 

3. โครงการการความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับมหาวิทยาลัยเจียงซี นอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
3.18 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ     มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนส่งเสริมการผลิต
วารสารทางวิชาการ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายโดยขณะนี้ได้มีการดําเนินการแล้ว  2  เล่ม  ได้แก่  

1. วารสารวิชาการวไลยอลงองกรณ์ ปีละ 2 ฉบับ 
2. วารสารวิจัยวไลยอลงกรณ์ ปีละ 3 ฉบับ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
. 

3.19 โครงการส่ือสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยจัดแสดงผลทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมทั้งแสดงผลการปฏิบัติงานและเชิญ
ส่ือสารมวลชนเข้าร่วมงานแสดงผลงาน เช่น การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  ในการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในงานราชภัฏวิจัยของทุกปี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.20 โครงการจัดทําเอกสาร ตํารา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้

มีการพัฒนาเอกสารตํารา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย ด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 3 ฉบับ เพื่อการ
พัฒนาสังคม  สร้างรายได้และได้รับรองลิขสิทธิ์วิชาการ   

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
3.21 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยได้

จดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัย และนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2553  มีผลงานจํานวน 26 ผลงาน  
เพื่อลิขสิทธิของมหาวิทยาลัยและบุคลากร เป็นหลักโดยตรง 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
จึงได้กําหนดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ โดยมีการ

วางแผนงานโครงการ จํานวน 33 โครงการ  โดยได้จัดสรรเงินงบประมาณ จํานวน  212,730,600 บาท  
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย  ได้มีการดําเนินโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 92  
โครงการ   ใช้เงินงบประมาณทั้งส้ิน 322,246,756.78 บาท  อาทิเช่น  โครงการจัดทําและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และปฏิบัติราชการ    โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน  โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  
โครงการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างและก่อสร้างอาคารเรียน  โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการ  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างขององค์กร
พอเพียง  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน  เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรและหน่วยงานในการปฏิบัตงิาน

ตามภารกิจ  มีโครงการทีด่ําเนนิการรวม 17 โครงการ  ดําเนินการแล้วเสร็จจาํนวน 15 โครงการ  โดยมีผล

การดาํเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
4.1.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการ

พัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกในปีงบประมาณ 2553 โดยมีการพัฒนาส่งเสริมมาอย่างต่อเน่ือง  จึงทําให้ในปีงบประมาณ 2553  
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนในระดับปริญญาเอก จํานวน 61 คน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.2 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร

สายสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงานในด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและครบ
กระบวนการ ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินงาน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
2. โครงการอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
3. การส่งเสิรมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและตําแหน่งตามเส้นทางอาชีพ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางในระดับที่สูงขึ้น 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 

4.1.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะส้ันสําหรับ
บุคลากร   มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมหลักสูตรระยะส้ันมีบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
ได้แก่ โครงการซาเบล ประเทศเยอรมันนี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.4 โครงการการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้มีการ

ดําเนินงาน 3 โครงการ  ดังนี้   
1. โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพ )ของแต่ละหน่วยงาน(  
2. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ/วิชาชีพ/ศึกษาดูงาน 
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3. โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในการดูงานอุดมศึกษาในและ

ต่างประเทศมีการดําเนินการศึกษาดูงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศใน
การศึกษาดูงานของผู้บริหารและ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 

4.1.5 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต้นแบบด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ มี
การจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการนําร่องสร้างบุคลากรพัฒนาตนเองพร้อมเลือกบุคลากรต้นแบบ
ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ครบทุกด้าน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งส้ิน  25 คน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.6 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้มีการ

ส่งเสริมและเผยแพร่ให้บุคลากรในมหาวิทยลัยรับทราบและเข้าใจปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้มีการ
ดําเนินงาน  1  โครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 80 คน  โดยคิดเป็น  80% คือ โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.7 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสําหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกอาจารย์ 

และบุคลากร ที่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยและสร้างช่ือเสียงให้
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรให้มีบทบาทในการพัฒนาและสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัย ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา  นักวิจัยดีเด่น  สาขาสังคมศาสตร์ 
2. อ.ดร. สุธาสินี  นิลแสง  นักวิจัยดีเด่น  สาขาวิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.1.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรเข้า ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการจํานวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
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มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาและอบรมในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมประจําทุกปี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.1.9 โครงการพัฒนาระบบประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งกําหนดให้ปีละ 2 ครั้ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.1.10 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  มหาวิทยาลัยมีการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มากกว่า 80% 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.11 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  จํานวน 2 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย (KM) 
2. โครงการการจัดการความรู้คณะคุรศาสตร์ (KM)  

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.12 โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมีการ

ดําเนินงานแต่ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการทํางาน ในการสร้างเครือข่ายและจัดโครงการพัฒนากลุ่มงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
 
