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                                                     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

                                                   มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการ 

                                                   บริหารจัดการมหาวทิยาลัยอยา่งตอ่เนือ่ง  โดยมกีารจัดประชุมคณะกรรมการ 

                                                           ตามวาระปกติ  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นโอกาสในการหารือ  ทบทวนและพิจารณา

นโยบายที่สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และหาข้อสรุป 

ที่เหมาะสมร่วมกัน  เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมุ่งไปในทิศทางที่เหมาะสม และทันต่อสภาวการณ์

ปัจจุบันของประเทศและประชาคมโลก 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรอบปีที่ผ่านมา   

มีความก้าวหน้า  และประสบความสําเร็จตามประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว ้ทั้งนี้ด้วยการมีวิสัยทัศน์ 

ของฝา่ยบริหาร  ความร่วมมือจากฝ่ายปฏบัิติและฝ่ายสนับสนุนในการสร้างกําลังคนท่ีมีคุณภาพ จึงทําใหส้ามารถ

ดําเนินงานลุล่วงตามภารกิจ 

ในนามสภามหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  หน่วยงานทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้

ทุ่มเทกําลังกายและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  โดยมุ่งพัฒนาตนเองและองค์กร 

ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์ต่อไป    

 

                                                                                      
                                         (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) 

                                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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                                                    รายงานประจําปี 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์      

                                                  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการนําเสนอให้เห็นถึงผลการ 

       ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  เป็นการ 

                 รายงานผลการปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับขอ้มูล  กิจกรรมและผลการดําเนนิงาน 

                 ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อ

เผยแพร่สูป่ระชาคม  ผู้บริหาร รวมท้ังบุคลากรทุกหนว่ยงานในการทบทวนผลการดําเนนิงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา  

เพื่อเตรียมการดําเนินงานในปี 2553 ในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  ผลการดําเนินงานทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของท่านผู้บริหาร  คณาจารย์  

ข้าราชการ  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ    

และเอกชนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์   

ให้ก้าวหน้าและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย   

 

  

 

                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 

                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 
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                                              พระราชประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

                                             กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 

 

                                           พระประสูติกาล 

                                                            สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี 

                                                     ราชสิรินธร ทรงเป็นพระราชธิดา ลําดับที่ 43  ในพระบาทสมเด็จ 

                                                  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี   

                                                  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ประสูติ วันพุธ ที่ 16 เมษายน  พ.ศ. 2427   

เดือน 5 แรม 6 คํ่า ปี วอก ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง   

ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี  พระอนุชา  และพระขนิษฐา ดังนี้ 

1.  สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหศิ ต่อมาทรงได้สถาปนาพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองคแ์รกในรัชการที่ 5 

      2.  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอิศริยาภรณ์ 

      3.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา 

      4.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ 

      5.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

      6.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ 

      7.  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุยเดช  กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

      8.  สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟา้ (ยังไมไ่ดพ้ระราชทานพระนาม) สิ้นพระชนม์เมื่อประสูติได ้ 3  วัน 
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เมื่อพระชนมค์รบหนึ่งเดือน โปรดเกลา้ฯ ให้มีพระราชพิธีสมโภชเดือน  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2427  

ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจา้สวา่งวัฒนาบรมราชเทว ี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวพระราชทาน 

พระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี 

 

                                                   ทรงพระเยาว์ 

                                                         พ.ศ. 2431 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวี  

                                                ทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดา พระองค์หนึ่ง ทรงได้รับ 

                                                พระราชทานพระนามว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 

                                                ศิราภรณโ์สภณพมิล รัตนวดี  เน่ืองจากพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ 

                                                     ทรงสูญเสียพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ใน พ.ศ. 2430 เป็นเหตุ    

                                                     นําความโทมนัสมาสู่พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ พระองค์ทรง 

ปรารถนาจะมพีระราชธดิา  จงึทรงขอประทานสมเด็จฯ เจา้ฟา้วไลยอลงกรณ์  จากสมเด็จพระนางเจา้สวา่งวัฒนาฯ   

ใหเ้ป็นพระราชธิดา  ในปลายปี พ.ศ. 2431 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ทรงมพีระพี่เลี้ยงช่ือ จันทร์ ชูโต  พระพี่เลี้ยง 

ถวายการปรนนบัิติเลี้ยงดู จนกระท่ัง พ.ศ. 2462  พระพี่เลี้ยงก็ถึงแก่อนิจกรรม 

 

                                                     การศึกษา 

                                              สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงได้รับการศึกษาที่ 

                                                โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย  

                                                     ทรงเร่ิมเข้าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยมี 

                                                            พระยาอิศรพันธ์โสภณ เป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษร   

                                                               ส่วนการศึกษาภาษาอังกฤษพระอาจารย์ที่ถวายการสอนคือ  

                                                        หม่อมเจา้หญงิมัณฑารพ กมลาศน์  หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา  

                                                          เทวกุล หม่อมจันทร์ เทวกุล และพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ  
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                                         พระราชพิธีโสกัณต์ 

                                              เมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงมีพระชนม์สิบสองพระชันษา 

                                                ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีโสกันต์พระราชทาน 

                                                พระสุพรรณบัฏ เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์   

                                    และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          เจริญพระชันษา 

                                               พระองค์ทรงมีความสนิทสนมกับเจ้านายพี่น้องเกือบทุกพระองค์ 

                                     แตท่ี่ทรงสนิทสนมมาก คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จฯเจ้าฟ้า 

                                     นิภานภดล พระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงศ์สนิท พระองค์เจ้าหญิงประภา  

                                     พรรณพิไลย พระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากร  ส่วนเจ้านายฝ่ายหน้าก็มี  

                                     สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักพงษภู์วนาถ พระองคเ์จ้ารังสติประยูรศักดิ์ พระองค์เจ้า 

                                     บุรฉัตรไชยากร พระองคเ์จา้กิตตยิากรวรลักษณ์ โดยเฉพาะพระองค์เจ้าหญิง  

เยาวภาพงศส์นิทนัน้ พระองค์ทรงสนิทสนมดว้ยมาก โปรดเสด็จตามที่ต่างๆ กับพระองค์เจ้าหญิงเยาวภา พงศส์นทิ    

บางคราวท้ังสองพระองคจ์ะเสวยพระกระยาหารร่วมกันกับสมเด็จฯ เจา้ฟา้มาลนินีภาดารา ก็ทรงสนทิสนมดว้ยมาก  

เพราะเม่ือทรงพระเยาว์ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผอ่งศรีฯ ทรงนําสมเด็จฯ เจา้ฟ้ามาลนิี นภดารา มาทรงเลี้ยงไว้ 

พักหนึ่ง  และเกือบทุกวันพระองค์จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ้านายตามตําหนักต่างๆ 
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                                                                     สิ่งที่พระองคท์รงสนพระทัยเป็นพเิศษ คือ การเย็บปักถักร้อย  

                                                  ทรงทําผ้ารองจาน ผ้ารองแก้ว เสื้อกันหนาว หรือไม่ก็ทรงร้อย 

                                                     ดอกไม้  ทรงจัดดอกไม้ในแจกันและทรงพระอักษร บางคราวจะ 

                                                              ทรงเล่นเกม เช่น หมากฮอร์ส สกาลูโด ผสมอักษรอังกฤษเป็นคําๆ  

                                                          ทรงเลือกแต่งฉลองพระองค์ซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค์ไม่โปรด 

                                                              เคร่ืองประดับมากนัก แต่ที่ทรงโปรดมาก คือ เคร่ืองประดับที่ 

                                                        ประดิษฐ์จากไข่มุก  ไม่ว่าจะเสด็จที่ใดจะทรงสวมไข่มุกบ่อยครั้ง 

                                                                      และทรงมีไข่มุกมากมายหลายสี 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               พระกระยาหารโปรด 

                                                                      สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ จะเสวยในห้อง 

                                                                          ประทับเล่น  โดยมีข้าหลวงเชิญเคร่ืองเสวยจากที่พัก  

                                                                          เคร่ืองขึ้นมาชัน้บนพระตําหนักประทับ ทรงน่ังพับเพยีบ 

                                                                 เสวย ซึ่งมีพรมปูไว้  และมีพระขนน (หมอนอิง )                       

                                                                          ขา้งพระองค ์พระกระยาหารที่ขาดไมไ่ด้ คือ ปลาดุกยา่ง 

                                                                                 และหมูหวาน ส่วนผลไม้ที่โปรดมากที่สุด คือออ้ยควั่น  
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          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเล่าพระราชทานว่า เมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  

ยังทรงพระเยาว์นัน้  พระองค์ไม่โปรดเสวยผลไม ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ องุน่ ซึ่งขณะนั้นเป็นของที่แพงและหรูหรา 

มากเพราะ เป็นผลไม้เมืองนอก 

 

                                                    รัชกาลที่ 8 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เฉลมิพระเกยีรติ เป็นสมเด็จพระราช 

                                                              ปิตุจฉา 
 

                                                                วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 เป็นวันที่พระบาทสมเด็พระปกเกลา้      

                                                     เจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ภายหลังจากการสละราชสมบัติแล้ว   

                                                     ทางรัฐบาลได้ทูลเชิญ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล  

                                                     ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 8  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์   

                                                     ต่อมา ปี พ.ศ. 2478 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระเกียรติ 

                                                          สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี ราชสิรินธร           

                                                     เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี 

                                                     ราชสิรินธร  ตามประกาศมีใจความว่า สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  

                                                     กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  เป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลย 

                                                          อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ขอให้ทรงเจริญพระชนมายุ  

                                                    พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสริสิวัสดิ  พิพัฒนมงคล  

                                                       วิบุลยศุภผล สกลเกียรติ เดชานุภาพ มโหฬารทุกประการ    

                                                    ประกาศมา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2478 
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อาการประชวร 

ปี พ.ศ. 2463 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  ทรงเริ่มมีพระอาการประชวรลงพระบังคน

เบาเป็นพระโลหิต  ซึ่งเป็นอาการเร่ิมต้นของการประชวรพระวักกะ  พระโรคอีกพระโรคหนึ่งที่ทรงประชวรมานาน

หลายปีแล้วคือ พระโรคอันตะอักเสบ 

                                            สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จพระดําเนินไป 

                                          รักษาพระองค์ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 เสด็จ 

                                       โดยเรือซีแลนเดีย เมื่อเรือซีแลนเดียไปแวะที่ประเทศอียิปต์ จึงเป็น 

                                       โอกาสที่ทรงมีเวลาว่างพอที่จะแวะทอดพระเนตรปิรามิดและได้ทรงอูฐ   

                                         วันที่ 16 สิงหาคม 2465  เสด็จถงึกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระองค์ 

                                            ได้ประทับที่โรงแรมเดอะนิวสตาร์กาเทอร์  ซึ่งแพทย์ได้ถวายการตรวจ 

                                            พระอาการ ต่อมาจึงได้ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดพระอาการประชวร  

                                     ซึ่งทําให้พระวักกะด้านซ้ายอักเสบ คณะแพทย์จึงได้ถวายการรักษา 

                                                  โดยการผ่าตัดออก 1 ข้าง 

 

                                                

สิ้นพระชนม์ 

พระอาการประชวรของพระองค์เร่ิมหนักขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2481 โดยมีพระอาการหลอดลมฝอย 

และปอดอักเสบ พระอาการทางพระหทัยอ่อนมากและไตไม่ทํางาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 เวลา 23.15 นาฬกิา 

สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงสิ้นพระชนม์  

ด้วยพระอาการสงบ ทา่มกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ตลอดจนผู้ใกล้ชิด 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

                                                                สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง 

                                                                  เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมพีระเมตตาต่อการศกึษาของกุลสตรีไทย 

                                                                  จงึประทานอาคารพร้อมที่ดิน ประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธกิาร 

                                                                  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่  4 

                                                                                      มิถุนายน  2475  ปัจจุบัน  คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท 

                                                                  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เดมิบ้านและท่ีดินเป็นของ 

                                                                  พระยาแพทยพ์งษาวสิุทธาธบิดี (สุน่ สุนทรเวช) โดยยา้ยนักเรียน

ฝึกหัดครู  และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7 - 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรก 

คือ อาจารย์นิลรัตน์  บรรสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ช่ือย่อว่า “พ”เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสีประจําโรงเรียน 

เนื่องจากเป็นสีประจําวันประสูติของพระองค์      

สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัตภิารกิจดา้นการศกึษาทั้งแผนกฝึกหดัครู และแผนกสามัญดว้ยดตีลอดมา และได้

พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหน้าช่ือตามความเหมาะสม ดังนี้ 

                                                             

                                                     1  ตุลาคม  พ.ศ.  2513   

                                                           เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ.  2515 

ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ที่ตัง้ปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 ม. 20 ถนนพหลโยธนิ กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294  ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โดยอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช  

ผูอํ้านวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ ์ ในขณะนั้นได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  

(นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน 

 

14  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2517  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

                                                          9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518  

                                                               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ 

                                                         พระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ 

                                                  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอท้ัง 2 พระองค์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ 

                                                         สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง 

                                                       เพชรบุรีราชสิรินธรและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน 

                                                     พระองค์ จํานวน 1 แสนบาท ตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า 

                                                         วไลยอลงกรณ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ.  2520  

เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

 

พ.ศ.  2528  

เปิดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนด้วย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาชาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ 

 

14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

ใหแ้กว่ิทยาลัยครูท่ัวประเทศ  เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ  โดยการจัดตัง้สํานักงาน 

สภาสถาบัน ราชภัฏแทนกรมการฝึกหัดครูขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้คําว่า “ราชภัฏ” คือ  ข้าราชการ 

 

24  มกราคม  พ.ศ.  2538  

มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เร่ือง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ  เป็นผลให้สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศมสีถานะ

เป็นสถาบันอุดมศกึษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยา่งแทจ้ริง 

 

                                      6  มีนาคม  พ.ศ.  2538  

                                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

                                พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สถาบันราชภัฏใช้ตราพระราชลัญจกร 

                             ประจําพระองค์ รัชกาลที่ 9 เ ป็นตราสัญลักษณ์ประจําสถาบันราชภัฏ  

                          นับเ ป็นพระมหากรุณาธิ คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  หาที่ สุดมิ ได้  แก่  

                             สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกวาระหนึ่ง 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                              15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2542  

                                                                       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

                                                      มาทรงวางพวงมาลา  พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจา้ฟา้ 

                                                              วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่สถาบันราชภัฏ 

                                                              เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และทรงเปิดอาคาร 

                                                              ฝกึประสบการณว์ิชาชพี คือ อาคารสมเด็จเจา้ฟา้วไลยอลงกรณ์ 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.  2542  

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

พ.ศ.  2543  

เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2544  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลา 

พระอนุสาวรีย์ฯ ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จ

พระศรีนครินทร์และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                             21  สิงหาคม  พ.ศ.  2545  

                                            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  

                                    พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนช่ือสถาบันเป็น “สถาบันราชภัฏ 

                                  วไลยลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 

 

 

 

                                       10  มิถุนายน  พ.ศ.  2547 

                                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ                    

                                ทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2547 

                                  และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช  

                             2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

                             ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม 

                                        ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                                            ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          

                                                            ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 20 

                                                                              ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

                                                                              จังหวัดปทุมธาน ี 13180  โทรศัพท์  0 - 2529 - 0674 - 7    

                                                                                โทรสาร  0-2529-2580  http://www.vru.ac.th 

 

 

 

แผนที่การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                             ปรัชญา 

 

                                                                    วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม  นําท้องถิ่นพัฒนา  

                                                                    ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

                                                                 วิสัยทัศน์ 

 

                                                                     มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

                             เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําเพื่อ           เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน 

                                                                                อุษาคเนย์ 

 

 

 

                                                                                            พันธกิจ 

 

                                                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

                                                                                           มีภาระหน้าที่ในการปฏบัิติงานที่กําหนดในพระราชบัญญัต ิ 

                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

                                                                                     

 

 



 
 
 
 
 
 
 

21 

                                    Annual  Report  2009  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University     

 

                 

                                                                                                                            

รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ

แผ่นดิน  ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง

มั่นคงและย่ังยืนของปวงชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลและย่ังยืน  โดยมวีัตถุประสงค์ให้การศึกษา  สง่เสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน

วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8  ในการดําเนนิงานเพ่ือใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามมาตรา 7 ใหกํ้าหนดภาระหนา้ที่ของมหาวทิยาลัย  

ดังต่อไปนี้ 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  

และภูมิปัญญาสากล 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้ง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลา่ว 

จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณคา่ ความสํานกึ  และความภูมใิจในวัฒนธรรมของทอ้งถิน่และของชาต ิ

4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาํชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง 

6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น  

และองค์การอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพือ่การพัฒนาท้องถิ่น 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้เหมาะสมกับ 

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ  

การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

8.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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                                                                                                          เป้าประสงค์ 

 

                                                                         1.  สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากร 

                                                   มนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม  เพื่อรับใช้สังคมและสืบสาน 

                                                   ศิลปวัฒนธรรม 

                                                                  2.  บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์   

                                                  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

                                                                         3.  เป็นองคก์รที่มธีรรมาภบิาลในการบริหารงาน ยึดหลัก 

                                                                         ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  และเป็นแหลง่การเรียนรู้ 
 

 

 

                                                                                                                                              ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

                                                                              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

                                                                                                      การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ 

                                                                                           การสร้างโอกาสทางการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

                                                                              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

                                                                                               การวจัิยและพัฒนา 

                                                                                    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

                                                                   การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ 

                                                                    การพัฒนาท้องถิ่นแบบย่ังยืน 

                                                                              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

                    การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

                        การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบรหิาร 

              และการจัดการภายในองค์กร 
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ตราสัญลักษณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรูปวงรี  

2 วงซอ้นกัน ระหวา่งวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษร ภาษาไทยว่า “มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็น  อักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA  ALONGKORN  

RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 มซึ่งเป็นรูปพระที่นั่ง  

อัฐทศิ ประกอบดว้ยวงจักร กลางวงจักรมีมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมรัีศมี

เปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา่ทรงมีพระบรม  

เดชานุภาพในแผน่ดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีนํ้าเงิน  แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กําเนดิและพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

 

สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติและม ี

                       สภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 

สีส้ม  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขาว  แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
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สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

                                                   

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

สีเขียว  หมายถึง  สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวง 

                        เพชรบุรีราชสิธินธร  ซึ่งเป็นองค์ประทานกําเนิดมหาวิทยาลัย 

                                                                      

                                                                     “ต้นราชพฤกษ์”      

 

                                              ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia  fistula  Linn 

                                              ชื่อวงศ์ : CAESALP  INIACEAE / LEGUMINOSAE 

                                              ชื่อสามัญ : Golden  Shower , Indian  Laburnum ,  

                                                               Pudding Pine Tree , Purging  Cassia 

                                              ชื่อท้องถิ่น : ภาคเหนือ  เรียก  ลมแล้ง   

                                                                ภาคกลาง  เรียก  ชัยพฤกษ์ , ราชพฤกษ์   

                                                                ภาคอีสาน  เรียก  คูน   

                                                                ภาคใต้      เรียก  อ้อดิบ 

 คตคิวามเชื่อ : ชัยพฤกษ์  หรือราชพฤกษ ์ เป็นไมท้ี่มีคุณคา่สูง  เป็นไมม้งคลนาม  นยิมใชใ้นพธิสีําคัญ 

                     ต่าง ๆ และอินธนูของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ 
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แผนผังอาคารในมหาวิทยาลัย               

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

A พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ ์
B หอพระ  

1. อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ ์ 
2. สระว่ายน้ําอวยพรเปลง่วานชิ  

3. หอประชุมเอนกประสงค์ 3000 ที่นั่ง  
4. อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ ์ 

5. ศูนย์วิทยาศาสตร ์ 
6. อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร ์ 

7. อาคาร 60 ปี  
8. อาคารคหกรรม  

9. อาคารเรยีน 1 (คณะวทิยาการจัดการ)  
10. อาคารเรยีน 2 (คณะวทิยาการจัดการ)  

11. อาคารนิเทศศาสตร ์ 

12. หอประชุม 3  

13. อาคารเรยีน 3 (โรงเรยีนสาธติฯ)  

14. หอประชุม 4  

15. อาคารเรยีน 4 (โรงเรยีนสาธิตฯ)  

16. อาคารพยาบาล  

17. หอประชุมปกีหอสมุด  

18. สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

19. อาคารเรยีน 8(คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์  

20. อาคารกิจกรรมคณะมนุษยศาสตรฯ์  

21. อาคารเรยีน 6 (คณะครุศาสตร)์  

22.  กองพัฒนานักศกึษา 

23. อาคารเรยีน 7 (คณะคุรุศาสตร)์  

24. อาคารเรยีน 5 (คณะวิทยาศาสตรฯ์)  

25.  อาคารเรยีน 5 (คณะวิทยาศาสตรฯ์)  
26. ศูนยห์นังสอื 2 และ Family Mart  

27.  หอประชุมใหญ ่ 
28.  โรงอาหาร 1  

29.  อาคารกฬีาในรม่ (โรงยมิเนเซียม 1)  
30.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

31. โครงการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  

32. อาคารองคก์รนักศกึษา  

33. อาคารกจิกรรม  

34. อาคารกฬีาในรม่ (โรงยมิเนเซียม 2) 

35. โรงจอดรถบัส  

36. อาคารเรยีน 9 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  

37. อาคารปฏิบัติการช่างยนต ์ 

38. อาคารปฏิบัติการเครื่องกล  

39. อาคารปฏิบัติการก่อสร้าง  

40. อาคารปฏิบัติการออกแบบ  
41. หอพักเพทาย  

42. หอพักโกเมน  
43. อาคารกฬีาในรม่ (โรงยมิเนเซียม 3)  

44. หอพักมุกดา  
45. หอพัก 5 ช้ัน  

46. หอพักนลิรัตน ์ 
47. หอพักบุษราคัม  

48. หอพักทับทมิ  
49. หอพักมรกต  

50. อาคารที่พัก  
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ทําเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน 

 

                                                        พ.ศ. 2475 – 2480        อาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์ 

                        พ.ศ. 2480 – 2485        อาจารยสุ์นทรี  นิลกําแหง 

            พ.ศ. 2485 – 2489        คุณหญิงสมไสววงศ์  ทองเจือ 

         พ.ศ. 2497 -2505        อาจารย์จรัสสม  ปุณณะหิตานนท์ 

           พ.ศ. 2505 – 2515        อาจารย์อวยพร  เปล่งวานิช 

         พ.ศ. 2515 – 2517        อาจารย์พเยาว์  ศรีหงส์ 

         พ.ศ. 2517 – 2519          ดร.อรุณ  ปรีดีดิลก 

         พ.ศ. 2519 – 2528         รศ.ลําพอง  บุญช่วย 

         พ.ศ. 2528 – 2529         ดร.วิชัย  แข่งขัน 

         พ.ศ. 2529 – 2537         ผศ.ปรีชา  เศรษฐธีร 

            พ.ศ. 2537 – 2542         ผศ.จรูญ  ถาวรจักร 

                        พ.ศ. 2542 – 2551         รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ 

                                ธ.ค.  2551 – มิ.ย. 2552   ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล 

                                                                  (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 

                                มิ.ย.  2552 – ก.ย. 2552  ศ.พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี 

                                                                  (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 

                                ก.ย.  2552 – ต.ค. 2552  รศ.ดร.สมบัต ิ คชสิทธิ์ 

                                                                  (อธิการบดีรักษาการ) 

                                                                   พ.ย.  2552 – ปัจจุบัน      รศ.ดร.สมบัต ิ คชสิทธิ์ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

ส่วนที่ 2 

การบริหารงาน 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

นายกสภามหาวิทยาลัย         

รศ.ดร.สมบัต ิคชสิทธิ์    

อธิการบดี                   

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร            

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศ.พลโท ดร.โอภาส รัตนบุรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           

รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          

ดร.คมศร วงษ์รักษา    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอํานาจ ม่ันทน      

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ศ.ดร.เดือน คําด ี                                   

ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย    

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          

ร้อยตํารวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ          

ดร.พลสัณห์ โพธิศ์รีทอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          

ดร.อุทัย ดุลยเกษม      

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          

รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ         

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          

ผศ.ประจบ ดีบุตร       

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร         
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอนิแปลง

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร        

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว    

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร   

อาจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา    

กรรมการผู้แทนคณาจารย์       

อ.โอม จันทรเจริญ      

กรรมการผู้แทนคณาจารย์       

ผศ.ณรงค์ศักดิ์ มณีแสง

กรรมการผู้แทนคณาจารย์      

รศ.ศิริพร ศรีเชลียง     

กรรมการผู้แทนคณาจารย์      

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ     

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย      

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ วิวัฒนปฐพี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อธิการบดี  รองอธิการบด ี ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ วิวัฒนปฐพี

รองอธิการบดี               

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว     

รองอธิการบดี                

ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล    

รองอธิการบดี                

อาจารย์ ดร.สุเทพ บุญซ้อน      

รองอธิการบดี               

รศ.ดร.สมบัต ิคชสิทธิ์  

อธิการบดี                  

อ.จิตเจริญ ศรขวัญ             

รองอธิการบดี                
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย            

ผู้ช่วยอธิการบด ี       

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ    

ผู้ช่วยอธิการบด ี      

อ.สุทธินันท์  สายสุวรรณ        

ผู้ช่วยอธิการบด ี     

อ.สุนี  ปัญจะเทวคุปต์       

ผู้ช่วยอธิการบด ี       

ผศ.อิงอร  วงษ์ศรีรักษา     

ผู้ช่วยอธิการบด ี             
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อุษา คงทอง         

คณบดีคณะครุศาสตร์          

รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคํา 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 อาจารย์ ดร.กาญจนา สุจนีะพงษ ์   

    คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.เอก ศรีเชลียง 

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ประจบ ดีบุตร 

คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ      

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้อํานวยการ สํานัก/ศูนย์  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฉววีรรณ ศิละวรรณโณ 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธกิารบดี 
ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอนิแปลง 

ผู้อํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.ประทุม กาญจนาคาร 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวจาฏุพัจน์ มีสันทัด

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  

ผศ.วรุณ ีเชาวน์สุขุม   

ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม  

นางสาวกรรณกิาร์ พราหมณ์สําราญ 

ผู้อํานวยการกองกลาง 

ว่าที่ร้อยตรี สมยศ มงคลเดช 

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ผศ.ร.ท.หญิง วิภาว ีเกียรติศิริ 

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม   

การเรียนรู้และบริการวิชาการ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.จินตนา จันทร์สิริ       

ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย  

อ.นิยม เชยกีวงษ์     

ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศึกษา

เอกศาสตร์                  

อาจารย์ ดร.เปรมจิต บุญสาย 

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาสระแกว้

และศูนย์การศึกษากบินทร์บุรี 

ผศ.ศิริลักษณ์ บุญมา 

ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา 

อ.อํานาจ ม่ันทน 

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผศ.ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์

ผู้อํานวยการศูนย์ให้การศกึษาเซยีร์รังสติ 

อ.เสริมศรี  เจิมประไพ  

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษา

กรุงเทพมหานคร              

รศ.ดร.จุไร โชคประสิทธิ์ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

สภาวิชาการ สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการ จัดทําระเบียบและข้อบังคับ 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

- คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-  บัณฑติวิทยาลัย 

 

