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สารจากอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 
รายงานประจําป� 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 

ในพระบรมราชูป ถัมภ�  แสดงให ' เห็น ถึงผลการดํา เนินงานของ
มหาวิทยาลัยในรอบป�ท่ีผ.านมา โดยรวบรวมข'อมูลและกิจกรรมต.างๆ     
ท่ีแสดงให'เห็นว.ามหาวิทยาลัย ได'ดําเนินการตามวัตถุประสงค� และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอันได'แก. ให'การศึกษาทางวิชาการและ วิชาชีพ
ข้ันสูง การวิจัย  การให'บริการทางวิชาการแก.สังคม ปรับปรุงถ.ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส.งเสริม 
วิทยฐานะครู โดยมุ.งเน'นการเป:นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท'องถ่ิน
รวมท้ังได'มีการรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินต.างๆ               
ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2556 ท่ีแสดงให 'เห็นผลการปฏิบัติงาน                     
ของหน.วยงาน ตามแผนงบประมาณท่ีได'รับเพ่ือใช'เป:นแนวทางในการ
พัฒนางานรวมท้ังเป:นข'อมูลในการจัดสรรงบประมาณในป�ต.อๆ ไป 
เพ่ือให'การปฏิบั ติภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเป =าหมายอย.างมี
ประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�
หวังเป:นอย.างยิ่งว.ารายงานผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.
2556 นี้จะเอ้ือประโยชน�ในการนําไปสู.การพัฒนาและการปรับปรุงงาน
ขอบเขตของการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงาน ให'บรรลุเป=าหมาย
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย และในท'ายท่ีสุดก็ต'องขอขอบคุณคณาจารย� 
ข'าราชการ และบุคลากรทุกท.านของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน.วยงาน
ภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให'ความร.วมมือและสนับสนุน           
การดําเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย.างเข'มแข็ง จนเป:นผลให'
การพัฒนามหาวิทยาลัยดียิ่งข้ึน

 

  
 
  

(รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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พระราชประวัติสมเด็จพระราชป(ตุจฉา  
เจ+าฟ-าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสริินธร 
 
� พระประสูติกาล   

 สมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป:นพระราชธิดา 
ลําดับท่ี 43 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู.หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ'า ประสูติวันพุธท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2427 เดือน 5 แรม 6 คํ่า ป�วอก ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ'า
สว.างวัฒนาบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ดังนี้ 

 1. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=ามหาวชิรุณหิศ ต.อมาทรงได'สถาปนาพระอิศริยยศ เป:นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระองค�แรก ในรัชกาลท่ี 5 
 2. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=าอิศริยาภรณ� 
 3. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=าวิจิตร จิรประภา 
 4. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=าสมมติวงศ� วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ 
 5. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� 
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 6. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=าศิราภรณ�โสภณ 
 7. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร� 
 8. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=า (ยังไม.พระราชทานพระนาม) สิ้นพระชนม�เม่ือประสูติ                  
ได' 3 วัน 
 
 เม่ือพระชนม�ครบหนึ่งเดือน โปรดเกล'าฯ ให'มีพระราชพิธีสมโภชเดือน เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2427 ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ'าสว.างวัฒนาบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'า
เจ'าอยู.หัว พระราชทานนามว.า  สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ  เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� นรินทรเทพยกุมารี 
 
 
� ทรงพระเยาว�  

พ.ศ. 2431 สมเด็จพระนางเจ'าสว.างวัฒนา          
บรมราชเทวี ทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดาพระองค�หนึ่ง       
ทรงได'รับพระราชทานพระนามว.า สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ     
เจ'าฟ=าศิราภรณ�โสภณพิมล รัตนวดี เนื่องจากพระนางเจ'า      
เสาวภาผ.องศรีฯ ทรงสูญเสียพระราชธิดาท้ังสองพระองค�.       
ในป� พ.ศ. 2430 เป:นเหตุนําความโทมนัสมาสู.พระนางเจ'า                
เสาวภาผ.องศรีฯ พระองค�ทรงปรารถนาจะมีพระราชธิดา       
จึงทรงขอประทาน สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� จากสมเด็จพระ
นางเจ'าสว.างวัฒนาฯ ให'เป:นพระราชธิดา ในปลายป� พ.ศ. 2431 สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� ทรงมีพระพ่ีเลี้ยง      
ชื่อ จันทร� ชูโต พระพ่ีเลี้ยงถวายการปรนนิบัติเลี้ยงดู จนกระท่ัง พ.ศ. 2462 พระพ่ีเลี้ยงก็ถึงแก.อนิจกรรม 

 
 

� การศึกษา  

  สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ�  ทรงได'รับการศึกษาท่ีโรงเรียนราชกุมารี ซ่ึงต้ังอยู. ณ พระท่ีนั่ง อมรินทรวินิจฉัย 
ทรงเริ่มเข'าศึกษาวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยมีพระยาอิศรพันธ�โสภณ  เป:นอาจารย�ถวายพระอักษร  
ส.วนการศึกษาภาษาอังกฤษพระอาจารย�ท่ีถวายการสอน คือ หม.อมเจ'าหญิง มัณฑารพ กมลาศน� หม.อมเจ'าหญิง
พิจิตรจิราภา เทวกุล หม.อมจันทร� เทวกุล และพระองค�เจ'าสวัสดิโสภณ  
 
 
� พระราชพิธีโสกณัต�   

เ ม่ือสมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� ทรงมีพระชนม�สิบสองพระชันษา.พระบาทสมเด็จ                      
พระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู.หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ ให'ต้ังการพระราชพิธีโสกัณต� พระราชทานพระพรรณบัฏ 
เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ'าลูกเธอ  เจ'าฟ=ามาลินีนภดารา 
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� เจริญพระชันษา  

                 ทรงมีความสนิทสนมกับเจ' านาย พ่ีน' อง             
เกือบทุกพระองค� แต.ท่ีทรงสนิทสนมมาก คือ สมเด็จฯ               
เจ'าฟ=ามาลินีนภดารา สมเด็จฯ เจ'าฟ=านิภานภดล พระองค�
เจ' าหญิงเยาวภาพงศ�สนิท พระองค� เจ' าหญิงประภา              
พรรณพิไลย  พระองค�เจ'าหญิงวาป�บุษบากร ส.วนเจ'านาย
ฝRายหน'าก็มีสมเด็จฯ เจ'าฟ=าจักรพงษ�ภูวนาถ พระองค�เจ'า
รังสิตประยูรศักด์ิ  พระองค�เจ'าบุรฉัตร ไชยากร พระองค�เจ'า

กิตติยากร วรลักษณ� โดยเฉพาะพระองค�เจ'าหญิงเยาวภาพงศ�สนิทนั้น พระองค�ทรงสนิทสนมด'วยมาก              
โปรดเสด็จตามท่ีต.างๆ กับพระองค�เจ'าหญิงเยาวภาพงศ�สนิท บางคราวท้ังสองพระองค�จะเสวยพระกระยาหาร
ร.วมกัน กับสมเด็จฯ  เจ'าฟ=ามาลินีนภาดารา ก็ทรงสนิทสนมด'วยมาก เพราะเม่ือทรงพระเยาว�สมเด็จพระนางเจ'า
เสาวภาผ.องศรีฯ ทรงนําสมเด็จฯ เจ'าฟ=ามาลินีนภาดารา มาทรงเลี้ยงไว'พักหนึ่ง และเกือบทุกวันพระองค�       
จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ'านายตามตําหนักต.างๆ  

  สิ่งท่ีพระองค�ทรงสนพระทัยเป:นพิเศษ คือ การเย็บปSกถักร'อย ทรงทําผ'ารองจาน ผ'ารองแก'ว   
เสื้อกันหนาว หรือไม.ก็ทรงร'อยดอกไม' ทรงจัดดอกไม'ในแจกันและทรงพระอักษร บางคราวจะทรงเล.นเกม เช.น 
หมากฮอร�ส  สกาลูโด   ผสมอักษรอังกฤษเป:นคําๆ  ทรงเลือกแต.งฉลองพระองค�ซ่ึงมีสีสันสวยงาม  พระองค� 
ไม.โปรดเครื่องประดับมากนัก แต.ท่ีทรงโปรดมาก คือ เครื่องประดับท่ีประดิษฐ�จากไข.มุก ไม.ว.าจะเสด็จท่ีใด    
จะทรงสวมไข.มุกบ.อยครั้งและทรงมีไข.มุกมากมายหลายสี 
 
� พระกระยาหารโปรด  

 สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� จะเสวยในห'องประทับเล.นโดยมีข'าหลวงเชิญเครื่องเสวย        
จากท่ีพักเครื่องข้ึนมาชั้นบนพระตําหนัก ประทับทรงนั่งพับเพียบเสวยซ่ึงมีพรมปูไว'และมีพระขนน         
(หมอนอิงข'างพระองค�) พระกระยาหารท่ีขาดไม.ได'คือ ปลาดุกย.างและหมูหวาน ส.วนผลไม'ท่ีโปรดปราน      
มากท่ีสุด คือ อ'อยควั่น 

 สมเด็จฯ พระพ่ีนางเธอเจ' าฟ=า กัลยาณิวัฒนา ทรงเล.าพระราชทานว. า เ ม่ือสมเ ด็จฯ                       
เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� ยังทรงพระเยาว�นั้น พระองค�ไม.โปรดเสวยผลไม'โดยเฉพาะอย.างยิ่ง คือ  องุ.น ซ่ึงขณะนั้น
เป:นของท่ีแพง และหรูหรามากเพราะเป:นผลไม'เมืองนอก 
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� รัชกาลท่ี 8 ทรงโปรดเกล+าฯ ให+เฉลิมพระเกียรติ                      