4.1.13 โครงการพัฒนาผู้นําการเปล่ียนแปลง   มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการพัฒนาผู้บริหาร 

คือ โครงการพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงได้มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้บริการทุก
ระดับในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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4.1.14 โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนมีการดําเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในแต่
ละภารกิจ เช่น คู่มือพัฒนาหลักสูตร คู่มือวิจัย คู่มือการเงินพัสดุ เป็นต้น 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.1.15 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะ/สํานัก/คณะ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจํานวน 2 โครงการ     
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและคํารับรองปฏิบัติราชการ 
2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้มีการ

ดําเนินการโครงการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและคํารับรองการปฏิบัติงาน   

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.1.16  โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะ
สูง มหาวิทยาลัยได้จัดให้ผู้บริหารศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยช้ันนํา  ต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจในการ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์การที่มี สมรรถนะสูง แต่ยังไม่มีการเทียบเคียงและพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานที่ดี   

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในปานกลาง 
 
4.1.17  โครงการประกวดและมอบรางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยได้มี

การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ ที่ตอบสนองสนับสนุนการทํางานให้เกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในด้านประกวดและมอบรางวัลยังไม่ได้ดําเนินการ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างในการดําเนินงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบรหิารศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหาร

คุณภาพ  มีโครงการที่ดาํเนินการรวม 15 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จจาํนวน 13 โครงการ โดยมีผลการ

ดําเนนิงานที่สําคัญ ดงัน้ี 

4.2.1 โครงการศึกษาทบทวนจัดทําแผนพัฒนาระเบียบข้อบังคับ   มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
เพื่อใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีการประชุม หารือ ในการจัดทํา แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ
ข้อบังคับ อย่างสม่ําเสมอ เช่น ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพื่อการครองชีพฯ ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกเงินเพื่อการครองชีพฯ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุง
การศึกษาฯ  พ.ศ. 2553  เป็นต้น  และยังได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบสวนและ
พิจารณาวินัย (3 ฉบับ) 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
4.2.2 โครงการจัดทําคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์สําหรับบุคลากรทุกสายงาน มหาวิทยาลัยได้จัดทํา

คู่มือการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการสําหรับบุคลากรทุกสายงาน มหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ลงสู่บุคลากรเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.2.3 โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการ จํานวน  3 โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
2. โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี  
3. โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยได้

ดําเนินการจัดประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 
4.2.4 โครงการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและการวางแผนใน

การจัดการบริหารความเส่ียงอย่างครบถ้วนโดยอยู่ในระหว่างดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่นะหว่างในการดําเนินงาน 
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4.2.5 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

มหาวิทยาลัยสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหารยุทธศาสตร์ ประชุมช้ีแจง ซักซ้อม
ความเข้าใจ กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการบริหารยุทธศาสตร์ โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 2553 (2.847 คะแนน) 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.2.6 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินงาน
โครงการต่างๆ  ให้สอดคล้องการประเมินประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การจัดการความรู้ในการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร   โครงการ
จดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

2. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมความรู้ ให้บุคลากรส่งเสริมให้มีดําเนินการพัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพให้เป็นตามเกณฑ์ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 

4.2.7 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงานกลาง โดยมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้
หน่วยงานภายในได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ดี
อย่างสม่ําเสมอ โดยมีการสํารวจในปี 2553 จํานวน 2 โครงการ  ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงานกลาง 
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก 
 

4.2.8 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA อยู่ระหว่าง
การดําเนินการจัดฝึกอบรม และประสานความร่วมมือในการดําเนินงานตามเกณฑ์ PMQA 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
 
4.2.9 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบรหิาร มหาวิทยาลยัดําเนินการจัดประชุมฝ่าย

ต่างๆ   ของมหาวิทยาลัยโดยมีการกระบวนการในการกําหนดระยะเวลาในด้านการส่งหนังสือเชิญการจัดทํา   
 



 

74 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 
เอกสารการประชุม  การดําเนินการได้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน  เช่น  ความโปร่งใสตรวจสอบได้โดย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการบริหารงานในด้านหลักธรรมาภิบาลและสร้างความรู้ความเช้าใจให้กับบุคลากรทุก
หน่วยงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.2.10 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร  

มหาวิทยาลัยมีได้ดําเนินการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารโดย
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบการบริหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่นระบบการเงิน ระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษา ระบบลงทะเบียบ ระบบ GFMIS เป็นต้น  

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 

4.2.11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวความ
ต้องการ  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จัดหาอุปกรร์ทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  มหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างระบบเครือข่ายฐานข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่มีคุณภาพ จํานวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและระบบการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
 
4.2.12 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจําป ีมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการหน่วยงาน

ภายนอกในการดําเนินการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  หลังจากส้ินปีงบประมาณ 2553 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
 

4.2.13 โครงการพัฒนางานจัดหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์   มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง
หน่วยงานจัดหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ เพื่อดูแลด้านการจัดการบริหารรายได้ที่เกิดจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการในการดําเนินงานและตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีการ
สรุปผลการรายงานประจําปี 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
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4.2.14 โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัย

สนับสนุนและพัฒนาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่สาธารณชนและ
บุคลากร นิสิต นักศึกษา ได้มีการดําเนินการ 3 โครงการ  ดังนี้ 

1. จัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่ือสารภาพลักษณ์ 
2. โครงการทําสารประชาสัมพันธ ์
3. โครงการจัดทํารายงานประจําปี 2552 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
 
4.2.15 โครงการพัฒนา Web 2.0 มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนา

เว็บไซต์ในส่วนของมหาวิทยาลัยและหน่วยหลักๆ อย่างต่อเนื่อง   ดังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://www.vru.ac.th  

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายของ
มหาวิทยาลัย  มีโครงการที่ดําเนินการรวม 7  โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  6  โครงการ  โดยมีผล

การดําเนินงานที่สําคัญ ดังน้ี 
4.3.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์

และสร้างจิตสํานักในการรักษาส่ิงแวดล้อมอาทิ เช่น 
1. โครงการ Big Cleaning Day 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 100 ปี 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารของคณะ บริเวณประชุมใหญ่ และบริเวณ

ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
 

4.3.2 โครงการปรับปรุงส่ิงก่อสร้างและก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
ในการต่อเติมอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ อาคารเรียน
เอนกประสงค์ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
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4.3.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยได้

จัดสรรงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์และบริหารจัดการการศึกษา  ใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์
การดําเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
 
4.3.4 โครงการ Zero waste มหาวิทยาลัยได้มีการดูแลเรื่องการจัดการขยะและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  แต่ยังไม่สามารถดําเนินการในการจัดทําข้อมูลปริมาณขยะ การกําจัดขยะได้ใน
รูปแบบของเอกสารหรือฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ยังอยู่การดําเนินงาน  
 

4.3.5 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างขององค์กรแห่งความ
พอเพียง มหาวิทยาลัยมีโครงการในการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในปี 2553  จํานวน 3 รุ่น  ได้แก่  ผู้บริหาร คณาจารย์และข้าราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี  
 

4.3.6 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการ 3  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
2. โครงการฝึกอบรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
3. โครงการวิทยาการจัดการร่วมใจประหยัดใช้พลังงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดีมาก  
 

4.3.7 โครงการปรับปรุง พัฒนาหอพักส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการภายในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการการบริการสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกหอพักหญิงและชาย  ด้วยการ
เพิ่มจุดการให้บริการด้าน Internet สําหรับนักศึกษาใช้บริการในการค้นคว้าเอกสาร ตําราประกอบการเรียน 

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการนี้ประสบผลสําเร็จในระดับดี 
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บทที่ 4 
ประมวลภาพกิจกรรม 

ประจําปี 2553  

 
 

 

 

 

 



 

     

78 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2553 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

79 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2553 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

80 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2553 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

81 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2553 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

82 
Annual  Report  2010  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2553 
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รายนามคณะผู้จัดทํารายงานประจําปี 2553 
 

ที่ปรึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ     คชสิทธิ์  อธิการบด ี
  อาจารย์ ดร.สุพจน์       ทรายแก้ว รองอธิการบด ี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องิอร    วงษ์ศรีรกัษา ผู้ช่วยอธิการบด ี
  นางนงลักษณ์      สมณะ  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 
 รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง 
  กองนโยบายและแผน 

 
 ออกแบบปก 

กองนโยบายและแผน    

   
คณะผู้จัดทาํ 
 นายสบโชค   วงษ์แสง  เจ้าหน้าที่สํารวจสถิต ิ

  ว่าที่รอ้ยตรีหญงิเพียงใจ    เสือเอก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  นางสาวฐิติมา     เกษมสุข  นักประชาสัมพนัธ์ 
  นางสาวณัฏฐา     ปั้นอยู ่  นักวิชาการศึกษา 
  นางสาวเนตรศรินทร์    พิมพ์จันทร ์ นักวิชาการศึกษา 
  นางสาวอรอุมา   พรหมน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 ขอขอบคณุ 

คณะผู้จัดทําขอขอบคุณ คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ศูนย์ สถาบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานในการจัดทํารายงานประจําปี 2553 
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 หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 กองนโยบายและแผน   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 

20  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  โทรศัพท์  0–2529–0674 
(ต่อ 130)   โทรสาร  0–2529–1979   http://plan.vru.ac.th 

 
. 
 
 
 



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 1 หมูที่ 20  ถนนพหโยธิน กม.48 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  13180

โทรศัพท  0 2529 0674 - 7    โทรสาร  0 2529 2580  website : http://www.vru.ac.th
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