- สํานักงานอธิการบด ี

- สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานักส่งเสริมการเรียนรูแ้ละบรกิารวชิาการ 
-  สถาบันวจิัยและพัฒนา 

- สํานักสทิธิประโยชน ์

- หน่วยตรวจสอบภายใน 

- ศูนย์คอมพิวเตอร ์
- ศูนย์การศกึษากรุงเทพมหานคร 
- ศูนย์การศกึษาสระแก้ว 
- ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์ รังสิต 

- ศูนย์ให้การศึกษากบนิทรบ์ุรี 
- ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย 

- ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 
- โครงการจัดการศกึษาสาํหรับผู้บริหาร 
- โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏ  

   วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

รองอธกิารบด ี

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่จัดการเรียนการสอนประกอบด้วย  14  หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

                                                                                     1.  คณะครุศาสตร์ 

                                                                                     2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                                                                     3.  คณะวิทยาการจัดการ 

                                                                                     4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                                                                     5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

6.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7.  บัณฑิตวิทยาลัย 

8.  ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 

9.  ศูนยก์ารศกึษาสระแกว้และศูนยก์ารศกึษากบนิทร์บุรี 

10.  ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์รังสิต 

11.  ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์ 

12.  ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย 

 

 

10.                                                            13.  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

                                                                                     14.  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                                                           วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  13  หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

                                                  1.  สํานักงานอธิการบด ี ประกอบด้วย 

                                                                                                -  กองกลาง 

                                                  -  กองนโยบายและแผน 

                                                  -  กองพัฒนานักศึกษา 

                                                  -  หน่วยตรวจสอบภายใน 

                                                                                       2.  สํานักสง่เสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

       3.  สํานักสง่เสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
 

 

4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

5.  สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

6.  สํานักสิทธิประโยชน์ 

7.  สํานักศิลปวัฒนธรรม  

8.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

                                                                             9.  ศูนย์ภาษา 

                                                                 10.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

                                                                 11.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

                                                                 12.  ศูนย์พ่มเพาะวิสาหกิจ 

                                                                 13.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

                                                                       (อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 

1.  สารวไลยอลงกรณ์  งานประชาสัมพันธ ์ สํานักงานอธิการบด ี

2.  สารวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.  วารสารวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.  FMS  JOURNAL คณะวิทยาการจัดการ 

5.  สารการจัดการความรู ้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.  วารสารการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.  วารสารมนุษยสังคมวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8.  ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9.  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  บัณฑิตวิทยาลัย 

10.  ฐานขอ้มูลงานวจิัย (คณะ) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

ส่วนที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 

ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

 

                                                                                            เป้าประสงค์ 

 

                                                                         1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมี 

                                                                  ความสามารถและมีคุณธรรมในการจัดการศึกษาที่ 

                                                                  ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ชุมชน   

                                                                              และท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับการขาดแคลน  และการพัฒนา 

                                                                              กําลังคนของประเทศและมีมาตรฐานในระดับชาติ 

                                                                                      2.  มคีวามสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและ 

                                                                              เทคโนโลยี เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และการเพิ่ม 

                                                                    ศักยภาพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถใน 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศกึษา  ซึ่งเป็นการใหโ้อกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา

แก่ชุมชนและท้องถิ่น  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนากําลังคนของประเทศและมีมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ  อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ดังนั้น  ในปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้มีการดําเนินการ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาส ดังรายละเอยีดตา่ง ๆ ต่อไปนี้ 

 

1. ระบบการรับนักศึกษา 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ มีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ 

โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด  ซึ่งจะ 

เห็นไดจ้ากการเปิดรับนักศึกษาทัง้ภาคปกติและภาคพเิศษ 

ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก  โดยมี 

ระบบการคัดเลือก  ดังนี้ 

 

1.1  ระบบคัดเลือกโดยวิธีปกต ิ

      สําหรับบุคคลท่ัวไปต้องจบการศึกษาระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี  

หรือจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  สําหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (หลังอนุปริญญา) 

 

1.2  ระบบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ 

    นักเรียนที่มีผลการเรียนดี : ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการเรียน  ไม่น้อยกว่า  2.50  หรือ 

มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง  หรือมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า  2.00  ในกรณีที่เลือกเรียนในหลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรม 

    นักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา : เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ผ่านการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก 

     นักเรยีนที่ผ่านการคัดเลอืกจากระบบกลาง  (Admissions) :  โดยความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลัย 

กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  โดยนักเรียนจะต้องผา่นกระบวนการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ด้วยรัฐบาลได้กําหนด 

นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความ 

เป็นธรรมการพัฒนาการศึกษาและการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่  พร้อมท้ังได้กําหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนา

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความต้องการของผู้เรียน 

โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมจัดการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี    

ในประเทศ  ใหแ้กเ่ยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยให้การสนับสนุนทุน

คา่ลงทะเบยีนเรียนจนจบหลักสตูร  จํานวน  10  ทุน  พรอ้มทัง้จัดหาที่พักโดยไมเ่สียคา่ใชจ่้ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 1  แสดงจํานวนนักศกึษาทั้งหมด ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2550 – 2552 
 

ลําดับ คณะ ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

1 ครุศาสตร์ 387 468 544 

2 วิทยาการจัดการ 2,721 2,548 2,154 

3 เทคโนโลยีการเกษตร 132 168 133 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 713 852 725 

5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 848 1,046 1,088 

6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 646 743 680 

7 ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพมหานคร 497 468 310 

8 ศูนยก์ารศึกษาสระแกว้ 225 309 233 

รวมทั้งหมด 6,169 6,602 5,867 

   

  แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรยีบเทยีบจํานวนนักศกึษาทั้งหมด ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2550 – 2552 
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    ตารางที่ 2  แสดงจํานวนนักศกึษาทั้งหมด  ภาคพเิศษ  ประจําปีการศึกษา 2550 – 2552 

ลําดับ คณะ ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

1 ครุศาสตร์ 28 4 0 

2 วทิยาการจัดการ 3,276 2,925 2,178 

3 เทคโนโลยกีารเกษตร 44 64 51 

4 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 262 276 223 

5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 946 1,107 809 

6 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1,413 1,298 1,015 

7 ศูนยก์ารศกึษากรุงเทพมหานคร 1,673 1,349 1,117 

8 ศูนยก์ารศึกษาสระแก้ว 597 765 552 

9 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์รังสติ 1,026 1,046 966 

10 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี 384 406 303 

11 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย 363 297 197 

12 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์ 1,315 1,179 783 

รวมทั้งหมด 11,327 10,716 8,194 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  แผนภูมทิี่ 2  แสดงการเปรยีบเทยีบจํานวนนักศกึษาทั้งหมด  ภาคพเิศษ  ประจําปีการศึกษา 2550 – 2552 
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   ตารางที่ 3  แสดงจํานวนนักศกึษาทั้งหมด  ภาคปกตแิละภาคพเิศษ  ประจําปีการศึกษา 2550 – 2552 

ลําดับ คณะ ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 

1 ครุศาสตร์ 415 472 544 

2 วทิยาการจัดการ 5,997 5,473 4,332 

3 เทคโนโลยกีารเกษตร 178 232 184 

4 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 975 1,128 948 

5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,794 2,153 1,897 

6 เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 2,059 2,041 1,695 

7 ศูนยก์ารศกึษากรุงเทพมหานคร 2,170 1,817 1,427 

8 ศูนยก์ารศกึษาสระแกว้ 822 1,074 785 

9 ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์รังสติ 1,026 1,046 966 

10 ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี 384 406 303 

11 ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย 363 297 197 

12 ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร ์ 1,315 1,179 783 

รวมทั้งหมด 17,496 17,318 14,061 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  แผนภูมิที่ 3  แสดงการเปรยีบเทยีบจํานวนนักศกึษาทั้งหมด  ภาคปกตแิละภาคพเิศษ  ประจําปีการศึกษา  

                      2550 - 2552 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   

 ตารางที่ 4  แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี ประจําปีการศึกษา 2552 
 

ลําดับ ชื่อปริญญา เข้ารับปริญญาบัตร ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตร รวม 

1 ครุศาสตรบัณฑิต 98 0 98 

2 วทิยาศาสตรบัณฑิต 767 0 767 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต 669 2 671 

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต 2,356 13 2,369 

5 บัญชีบัณฑิต 8 0 8 

6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 331 0 331 

รวมทั้งหมด 4,229 15 4,244 

 

   แผนภูมทิี่ 4  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2552 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 ตารางที่ 5  แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปีการศึกษา 2552 
 

ลําดับ สาขาวิชา เข้ารับปริญญาบัตร ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตร รวม 

1 บริหารการศึกษา 31 0 31 

2 หลักสูตรและการสอน 12 0 12 

3 วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 0 2 

4 การบริหารธุรกิจ 108 0 108 

5 รัฐประศาสนศาสตร์ 240 0 240 

รวมทั้งหมด 393 0 393 

 

  แผนภูมทิี่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ประจําปีการศึกษา 2552  
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

    ตารางที่ 6  แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจําปีการศึกษา 2552 
 

 

ลําดับ สาขาวิชา เข้ารับปริญญาบัตร ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตร รวม 

1 รัฐประศาสนศาสตร์ 14 1 15 

รวมทั้งหมด 14 1 15 

 

   แผนภูมทิี่ 6  แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ประจําปีการศึกษา 2552 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ตารางที่ 7  แสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับปริญญาตร ี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

                ประจําปีการศึกษา 2552 
 

 

ลําดับ ระดับการศึกษา เข้ารับปริญญาบัตร ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตร รวม 

1 ปริญญาตรี 4,229 15 4,244 

2 ปริญญาโท 393 0 393 

3 ปริญญาเอก 14 1 15 

รวมทั้งหมด 4,636 16 4,652 

 

  แผนภูมทิี่ 7  แสดงจํานวนรวมผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดระดับปริญญาตร ี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

                  ประจําปีการศึกษา 2552 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.  การให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์ มีนโยบายสนับสนุนดา้น 

เงนิทุนการศึกษาจากงบประมาณแผน่ดนิ  องค์การ 

มูลนิธิ  ธนาคารบริษัท  สมาคม  และผู้มี 

จิตศรัทธาสําหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผล 

การเรียนดี  นักศึกษาที่สร้างช่ือเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัยและนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขต 

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้ โดยมีรายละเอียดการให้การสนับสนุนทุนการศกึษา ดังนี้ 

 2.1 ทุนเรยีนดตีลอดหลักสูตร : จํานวน   

                                                                                     30 ทุน (สายวิทย์ 18 ทุน สายศิลป์ 12 ทุน) 

                                                                                     พิจารณาจากผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป และ  

                                                                                     มีความประพฤติดี   

                                                                                             2.2  ทุนวิธีพิเศษ :  พจิารณาผลการเรียน 

                                                                         2.50  ขึ้นไป  หรือมคีวามสามารถพเิศษ   

                                                                    2.3  ทุนวิธีพิเศษสาํหรับผู้อํานวยการ 

                                                                        โรงเรยีน :  ผูอํ้านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา  

                                                                                 ส่งนักเรียนเขา้รับการพจิารณาจากมหาวทิยาลัย   

                                                                         จากมหาวิทยาลัยหลักสูตรละ 1 คน พิจารณา 

                                                                         ผลการเรียน  2.50  ขึ้นไป หรือมีความสามารถ 

                                                                         พิเศษ 

                                                                                            2.4  ทุนนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขต 

                                                                                    พัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 

                                                                                    จํานวน 10  ทุน ให้เรียนฟรีและมหาวิทยาลัย 

                                                                                             สนับสนุนเร่ืองที่พักโดยไมเ่สียคา่ใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งสิ้น 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รายชื่อการให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  มีดังนี้ 

1. ทุนต่อเนื่อง  ได้แก่ 

       1.1 ทุน มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า 

       1.2 ทุน มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

       1.3 ทุน กรุงไทยการไฟฟ้า  

       1.4 ทุน สลากกินแบ่งรัฐบาล  

       1.5 ทุน มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 

       1.6 ทุน นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ 

       1.7 ทุน มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 

       1.8 ทุน มูลนิธิชิน โสภณพานิช 

       1.9 ทุน นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 

       1.10 ทุน มลูนิธิซีเมนต์ไทย 

       1.11 ทุน โครงการเขียนเรียงความสําหรับเด็กและเยาวชน 

       1.12 ทุน สนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย 

       1.13 ทุน สนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ผู้ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและราชการ      

             1.14 ทุน มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ทุนเฉพาะปี  ได้แก่ 

      2.1 ทุนวันไหว้ครู 

                   2.1.1  ทุน มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 

                   2.1.2  ทุน มูลนิธิอาจารย์อวยพร  เปล่งวานิช 

                  2.1.3  ทุน มูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี พลเอกอาทิตย์ กําลังเอก  และมูลนิธิพลเอก 

                            อาทิตย์ - พรสรรค์ กําลังเอก 

                            2.1.4  ทุน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                               2.1.5  ทุน กองทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

                               2.1.6  ทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด )มหาชน(  

                               2.1.7  ทุน ธนาคารทหารไทย จํากัด )มหาชน(  สาขาประตูน้ําพระอินทร์ 

                    2.1.8  ทุน ผศ.เดชา  เกียรติศิริ 

                    2.1.9  ทุน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

                               2.1.10 ทุน ธนาคารกรุงไทย จํากัด )มหาชน(  

                    2.1.11  ทุน ผศ.ดร.จันทนี  อินทสูต 

                   2.1.12 ทุน คุณสมคิด กิ่มบางยาง 

                   2.1.13 ทุน โรงพยาบาลป้อมนาคราช 

                   2.1.14 ทุน บริษัท สยามแฟมมิลี่มาร์ท จํากัด 

      2.2 ทุน บริษัท ด ีไอ เอส นิวซีเนส )ไทย (จํากัด  

      2.3 ทุน นางสาวละออ หลิมเซ่งท่าย  

 