เป&นสมเด็จพระราชป(ตุจฉา  

วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล'าเจ'าอยู.หัว 
ทรงสละราชสมบัติ ภายหลังจากการสละราชสมบัติแล'วทางรัฐบาลได'ทูลเชิญ
พระวรวงศ�เธอพระองค�เจ'าอานันทมหิดล ข้ึนเป:นพระมหากษัตริย� พระองค�ท่ี 8 
แห.งพระราชจักรีวงศ� ต.อมา ป� พ.ศ. 2478 ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ               
ให'เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร       
เป:นสมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  
ขอให'ทรงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริ
สวัสดิ พิพัฒนมงคลวิบุลยศุภผลสกลเกียรติ เดชานุภาพ มโหฬาร ทุกประการ 
ประกาศมา ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 

 
 
� อาการประชวร 

 ป� พ.ศ. 2463 สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� ทรงเริ่มมีพระอาการประชวร ลงพระบังคนเบา    
เป:นพระโลหิต ซ่ึงเป:นอาการเริ่มต'นของการประชวรพระวักกะ พระโรคอีกพระโรคหนึ่งท่ีทรงประชวรมานาน
หลายป� คือ พระโรคอันตะอักเสบ สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� เสด็จพระราชดําเนินไปรักษาพระองค�              
ในทวีปยุโรป เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 เสด็จโดยเรือซีแลนเดีย เม่ือเรือซีแลนเดียไปแวะท่ีประเทศ
อียิปต� จึงเป:นโอกาสท่ีทรงมีเวลาว.างพอท่ีจะแวะทอดพระเนตรปCรามิดและได'ทรงอูฐ วันท่ี 16 สิงหาคม      
พ.ศ. 2465 เสด็จถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระองค�ได'ประทับท่ีโรงแรมเดอะนิวสตาร�กาเทอร�          
ซ่ึงแพทย�ได'ถวายการตรวจพระอาการ ต.อมาจึงได'ทราบสาเหตุท่ีทําให'เกิดพระอาการประชวรซ่ึงทําให'        
พระวักกะด'านซ'ายอักเสบ คณะแพทย�จึงได'ถวายการรักษา โดยการผ.าตัดออก 1 ข'าง 
 
 
� สิ้นพระชนม�  

 พระอาการประชวรของพระองค�เริ่มหนักข้ึน วันท่ี 14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2481 โดยมีพระอาการ
หลอดลมฝอยและปอดอักเสบ พระอาการทางพระหทัยอ.อนมากและไตไม.ทํางาน วันท่ี 15 กุมภาพันธ�              
พ.ศ.2481  เวลา 23.15 นาฬิกา สมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
ทรงสิ้นพระชนม� ด'วยพระอาการสงบ ท.ามกลางความเศร'าโศกเสียใจของพระบรมวงศานุวงศ� ข'าราชบริพาร 
ตลอดจนผู'ใกล'ชิด 
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• ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                          
ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                  
ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 สมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตา     
ต.อการศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร'อมท่ีดิน ประมาณ 4 ไร. ให'กระทรวงศึกษาธิการจัดต้ัง   
โรงเรียนฝVกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปSจจุบัน คือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี 
แขวงทุ.งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เดิมบ'านและท่ีดินเป:นของพระยาแพทย�พงษาวิสุทธาธิบดี   
(สุ.น สุนทรเวช) โดยย'ายนักเรียนฝVกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7 – 8) มาจากโรงเรียน
เบญจมราชาลัย อาจารย�ใหญ.คนแรก คือ อาจารย�นิลรัตน� บรรสิทธิ์วรสาสน� โรงเรียนใช'ชื่อย.อว.า “พ”        
เป:นสัญลักษณ� และสีเขียวเป:นสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเป:นสีประจําวันประสูติ ของพระองค� 

 สถานศึกษาแห.งนี้ได'ปฏิบัติภารกิจเรื่องการศึกษาท้ังแผนกฝVกหัดครู และแผนกสามัญด'วยดี  
ตลอดมา และได'พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหน'าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513  

 เป:นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� 
 
 

� พ.ศ. 2515  

 ขยายงานการฝVกหัดครูมาอยู. ณ ท่ีต้ังปSจจุบัน   คือ เลขท่ี 1 หมู. 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 
48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  13180  มีพ้ืนท่ี 294 ตารางวา 72 งาน 3 ไร.             
โดยอาจารย�อวยพร  เปล.งวานิช ผู' อํานวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� ในขณะนั้นได'ติดต.อ
ประสานงานล.วงหน'ากับผู'ว.าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์  อุไรรัตน�) จึงได' ท่ีดินทรัพย�สิน              
ส.วนพระมหากษัตริย�แปลงนี้มาเป:นท่ีตั้งของสถาบันในปSจจุบัน 
 
 

� 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517  

 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ รับวิทยาลัยครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ� และสมาคมศิษย�เก.าฯ ไว'ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 

 

� 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518    

      พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เสด็จฯ พร'อมด'วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จ   
พระเจ'าลูกเธอเจ'าฟ=าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนา              
ดุลโสภาคย� ทรงเปCดพระอนุสาวรีย�สมเด็จพระราชปCตุจฉา
เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร               
และพระราชทานพระราชทรัพย�ส.วนพระองค� จํานวน               
1 แสนบาท ต้ังเป:นมูลนิธิสมเด็จเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� 
 

 

� พ.ศ. 2520  

 เปCดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร�ศาสตรบัณฑิต 
 
 

� พ.ศ. 2528  

 เปCดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนด'วย ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร� และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
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� 14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2535  

                พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” ให'แก.วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูเป:นสถาบันราชภัฏ 
โดยการจัดต้ังสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏแทนกรมการฝVกหัดครูข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้คําว.า    
“ราชภัฏ”คือ ข'าราชการ 
 
 
� 24 มกราคม พ.ศ. 2538  

 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เป:นผลให'สถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ  
มีสถานะเป:นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท'องถ่ินอย.างแท'จริง 
 

 
 
� 6 มีนาคม พ.ศ. 2538  

  พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล'าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให'สถาบันราชภัฏใช'ตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองค�รัชกาลท่ี 9 เป:นตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันราชภัฏ 
นับเป:นพระมหากรุณาธิคุณล'นเกล'าล'นกระหม.อมหาท่ีสุดมิได' แก.สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� อีกวาระหนึ่ง 
 
 

 
� 15 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2542  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินวางพวงมาลา              
พระอนุสาวรีย�สมเด็จพระราชปCตุจฉา  เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ�   กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ท่ีสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� และทรงเปCดอาคารฝVกประสบการณ�วิชาชีพ คือ อาคารสมเด็จ
เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� 
 
 
� พ.ศ. 2542  

 เปCดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป� หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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� พ.ศ. 2543  

  เปCดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป� หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 
� 15 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2544  

 สมเด็จพระเจ'าพ่ีนางเธอ เจ'าฟ=ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร�เสด็จพระราชดําเนิน
วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย�สมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร                 
ท่ีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� และทรงเปCดอาคาร 100 ป� สมเด็จพระศรีนครินทร� 
 
 
� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545  

 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให'เปลี่ยนชื่อสถาบันเป:น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ.”  
 
 
� 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547   

 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภู มิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ ทรงลง                        
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได'ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลให'สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได'รับ          
การยกฐานะเป:น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.  ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี” ต้ังแต.วันท่ี       
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 
 
� 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมถ� จังหวัดปทุมธานี  มีมติเห็นชอบ
ให'มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินด'านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย  เนื้อท่ี 86 ไร. 3 งาน  19 ตารางวา 
ปSจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมถ� มีเนื้อท่ีท้ังหมด 381 ไร. 2 งาน  91 ตารางวา   

 ปSจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ต้ังอยู.เลขท่ี 1 หมู. 20       
ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท�             
02-529-0674-7 โทรสาร 02-529-2580 เว็บไซต� http://www.vru.ac.th 
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� ปรัชญา  

 วิชาการเด.น เน'นคุณธรรม นําท'องถ่ินพัฒนา ก'าวหน'าด'านเทคโนโลยี 
 
 

� วิสัยทัศน�  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�.ในพระบรมราชูปถัมภ�.จังหวัดปทุมธานี.เป:นสถาบัน 
อุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาท'องถ่ินในอุษาคเนย� 
 

 

� พันธกิจ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� มีภาระหน'าท่ีในการปฏิบัติงาน         
ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

 มาตรา 7 ให'มหาวิทยาลัยเป:นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ินท่ีเสริมสร'าง          
พลังปSญญาของแผ.นดิน ฟfgนฟูพลังการเรียนรู' เชิดชูภูมิปSญญาของท'องถ่ิน สร'างสรรค�ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก'าวหน'าอย.างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส.วนร.วมในการจัดการการบํารุงรักษา การใช'ประโยชน�      
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย.างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค�ให'การศึกษา  ส.งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให'บริการทางวิชาการแก.สังคม ปรับปรุง ถ.ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส.งเสริมวิทยฐานะครู 
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 มาตรา 8  ในการดําเนินงานเพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค�ตามมาตรา 7 ให'กําหนดภาระหน'าท่ี
ของมหาวิทยาลัย.ดังต.อไปนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู.ความเป:นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปSญญาท'องถ่ิน       
ภูมิปSญญาไทย และภูมิปSญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู'คู.คุณธรรม สํานึกในความเป:นไทย มีความรักและผูกพันต.อท'องถ่ิน 
อีกท้ังส.งเสริมการเรียนรู'ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช.วยให'คนในท'องถ่ินรู'เท.าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล.าวจะต'องให'มีจํานวนและคุณภาพสอดคล'องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร'างความรู'ความเข'าใจในคุณค.า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม                
ของท'องถ่ินและของชาติ 
 4. เรียนรู'และเสริมสร'างความเข'มแข็งของผู'นําชุมชน ผู'นําศาสนา และนักการเมืองท'องถ่ิน 
ให'มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท'องถ่ิน
เพ่ือประโยชน�ของส.วนรวม 
 5. เสริมสร'างความเข'มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ให'มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป:นวิชาชีพชั้นสูง  
 6. ประสานความร.วมมือและช.วยเหลือเก้ือกูลกันระหว.างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค�กร
ปกครองส.วนท'องถ่ินและองค�กรอ่ืนท้ังในและต.างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ'านและเทคโนโลยีสมัยใหม.ให'เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท'องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส.งเสริมให'เกิดการ
จัดการ  การบํารุงรักษาและการใช'ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย.างสมดุลและยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส.งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน 
 
