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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ปรัชญา
Philosophy

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี



วิสัยทศัน์
Vision

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



สมรถถนะหลกั
Core Competency

• บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
• จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
• การวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 



พันธกิจ Mission

ทิศทางการพัฒ
นามหาวิทยาลัย

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ   
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และ    
เป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น

3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางาน    
พันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยาย
ผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ 
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ค่านิยมหลัก
(VRU Core values)

8

Visionary
เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสยััันน 

Activeness
ั างานเป็นเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค 

Like to learn
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Adaptive
ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง

Yields
สร้างผลงานเป็นัี่ประจักษ 

Acceptance and Friendliness
เป็นัี่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
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ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปัมภ์













Want to be

1. ส่งเสริมสร้างผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิด

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการ

เผยแพร่ระดับนานาชาติ

4. พัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้ได้

ระดับ B1 ขึ้นไป

5. ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ Startup ของนักศึกษา

6. สร้างโอกาสให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ให้มีงานท าภายใน1ปี ร้อยละ 80 ขึ้นไป

7. ส่งเสริมให้บัณฑิตครูสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา

8. พัฒนาบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ได้รับการบรรจุเข้าท างานในท้องถิ่น และสอบ

ผ่านใบประกอบวิชาชีพครู



เคยใช้บริการหรือยัง?







Co-Learning Space



Co-Learning Space



VRU Shuttle Bus
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แหล่งการเรียนรู้
Co-Learning Space
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FACILITIESสิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

FA
CI

LI
TI

ES



สิ่ง
อ า

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

FA
CI

LI
TI

ES



เคยได้ยินค านี้หรือไม?่



GREEN UNIVERSITY
อันดับัี่ 205 ของเอเชีย



Productive Learning
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ



ยุัธนาสตร 
มหาวิัยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาั้องถิ่น



One More Thing…..



อาคารรับพระราชัานปริญญาบัตร



อาคาร Modern Trade



สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ



หอพักนักนึกษานานาชาติ





The Student Union of Valaya Alongkorn Rajabhat University 

ข้อบังคับมหาวิัยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปัุมธานี
ว่าด้วยองค การนักนึกษา พ.น. 2551

“องค การนึกษา หมายความว่า สภานักนึกษา องค การบริหารนักนึกษา 
คณะกรรมการนักนึกษาคณะ หรือคณะการนักนึกษานูนย การนึกษา และชมรม



1. สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักนึกษารู้รกัสามัคคีในหมู่
นักนึกษา เสียสละ อุัินตน และบ าเพ็ญประโยชน เพื่อสังคม และประเันชาติ
2. ให้นักนึกษาเรียนรู ้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิัธิ เสรีภาพและการปกครอง
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ัรงเป็นประมุข
3. อนุรักษ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนานานา นิลปวัฒนธรรมอันดีของไัย
4. ส่งเสริมพลานามัย และพัฒนาบุคลิกภาพนักนึกษา
5. ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมนักนึกษาัี่สอดคล้องต่อนโยบายและระเบียน
ของมหาวิัยาลัย
6. ส่งเสริม และเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิัยาลัย

วัตถุประสงค 



1. นักนึกษาย่อมมีสิัธิเั่าเัียมกันตามนัยแห่งระเบียนี้
2. มีสิัธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค มหาวิัยาลัยและสังคม
3. มีหน้าัี่รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ นาสนา พระมหากษัตริย  และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ั รงเป็นประมุข
4. มีหน้าัี่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิัยาลัย
5. มีหน้าัี่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิัยาลัย
และองค การนักนึกษา

สิัธิ และหน้าัี่



องค การบริหารนักนกึษา
The Student Administrative Organization

สภานักนกึษา
The Student Council

1. ก าหนดนโยบาย และแนวัางในการบริหารงานขององค การ
บริหารนักนึกษา
2. แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภานักนึกษาภายใน 30 วัน
หลังจากัี่ได้ด าเนินการตามัี่อธิการบดีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย ัี่ปรึกษา และคณะกรรมการสภานักนึกษา
3. จัดั าโครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และรวมัั้งจัดสรร
งบประมาณประจ าปี เสนอขออนุมัติจากสภานักนึกษา
4. บริหารงาน และด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายัี่ได้แถลงต่อ
สภานักนึกษา
5. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ
6. เป็นนูนย กลางเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ ระหว่าง
บุคลากรในมหาวิัาลัย

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ระเบียบ ข้อบังคับขององค การ
บริหารนักนึกษา ซึ่งไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ ของมหาวิัยาลยั
2. ติดตามการบริหารงานขององค การบริหารนักนึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิัธิภาพ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติงบประมาณ ตาม
โครงการต่างๆ ขององค การบริหารนักนึกษา
4. ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน การบัญชี และควบคุมการ
ใช้จ่ายเงินขององค การบริหารนักนึกษา
5. ส่งเสริม รักษาความดี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักนึกษา 
อาจารย  และมหาวิัยาลัย
6. อาจพิจารณาอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค การ
บริหารนักนึกษาเป็นรายบุคคลหรือัั้งคณะได้ ัั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อ 22.4 ในข้อบังคับฯ