3.  ทุนการศึกษาที่ดําเนินการในแต่ละสถาบัน 

4.  ทุนที่มีผู้บริจาคในวาระต่าง ๆ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3.  การบริการจัดหางานให้กับนักศึกษา 

 ในปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการดําเนินการบริการ 

จัดหางานให้กับนักศึกษาที่ต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน  หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา โดยมี 

กองพัฒนานักศึกษา  จะเป็นหน่วยงานหลัก ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับตัวของนักศึกษา 

ในการเข้าทํางาน  ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการและบริการจัดหางาน  ดังนี้ 

            1.  จัดหางานให้กับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา 

            2.  จัดงาน Job fair โดยประสานงานกับกรมการจัดหางาน 

            3.  โครงการค่าครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน 

            4.  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทํางาน 

            5.  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสมัครงาน 

            6.  โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

            7.  ประสานงานบริษัทในการจัดหางาน 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4. การให้บริการหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการให้บริการหอพักนักศึกษา 

เพื่อบริการแก่นักศึกษาทั้งนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย ซึ่งนโยบายในการให้บริการหอพักนักศึกษา 

ก็เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ฝึกอบรมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความสุขและเกิด

ประสบการณ์  อีกท้ังยังปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม รักความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพสิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์ของ

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ยิ่งไปกว่านั้นหอพักนักศึกษาจะเป็นสถานที่ฝึกให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิต 

อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีรายละเอียดในการให้บริการหอพักนักศึกษา ดังนี้ 

 

หอพักนักศึกษา  สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

หอพักนักศึกษาหญิง  จํานวน  5  อาคาร  ดังนี้ 

1.  หอพักทับทิม           รองรับนักศึกษาได้จํานวน       80     คน 

2.  หอพักบุษราคัม  รองรับนักศึกษาได้จํานวน       80     คน 

3.  หอพักมุกดา   รองรับนักศึกษาได้จํานวน       80     คน 

            4.  หอพักมรกต   รองรับนักศึกษาได้จํานวน       80     คน 

5.  หอพักนิลรัตน ์  รองรับนักศึกษาได้จํานวน       80     คน 
 

หอพักนักศึกษาชาย  จํานวน  1  อาคาร  ดังนี้ 

1.  หอพักโกเมน   รองรับนักศึกษาได้จํานวน       80     คน 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. การดําเนินการด้านหลักสตูร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ไดทํ้าการเปิดสอนหลักสูตรตา่ง ๆ ในปีการศกึษา  

2552  ระดับปริญญาตรี  จํานวน  39  หลักสตูร  ปริญญาโท  จํานวน  7 หลักสูตร  และปริญญาเอก  จํานวน  3  หลักสูตร   

ซึ่งไดม้กีารพัฒนาตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  และมีการประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  ตารางที่ 8  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจําปีการศึกษา 2552 

ลําดับ ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร 

1 ปริญญาตรี 37 

2 ปริญญาโท 7 

3 ปริญญาเอก 3 

รวมทั้งหมด 47 

 

  แผนภูมิที่ 8  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ประจําปีการศึกษา 2552 
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  ตารางที่ 9  แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2552 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา สายวิชา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

(จํานวน  4 หลักสูตร) 

1. การศึกษาปฐมวัย 

2. คณิตศาสตร์ 

3. วิทยาศาสตร์ 

4. ภาษาอังกฤษ 

สายก่อนประถมศึกษา 

สายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 

(จํานวน  17 หลักสูตร) 

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

2. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

3. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

4. คหกรรมศาสตร์ 

5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. เทคโนโลยอุีตสาหกรรม (หลังอนุปริญญา) 

7. เทคโนโลยเีซรามกิส์ 

8. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

9. เคมีอุตสาหกรรม 

10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. เทคโนโลยีชีวภาพ 

12. วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

13. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

14. เทคโนโลยีการผลิตพืช 

15. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

16. วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 

17. เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 

สายเทคโนโลยีการเกษตร 

สายเทคโนโลยีการเกษตร 

สายคณิตศาสตร์ 

สายคหกรรมศาสตร์ 

สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

สายวทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
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ชื่อปริญญา สาขาวิชา สายวิชา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(จํานวน 11  หลักสูตร) 

 

1. ดนตรีสากล 

2. นิเทศศาสตร์ 

3. สารสนเทศศาสตร์ 

4. ภาษาอังกฤษ 

5. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

6. ศิลปกรรม 

7. การจัดการการท่องเที่ยว 

8. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

9. การจัดการการบิน 

10. การพัฒนาชุมชน 

11. จิตวิทยา 

สายดนตรีและศิลปะการแสดง 

สายนิเทศศาสตร์ 

สายมนุษยศาสตร์ 

สายมนุษยศาสตร์ 

สายมนุษยศาสตร์ 

สายศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ 

สายอุตสาหกรรมบริการ 

สายอุตสาหกรรมบริการ 

สายอุตสาหกรรมบริการ 

สายสังคมศาสตร์ 

สายสังคมศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

1. รัฐประศาสนศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ 

นิติศาสตรบัณฑิต

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

1. นิติศาสตร์ สายกฎหมาย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต

(จํานวน  4  หลักสูตร) 

1. การจัดการท่ัวไป 

2. การจัดการท่ัวไป (หลังอนุปริญญา) 

3. การบริหารธุรกิจ 

4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

สายกฎหมายบริหารธุรกจิและการจัดการ 

สายกฎหมายบริหารธุรกจิและการจัดการ 

สายกฎหมายบริหารธุรกจิและการจัดการ 

สายกฎหมายบริหารธุรกจิและการจัดการ 

บัญชีบัณฑิต 

(จํานวน 1 หลักสูตร) 

1. การบัญชี 

 

สายการบัญชี 
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    แผนภูมิที่ 9  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2552 

 



 
 
 
 
 
 
 

62 

                                    Annual  Report  2009  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University     

 

                 

                                                                                                                            

รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 10  แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 2552
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

(จํานวน  2  หลักสูตร) 

1. การบริหารศึกษา 

2. หลักสูตรและการสอน 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

1. บริหารธุรกิจ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(จํานวน  3  หลักสูตร) 

1. วิทยาศาสตร์ศึกษา     

2. เทคโนโลยีพอลิเมอร์     

3. เทคโนโลยีการจัดการทางการเกษตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

1. รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

   แผนภูมิที่ 10  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา 2552 
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  ตารางที่ 11  แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2552 

ลําดับ ชื่อปริญญา สาขาวิชา 

1 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

การบริหารศึกษา 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

หลักสูตรและการสอน  

3 รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต 

(จํานวน  1  หลักสูตร) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

  แผนภูมิที่ 11  แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2552 
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6. การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง (Video  Conference) 

ตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)   

ให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ โดยการขยายการศกึษาภาคบังคับ  นอกจากนี้ยังเน้นให้มีการเพิ่มรูปแบบการศึกษา  

โดยนําเทคโนโลยีที่มีอยู่ในยุคสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากที่สุด   

                                                                               

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยี  ที่เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึง 

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการสอนทางไกลแบบสองทางขึ้น  โดยมีสํานัก

วทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก ในการดําเนนิงานพัฒนาการเรียนการสอนและเพิ่มช่องทาง 

ในรูปแบบการศึกษา  ซึ่งสามารถสื่อสารและโต้ตอบกันได้ในลักษณะ  2 ทาง (Two – Way)  โดยมหาวิทยาลัยได้

จัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าวระหว่างมหาวิทยาลัยกับศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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7.  ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ

ศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ให้มีความเป็นสากลและมีความหลากหลายในด้าน 

ต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2552  

มีหน่วยงานที่ให้ร่วมมือ ดังนี้ 

                                                                          

 1.  ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ  ได้แก่ 

-  ความร่วมมือกับสมาคมเซรามิกส์ไทย  

-  ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 

-  ความร่วมมือกับสถาบันการบนิพลเรือน 

-  ความร่วมมือกับกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

-  ความร่วมมือกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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   2.  ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  ได้แก่ 

-  ความร่วมมือกับ Sainghai  Normal  University 

-  ความร่วมมือกับสถาบันซาเบล ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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8.  การจัดกิจกรรมประจําปี 2552 

 ในปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ดาํเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

เพื่อสง่เสริมใหน้กัศกึษา  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาไดเ้พิ่มองคค์วามรู้และมีศักยภาพในดา้นตา่ง ๆ อยา่ง

หลากหลาย  โดยมีหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี  ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรม 

ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2552  จํานวน  52  กิจกรรม ดังนี้ 

 

  ตารางที่ 12  แสดงการจัดกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2552 

ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ชาว KM  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

10 ก.ย. 51 

 

2 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

คร้ังที่ 36 (รอบคัดเลือกเขตภาคกลางตะวันออก) 

กองพัฒนานักศึกษา 3 ต.ค. – 9 พ.ย. 51 

3 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช จังหวัดปทุมธาน ี กิจการนักศกึษาคณะฯ 23 ต.ค. 51 

4 กิจกรรม วันลอยกระทง ประจําปี 2551 กิจการนักศกึษาคณะฯ 12 พ.ย. 51 

5 การแขง่ขันกฬีาเปตองวไลยอลงกรณโ์อเพน่ คร้ังที่ 6 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 

กองพัฒนานักศึกษา 29 พ.ย. 51 

6 กิจกรรมวันเอดส์โลก กิจการนักศกึษาคณะฯ 1 ธ.ค. 51 

7 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิประจําปี 2551 กองพัฒนานักศึกษา 3 ธ.ค. 51 

8 การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์คณะกรรมการ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 1 

คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

8 - 9 ธ.ค. 51 

9 

 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 37 

“พิษณุโลกเกมส์” ปี 2551 รอบมหกรรม 

กองพัฒนานักศึกษา 14 - 24 ธ.ค. 51 

10 โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

17 ธ.ค. 51 

11 โครงการแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   ธ.ค. 51 – ก.พ. 52 

12 การทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

ประจําป ี2551 

กองพัฒนานักศึกษา 29 ธ.ค. 51 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 

13 การแข่งขันกีฬาหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หอพักนักศึกษา ม.ค. 52 

14 โครงการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทย “วันกตัญญู 

ครูในดวงใจ” 

คณะครุศาสตร์ 14 ม.ค. 52 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอนภายในชั้นเรียน" เร่ืองการวิเคราะห์

ข้อมูลการแปรผล และการเขียนรายงานการวิจัย

สําหรับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา และครูเครือข่าย

ของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 

คณะครุศาสตร์ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 52 

16 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศกึษา 

ภาคปกติ ปี 2552 (ชุดใหม)่ 

กองพัฒนานักศึกษา ก.พ. 52 

17 การประชุมกําหนดผูดู้แลตัวชี้วัดในแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

1  ก.พ. 52 

18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การเขียน 

แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของ 

คณะครุศาสตร์" 

คณะครุศาสตร์ 

 

3 ก.พ. 52 

19 โครงการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย เร่ือง  

“การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ําหรับเด็กปฐมวัย  

สู่มาตรฐานการประกันคุณภาพ” 

คณะครุศาสตร์ 4 ก.พ. 52 

20 การแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ ์ครั้งที่ 6 

ประจําป ี2551 (ภาคพิเศษ) 

กองพัฒนานักศึกษา 14 ก.พ. 52 

21 วันเจ้าฟ้า กองพัฒนานักศึกษา 15 ก.พ. 52 

22 โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นหลักสูตรปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 24 - 28 ก.พ. 52 

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การปลูกพืชโดย 

ไม่ใช้ดิน”  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

28 - 29 มี.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 

24 โครงการนักศึกษาทํางานระหว่างเรียน กองพัฒนานักศึกษา มี.ค. 52 

25 โครงการการจัดหางาน ประจําปี 2551 กองพัฒนานักศึกษา มี.ค. 52 

26 มุทิตาจิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

24 มี.ค. 52 

27 ทําบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

28 มี.ค. 52 

28 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์  

ปีการศึกษา 2552  

คณะครุศาสตร์ 3 มิ.ย. - 4  มิ.ย. 52 

29 อบรมหลักสูตร "เทคนิคการประกอบอาชีพอิสระ"  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 22 - 24 มิ.ย. 52 

30 วันไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กองพัฒนานักศึกษา 25  มิ.ย. 52 

31 Freshy ลูกเจ้าฟ้าสัมพันธ ์คร้ังที่ 8 กองพัฒนานักศึกษา 29 มิ.ย.- 3 ก.ค. 52 

32 โครงการคณะวิทยาการจัดการร่วมใจ สร้างวินัย 

ประหยัดพลังงาน 

คณะวทิยาการจัดการ 
 

1 ก.ค. 52 

33 โครงการสืบสานวัฒนธรรม "แหเ่ทยีนพรรษา"  คณะครุศาสตร์ 1 – 2 ก.ค. 52 

34 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2552  คณะวทิยาการจัดการ 
 

5 ก.ค. 52 

35 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหว้พระเก้าวัด คณะวทิยาการจัดการ 15 ก.ค. 52 

36 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหวพ้ระละอบายมุข คณะวทิยาการจัดการ 22 ก.ค. 52 

37 วันภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

29 ก.ค. 52 

38 โครงการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการกําหนด 

คํารับรองปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําป ี2553 

คณะวทิยาการจัดการ 3 - 5 ส.ค. 52 

39 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง คณะครุศาสตร์ 23 ส.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 

40 โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6 

“เจ้าฟ้าเกมส์  ประจําปี 2552” 

กองพัฒนานักศึกษา 24 - 28 ส.ค. 52 

41 โครงการอบรมปฏิบัติการ "พัฒนาคุณธรรม 

สําหรับครู" 