 
� วัตถุประสงค�  

 1. เพ่ือจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต 
 2. เพ่ือวิจัยสร'างองค�ความรู' 
 3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ.ายทอดเทคโนโลยี 
 4. เพ่ือเผยแพร. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
� อัตลักษณ�  

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท'องถ่ิน 
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� เอกลักษณ�  
เป:นสถาบันท่ีน'อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

� คAานิยม  
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• สัญลักษณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                          
ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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สัญลักษณ� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 ตราสัญลักษณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เป:นรูปวงรี 2 วงซ'อนกัน 
ระหว.างวงรีส.วนบนเขียนเป:นอักษร ภาษาไทยว.า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.” ส.วนล.างเขียนเป:น
ภาษาอังกฤษว.า “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต'วงรีด'านในมีตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองค�พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงเป:นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ 
ประกอบด'วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป:นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล.งออกโดยรอบ เหนือจักรเป:นรูป
เศวตฉัตร เจ็ดชั้นต้ังอยู.บนพระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายว.า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ.นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีน้ําเงิน แทนค.า  สถาบันพระมหากษัตริย�ผู'ให'กําเนิดและพระราชทานนาม 
“สถาบันราชภฏั” 

สีเขียว   แทนค.า  แหล.งท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัราชภฏัซึ่งอยู.ในแหล.งธรรมชาติ
และมสีภาพแวดล'อมท่ีสวยงาม 

สีทอง   แทนค.า  ความเจริญรุ.งเรอืงทางปSญญา 

สีส%ม     แทนค.า  ความเจรญิรุ.งเรอืงของศิลปวัฒนธรรมท'องถ่ิน ท่ีก'าวไกล       
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขาว    แทนค.า  ความคิดอันบรสิุทธ์ิของนักปราชญ�แห.งพระบาทสมเด็จ      
พระเจ'าอยู.หัว 
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� สีประจํามหาวิทยาลัย  

 

 
 
 
 

� ต+นไม+ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ�  
 

 
ต%นไม%ประจํามหาวิทยาลัย “ต%นราชพฤกษ.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

สีเขียว   แทนค.า สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ�  

                     กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซ่ึงเป:นองค�ประธานกําเนิดมหาวิทยาลยั

 ช่ือวิทยาศาสตร.   Cassia fistula Linn. 
 ช่ือวงศ.  CAESALPINIACEAE / 

LEGUMINOSAE 
 ช่ือสามัญ  Golden Shower, Indian 

Laburnum,  
 Pudding Pine Tree, Purging 

Cassia 
 ช่ือท%องถ่ิน  ภาคเหนือ  เรียก “ลมแล'ง”   
 ภาคกลาง  เรียก “ราชพฤกษ�”   
 ภาคอีสาน  เรียก “คูน” 
 ภาคใต'  เรียก “อ'อดิบ” 
 คติความเช่ือ  ราชพฤกษ� เป:น ไม' ท่ี มี คุณค. าสู ง                

เป:นไม'มงคลนามนิยมใช' ในพิธี
สํ า คั ญ ต. า ง ๆ  แ ล ะ อิ น ธ นู ข อ ง
ข'าราชการพลเรือนก็ปSกด้ินทอง
เป:นรูปช.อราชพฤกษ�  
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• ผู+บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                          
ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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ทําเนียบผู+บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ตั้งแตA พ.ศ. 2475 – ปFจจุบัน 

พ.ศ. 2475 – 2480  อาจารย�นิลรัตน�  บรรณสิทธิ์วรสาสน� 

พ.ศ. 2480 – 2485  อาจารย�สุนทรี  นิลกําแหง 

พ.ศ. 2485 – 2489  คุณหญิงสมไสววงศ� ทองเจือ 

พ.ศ. 2497 – 2505  อาจารย�จรัสสม  ปุณณะหิตานนท� 

พ.ศ. 2505 – 2515  อาจารย�อวยพร  เปล.งวานิช 

พ.ศ. 2515 – 2517  อาจารย�พเยาว�  ศรีหงส� 

พ.ศ. 2517 – 2519  ดร.อรุณ  ปรีดีดิลก 

พ.ศ. 2519 – 2528  รองศาสตราจารย�ลําพอง  บุญช.วย 

พ.ศ. 2528 – 2529  ดร.วิชัย  แข.งขัน 

พ.ศ. 2529 – 2537  ผู'ช.วยศาสตราจารย�ปรีชา  เศรษฐีธร 

พ.ศ. 2537 – 2542  ผู'ช.วยศาสตราจารย�จรูญ  ถาวรจักร 

พ.ศ. 2542 – 2551  รองศาสตราจารย� ดร.ทองหล.อ  วงษ�อินทร� 

ธ.ค. 2551 – มิ.ย. 2552  ผู'ช.วยศาสตราจารย� ดร.อรสา  โกศลานันทกุล  

   (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 

มิ.ย. 2552 – ก.ย. 2552  ศาสตราจารย�พลโท ดร.โอภาส  รัตนบุรี (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 

ก.ย. 2552 – ต.ค. 2552    รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ (อธิการบดีรักษาการ) 

พ.ย. 2552 – ปSจจุบัน       รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
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โครงสร+างการบริหาร 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 ผศ.ปรีชา  เศรษฐีธร 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

   

 

 ศ.ดร.ดิเรก  ป̂ทมสิริวัฒน. 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

 

   

รศ.ชาคริต  อนันทราวัน 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

ศ.ดร.เดือน  คําดี 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

ผศ.ป̂ณรส  มาลากุล ณ อยุธยา 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

 
รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 

อธิการบด ี
 

นายจรูญ   ถาวรจักร. 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 

   รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.ไพฑูรย.  สินลารัตน. 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

นายศานิตย.  นาคสุขศรี 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 

 

นายสิทธิศักด์ิ  วนะชกิจ 
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ต�อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

นางศรีวิการ.  เมฆธวัชชัยกลุ 
ประธานกรรมการส.งเสริม 

กิจการมหาวิทยาลัย 
 

อ.วิภาวี  ซาตะนัย 
ประธานสภาคณาจารย� 

และข'าราชการ 
 

อ.ดร.สุพจน.  ทรายแก%ว 
กรรมการผู'แทนผู'บริหาร 

 

อ.วcาท่ี ร.ต.อดุลย.  วิวัฒนปฐพี 
กรรมการผู'แทนผู'บริหาร 

 

อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ 
กรรมการผู'แทนผู'บริหาร 

 

ผศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 
กรรมการผู'แทนคณาจารย� 

 

อ.ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
กรรมการผู'แทนคณาจารย� 

 

อ.มณฤดี  อาวะโต 
กรรมการผู'แทนคณาจารย� 

 

อ.ธนาวุฒิ  วงศ.อนันต. 
กรรมการผู'แทนคณาจารย� 

 

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
ผศ.ประจบ  ดีบุตร 

กรรมการผู'แทนผู'บริหาร 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
อธิการบด ี

 

 

อ.วcาท่ี ร.ต.อดุลย.  วิวัฒนปฐพี 
รองอธิการบด ี

 

อ.ดร.สุพจน.  ทรายแก%ว 
รองอธิการบด ี

 

รศ.ศศินันท.  เศรษฐวัฒน.บดี 
รองอธิการบด ี

 

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ 
รองอธิการบด ี

 

 

อ.ดร.สุเทพ  บุญซ%อน 
รองอธิการบด ี

ผศ.สุวิทย.  ฉุยฉาย 
รองอธิการบด ี

 

ผศ.อิงอร  วงษ.ศรีรักษา 
ผู'ช.วยอธิการบด ี

 

 ผศ.จินตนา  จันทร.ศิริ 
ผู'ช.วยอธิการบด ี

 

 

 

ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก 
ผู'ช.วยอธกิารบดี 

 

  อ.ดร.เปรมจิต  บุญสาย 
ผู'ช.วยอธกิารบดี 

 

อ.สุทธินนัท.  สายสุวรรณ 
ผู'ช.วยอธิการบด ี
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต�อ) 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

  

   

   

ผศ.ดร.อนงค.  อนันตริยเวช 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร� 

และสังคมศาสตร� 
 

ผศ.ดร.ธีร.ธนิกษ.  ศิริโวหาร 
คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

 

อ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์ 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

การจัดการ 

อ.สุนทรี  จีนธรรม 
ผู'อํานวยการสํานักส.งเสรมิ 

การเรยีนรู'และบริการวิชาการ 
 

อ.ดร.น้ําฝน  ศีตะจิตต. 
ผู'อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

อ.ไชย  มีหนองหว%า 
ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการ                  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  

 

ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

อ.ดร.ป̂ณณ.รภัส  ถกลภักดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร� 

และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ%นเคย 
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

 

ผศ.ดร.อุษา  คงทอง 
คณบดีคณะครุศาสตร� 

 