คณะครุศาสตร์ 30 ส.ค. 52 

42 โครงการพิธีมอบทุนการศกึษา (ทุนไหว้ครู) คณะครุศาสตร์ 31 ส.ค. 52 

43 โครงการอบรมเชงิปฏบัิติการ “พัฒนานวัตกรรม 

ทางการสอนในกลุ่มสาระวิชา” สําหรับครูเครือขา่ยของ

คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

คณะครุศาสตร์ 5 ก.ย. 52 

 

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ

วิจัยในชั้นเรียน”สําหรับครูเครือขา่ยคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

คณะครุศาสตร์ 6 ก.ย. 52 

 

 

45 โครงการศึกษาดูงาน “แหล่งเรยีนรู้ต้นแบบด้าน 

การเรียนการสอนบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้” 

คณะครุศาสตร์ 

 

12 - 13 ก.ย. 52  

 

46 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยถวายพระไตรปิฎก

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

คณะวทิยาการจัดการ 13 ก.ย. 52 

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพ 

การวิจัยในชั้นเรียน" 

คณะครุศาสตร์ 15 ก.ย. 52 

 

48 งานแสดงมุทิตาจิตให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

ประจําปี 2552  

คณะวทิยาการจัดการ 16 ก.ย. 52 

49 โครงการอบรมจริยธรรมคณะวิทยาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ 23 ก.ย. 52 

50 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวทิยาการจัดการ 23 ก.ย. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ กิจกรรม หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 

51 โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ  

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

15 ต.ค. 52 

52 โครงการศกึษาดูงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

22 ต.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การวิจัยและพัฒนา 
 

เป้าประสงค์ 

 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางสังคม ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นใน 

การพัฒนาประเทศ 

 

                                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

                                                                                   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการในประเด็น 

                                                                                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนามาอย่าง 

                                                                                   ต่อเนื่อง  และในปีการศึกษา 2552 ได้มีการวิจัย 

                                                                                   และพัฒนานวัตกรรมในองคค์วามรู้ที่หลากหลาย   

                                                                                        โดยมจํีานวนโครงการวิจัยที่ไดรั้บทุนสนับสนุนจาก 

                                                                                   แหล่งทุนตา่ง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 13  แสดงจํานวนโครงการวิจัย ประจําป ี2550 – 2552 
 

ลําดับ โครงการวิจัยประจําปี  จํานวนโครงการวิจัย 

1 2550 64 

2 2551 47 

3 2552 71 

 

  แผนภูมิที่ 12  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัย ประจําปี 2550 – 2552 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยในปี 2552  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีจํานวนโครงการวจิัยที่ได้รับ 

ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจําแนกได้ ดังนี้ 

1.  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบหน่วยงานภายนอก  จํานวน  12  โครงการ   

2.  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย (งบภายใน)  จํานวน 50 โครงการ 

3.  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบแผ่นดิน)  

     จํานวน  9  โครงการ   

 

  ตารางที่ 14  แสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประจําป ี2552 

ลําดับ ทุนสนับสนุน จํานวนโครงการวิจัย 

1 งบหน่วยงานภายนอก 12 

2 งบภายใน 50 

3 งบแผ่นดิน 9 

รวมทั้งหมด 71 

 

  แผนภูมิที่ 13  แสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประจําป ี2552 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

75 

                                    Annual  Report  2009  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University     

 

                 

                                                                                                                            

รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 15  แสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบหน่วยงานภายนอก ประจําป ี2552 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 โครงการสํารวจความ 

พึงพอใจฯ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นฯ จ.ปทุมธานี 

จ.อ่างทอง จ.สระแก้ว    

จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง  

จ.ตาก จ.ลพบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,446,000 

 

2 โครงการสํารวจความ      

พึงพอใจของผูรั้บบริการฯ 

ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธาน ี

จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา 195,550 

3 โครงการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา 95,000 

4 โครงการวิจัยประเมินสภาวะ 

พฤติกรรมสุขภาพฯ 

กระทรวงสาธารณสุข อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน 620,000 

5 โครงการวิจัยถอดองค์

ความรู้ด้านการส่งเสริม

ความเข้มแข็งชุมชน 

ศูนยส์่งเสริมและ

พัฒนาพลังแผ่นดิน 

เชิงคุณธรรม 

อ.สุนทรี  จีนธรรม 175,000 

6 โครงการประเมินผล

โครงการแก้ปัญหาความ

ยากจน 

กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร 

ผศ.สุจิราภรณ์  ฟักจันทร์ 200,000 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 

(บาท) 

7 โครงการสํารวจสภาพ

ปัญหาความมั่นคงในมิติ

ความคิดเห็นของประชาชน 

กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน 

ราชอาณาจักร 

ผศ.สุจิราภรณ์  ฟักจันทร์ 

 

150,000 

8 โครงการศึกษาความพึง

พอใจของประชาชนที่มีผล

ต่อการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์เทศบาลนคร

นนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรี ผศ.ดวงตา  สราญรมย์ 180,000 

9 โครงการศึกษาความ       

พึงพอใจฯของเทศบาล   

นครนนทบุรี 

เทศบาลนครนนทบุรี รศ.วรุณี  เชาว์สุขุม 100,000 

10 โครงการวิจัยติดตาม

ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน    

ของพรรคการเมืองฯ 

สํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตัง้ 

อ.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 1,440,000 

 

11 การบําบัดและการใช้

ประโยชน์จากน้ําเสีย 

สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ 

ผศ.ดร.สําเนยีง  อภสิันตยิาคม 

 

1,450,000 

 

12 รูปแบบการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล 

สํานักงานคณะกรรมการ 

วิจัยแห่งชาติ 

ผศ.วรายุทธ์  อัครพัฒนพงษ์ 

 

 

800,000 

รวมจํานวนเงินที่สนับสนุน  12  โครงการ 2,007,503,050 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตารางที่ 16  แสดงจํานวนโครงการวจัิยที่ได้รบัทุนสนับสนุนการวจัิยจากมหาวทิยาลยั (งบภายใน)  

                  ประจําปี 2552 
 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 คณะครุศาสตร์ ผศ.พูลศรี  น้อยวงศ ์ การศึกษาความพึงพอใจของ

หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อ        

การปฏิบัติงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา               

2550 - 2551 

20,000 

2 คณะครุศาสตร์ ผศ.สิทธา  มณีแสง การติดตามผลผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

3 คณะครุศาสตร์ ผศ.สิทธา  มณีแสง ประสิทธิภาพของการสอนที่  

เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

47,500 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

4 คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.เพียงพบ       

มนต์นวลปรางค์ 

 

 

การประเมินโครงการผลิต 

ครูสหกิจ ปีการศึกษา 2551 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

20,000 

5 คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

 

ผศ.วัฒนี  บุญวิทยา การติดตามผลผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

6 คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

 

ผศ.วิภาวรรณ  วิจิตรจินดา 

 

 

การศึกษาความพึงพอใจของ

หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานของผลผูส้ําเร็จ

การศึกษาจากคณะเทคโนโลยี 

การเกษตร มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

7 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ผศ.กฤษฏางค์  ศุกระมูล 

 

การสร้างชุดสาธิตการทํางาน

ของโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ําตาม 

วัฏจักรแรงดิน 

46,500 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

8 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร ความพึงพอใจของหัวหน้า

หน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน

ของผลผูส้ําเร็จการศึกษาจาก 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

9 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อ.กฤตยชญ์  คํามิ่ง การศึกษาเคลือบขี้เถ้า 

มันสัมปะหลัง จ.ปทุมธานี 

37,000 

10 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อ.เขมภัทร  สมสังข ์ การติดตามผลผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย 

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

11 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อ.ชาคริต  ศรีทอง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ 

ตัดดอกด้วยทฤษฎ ีQuality  

Function  Deployment (QFD) 

21,000 

12 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อ.ดร.กรินทร ์กาญทนานนท์ 

 

 

 

การใช้หลักการออกแบบ 

แฟกทอเรียลในการหาค่า

เหมาะสมที่สุดในกระบวนการ 

กลึงเหล็กกล้าไร้สนิม 

36,500 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

13 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อ.โยษิตา  เจริญศริิ การตัดสินการชกมวยสากล

สมัครเล่นโดยใช้วิธีการ

ประมวลผลภาพ 

26,000 

14 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ผศ.อนงคล์ักษณ์ ศรีเพ็ญ 

 

การอนุรักษ์หุ่นกระบอกของไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

32,000 

15 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ผศ.เอก  ศรีเชลียง การเผยแพร่สารสนเทศเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในจังหวัด

ปทุมธานี 

52,000 

16 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

อ.จิระศักดิ์  สังเมฆ การศึกษาวิเคราะห์แนวคิด

อาชญาวิทยาลัณฑวิทยาใน

พระไตรปิฎก 

32,000 

17 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

อ.ดอน  สุขศรีทอง การพัฒนาระบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายวิชาการ มหาวทิยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์                

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

50,000 

18 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

อ.นเรศมันต์ เพชรนาจักร 

 

 

 

ความรู้สึกทางจริยธรรมและ     

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

62,000 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

19 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

อ.ประกาศติ  ประกอบผล 

 

การติดตามผลผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี    

ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์             

ในพระบรมราชูปถัมภ์              

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

20 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

อ.วิภาพร  ตัณทสวัสดิ์ ความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการที่มีต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิต      

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์              

ในพระบรมราชูปถัมภ์                      

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

21 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

อ.ชาญชัย จติรเหลา่อาพร 

 

ภาวะผูน้ําองค์กรของอธิการบดี 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

27,500 

22 คณะวทิยาการจัดการ 

 

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุน้เคย 

 

การใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

ในธุรกิจของผู้เข้ารับการบ่ม

เพาะในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ในสถาบันอุดมศึกษา 

49,150 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

82 

                                    Annual  Report  2009  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University     

 

                 

                                                                                                                            

รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุลนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

23 คณะวทิยาการจัดการ 

 

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 

 

การพัฒนาระบบประเมิน

สมรรถนะของบุคลากรสาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

50,000 

24 คณะวทิยาการจัดการ 

 

ผศ.ดร.สิทธิ์  ธีรสรณ์ สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

และผลทางการบริหารจัดการ 

ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธาน ี

37,500 

25 คณะวทิยาการจัดการ ผศ.อาภา  ไสยสมบัต ิ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อราคาทองคําแห่งประเทศไทย 

20,000 

26 คณะวทิยาการจัดการ 

 

อ.ธันยธร  ติณพร ความรู้ด้านโลจิสติกส์ของ

พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 

โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

36,000 

27 คณะวทิยาการจัดการ 

 

อ.นฤพันธ์  อาชาไกรสร การติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์            

ในพระบรมราชูปถัมภ์                   

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

28 คณะวทิยาการจัดการ 

 

อ.พวงเพชร  สุขประเสริฐ 

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   

รถสาธารณะ กรณีศกึษา

ประชากรที่อาศัยในเขตจังหวัด

ปทุมธานี 

27,000 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุลนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

29 คณะวทิยาการจัดการ 

 

อ.วรีรัตน ์ สัมพัทธ์พงศ์ การศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธาน ี

ตอ่บทบาทของคณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

30,400 

30 คณะวทิยาการจัดการ 

 

อ.ศิริพงษ ์ ฐานม่ัน สถานภาพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

20,000 

31 คณะวทิยาการจัดการ 

 

อ.อุบล  ไม้พุม่ การศึกษาความพึงพอใจของ

หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

จากคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

32 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ การตรวจสอบแบคทีเรีย Literia 

monocytogenes  ในกุ้งแช่แข็ง 

ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ 

20,000 

33 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

แฟ้มสะสมงานบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

45,000 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุลนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

34 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ผศ.สุนันท์  สุดใจ การคัดเลือกจุลินทรีย์ในน้ําหมัก

ชีวภาพเพื่อใช้ในการบําบัดน้ําเสีย 

50,000 

35 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.ชญาดา  วีระพันธ์ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ืองการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์

ด้วยโปรแกรม Publisher 2007 

20,000 

36 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.ดร.พิทยา  ถกลภักดี การศึกษาความพึงพอใจของ

หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตจาก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

20,000 

37 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.ดร.สรวง  สมานหมู่ การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ 

ของสารไอโซลูมินอลและสารลู

มินนอลชนิดใหม่ เพื่อใช้เป็นสาร

ติดฉลากเคมิลูมิลูมิเนสเซนต์และ

ฟลูออเรสเซนต์ของโปรตีนและ 

ดีเอ็นเอ 

160,000 

38 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ การผลิตเอทานอลจากกากปาล์ม 45,000 

39 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.รัตถชล  อ่างมณี การกําจัดแอมโมเนียและไนไตรต์

ในน้ําโดยใช้หินพัมมิส 

40,000 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุลนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

40 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.สัญชัย  มีหนองหว้า ระบบการประเมินการบ้านผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต 

37,500 

41 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

อ.เอื้อมพร  รัตนสิงห ์ การติดตามผูส้ําเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

20,000 

42 บัณฑิตวิทยาลัย อ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ การติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์            

ในพระบรมราชูปถัมภ์                    

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

16,000 

43 บัณฑิตวิทยาลัย อ.ดร.ปิยะวรรณ  เลศิพานชิ 

 

การสํารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการของสํานักงาน    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์                 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

10,000 

44 ศูนยก์ารศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

อ.กาญจนา  ดิฐชัยพงศ์ การศึกษาความพึงพอใจของ

หัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานของผูส้ําเร็จการศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

22,500 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุลนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

45 ศูนยก์ารศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

อ.กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน การติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์            

ในพระบรมราชูปถัมภ์             

ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

22,000 

46 ศูนย์การศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

อ.สรรเสริญ  หุ่นแสน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

25,000 

47 ศูนยก์ารศึกษาสระแกว้ 

 

อ.วรภร  อิ่มเย็น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ศูนย์สระแก้ว 

20,000 

48 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

นางราตรี  มีสมบัติ การติดตามผลผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ปีการศึกษา 2550 - 2551 

47,500 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อ – นามสกุลนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จํานวนเงิน 

(บาท) 

49 สํานักงานอธิการบดี 

 

น.ส.กรรณกิาร์ พรหมณ์สําราญ 

 

 

การพัฒนาระบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานของบุคลากร    

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์                

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

50,000 

50 สํานักงานอธิการบดี 

 

น.ส.ฉววีรรณ ศีละวรรณโณ 

 

 

การพัฒนาระบบประเมิน

สมรรถนะของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

50,000 

รวมจํานวนเงินที่สนับสนุน  50  โครงการ 1,862,050 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 17  แสดงจํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 

                   แห่งชาต ิ (งบแผ่นดิน)  ประจําป ี2552 
 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ระยะเวลาทําการวจัิย 

 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ประเพณีการแต่งงานของชาว

ไทพวน ตําบลหินปัก อําเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ผศ.จารึก  สงวนพงษ ์  

คณะมนุษยศาสตร์     

และสังคมศาสตร์ 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

760,000 

2 ศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน

ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

รศ.วรุณี  เชาว์สุขุม   

คณะวิทยาการจัดการ 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

780,000 

3 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตเทศบาล

และนอกเขตเทศบาล ของ

จังหวัดในภาคกลางของ

ประเทศไทยปี 2552 

อ.ชวาลา  ละวาทนิ   

คณะวิทยาการจัดการ 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

830,000 

4 การประยุกต์เทคนิค

มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ 

เพื่อตรวจสอบแบคทีเรีย 

ในอาหารทะเลแช่แข็ง 

ผศ.ดร.นฤมล  

ธนานันต์  สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

500,000 

5 แป้งเค้กเนยแช่เย็นสําเร็จรูป

ปราศจากกลูเตน 

ดร.น้ําฝน  ศีตะจิตต ์  

คณะวิทยาศาสตร์     

และเทคโนโลยี 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

286,000 

6 แนวทางการพัฒนาบทบาท

ของโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

อ.จิตเจริญ  ศรขวัญ 1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

500,000 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ – นามสกุล

นักวิจัย 

ระยะเวลาทําการวจัิย 

 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

7 โครงการวิจัยการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครู 

ผศ.ดร.อรสา   

โกศลานันทกุล 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

500,000 

8 ผลกระทบส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของประเทศ  

ปี 2546 – 2549 ต่อ 

จังหวัดในภาคกลาง 

ผศ.ดร.เจษฎา  

ความคุน้เคย 

 

1 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

966,000 

9 ชุดโครงการและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการความ

ปลอดภัยด้านอาหารและ

เกษตรในจังหวัดปทุมธานี 

และเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์   

มฤครัฐอินแปลง 

2 ปี 0 เดือน (1 ต.ค. 51 

- 30 ก.ย. 52) 

 

1,040,600 

รวมจํานวนเงินที่สนับสนุน  9  โครงการ 6,162,600 

 

จากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2552  ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทาง 

สังคมในแขนงวิชาต่าง ๆ สู่ชุมชนและท้องถิ่น  โดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี  โดยสามารถต่อยอดองค์ความรู้ 

เหล่านี้เพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป  ซึ่งงานวิจัยโครงการต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2552 ได้มีความครอบคลุมทั้ง 

ด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รวมท้ังยังมีการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์  

อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  ทั้งยังมีผลดําเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  

เป็นไปตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ได้กําหนดไว้ 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 

 

เป้าประสงค์ 

 

 ใหบ้ริการทางวิชาการแกส่ังคมอยา่งมคุีณภาพ  คุณธรรม  ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชนและทอ้งถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

 ผลการดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาท้องถิ่น

แบบยั่งยืน  ในปี 2552  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ือง และตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  โดยได้ดําเนินการโครงการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ แกน่ักเรียน  นักศกึษา  หน่วยงานภายนอกชุมชน

ท้องถิ่นและประชาชนโดยทั่วไป  และได้รับความร่วมมือจากการจัดโครงการต่าง ๆ จากผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี   
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทั้งนี้นอกจากการเผยแพร่ความรู้ในสาขาต่างๆแก่สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังมีนโยบายที่สําคัญในการเผยแพร่ความรู้ในแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริอีกทางหนึ่ง  โดยมีการดําเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถบรรลุเป้าประสงค์ 

ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม  ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  ซึ่งในปี 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 

ราชูปถัมภ์  ไดจั้ดโครงการบริการวชิาการใหแ้ก่สั งคม  โดยมกีารดําเนินงานแยกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้   

1.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จํานวน  22  โครงการ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  จํานวน  56  โครงการ 

รวมโครงการที่มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  ไดจั้ดโครงการบริการวชิาการใหแ้กส่ังคม

จํานวนทั้งสิ้น  78 โครงการ รายละเอียดดังนี้  
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 18  แสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จํานวน  22  โครงการ 

ลําดับ โครงการ  เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

1 โครงการตามรอยเท้าพ่อ...เศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา 

นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 2 จํานวน  

50 คน 

9 – 11 มี.ค. 52 

2 โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อการเรียนการสอน เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ข้าราชการครูประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จํานวน  30 คน 

18 – 20 มี.ค. 52 

3 โครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริ พระราชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต 

นักเรียนและอาจารย์ผู้ควบคุม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ ลําลูกกา จํานวน  

25 คน 

19 – 20 มี.ค. 52 

4 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

สู่ความพอเพียง” รุ่นที่ 1 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์            

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จํานวน  

60 คน 

20 – 22 เม.ย. 52 

5 โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่ัว 

ข้าราชการครูประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา จํานวน 30 คน 

22 – 24 เม.ย. 52 

6 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

สู่ความพอเพียง” รุ่นที่ 2 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์  จํานวน  

60 คน 

27 – 29 เม.ย. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ  เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

7 โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อการนําเสนอข้อมูล เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ข้าราชการครูประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา จํานวน 30 คน 

27 – 29 เม.ย. 52 

8 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

สู่ความพอเพียง” รุ่นที่ 3 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  จํานวน  60 คน 

18 – 20 พ.ค. 52 

9 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

หมู ่6 พัฒนา ต.เชียงรากน้อย 

อ.บางปะอนิ   จ.พระนครศรีอยุธยา 

 จํานวน  50 คน 

14 ก.ค. 52 

10 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์       

จํานวน  20 คน 

23 ก.ค. 52 

11 โครงการอบรมการเพาะเห็ดและ 

การแปรรูปเห็ด 

กลุ่มนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

โรงเรียน อ.ประจันตคาม       

จ.ปราจีนบุรี จํานวน  40 คน 

26 ก.ค. 52 

12 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุม่เกษตรกรและเยาวชนใน

จังหวัดปทุมธาน ี  จํานวน     

40 คน 

11 ส.ค. 52 

13 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุม่เกษตรกรและเยาวชนใน

จังหวัดสระแกว้  จํานวน  40 คน 

13 ส.ค. 52 

14 โครงการฝึกอบรม เร่ือง อบรมฐานข้อมูล

พรรณไม้ 

ครู สังกัดโรงเรียนในโครงการ

พระราชดําริ จํานวน  60 คน 

22 - 23 ส.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ  เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  

น้ําหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามรอยพระราชดําริ 

คณาจารย์ นักศกึษา เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ บุคลากรต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมไปถึงองค์การบริหารส่วน

ตําบล โรงเรียน สมาคมแม่บ้าน 

ในเขตจังหวัดปทุมธาน ีและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน  50 คน 

2 ก.ค. 52 

16 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์และบ้านน้ําอ้อม 

จังหวัดสระแก้ว ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นักเรียนระดับประถมศกึษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บ้านน้ําออ้ม จังหวัดสระแกว้    

จํานวน  50 คน 

31 ก.ค. 52 

17 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว   

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนระดับประถมศกึษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

การบนิไทย จังหวัดสระแกว้    

จํานวน  50 คน 

30 ก.ค. 52 

18 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 

ที่อยู่ในโครงการพระราชดําริ

ของจังหวัดนครนายก 

จํานวน  50 คน 

21 - 24 ก.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ  เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่จบการศึกษา   

ในปีการศึกษา 2551 จํานวน  

50 คน 

4 – 5 ก.พ. 52 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่จบการศึกษา   

ในปีการศึกษา 2551 จํานวน  

137 คน 

2 – 3 มี.ค. 52 

21 โครงการ ตามรอยพระยุคลบาท (รุ่นที่ 1) นักเรียนโรงเรียนเชียงรากน้อย 

จํานวน  50 คน 

19 – 20 ม.ค. 52 

22 โครงการ ตามรอยพระยุคลบาท (รุ่นที่ 2) นักเรียนโรงเรียนวัดคุณหญิง 

ส้มจีน จํานวน  50 คน 

27 – 28 ม.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ตารางที่ 19  แสดงโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  จํานวน  56  โครงการ 

ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

1 โครงการ ตามรอยพระยุคลบาท (รุ่นที่ 1) นักเรียนโรงเรียนเชียงรากน้อย 

จํานวน  50 คน 

19 – 20 ม.ค. 52 

2 โครงการ ตามรอยพระยุคลบาท (รุ่นที่ 2) นักเรียนโรงเรียนวัดคุณหญิง 

ส้มจีน จํานวน  50 คน 

27 – 28 ม.ค. 52 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่จบการศึกษา   

ในปีการศึกษา 2551 จํานวน  

50 คน 

4 – 5 ก.พ. 52 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ

ผลิตไบโอดีเซลชุมชน 

ประชาชนในชุมชนบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ จํานวน  30 คน 

14 ก.พ. 52 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และการรักษาโรคเร้ือนให้กับสุนัข 

ประชาชนท่ัวไป จํานวน  39 คน 14 ก.พ. 52 

6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ           

การจัดการน้ําเสียชุมชน ด้วยการใช้     

บ่อดักไขมันและน้ําหมักชีวภาพ 

ประชาชน ชุมชนหมู ่6 พัฒนา  

นักเรียนและผู้สนใจที่อาศัยรอบ

มหาวิทยาลัย จํานวน  70 คน 

ก.พ. – ก.ค. 52 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่จบการศึกษา   

ในปีการศึกษา 2551 จํานวน  

137 คน 

2 – 3 มี.ค. 52 

8 โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม ้  

เงิน – ทอง ครั้งที่ 1 

กลุ่มแม่บ้าน อบต.ลําไทร       

ต.ลําไทร อ.ลําลูกกา            

จ.ปทุมธานี  จํานวน  137 คน 

16 มี.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

9 โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อการเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ข้าราชการครูประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จํานวน  30 คน 

18 – 20 มี.ค. 52 

10 โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม ้  

เงิน – ทอง ครั้งที่ 2 

กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่        

อบต.ระแหง จํานวน  20 คน 

30 มี.ค. 52 

11 โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ข้าราชการครูประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จ.ปทุมธานี 

ข้าราชการครูประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จํานวน  30 คน 

22 – 24 เม.ย. 52 

12 โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อนําเสนอข้อมูลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

ข้าราชการครูประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา จํานวน  30 คน 

27 – 29 เม.ย. 52 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ

สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Publisher 2003 

ประชาชนชุมชนไผเ่ขยีว ถนน

พหลโยธิน ตําบลเชียงรากน้อย 

อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นักเรียน 

หรือบุคคลท่ัวไปที่สนใจและ

อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัย 

จํานวน  31 คน 

28 – 29 เม.ย. 52 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : อาชีพ

เสริมทางการเกษตร (การทําดอกไม้สด 

อบแห้ง) 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน  

กลุ่มอาชีพในท้องถิ่น จํานวน  

20 คน 

23 - 24 พ.ค. 52 

15 โครงการอบรมวิชาชีพประดิษฐ์ต้นไม ้   

เงิน – ทอง ครั้งที่ 3 

กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่     

อบต.คลองสี่ จํานวน  20 คน 

28 พ.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : แปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร (ผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์) 

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน  

กลุ่มอาชีพ ข้าราชการครูและ

ประชาชนท่ัวไป จํานวน  20 คน 

30 – 31  พ.ค. 52 

17 โครงการตามแนวพระราชดําริ : โครงการ

หญ้าแฝก 

กลุ่มเกษตรกร หน่วยงาน อบต.  