 
รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ 

ผู'อํานวยการสํานักส.งเสรมิ 
วิชาการและงานทะเบียน 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ต�อ) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางนงลักษณ.  สมณะ 
ผู'อํานวยการกองนโยบาย 
          และแผน 
 

 
ผศ.เบญจรงค.  กุลสุ 

หัวหน'าสํานักศิลปวัฒนธรรม 
 

 

อ.เสริมศรี  เจิมประไพ 
ผู'อํานวยการศูนย�จัดการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
 

อ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกูล 
ผู'อํานวยการโรงเรยีนสาธิต 

 

รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย. 
ผู'อํานวยการสํานักมาตรฐาน 

และการจัดการคุณภาพ 
 

น.ส.กรรณิการ. พราหมณ.สําราญ 
ผู'อํานวยการกองกลาง 

 

 

น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 
ผู'อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 

 
ผศ.ดร.อาทิมา แปgนธัญญานนท. 
หัวหน'าสํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
 

  

ผศ.สุทธิพร  สุภาวิวัง 
หัวหน'างานสภามหาวิทยาลัย 

 

อ.จิราภรณ. ทองทวี 
หัวหน'างานศูนย�ภาษา 

 

อ.พัชรินทร.  สินธิพงษ. 
หัวหน'างานวิเทศสัมพันธ� 
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• การแบAงสAวนราชการ 
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� หนAวยงานจัดการศึกษาและหนAวยงานสนับสนุนการศึกษา  

หน.วยงานท่ีทําหน'าท่ีจัดการเรียนการสอน  ประกอบด'วย 11 หน.วยงาน ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร�ศาสตร� 
2. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

4. คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

8. ศูนย�จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 

9. ศูนย�จัดการศึกษาจังหวัดสระแก'ว 

10. บัณฑิตวิทยาลัย 

11. โรงเรียนสาธิต  

 

หน.วยงานท่ีทําหน'าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลัก ประกอบด'วย 9 หน.วยงาน ดังนี้ 
1. สํานักงานอธิการบดี   ประกอบด'วย 

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- สํานักศิลปวัฒนธรรม 

2. สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3. สํานักส.งเสริมการเรียนรู'และบริการวิชาการ 

4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

7. หน.วยงานวิเทศสัมพันธ� 

8. สํานักสิทธิประโยชน� 

9. สํานักมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย 

 

• ยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

� ยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2556  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เป:นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท'องถ่ิน ท่ีเสริมสร'างพลังปSญญาของแผ.นดิน ฟfgนฟูหลังการเรียนรู' เชิดชูภูมิปSญญาท'องถ่ิน สร'างสรรค�ศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญก'าวหน'าอย.างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส.วนร.วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใช'ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให'การศึกษาส.งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให'บริการวิชาการแก.สังคม ปรับปรุงถ.ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส.งเสริมวิทยฐานะครู 

จากกรอบของวิสัยทัศน� เป=าประสงค�และประเด็นท'าทายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับ
ฟSงความเห็นของคณะผู'บริหาร ทําให'ได'มาซ่ึงข'อสรุปเก่ียวกับประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีมหาวิทยาลัยพึงต'อง
ดําเนินการ เพ่ือก'าวข'ามประเด็นท'าทายและนําพามหาวิทยาลัยให'บรรลุเป=าหมายตามวิสัยทัศน�และ
เป=าประสงค�ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว' ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                            ยุทธศาสตร.การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

ท่ีมา : แผนปฏิบตัิราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี

ข%อมูล : ตุลาคม 2555 
 

1. พัฒนาทักษะ 
สมรรถนะการเรียนรู%     

เข%าสูcประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ิมผลงานด%านท%องถิ่น
ศึกษาและการขบัเคลื่อน

นโยบายสาธารณะ 3. รวบรวมศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

อาเซียน 

4. พัฒนาภูมิทัศน.  
แหลcงสุนทรียะ สื่อสาร
เอกลักษณ. อัตลักษณ. 

5. พัฒนาองค.การ
สมรรถนะสูง 

และธรรมาภิบาล 

6. เพ่ิมจํานวน
อาจารย.         

วุฒิปริญญาเอก
และผลงาน

วิชาการ การวิจัย 
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู+เข+าสูAประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ�การดําเนินงาน 

เสริมสร'างสมรรถนะท่ีพึงประสงค�และสนองตอบต.อการดําเนินชีวิตตามวิถีทางของระบบเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมร.วมสมัยให'แก.นักศึกษา อาจารย�และบุคลากรผ.านระบบการเรียนรู'ท่ีมุ.งสร'างปSญญาจากการ
ปฏิบัติและการจัดการปSญหาสาธารณะในท'องถ่ิน โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 เสริมสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา อาจารย�และบุคลากร 

 ส. ง เสริมการเรียนรู' ภาษาอาเ ซียน
สําหรับนักศึกษา อาจารย�และบุคลากร 

 พัฒนาหลักสูตรใหม. ระบบการเรียนรู'
จากการปฏิบั ติจริ งและการแก' ไข
ปSญหาสาธารณะร.วมกับชุมชน 

 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตปSญญาของนักศึกษา อาจารย�และ
บุคลากร 

 ส.งเสริมให'นักศึกษา อาจารย�อาสา
ร.วมเรียนรู' พัฒนาองค�กรและชุมชน
ในท'องถ่ิน 

 พัฒนาบ. ม เพาะ พัฒนานั ก ศึ กษา           
ศิษย�เก.าและผู'ประกอบการให'ตั้งตัวได' 

 เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู' 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 KPI.1.1 ร'อยละของนักศึกษา อาจารย�และบุคลากรท่ีมีผลการประเมินความรู'ทางภาษาตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

 KPI.1.2 ร'อยละของนักศึกษา อาจารย�และบุคลากรท่ีเข'าร.วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติและจิตปSญญา 

 KPI.1.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรใหม.ท่ีได'รับอนุมัติ 
 KPI.1.4 ร'อยละของหลักสูตร/นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมอาสาร.วมเรียนรู'และพัฒนาองค�กรและชุมชน

ในท'องถ่ิน 

 KPI.1.5 ร'อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานบ.มเพาะวิสาหกิจและกองทุนต้ังตัวได' 
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 เพ่ิมผลงานด+านท+องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อน                

นโยบายสาธารณะ 

กลยุทธ�การดําเนินงาน 

ส.งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเป:นสารสนเทศพ้ืนฐาน ภูมิปSญญาท'องถ่ินและเพ่ิม
บทบาทของอาจารย� คณะ มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน จัดการปSญหาสาธารณะในท'องถ่ิน โดยมีกลยุทธ�            
ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและท'องถ่ิน 

 จัด ต้ั ง ดํา เนินการศูนย� ศึกษาข' อ มูล
สารานุกรมท'องถ่ิน 

 ส.งเสริมการให'บริการวิชาการ ร.วม
เรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร 
ชุมชนท'องถ่ิน 

 ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและ
จัดการปSญหาสาธารณะของชุมชนท'องถ่ิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 KPI.2.1 ร' อ ย ล ะ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและท'องถ่ิน 

 KPI.2.2 ระดับความสําเร็จการจัดต้ังศูนย�
ศึกษาข'อมูลสารานุกรมท'องถ่ิน 

 KPI.2.3 ร'อยละของหลักสูตรท่ีให'บริการ
วิชาการ ร.วมเรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการ
พัฒนาองค�กร ชุมชน ท'องถ่ิน  

 KPI.2.4 รายได'จากการให'วิจัยและการ
บริการวิชาการ 

 KPI.2 .5 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการ
ปSญหาสาธารณะของชุมชนท'องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 

กลยุทธ�การดําเนินงาน 

ประสานความร.วมมือกับหน.วยงาน 
มหาวิทยาลัยท้ังในและต.างประเทศ รวมท้ัง
ดําเนินการศึกษา วิจัย รวบรวม เผยแพร.ข'อมูล 
สารสนเทศเก่ียวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของประเทศในกลุ.มประชาคม
อาเซียน โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 รวบรวม ประมวลผลข'อมูลเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝVกงาน                
ฝVกประสบการณ�และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน 

 ศึกษา ฝVกอบรมระยะสั้น แลกเปลี่ยน
อาจารย�ด'านการสอนและวิจัยในประเทศ
อาเซียน 

 สร'างเครือข.ายความร.วมมือระหว.าง
หน.วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต.างประเทศ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 KPI.3.1 จํานวนรายงานผลการศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

 KPI.3.2 ร'อยละของหลักสูตรท่ีมีนักศึกษา
ฝVกงาน ฝVกประสบการณ�และศึกษาระยะ
สั้นในประเทศอาเซียน 

 KPI.3.3 ร'อยละของหลักสูตรท่ีมีอาจารย�ไปศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนการสอน การฝVกประสบการณ�
ในประเทศอาเซียน  
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ยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน� แหลAงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ� อัตลักษณ� 

กลยุทธ�การดําเนินงาน 

เร.งพัฒนา ปรับปรุง ฟfgนฟูภูมิทัศน� แหล.ง
สุนทรียะ จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัยให'มีสภาพน.าอยู. ส.งเสริมบรรยากาศ 
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู' การพัฒนาสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ รวมท้ังจัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร 
สร'างการรับรู'ของสังคมชุมชนและความภาคภูมิใจ
ของนักศึกษา บุคลากร ต.อเอกลักษณ� อัตลักษณ�
ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้  

 ปรั บปรุ ง พัฒนาภู มิ ทั ศน�  แหล. ง
สุนทรียะ 

 ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สิ่งก.อสร'าง 

 ส.งเสริมการจัดการขยะและรณรงค�
ประหยัดพลังงาน 

 พั ฒ น า ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ�  
ภ าพลั กษณ�  สื่ อ ส า ร เ อกลั กษณ�           
อัตลักษณ� 