และประชาชนท่ัวไป จํานวน   

10 คน 

31  พ.ค. 52 

18 รายงานสรุปผลโครงการอบรมและศึกษา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประชาชนในตําบลลําไทร  

จํานวน  50 คน 

2 - 3 มิ.ย. 52 

19 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ

นักเรียน 

นักเรียน จํานวน  45 คน 4 - 5 มิ.ย. 52 

20 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้าน

คณิตศาสตร์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

จังหวัดปทุมธาน ีเขต 1 และ  

เขต 2 จํานวน 40 คน 

13 มิ.ย. 5 2 

21 โครงการถวายความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารแด่พระภิกษุและสามเณร   

ของวัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร 

พระภิกษุและสามเณร จํานวน 

45 คน 

21 ม.ิย. – 12 ก.ค. 52 

 

 

22 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

หมู ่6 พัฒนา ตําบลเชียง        

รากน้อย อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน  50 คน 

มิ.ย. –  ก.ย.  52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

23 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์     

จํานวน  20 คน 

มิ.ย. –  ก.ย.  52 

 

 

24 โครงการอบรมการเพาะเห็ดและ        

การแปรรูปเห็ด 

กลุ่มนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

โรงเรียนประจันตคาม           

จ.ปราจีนบุรี  จํานวน  40 คน 

ม.ิย. –  ก.ย.  52 

 

 

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ

ทําสบู่และแชมพูสมุนไพร 

บุคคลท่ัวไป จํานวน  40 คน 1 ก.ค. 52 

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  

น้ําหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามรอยพระราชดําริ 

คณาจารย์ นักศกึษา เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ บุคลากรต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมไปถึงองค์การบริหารส่วน

ตําบล โรงเรียน สมาคมแม่บ้าน 

ในเขตจังหวัดปทุมธาน ีและ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน  50 คน 

2 ก.ค. 52 

27 โครงการปันความรู้ภาษาอังกฤษแก่เด็ก

ด้อยโอกาสในสถานพินิจบ้านปากเกร็ด 

เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนบ้านปากเกร็ด 

จํานวน  30 - 40 คน 

10 - 17 ก.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

28 โครงการค่ายอบรมห้องเรียนธรรมชาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

บริเวณจังหวัดปทุมธานแีละ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน 40 คน 

13 ก.ค. 52 

29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อม

บํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 

บุคคลผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

ท่ัวไปที่มีความสนใจ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด

คุณหญิงส้มจีน จํานวน 20 คน 

13 – 14 ก.ค. 52 

30 โครงการสนุกรู้ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา บริเวณจังหวัด

ปทุมธานแีละจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 จํานวน  104 คน 

16 – 17 ก.ค. 52 

31 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะผูน้ํา

ยุคใหม่ 

ผู้ปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธาน ีอยุธยา สระบุรี 

 จํานวน  40 คน 

18 ก.ค. 52 

32 โครงการฝึกอบรมการอบรมเศรษฐกิจ

ชุมชน 

กลุ่มศิษย์เก่าและประชาชน

ท่ัวไป จํานวน  30 คน 

18 ก.ค. 52 

33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       

Linux Administrator 

 

บุคลากรในหน่วยงานราชการ

ภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากร

ของบริษัทเอกชน และนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน   

12 คน 

20 - 23 ก.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

34 โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ 

 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 

ที่อยู่ในโครงการพระราชดําริ

ของจังหวัดนครนายก 

จํานวน  50 คน 

21 - 24 ก.ค. 52 

35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ 

 

อาจารย์สอนระดับมัธยมศึกษา  

และศูนย์ฝึกอบรม ในเขตจังหวัด

ปทุมธาน ีและจังหวัด          

พระนครศรีอยุธยา 

จํานวน  30 คน 

22 ก.ค. 52 

36 โครงการเผยแพร่ความรู้การทํานาเกษตร

อินทรีย์ 

เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

จํานวน  20 คน 

23 - 29 ก.ค. 52 

37 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ประชาชนท่ัวไป จํานวน  80 คน 24 ก.ค. 52 

38 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Windows 

และโปรแกรม Microsoft Office 

บุคคลท่ัวไปหรือผู้สนใจ 

จํานวน  47 คน 

25 ก.ค. 52 

39 โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

(E.Q.) 

นักเรียน จํานวน  40 คน 28 ก.ค. 52 

40 โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการให้

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ชุมชน

แฟลตดินแดง 

ชุมชนเขตราชเทว ีพญาไท  

กรุงเทพมหานคร จํานวน      

50 คน 

29 ก.ค. 52 

41 โครงการอบรมและศึกษาโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ “เศรษฐกิจ

พอเพียง” 

กลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่าและ

ประชาชนท่ัวไป จํานวน  50 คน 

29 - 30 ก.ค. 52 
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ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

42 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว   

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนระดับประถมศกึษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

การบนิไทย จังหวัดสระแกว้    

จํานวน  50 คน 

30 ก.ค. 52 

43 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์และบ้านน้ําอ้อม 

จังหวัดสระแก้ว ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นักเรียนระดับประถมศกึษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บ้านน้ําออ้ม จังหวัดสระแกว้    

จํานวน  50 คน 

31 ก.ค. 52 

44 โครงการฝึกอบรม เร่ือง อบรมฐานข้อมูล

พรรณไม้ 

ครู สังกัดโรงเรียนในโครงการ

พระราชดําริ จํานวน  60 คน 

ก.ค. – ก.ย. 52 

45 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

กลุม่เกษตรกรและเยาวชนใน

จังหวัดปทุมธานี  จํานวน  40 คน 

ก.ค. – ก.ย. 52 

46 โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

กลุม่เกษตรกรและเยาวชนใน

จังหวัดสระแกว้  จํานวน  40 คน 

ก.ค. – ก.ย. 52 

47 โครงการฝึกอบรมการทําบัญชีครัวเรือน ประชาชนในทอ้งถิ่น อบต.ลําไทร   

จํานวน  100 คน 

7 และ 11 ส.ค. 52 

48 โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ

พอเพียงในชนบท เร่ือง “การประดิษฐ์ของ

เล่นจากวัสดุเหลือใช้” 

ครู  นักเรียนและผูส้นใจท่ัวไป 

จํานวน  50 คน 

10 ส.ค. 52 

49 โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจ

พอเพียงในชนบท เร่ือง “การประดิษฐ์ของ

เล่นจากวัสดุเหลือใช้” 

ครู  นักเรียนและผูส้นใจท่ัวไป 

จํานวน  50 คน 

11 ส.ค. 52 
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ลําดับ โครงการ เป้าหมาย วัน/เดือน/ปี 

50 โครงการอบรมการเปิดโลกทัศนภ์าษา 

คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์สูชุ่มชน 

นักเรียนและบุคคลท่ัวไปที่สนใจ   

ในชุมชนบา้นครัวและละแวก

ใกลเ้คยีงเขตราชเทว ีพญาไท 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน 

13 ส.ค. 52 

51 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เคร่ืองยนต์เล็กสําหรับเกษตรกร 

เกษตรกรในเขตพื้นที่ หมู ่6 ตําบล

ห้วยทราย อําเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี จํานวน  50 คน 

14 ส.ค. 52 

52 สรุปโครงการอบรมความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับเซรามิกซ์ให้กับโรงเรียนมัธยม 

นักเรียนและผู้สนใจ จํานวน   

30 คน 

14 ส.ค. 52 

53 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาฐานข้อมูล

ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคล

ท่ัวไปที่สนใจ จํานวน 20 คน 

21 ส.ค. 52 

54 โครงการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผัก

และผลไม ้

บุคคลท่ัวไปในชุมชนเพชรบุรี 

ซอย 5 และละแวกใกล้เคียง 

เขตราชเทวี พญาไท 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน      

30 คน 

26 ส.ค. 52 

55 สรุปโครงการบริการวิชาการสู่องค์กร

บริหารส่วนตําบล เร่ือง “การบริหารสู่

ความสําเร็จ” 

บุคลากรในหน่วยงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

จังหวัดปทุมธาน ีและบุคคลที่

สนใจท่ัวไป จํานวน  30 คน 

29 ส.ค. 52 

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง   

“การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน” 

สําหรับครูเครือขา่ยคณะครุศาสตร์ 

ครูเครือข่ายคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธาน ี จํานวน        

100 คน 

15 ก.ย. 52 
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 ผลจากการดําเนนิงานตามโครงการ  ประจําปี  2552  สรุปไดว้า่  มีการจัดโครงการบริการวชิาการ  จํานวน

ทั้งหมด  78  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

1.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จํานวน  22  โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ    จํานวน     13   โครงการ   

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        จํานวน    5     โครงการ   

3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        จํานวน    4     โครงการ   

2. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  จํานวน  56  โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        จํานวน    19    โครงการ   

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        จํานวน    8     โครงการ   

3.  คณะวิทยาการจัดการ          จํานวน    8     โครงการ   

4.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร         จํานวน    4      โครงการ   

5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         จํานวน    5     โครงการ   

6.  คณะครุศาสตร์          จํานวน    1      โครงการ   

7.  ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร         จํานวน    3     โครงการ   

8.  สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ    จํานวน    8     โครงการ   
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                                                                                การจัดโครงการบริการวิชาการ  สํานัก 

                                                                        ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจะเป็น 

                                                                        หน่วยงานหลักที่ดําเนนิการ และยังมคีณะตา่งๆ  

                                                                      ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการที่มีความ 

                                                                        หลากหลายรูปแบบ  เพื่อตอบสนองความ 

                                                                        ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  ในลักษณะ 

                                                                        การดําเนินการ  กลุ่มเป้าหมาย  และพื้นที่ 

                                                                        ดําเนินการที่แตกต่างกัน  มีความครอบคลุม 

ทั้งในเน้ือหาสาระ  กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่  ทั้งน้ีโดยเพ่ือให้เกิดผลการพัฒนาที่ดีต่อผู้รับบริการและเป็นไปตาม 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ที่เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  นักศึกษา  ประชาชน  ข้าราชการ   

บุคลากร กลุ่มเกษตรกรและชาวบ้าน   

ผลจากการประเมินการดําเนินการโครงการ ประจําปี 2552  พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  

ความเข้าใจ  ในเร่ืองที่อบรมอยู่ในระดับดีมาก  ผู้ เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการใน 

ด้านกระบวนการ  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและด้าน 

คุณภาพการให้บริการในระดับดีมาก นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ระบุว่า ได้มีการนําความรู้จาก 

การฝึกอบรมไปใช้ประโยชน ์ โดยการเผยแพร่มากที่สุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

เป้าประสงค์   

 

 มีความสามารถในการส่งเสริมพัฒนา  อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสร้างและรักษา 

ทุนทางสังคม   

 

                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

                                                           ได้ตระหนักถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทยมาโดยตลอด   

                                                           จึงมีการส่งเสริม  สนับสนุน  สืบสาน ให้มีการจัดโครงการต่าง ๆ  

                                                           ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่ง 

                                                           การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   

                                                           ประเพณีที่ดีงามและสร้างงานศิลป์ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ 

                                                           และระดับนานาชาติต่อไป   

 

 

  
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

107 

                                    Annual  Report  2009  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University     

 

                 

                                                                                                                            

รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ซึ่งในปี 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ว ไ ล ย อ ล ง ก รณ์  ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์   

ไดด้ําเนนิการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 

และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รวมถึงอนุรักษ์และ 

สืบทอดศลิปวัฒนธรรมไทยท้ังในด้านขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย ด้านดนตรี  นาฏศิลป์ และด้าน 

ภูมิปัญญาไทย  เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

ให้มีความสามารถในการส่งเสริมพัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม  

โดยมกีารดําเนนิการโครงการทั้งสิ้น  63  โครงการ  ดังนี้ 
 

   ตารางที่ 20  แสดงโครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2552 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

2 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมชาติ 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

3 โครงการงานวิจัยทางวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

5 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

ในประเทศ และต่างประเทศ 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

6 โครงการจัดประกวดมารยาทไทย

และศิลปวัฒนธรรมไทย 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

7 โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52 

8 โครงการจัดกิจกรรมทําบุญ

ทอดกฐินสามัคค ี

สํานักศิลปวัฒนธรรม 9 พ.ย. 51 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

9 โครงการจัดการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับ 

ผู้บริหาร และคณะมหาวิทยาลัย

เจียงซี นอร์มอล 

สํานักศิลปวัฒนธรรม 28 พ.ย. 51 

10 โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ “ธรรมะ

กับการปฏิบัติตนของวัยรุ่น” 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พ.ย. 51 – 31 ก.ค. 52 

11 โครงการพัฒนทางด้านจริยธรรม

ของเยาวชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พ.ย. 51 – 31 ก.ค. 52 

12 โครงการประกวดวาดภาพ

ประเพณีและเทศกาลของไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พ.ย. 51 – 31 ก.ค. 52 

13 โครงการประกวดแ อนิเมช่ันเร่ือง 

วัฒนธรรมไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พ.ย. 51 – 31 ก.ค. 52 

14 โครงการทําบุญปีใหม ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ม.ค. 52 

15 โครงการสานฝันปันน้ําใจเพื่อน้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มี.ค. 52 

16 โครงการศิลปะการเพ้นท์เล็บ สํานักศิลปวัฒนธรรม ม.ค. - มี.ค. 52 

17 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และสร้าง

ฐานข้อมูลพื้นฐาน 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ม.ค. - มี.ค. 52 

18 โครงการบรรเลงและแสดงดนตรี

นาฏศิลป์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ธ.ค. 51 - มี.ค. 52 

19 โครงการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ธ.ค. 51 - มี.ค. 52 

20 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ค. 52 

21 โครงการทําบุญคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ม.ค. 52 

22 โครงการรับบัณฑิตกลับบ้าน

สิ่งแวดล้อม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ม.ค. 52 – ก.พ. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

23 โครงการจัดนิทรรศการเจ้าฟ้า

วิชาการเร่ือง เทคโนโลยีเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ม.ค. 52  

24 โครงการจัดทําวารสารวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 14 – 17 ก.พ. 52  

25 โครงการจัดนิทรรศการวันเจ้าฟ้า สํานักศิลปวัฒนธรรม 14 – 17 ก.พ. 52  

26 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก

กําพร้า 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ก.พ. – มี.ค. 52 

27 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ก.พ. – มี.ค. 52 

28 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ก.พ. – มี.ค. 52 

29 โครงการจัดกิจกรรมอบรมการทํา

ขนมไทย 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ก.พ. – มี.ค. 52 

30 โครงการอบรมด้านดนตรี - 

นาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม

ไทย 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ก.พ. – มี.ค. 52 

31 โครงการอบรมการทําอาหารไทย สํานักศิลปวัฒนธรรม ก.พ. – มี.ค. 52 

32 โครงการจัดอบรมปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ก.พ. – มี.ค. 52 

33 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม ก.พ. – มี.ค. 52 

34 โครงการอบรมจริยธรรม สําหรับ

นักศึกษา สาขาวทิยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

มี.ค. – มิ.ย. 52 

35 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ไทย

ภูมิใจปัญญาแห่งแผ่นดิน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี.ค. – ส.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