 ส ร' า ง นั ก ศึ กษ า ให' มี เ อ ก ลั ก ษ ณ�             
อัตลักษณ� ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 KPI.4.1 ร' อ ย ล ะคว าม พึ งพอ ใ จของ
นักศึกษา บุคลากรต.อภูมิทัศน� แหล.ง
สุนทรียะและแหล.งบริการเรียนรู'ภายใน 

 KPI.4.1 ระดับการรับรู'ข.าวสารข'อมูลของ
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา บุคลากร 
ผู'ปกครอง และชุมชน 
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ยุทธศาสตร�ที่ 5 พัฒนาองค�การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 

กลยุทธ�การดําเนินงาน 

ปรับปรุง พัฒนาโครงสร'าง ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ'านเมืองท่ีดีภายใต'การมีส.วนร.วมของประชาคมท้ังภายในและภายนอก โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พัฒนาระบบจัดการผลงานและพัฒนาองค�กร
พอเพียง 

 พัฒนาวิสาหกิจใหม.และจัดการสิทธิประโยชน� 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 KPI.5.1 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผ. า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการบริหารจัดการในระดับดีมาก 

 KPI.5.2 ร'อยละความสําเร็จในการจัดหารายได'
จากการพัฒนาวิสาหกิจใหม.และจัดการสิทธิประโยชน� 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 เพ่ิมจํานวนอาจารย�วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ          

การวิจัย 

กลยุทธ�การดําเนินงาน 

เร.งสรรหา พัฒนาอาจารย�ให'มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหน.งทางวิชาการเป:นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
การจัดการอุดมศึกษา โดยมีกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 สรรหา และพัฒนาอาจารย�วุฒิปริญญาเอก 

 สนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ ผลงานวิจัยและส.งเสริมการเข'าสู.ตําแหน.งทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 KPI.6.1 จํานวนอาจารย�ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 20% 

 KPI.6.2 จํานวนอาจารย�ท่ีมีตําแหน.งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 25% 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�          
การพัฒนามหาวิทยาลยั 

 

• ยุทธศาสตร�ที ่1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะ          
การเรียนรู+เข+าสูAประชาคม
อาเซียน 
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 ยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู+                   

เข+าสูAประชาคมอาเซียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได'ให'ความสําคัญในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร� โดยมีการส.งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให'มีความเป:นสากลเพ่ือรองรับการเป:นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในป� พ.ศ. 2558 นั้น หนึ่งในปSจจัยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�           
ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ การส.งเสริมการใช'ภาษาอังกฤษ โดยท่ีกําหนดให'ภาษาอังกฤษ            
เป:นภาษาของการทํางาน และมีโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว.างมหาวิทยาลัยกับประเทศ         
ในกลุ.มอาเซียน  ท้ังนี้เพ่ือให'ประชากรของประชาคมอาเซียนสามารถติดต.อสื่อสารกันได'โดยตรงและมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป:นการท่ีจะทําให'ประชาคมอาเซียนสามารถมีส.วนร.วมอย.างมีประสิทธิภาพในเวที
ระหว.างประเทศท่ีกว'างออกไปอีกด'วย 
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โครงการและกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการบรรลุภายใต'ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู'
เข'าสู.ประชาคมอาเซียน มีจํานวน 260 โครงการ ดังน้ี 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการเรียนรู'คู. Reuse คณะครุศาสตร� 
2 โครงการพัฒนาทักษะการสร'างสื่อสาร นักศึกษาป�ท่ี 3 และ นักศึกษาป�ท่ี 4 คณะครุศาสตร� 
3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู'สู.ชุมชนสําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาคณติศาสตร� ระยะท่ี 1 
คณะครุศาสตร� 

4 โครงการวิจัยในช้ันเรียนภาษาอังกฤษและการนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันป�ท่ี 4 - 5 

คณะครุศาสตร� 

5 โครงการส.งเสริมสมรรถนะการเรยีนรู'ภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย�และบุคลากร
สําหรับใช'ในการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร� 

6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
7 โครงการอาจารย�พบสถานประกอบการเพ่ือพัฒนางานสหกิจศึกษาและความ

ชํานาญ 
สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 

8 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย�สู.อาเซียน ศูนย�กรุงเทพฯ 
9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรสู.อาเซียน ศูนย�กรุงเทพฯ 
10 โครงการพัฒนานักศึกษาด'านภาษาต.างประเทศ ศูนย�กรุงเทพฯ 
11 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต'นสําหรับบุคลากร              

สายสนับสนุน รุ.น 2 
ศูนย�ภาษา 

12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต'นสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
รุ.น 2 

ศูนย�ภาษา 

13 โครงการแข.งขันทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย�ภาษา 
14 โครงการอบรมการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต.างชาติ ศูนย�ภาษา 
15 โครงการเสรมิสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา อาจารย�และ

บุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย�สระแก'ว 

16 โครงการความร.วมมือกับสถาบันซาเบล สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี งานวิเทศสัมพันธ� 
17 โครงการพัฒนาอาจารย� บุคลากร อบรม ประชุมสัมมนา งานวิเทศสัมพันธ� 
18 โครงการพัฒนาอาจารย�ในการฝVกอบรมทางวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ� 
19 โครงการเสรมิสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาแก.นักศึกษาอาจารย�และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
20 โครงการศิษย�เก.าสมัพันธ� (จัดตั้งนิธิการศึกษาวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
21 โครงการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสือ่สารเบ้ืองต'น รุ.น 1 ศูนย�ภาษา 
22 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต'น รุ.น 2 ศูนย�ภาษา 
23 โครงการอบรมภาษาญี่ปุRนเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต'น รุ.น 1 ศูนย�ภาษา 
24 โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสารเบ้ืองต'น เพ่ือเตรียมฝVกสหกิจศึกษา ศูนย�ภาษา 
25 โครงการเผยแพร.ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาต ิ ศูนย�ภาษา 
26 โครงการอบรมสามภาษาอาเซียนน.ารู' พร'อมสู. AEC ศูนย�ภาษา 
27 โครงการอบรมจีนเพ่ือการสื่อสาร ศูนย�ภาษา 
28 โครงการธรรมะกับการดําเนินชีวิต คณะวิทยาการจัดการ 
29 โครงการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 



 

 37 
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
30 โครงการส.งเสริมการเรยีนรู'ภาษาไทย-กัมพูชาสําหรับนักศึกษา อาจารย�และ

บุคลากร 
ศูนย�สระแก'ว 

31 โครงการส.งเสริมการเรยีนรู'ภาษาจีนสําหรบันักศึกษาอาจารย�และบุคลากร ศูนย�สระแก'ว 
32 โครงการพัฒนาหลักสตูร สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
33 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหม.และระบบการเรียนรู'จากการปฏิบตัิจรงิเพ่ือแก'ไข

ปSญหาสาธารณร.วมกับชุมชน 
ศูนย�สระแก'ว 

34 โครงการประชาสมัพันธ�และคู.มือการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย 
35 คู.มือบัณฑติวิทยาลยั บัณฑิตวิทยาลัย 
36 โครงการพัฒนาหลักสตูรนานาชาติ หลักสตูรการบินนานาชาต ิ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
37 โครงการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

38 โครงการอบรมส.งเสรมิการประยุกต�ฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

39 โครงการเดินรอยเบ้ืองพระยุคลบาทฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

40 โครงการทําดเีพ่ือพ.อ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

41 โครงการส.งเสริมประยุกต�ใช'ฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

42 โครงการวันกิจกรรมวิชาตามรอยฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

43 โครงการปฏิบัติธรรมฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

44 โครงการอบรมคุณธรรมฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

45 โครงการการเข'าใจตนเองด'วยกระบวนการฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

46 โครงการฝVกอบรม การพัฒนาคุณภาพฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

47 โครงการบําบัดความเครียดแก.เด็กฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

48 โครงการบําบัดความเครียดแก.คนชราฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

49 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 

50 โครงการพัฒนาระบบการให'คําปรกึษาและบริการด'านข'อมูลข.าวสาร คณะวิทยาการจัดการ 
51 โครงการส.งเสริมกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
52 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจติปSญญาของนักศึกษาอาจารย�และบุคลากร ศูนย�สระแก'ว 
53 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย�ใหม. สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
54 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย� สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
55 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
56 โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายวิชาการ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
57 โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายสนับสนุน สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
58 โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิต สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
59 โครงการศึกษาดูงาน ชีวิตพอเพียง สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
60 โครงการพัฒนาศูนย�เรียนรู'เศรษฐกิจพอเพียง สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
61 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
62 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
63 โครงการปลูกต'นไม'เฉลิมพระเกียรติและจดันิทรรศการวันเจ'าฟ=า สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
64 โครงการรักษ�ปRาต'นนํ้าเฉลิมพระเกียรต ิ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
65 โครงการคุณภาพชีวิตและจติปSญญาของนักศึกษา อาจารย� และบุคลากร วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
66 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
67 โครงการพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
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68 โครงการสัปดาห�วิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
69 โครงการครูวิทย�...จติอาสาพัฒนาท'องถ่ิน  

1. สาขาเคมีวิทยาศาสตร�    
2. สาขาชีววิทยา-วิทยาศาสตร� 

คณะครุศาสตร� 

70 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�บณัฑติจติอาสา พัฒนาท'องถ่ิน คณะวิทยาการจัดการ 
71 โครงการวไลยอลงกรณ�อาสาร.วมเรียนรู' พัฒนาองค�กรและชุมชนในท'องถ่ิน ศูนย�สระแก'ว 
72 โครงการนวัตกรรม อาสาร.วมเรยีนรู' พัฒนาองค�การและชุมชนในท'องถ่ินตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