36 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี

สงกรานต์ 

สํานักศิลปวัฒนธรรม เม.ย. 52 

37 โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผู้อาวุโส  

วันปีใหม่ไทย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

เม.ย. 52 

38 โครงการรดน้ําดําหัววันสงกรานต ์ ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพมหานคร เม.ย. 52 

39 โครงการประเพณีสงกรานต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม.ย. 52 

40 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ศูนยก์ารศึกษาสระแกว้ เม.ย. 52 

41 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ให้กับนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พ.ค. – ก.ค. 52 

42 โครงการบูชาครูชาวสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

พ.ค. – ก.ค. 52 

43 โครงการประกวดร้องเพลงสตริง คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ พ.ค. – ก.ค. 52 

44 โครงการบายศรีสู่ขวัญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มิ.ย. 52 

45 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มิ.ย. 52 

46 โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มิ.ย. 52 

47 โครงการสืบสานวัฒนธรรม      

วันไหว้ครู 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

มิ.ย. 52 

48 โครงการวันไหว้ครู ศูนยก์ารศึกษาสระแกว้ มิ.ย. 52 

49 โครงการวันไหว้ครู ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพมหานคร มิ.ย. 52 

50 โครงการแห่เทียนพรรษา ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพมหานคร ก.ค. 52 

51 โครงการคุณธรรมนําชีวิต ศูนยก์ารศึกษากรุงเทพมหานคร ก.ค. 52 

52 โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.ค. 52 

53 โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก.ค. 52 

54 โครงการงานกีฬาพื้นบ้านภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก.ค. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 

55 โครงการออกค่าย อาสาพัฒนา

และบําเพ็ญประโยชน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.ค. 52 

56 โครงการแสดงผลงานศิลปกรรม

และเคร่ืองป้ันดินเผา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ก.ค. – ส.ค. 52 

57 โครงการไหว้ครูดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ก.ค. – ส.ค. 52 

58 โครงการวันแม่ ศูนยก์ารศึกษาสระแกว้ ส.ค. 52 

59 โครงการประกวดผลงาน

ศิลปหัตถกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ส.ค. 52 

60 โครงการทําบุญเลี้ยงพระถวาย

เป็นพระราชกุศล 77 พรรษา   

มหาราชินี 

สํานักศิลปวัฒนธรรม ส.ค. 52 

61 โครงการสายใยรักบัณฑิต     

คหกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ก.ย. 52 

62 โครงการวันลอยกระทง ศูนยก์ารศึกษาสระแกว้ ก.ย. 52 

63 โครงการทัศนศึกษาปลูกจิตสํานึก  

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ก.ย. 52 
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                                                   ผลการ ดํา เนิ นการตามประ เ ด็น  

                                                                                      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                                                                        ประจําปี 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                                        วไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์    

                                                                        สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                                                                        ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ไดต้ระหนักในความสําคัญ 

                                                                        ที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  จงึสนับสนุน 

                                                                                    ใหน้ักศกึษา  คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา 

 

ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น 

เอกลักษณข์องชาตไิทย เชน่ การไหวค้รูและอื่น ๆ  

ซึ่งมีการจัดโครงการทั้งหมด  จํานวน  63  

โครงการ  โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ข้าร่วม 

โครงการอยูใ่นระดับดีมาก  ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

113 

                                    Annual  Report  2009  Valaya  Alongkorn  Rajabhat  University     

 

                 

                                                                                                                            

รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การจัดโครงการด้านการทํานุ บํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม  ได้มีระบบกลไกในการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม  กล่าวคือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มี 

การกําหนดจุดมุง่หมายและมีการวางแผนท่ีชัดเจน   

สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและมีแผนงานรองรับ   

มีการกําหนดกจิกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ 

สอดคล้องกับการวางแผนงานและยังมีการ 

ดําเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภารกิจ 

ด้านอ่ืน ๆ  โดยมีการส่งเสริมและดําเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังมี 

การกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ  ซึ่งทําให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง     
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รายงานประจําป ี 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารและการจัดการภายในองค์กร 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคก์ร  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

                                                                ใน ปี  2552 เ พื่ อการขับ เค ลื่ อน ยุทธศาสตร์  

                                                        ใหบ้รรลุเป้าหมาย  ประสบผลสําเร็จ  สูจุ่ดมุ่งหมายสูงสุด   

                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

                                                   จึงได้กําหนดตัวชี้วัดภายในข้ึนมาเพื่อเป็นการกําหนดเกณฑ์ 

                                                        การประเมินตนเอง  โดยมีหน่วยงานภายในเป็นผู้กําหนด 

                                                        ตัวชี้วัดที่เหมาะสม  ซึ่งจะสามารถเข้าใจบริบทของ 

                                                   การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีและ  

                                                   มีคณะกรรมการในการพิจารณาความเหมาะสม ทําให้  

                                                                    เกิดผลการประเมินที่เหมาะสม  เที่ยงธรรมเหมาะสมกับ 

                                                                    สภาพแวดล้อมและสามารถเข้าใจในปัญหาอุปสรรคที่ 

                                                                     

เกิดขึ้นในการกําหนดเกณฑ์มากที่สุดและ 

หนว่ยงานภายในการกําหนดเกณฑ์มากที่สุด   

และหน่วยงานภายในสามารถทราบถงึผลการ 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน 

เป็นอย่างด ี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหนว่ยงาน 

และองค์กร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                                                  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยัง ได้ รับ  

                                                                                    การประเมินจากภายนอก  ทั้งหน่วยงาน 

                                                                                    ราชการ  องค์การมหาชน  ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

                                                                                          กลางระดับประเทศ  อาทิเช่น  สํานักงาน 

                                                                                             คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

                                                                                    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ 

                                                                                    การศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) สํานักงาน 

                    คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานัก 

                    งบประมาณ (สงป.) เขา้มามบีทบาทในการร่วม  

                                                                                    กําหนดเกณฑซ์ึ่งเป็นเกณฑม์าตรฐานกลางใน 

                    การประเมินสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

                                                                                    และเกณฑก์ารประเมนิที่กําหนด โดยพจิารณา 

                                                                                    จากภารกิจที่สําคัญ  นโยบายของรัฐบาล  

                                นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาและบทบาท 

                                                                                    หน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                                                                                    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

                                                                 ในพระบรมรา ชูปถัมภ์   มีการติดตาม  

                                                                            ประเมินผลการปฏิบัติราชการการใช้จ่ายเงิน 

                                                                      งบประมาณ  การเบิกจ่าย  ความโปร่งใส   

                                                                        ความคุ้มค่าของการนําเงินไปใช้ประโยชน์  

                                                                        เมื่อการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยได้ 

                                                                          ถึงวาระหมดปีงบประมาณสิ้นปีการศึกษา 

                                                                   มหาวิทยาลัยจะได้รับผลการประเมินใน 

                                                                                    การปฏิบัติราชการ 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2551 

 

                                                                                ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย 

                                                                       ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                                                     ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

           ภาย ในตามองค์ ป ร ะกอบ คุณภาพของ  

          สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน   

             9 องคป์ระกอบ 43 ตัวบง่ชี้  ซึ่งมผีลการประเมนิ 

            ดังนี้ 

                                                                              ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ค่าเฉลี่ย  2.13  เมื่อพิจารณาตามระบบ พบว่า ปัจจัยนําเข้าคุณภาพอยู่ในระดับ ยังไม่ได้คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 1.50  

กระบวนการคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉลี่ย  2.33 และผลผลิต คุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.08   

ผลการประเมนิรายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องคป์ระกอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดมีาก จํานวน 1 องค์ประกอบ  

คือ ด้านการบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.00) องค์ประกอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับด ีจํานวน 3 องค์ประกอบ  

คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ (ค่าเฉลี่ย 2.33, 2.25 และ 2.22 ตามลําดับ) 

องค์ประกอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  จํานวน  4  องค์ประกอบ คือ ด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษา (ค่าเฉลี่ย 2.00, 1.80, 2.00 และ 1.67 ตามลําดับ) และองคป์ระกอบที่มีคุณภาพอยูใ่นระดับยังไมไ่ดคุ้ณภาพ  

จํานวน  1  องคป์ระกอบ คือ ด้านปรัชญา  ปณธิาน วัตถุประสงคแ์ละแผนดําเนนิงาน (ค่าเฉลี่ย 1.50)     
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                                                                                              ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 

                                                                            มาตรฐานอุดมศึกษา พบว่า มาตรฐาน 

                                                                            ด้านคุณภาพบัณฑิตมีคุณภาพอยู่ใน 

                                                                            ระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 2.25 มาตรฐาน 

                                                                            ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา   

                                                                            ก มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร 

                                                                            การอุดมศึกษาคุณภาพอยู่ในระดับดี   

                                                                            ค่าเฉลี่ย 2.13  และ ข มาตรฐานด้าน 

พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษาคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.06 และมาตรฐานด้านการสร้าง 

และพัฒนาสังคมฐานความรู้คุณภาพอยู่ในระดับยังไมไ่ดคุ้ณภาพ  ค่าเฉลี่ย 1.50  

 

 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  พบว่า   

มุมมองดา้นนักศกึษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 

ด้านบุคลากร การเรียนรู้ และนวัตกรรม 

คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 2.00  

เทา่กันทัง้สองดา้น) ดา้นกระบวนการภายใน 

และด้านการเงิน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย  

2.40 และ 2.33 ตามลําดับ)    
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

          สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 

ในการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้ 

บัณฑิตและการสํารวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา 

ของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซึ่ง ก.พ.ร.  

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ 

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้กําหนด 

ให้มีการสํารวจความพึงพอใจ  2  ส่วน  คือ 
 

1. การสํารวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้ 

บัณฑิต  โดยสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่  นายจา้ง/หัวหน้า/ 

ผูบั้งคับบัญชาของบัณฑิต 

2.  การสํารวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  โดยสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการตั้งแต่วันที่ 15  กรกฎาคม – 30  กันยายน   

พ.ศ.  2552  สรุปประเด็นสําคัญ  ได้ดังนี้ 
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                                                                                  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 

                                                                         บัณฑติ  และความพงึพอใจของนสิิตนักศกึษา 

                                                                         มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏว ไลยอลงกรณ์   

                                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในภาพรวมอยู่ที่   

                                                                         3 .9617  คะแนน   หรือคิดเ ป็นร้อยละ  

                                                                         79.23 ของคะแนน  ซึ่งจําแนกในแต่ละส่วน 

                                                                                 ได้ดังนี้                                                                

 
 

            1.  ความพงึพอใจตอ่บัณฑติของผูใ้ช้บัณฑติ  อยู่ที่คะแนน 82.35   หรือคดิเป็นร้อยละ 4.1176 ของคะแนน 

โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด  รองลงมา  

ได้แก่  ความรู้ความสามารถพื้นฐาน  และความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ตามลําดับ 

           2.  ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา อยู่ที่คะแนน  3.8058  หรือคิดเป็น ร้อยละ  

76.12  ของคะแนน  โดยนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในประเด็นหลักด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่า 

ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นหลัก ดังนี้ 

                    2.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน  นิสิตนักศกึษามคีวามพงึพอใจในอาจารยผ์ูส้อนสูงที่สุด รองลงมา  

ได้แก่  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน  และสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน  ตามลําดับ 

                  2.2  ด้านการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา  นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการ 

ด้านวิชาการสูงกว่าการให้บริการท่ัวไป 

 

             ผลการประเมนิตามคํารับรองการปฏิบัติ 

ราชการ ประจําปีงบประมาณ  มหาวทิยาลัย   2552  

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ในภาพรวมอยู่ที่  2.9889  คะแนน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 59.78  ของคะแนน 
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ส่วนที่ 4 

ประมวลภาพกิจกรรม           

ประจําปี 2552  
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป ี2552 
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รายนามคณะผู้จัดทํารายงานประจําปี 2552 
 

ที่ปรกึษา 

  รองศาสตราจารย ์ดร.สมบัติ     คชสิทธิ์  อธิการบด ี

  อาจารย ์ดร.สุพจน์      ทรายแก้ว รองอธิการบด ี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร      วงษ์ศรรีักษา ผู้ช่วยอธิการบด ี

  นางนงลักษณ์      สมณะ  รักษาราชการแทนผูอํ้านวยการกองนโยบายและแผน 
 

 รวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียง 

  นางสาวอัจฉราพร     เกษทอง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 
 

 ออกแบบปก 

นางสาวอรอุมา       พรหมน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

คณะผู้จัดทํา 

  ว่าที่ร้อยตรหีญิงเพียงใจ      เสือเอก เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

  นางสาวฐิติมา       เกษมสขุ นักประชาสัมพันธ์ 

  นางสาวณัฏฐา       ป้ันอยู ่  นักวิชาการศึกษา 

  นางสาวเนตรศรนิทร ์     พิมพจ์ันทร ์ นักวิชาการศึกษา 

  นายอุดมศักดิ์       รักษาวงศ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

  นางมณฑา       สืบจากศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

  นายอํานาจ       โคกสลุด นักวิชาการห้องปฏิบัติการ 

  นายวีระยศ       ซุ่นสัน้  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 

 ขอขอบคุณ 

  คณะทํางานขอขอบคุณ คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก ศูนย์ สถาบัน และบุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ทุกหนว่ยงานที่ใหค้วามอนุเคราะหข้์อมูลผลการดําเนนิงานของหนว่ยงานในการจัดทํา

รายงานประจําป ี2552 
 

 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ ์

  1  หมู ่20  ถนนพหลโยธิน  ตาํบลคลองหนึง่  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี 13180 

  โทรศัพท ์ 0–2529–0674 (ต่อ 130)  โทรสาร  0–2529–1979   http://plan.vru.ac.th 



 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1380 

โทรศัพท์ 0-2529-0674  โทรสาร  0-2529-2580  

http://www.vru.ac.th 
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