73 โครงการบ.มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษย�เก.าและผู'ประกอบการให'ตั้งตวัได' ศูนย�สระแก'ว 
74 โครงการบ.มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษย�เก.า และผู'ประกอบการให'ตั้งตัวได' วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
75 โครงการพัฒนางานจัดการศึกษาท่ัวไปจัดหาวัสดุ อุปกรณ�  การเรียนการสอน สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

76 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนโดยใช'สื่อฯ สํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป 

77 โครงการตําราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองนโยบายและแผน 
78 โครงการจดัหา เพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู' คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
79 โครงการพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการศึกษาค'นคว'า (ห'องสมุด) ศูนย�ภาษา 
80 โครงการพัฒนาห'องคอมพิวเตอร� (Computer Room) ศูนย�ภาษา 
81 โครงการจดัหา เพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู' ศูนย�สระแก'ว 
82 โครงการจดัหาเพ่ิมประสิทธิภาพปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู' กองกลาง 
83 โครงการพ.อ แม. และอาจารย�ร.วมกันพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร� 
84 โครงการส.งเสริมความรู'ความเข'าใจของผู'ปกครองเก่ียวกับการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการปฏิบัติตนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
คณะครุศาสตร� 

85 โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ และปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการ
เรียนรู' 

สํานักวิทยบริการฯ 

86 โครงการถ.ายทอดความรู'จากผู'มีประสบการณ�ภายนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
87 พัฒนางานสหกิจศึกษาและฝVกประสบการณ�วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
88 เสรมิสร'างสุขภาพ/กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
89 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10  เจ'าฟ=าเกมส� ศูนย�กรุงเทพฯ 
90 โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ศูนย�กรุงเทพฯ 
91 โครงปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกต ิ ศูนย�กรุงเทพฯ 
92 โครงการแข.งขันกีฬาเจ'าฟ=าเกมส� ครั้งท่ี 9 คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
93 โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
94 โครงการนักศึกษารุ.นใหม.ใส.ใจการตรงต.อเวลา คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
95 โครงการแข.งขันกีฬาวไลยฯสัมพันธ�ครั้งท่ี 9 (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
96 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
97 โครงการอบรมคอมพิวเตอร�กราฟฟCกและคอมพิวเตอร�มิวสิค คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
98 กิจกรรมซุ'มบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
99 โครงการแข.งขันกีฬาน'องใหม. "คณะครุศาสตร�สัมพันธ�สายใยรักต'านยาเสพตดิ" คณะครุศาสตร� 
100 โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย คณะครุศาสตร� 
101 โครงการแข.งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร� 
102 โครงการอุปกรณ�ส.งเสริมสุขภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
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103 โครงการพัฒนานักศึกษาและกีฬา ศูนย�สระแก'ว 
104 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
105 โครงการทําบุญตักบาตรในวันข้ึนป�ใหม. ศูนย�กรุงเทพฯ 
106 โครงการวันพ.อแห.งชาต ิ ศูนย�กรุงเทพฯ 
107 โครงการวันไหว'คร ู ศูนย�กรุงเทพฯ 
108 โครงการคุณธรรมนําชีวิต ศูนย�กรุงเทพฯ 
109 โครงการวันแม.แห.งชาติ ศูนย�กรุงเทพฯ 
110 โครงการแห.เทียนพรรษา ประจําป�การศึกษา 2556 ศูนย�กรุงเทพฯ 
111 โครงการเผยแพร.ศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย�กรุงเทพฯ 
112 โครงการแห.เทียนพรรษา คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
113 โครงการวันพ.อแห.งชาติและประกวดแข.งขันร'องเพลงพระราชนิพนธ� สํานักศิลปวัฒนธรรม 
114 โครงการเผยแพร.ดนตรีร.วมสมยัสู.นานาชาติ สํานักศิลปวัฒนธรรม 
115 โครงการจดันิทรรศการด'านศิลปวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 
116 โครงการวันเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� สํานักศิลปวัฒนธรรม 
117 โครงการทําบุญครบรอบ 81 ป�วไลยอลงกรณ� สํานักศิลปวัฒนธรรม 
118 โครงการแห.เทียนจํานําพรรษา สํานักศิลปวัฒนธรรม 
119 โครงการวันกตญั�ูครูในดวงใจ คณะครุศาสตร� 
120 โครงการนักศึกษาครูกตญั�ูรู'คณุแม. คณะครุศาสตร� 
122 โครงการคณะครุศาสตร�ศาสตร�รวมใจ สืบทอดประเพณไีทย รดนํ้าขอพรผู'ใหญ.

สานใยสมัพันธ� ป� 2556 
คณะครุศาสตร� 

123 โครงการวันไหว'คร ู คณะครุศาสตร� 
124 โครงการวันลอยกระทง คณะครุศาสตร� 
125 โครงการจดันิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพ่ือนบ'าน คณะครุศาสตร� 
126 โครงการแห.เทียนพรรษา คณะครุศาสตร� 
127 โครงการอบรมและเผยแพร.นาฏศิลป�สําหรับครูปฐมวัยสู.ท'องถ่ิน คณะครุศาสตร� 
128 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเด.น เน'นคุณธรรม จรยิธรรม ด'วยจติปSญญา คณะครุศาสตร� 
129 โครงการอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย             คณะครุศาสตร� 
130 โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม สําหรับนักศึกษา อาจารย� และบุคลากรคณะ

คณะครุศาสตร�ศาสตร� (2 รุ.น) (สนับสนุนโครงการตามนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (3 D)) 

คณะครุศาสตร� 

131 โครงการทําบุญศูนย�สระแก'ว ศูนย�สระแก'ว 
132 โครงการวันไหว'คร ู ศูนย�สระแก'ว 
133 โครงการวันเด็กแห.งชาต ิ ศูนย�สระแก'ว 
134 โครงการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ�ทางด'านศิลปและวัฒนธรรม ศูนย�สระแก'ว 
135 โครงการเสวนาและสาธิตการปSgนรปูเหมือนบุคคล (ทัศนศิลป�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
136 โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย�เก.า-ปSจจุบัน (พัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
137 โครงการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศ (สารสนเทศศาสตร�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
138 ทัศนศึกษาหอศิลป�แห.งชาติและพิพิธภัณฑ� (ทัศนศิลป�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
139 กิจกรรมวันคริสต�มาส (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
140 โครงการพ่ีพบน'อง (จิตวิทยา) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
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141 โครงการเปCดโลกกว'างจิตวิทยา (จติวิทยา) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
142 โครงการศึกษาดูงานองค�กรปกครองส.วนท'องถ่ิน (นิติศาสตร�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
143 โครงการไหว'ครภูาษาไทย (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
144 โครงการแนะแนวการศึกษาต.อประเทศออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
145 โครงการเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมอาหารการกิน (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
146 โครงการอ.านอย.างไรเขียนอย.างไร (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
147 โครงการภาษาไทยใฝRด ี คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
148 โครงการจดัแสดงผลงานนักศึกษาหลักสตูรภาษาไทยฯ คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
149 โครงการปSจฉิมนิเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
150 โครงการค.ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
151 ปSจฉิมนิเทศ (รปศ.) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
152 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ทัศนศิลป�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
153 โครงการเตรยีมความพร'อมเข'าสู.ตลาดแรงงาน คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
154 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. หลักสตูรสังคมศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
155 โครงการศึกษาดูงานอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิ คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
156 โครงการปฐมนิเทศและปSจฉิมนิเทศ นักศึกษาสารสนเทศศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
157 โครงการการพัฒนาท'องถ่ินในประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
158 โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักจิตวิทยาท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
159 โครงการการพัฒนาใจให'โอกาส(เส'นทางสู.คนดี) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
160 โครงการสร'างห'องปฏิบตัิการด'านดนตรสีากล คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
161 โครงการอบรมสุนทรียะทางสาํนักศิลปวัฒนธรรมการแสดง คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
162 โครงการศึกษาดูงานศาลรัฐสภา ศูนย�กรุงเทพฯ คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
163 โครงการบําเพ็ญประโยชน�ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
164 โครงการปSจฉิมนิเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
165 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย�เก.าทางด'านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
166 โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายสนับสนุน สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
167 โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายวิชาการ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
168 โครงการอบรมชีวิต   พอเพียง ให'กับ ครูและนักเรียนโรงเรยีนโรงเรยีนสาธิต สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
169 โครงการศึกษาดูงานชีวิตพอเพียง สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
170 โครงการพัฒนาศูนย�เรียนรู'เศรษฐกิจพอเพียง สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
171 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
172 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
173 โครงการปลูกต'นไม'เฉลิมพระเกียรติและจดันิทรรศการวันเจ'าฟ=า สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
174 โครงการรักษ�ปRาต'นนํ้าเฉลิมพระเกียรต ิ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
175 โครงการรับนักศึกษา สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
176 โครงการจติอาสาเรียนรู'เชิงอนุรักษ� ค.ายวิทยาศาสตร�ทางทะเลและปะการัง  

อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
ศูนย�กรุงเทพฯ 

177 โครงการจติอาสาแบ.งปSนเพ่ือน'อง โรงเรียนขาดแคลน จ.ระยอง ศูนย�กรุงเทพฯ 
178 โครงการพัฒนาฝVกทักษะการจดัการความรู'แก.นักศึกษา (พัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
179 โครงการตามรอยพ.อ อยู.อย.างพอเพียง คณะครุศาสตร� 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
180 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. คณะครุศาสตร� 
181 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. คณะวิทยาศาสตร� 
182 โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร� 
183 โครงการเสรมิสร'างอัตลักษณ�ให'แก.นักศึกษา ศูนย�สระแก'ว 
184 โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาใหม. บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
185 โครงการจดัทําวารสารศิษย�เก.า และเว็บไซต�ศิษย�เก.า วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
186 โครงการพัฒนาเอกลักษณ�และอัตลักษณ�หลักสตูรการบริการอุตสาหกรรมการบิน วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
187 โครงการพัฒนาเอกลักษณ�และอัตลักษณ� หลักสูตรการจัดการการบิน วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
188 โครงการพัฒนาเอกลักษณ�และอัตลักษณ� หลักสูตรสิ่งแวดล'อม วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
189 โครงการอบรมการวิจยัพัฒนาการเก็บและวิเคราะห�ข'อมูล - จัดอบรมสัมมนา

ให'กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร� ช้ันป�ท่ี 3 
คณะครุศาสตร� 

190 โครงการจดัหาอุปกรณ�และพัฒนาห'องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร�       คณะครุศาสตร� 
191 โครงการจดัอบรมเพ่ือส.งเสริมการเรียนรู' ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร�                         คณะครุศาสตร� 
192 โครงการเสวนาปSญหาของนักศึกษาคร ู คณะครุศาสตร� 
193 โครงการแนะแนวอาชีพ คณะครุศาสตร� 
194 โครงการผลติผู'นําด'วยวิธีการประชาธิปไตย (ช้ันป�ท่ี 2) คณะครุศาสตร� 
195 โครงการพัฒนาผู'นํากิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร� 
196 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู  

(ช้ันป�ท่ี 1) 
คณะครุศาสตร� 

197 โครงการพัฒนาภาวะผู'นําสําหรับนักศึกษาครู (ช้ันป�ท่ี 3 - 4) คณะครุศาสตร� 
198 โครงการสํารวจความต'องการของนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 คณะครุศาสตร� 
199 โครงการฝVกประสบการณ�วิชาชีพสาํหรับครู ช้ันป�ท่ี 4 คณะครุศาสตร� 
200 โครงการฝVกประสบการณ�วิชาชีพสาํหรับครู ช้ันป�ท่ี 5 คณะครุศาสตร� 
201 โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาครูป�การศึกษา 2555 คณะครุศาสตร� 
202 โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรยีน ด'านการศึกษาปฐมวัยสู.ชุมชน คณะครุศาสตร� 
203 โครงการค.ายปฐมวัยรวมพลังสร'างสรรค�พัฒนาชุมชน คณะครุศาสตร� 
204 โครงการบริหารจัดการศูนย�ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะครุศาสตร� 
205 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารท่ัวไป  คณะครุศาสตร� 
206 โครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการสถิตสิําหรับการวิจยัทางการศึกษา คณะครุศาสตร� 
207 กิจกรรมการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง คณะครุศาสตร� 
208 อบรมสํานักศิลปวัฒนธรรม(ทัศนศิลป�)สําหรับครูประถม อบรมเทคนิคการใช'

วาทศิลป�สําหรับครูพัฒนาสมรรถนะให'แก.ครู ผู'บริหารโรงเรียน 
คณะมนุษยศาสตร�ฯ 

209 โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการสํานักงาน คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
210 โครงการสนับสนุนการบรหิารงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตฯ 
211 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตฯ 

212 โครงการสนับสนุนการบรหิารด'านเช้ือเพลิง คณะเทคโนโลยีอุตฯ 

213 โครงการสนับสนุนระบบสาธารณปูโภค คณะเทคโนโลยีอุตฯ 
214 สนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตฯ 
215 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตฯ 
216 โครงการสนับสนุนการบรหิารสํานักงานคณะ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
217 จัดหาวัสดุการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
218 จัดหาวัสดุเช้ือเพลิง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
219 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 
220 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
221 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู'จากการปฏิบตัิงานจริง คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
222 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจติปSญญาของนักศึกษา อาจารย�และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
223 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
224 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลกัษณะบัณฑิต และกรอบมาตรฐานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
225 โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการส.งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
226 โครงการวิทย�ศิษย�มีคร ู คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
227 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู' (Sci Counter Teade) คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
228 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑติ คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
229 โครงการอบรมประกันคุณภาพแก.นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
230 โครงการอบรมให'ความรู'เก่ียวกับสถานศึกษา 3D ตามนโยบายรัฐบาล คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
231 โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิ คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
232 โครงการบริหารจัดการจัดการคณะ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
233 โครงการศึกษาการบิน วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
234 โครงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร� (ปกครองท'องถ่ิน) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
235 โครงการศึกษาสิ่งแวดล'อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
236 โครงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร� วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
237 โครงการศึกษาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
238 โครงการศึกษานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
239 โครงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร�(การจัดการเพ่ือความมั่นคงและบริหารงาน

ตํารวจ) 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

240 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการเรยีนการสอนบนเครือข.ายอินเตอร�เน็ตของ
บุคลากรทางการศึกษา 

ศูนย�สระแก'ว 

241 โครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย�สระแก'ว 
242 โครงการแนะแนวศึกษาต.อระดับอุดมศึกษา ศูนย�สระแก'ว 
243 โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีท.องเท่ียวตามรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการท.องเท่ียว ศูนย�กรุงเทพฯ 
244 โครงการ ดูงานภาษาอังกฤษสําหรบังานบริการด'านธุรกิจ ศูนย�กรุงเทพฯ 
245 โครงการอบรมการทําวิจยัเบ้ืองต'น ศูนย�กรุงเทพฯ 
246 โครงการอบรมระบบการบริหารจดัการเน้ือหาเว็บไซต� ศูนย�กรุงเทพฯ 
247 โครงการอบรมการพัฒนา Web Application ศูนย�กรุงเทพฯ 
248 โครงการดูงาน พิพิธภัณฑ�สินค'าปลอมและสินค'าเลยีนแบบ ติลลีกี แอนด� กิบบินส� ศูนย�กรุงเทพฯ 
249 โครงการดูงานบริษัทอิชิตันกรุ�ป จาํกัด ศูนย�กรุงเทพฯ 
250 โครงการดูงานศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จํากัด ศูนย�กรุงเทพฯ 
251 โครงการดูงาน การบริหารการศึกษาส.วนท'องถ่ิน (โรงเรียนสตัยาไส) ศูนย�กรุงเทพฯ 
252 โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ ศูนย�กรุงเทพฯ 
253 โครงการอบรมการจัดการงานธุรกิจด'วยโปรแกรมสําเร็จรูป ศูนย�กรุงเทพฯ 
254 โครงการอบรม Social Network เพ่ือการค'าปลีก ศูนย�กรุงเทพฯ 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
255 โครงการอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร� 2550 ศูนย�กรุงเทพฯ 
256 โรงการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมและค.านิยมอันพึงประสงค� โรงเรียนสาธิต 
257 โครงการสานสมัพันธ�ชุมชน โรงเรียนสาธิต 
258 กิจกรรมพัฒนาผู'เรียน - ค.ายลูกเสอื - ทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิต 
259 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิต 
260 โครงการพัฒนาผู'เรยีนด'านกีฬา โรงเรียนสาธิต 
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• ยุทธศาสตร�ที ่2 เพ่ิมผลงานด+านท+องถ่ินศึกษา
และการขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะ 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 เพิ่มผลงานด+านท+องถิ่นศึกษาและการขับเคล่ือน          
นโยบายสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได'ดําเนินกิจกรรมเพ่ิมผลงานด'านท'องถ่ิน
ศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพ่ือถ.ายทอดเทคโนโลยีสู.ชุมชนฐานราก นับแต.ป� พ.ศ. 2546 ถึง
ปSจจุบัน เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร�แห.งรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองต.อ
ความต'องการพัฒนาประเทศ และส.งเสริมให'สถาบันอุดมศึกษามีส.วนร.วมในการเสริมสร'างความเข'มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร'างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข.ายชุมชนท'องถ่ิน โดยนําองค�ความรู'จากผลงานวิจัยและ
พัฒนาภูมิปSญญาท'องถ่ินมาถ.ายทอดทักษะความรู' และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก.ชุมชน ให'สามารถยกระดับขีด
ความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร'างมูลค.าเพ่ิมของผลิตภัณฑ�อย.าง
ต.อเนื่อง เพ่ิมโอกาสในการสร'างอาชีพ รายได' และการพ่ึงพาตนเอง ทําให'เกิดผลดีต.อการสร'างความเข'มแข็ง
ทางสังคมอย.างยั่งยืน 
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โครงการและกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตร�ท่ี 2 เพ่ิมผลงานด'านท'องถ่ินศึกษาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มีจํานวน 111 โครงการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันวิจัย 
2 โครงการสื่อสารเผยแพร.ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ.าน

สื่อมวลชน 
สถาบันวิจัย 

3 โครงการส.งเสริมการจัดและเข'าร.วมอบรมประชุมสมัมนาทางวิชาการ
เก่ียวกับงานวิจัย 

สถาบันวิจัย 

4 โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ� 5 ป�การวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย 
5 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัย สถาบันวิจัย 
6 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท'องถ่ิน ศูนย�สระแก'ว 
7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
8 โครงการจดังานประชุมวิชาการคณะครุศาสตร�ศาสตร� เพ่ือนําเสนอ

ผลงานวิจัยและวิชาการด'านการศึกษา สําหรับอาจารย� นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท'องถ่ิน 

คณะครุศาสตร� 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยัในช้ันเรียน คณะครุศาสตร� 
10 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร� คณะครุศาสตร� 
11 โครงการวิจัยเรื่อง "ความพร'อมในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตวัสู.

อาเซียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดศูนย�สระแก'ว  

คณะครุศาสตร� 

12 โครงการวิจัยสาขา  คณะครุศาสตร� 
13 โครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด'านการศึกษาปฐมวัยสู.ชุมชนและท'องถ่ิน  คณะครุศาสตร� 
14 โครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการเพ่ือสร'างสรรค�งานวิจยัสู.ท'องถ่ิน   บัณฑิตวิทยาลัย 
15 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
16 โครงการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจยัรุ.นใหม. (กิจกรรม Research Clinic) วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
17 โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ICIIIM 2012 วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
18 โครงการเผยแพร.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู.สาธารณะ  วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
19 โครงการส.งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการและ E-Journal วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
20 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท'องถ่ิน สถาบันวิจัย 
21  โครงการจดัทําฐานข'อมูลแหล.งทรัพยากรเพ่ือการเรยีนรู'และเผยแพร.ผลงาน

ของศูนย�การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะครุศาสตร� 

22 โครงการอบรมเทคนิคการทําเดคูพาจ (Decoupage) เบ้ืองต'น ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
23 โครงการศึกษาแนวทางการวิเคราะห�และออกแบบการจัดการงานบุคคล ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
24 โครงการพัฒนาเว็บไซต� ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
25 โครงการอบรมให'ความรู'ด'านการท.องเท่ียวเชิงอนุรักษ� ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
26 โครงการอบรมให'ความรู'การสอบคัดเลือกของข'าราชการ ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
27 โครงการบริการวิชาการแก.สังคมด'านคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
28 โครงการบริการวิชาการแก.สังคม หลักสตูรวิทย�ฯอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
29 โครงการบริการวิชาการแก.สังคมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
30 กิจกรรมห'องเรียนธรรมชาตริุ.นท่ี 5 คณะวิทยาศาสตร� 
31 โครงการใช'งานคอมพิวเตอร�ผ.านเครือข.ายอินเทอร�เน็ต คณะวิทยาศาสตร� 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
32 โครงการเผยแพร.ความรู'ด'านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร�สู.ชุมชน คณะวิทยาศาสตร� 
33 โครงการอบรมจัดการบัญชีครัวเรอืนด'วยโปรแกรมคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� 
34 โครงการไอทีสู.ท'องถ่ิน คณะวิทยาศาสตร� 
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ.านและบันทึกหนังสือคณติศาสตร�ให'แก.

คนตาบอด” 
คณะวิทยาศาสตร� 

36  โครงการการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การส.งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรสู.ชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ” 

คณะวิทยาศาสตร� 

37 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส.งเสริมการใช'พืชสมุนไพรในการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 

คณะวิทยาศาสตร� 

38 โครงการพัฒนาแหล.งเรียนรู' คณะวิทยาศาสตร� 
39 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ�จากธรรมชาติสู.ชุมชน คณะวิทยาศาสตร� 
40 โครงการส.งเสริมการออกกําลังกาย ชุมชนสวนพริกไทย คณะวิทยาศาสตร� 
41 โครงการจดัการอบรมด'านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั คณะวิทยาศาสตร� 
42 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถนอมอาหาร คณะวิทยาศาสตร� 
43 โครงการบูรณาการผลงานวิจัยไปใช'ประโยชน� คณะวิทยาศาสตร� 
44 โครงการอบรมสมัมนาการพัฒนาเวบไซต� ด'วยจุมลา คณะวิทยาศาสตร� 
45 โครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร�ของครูระดับ

มัธยมศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร� 

46 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรคณิตศาสตร�ประยุกต� คณะวิทยาศาสตร� 
47 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรคหกรรมศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
48 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร� 
49 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร� 
50 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� 
51 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรวิทยาศาสตร�ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร� 
52 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล'อม คณะวิทยาศาสตร� 
53 โครงการบริการวิชาการระดับหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
54 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห'องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 คณะวิทยาศาสตร� 
55 โครงการบริการวิชาการ ร.วมเรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร 

ชุมชน ท'องถ่ิน   
คณะมนุษยศาสตร�ฯ 

56 โครงการบริการวิชาการประเภทหารายได'ให'กับคณะมนุษยศาสตร�ฯ คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
57 โครงการส.งเสริมคุณภาพผู'เรียนด'านวิชาการ โรงเรียนสาธิต 
58 โครงการสํารวจความต'องการของชุมชน ด'านบริการวิชาการ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
59  โครงการอบรมครตูํารวจตระเวนชายแดน สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
60  โครงการอบรมครูนักเรียน และผู'ปกครอง ร.ร.ตชด. 3 แห.ง สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
61 โครงการพัฒนาห'องสมุด ร.ร.ตชด. 3 แห.ง สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
62 โครงการบริการวิชาการ ร.วมเรียนรู'พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร 

ชุมชน ท'องถ่ิน 
ศูนย�สระแก'ว 

63 โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ.มสาระวิชาต.างๆ คณะครุศาสตร� 
64 โครงการพัฒนาความรู'ด'านการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง คณะครุศาสตร� 
65 โครงการพัฒนาเทคนิคการจดัการเรียนรู'ในกลุ.มสาระวิชาต.างๆ คณะครุศาสตร� 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
66 โครงการพัฒนาและสร'างแหล.งเรยีนรู'การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดการเรียนรู'ตามกลุ.มสาระสําหรับสถานศึกษาเครือข.ายคณะ
ครุศาสตร� 

คณะครุศาสตร� 

67 โครงการ School for innovative Learning : Using ICT in 
Mathematics 

คณะครุศาสตร� 

68  โครงการสร'างสรรค�สื่อการเรียนรู'ด'วยโปรแกรม GSP ระดับช้ันมัธยมศึกษา  คณะครุศาสตร� 
69 โครงการพัฒนาทักษะการแก'ปSญหาทางคณิตศาสตร� โดยใช'กระบวนการ

แก'ปSญหาของโพลยาผ.านการจัดกิจกรรมค.ายคณิตศาสตร� 
คณะครุศาสตร� 

70 โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู'ภาษาอังกฤษให'กับอาจารย�
ชาวไทยและอาจารย�ชาวต.างชาต ิ

คณะครุศาสตร� 

71 โครงการค.ายส.งเสรมิการเรียนรู'ทักษะภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร� 
72 โครงการคริสต�มาสแด.น'องบ'านภมูเิวท คณะครุศาสตร� 
73 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู'เพ่ือส.งเสรมิการจดัการเรียนรู'วิทยาศาสตร� คณะครุศาสตร� 
74 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ.น สาํหรับครู ศิษย�เก.า และผู'สนใจ

ด'านการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร� 

75 โครงการจดัทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร�เพ่ือส.งเสรมิการเรียนรู'ของนักเรียน คณะครุศาสตร� 
76 โครงการปฐมวัยอาสาพัฒนาท'องถ่ิน คณะครุศาสตร� 
77 โครงการบริการวิชาการแก.สังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
78 โครงการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
79 โครงการบริการวิชาการ หลักสตูรการบริการในสาขาอุตสาหกรรมการบิน วิทยาลัยนวัตกรรม 
80 โครงการบริการวิชาการ หลักสตูรการจัดการการบิน วิทยาลัยนวัตกรรม 
81 โครงการบริการวิชาการ หลักสตูรสิ่งแวดล'อมศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม 
82 โครงการบริการวิชาการ ร.วมเรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองค�กร 

ชุมชน ท'องถ่ิน 
วิทยาลัยนวัตกรรม 

83 โครงการเรียนฟร ี15 ป�อย.างมีคุณภาพ โรงเรียนสาธิต 
84  โครงการพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย (การทําทอฟฟ�� มะขามและมะละกอ

แก'ว) 
สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 

85  โครงการพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย  สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
86 โครงการเรียนรู' สู.วิถีพอเพียง (เด็กยุคใหม.  หัวใจพอเพียง)จํานวน 2 รุ.น  

ร.ร.วัดธรรมนาวา 
สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 

87  โครงการเรียนรู' สู.วิถี พอเพียง (เด็กยุคใหม.  หัวใจพอเพียง) รุ.น 3  
ร.ร.เจ'าฟ=าสร'าง 

สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 

88  โครงการเรียนรู' สู.วิถี พอเพียง (เด็กยุคใหม.  หัวใจพอเพียง) รุ.น 4  
ร.ร.วัดคุณหญิงส'มจีน 

สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 

89 โครงการเรียนรู' สู.วิถีพอเพียง  (สถานประกอบการ)  สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
90 โครงการศึกษาปSญหาสาธารณะของชุมชนท'องถ่ินเพ่ือตอบสนองความ

ต'องการของท'องถ่ิน 
วิทยาลัยนวัตกรรม 

91 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
92 โครงการ IEP (Intensive English Program) โรงเรียนสาธิต 
93 โครงการพัฒนาสมรรถนะให'แก.ครแูละผู'บริหารโรงเรียนในเครือข.าย ศูนย�สระแก'ว 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
94 โครงการสํารวจความต'องการรับการพัฒนาโรงเรียนเครือข.ายคณะครุศาสตร�

จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และศูนย�สระแก'ว 
คณะครุศาสตร� 

95 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
96 โครงการจดัทําเว็บไซต�สํานักศิลปวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 
97 โครงการวันแม.แห.งชาติ สํานักศิลปวัฒนธรรม 
98 โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนเกาะเกรด็ สํานักศิลปวัฒนธรรม 
99 โครงการอบรมคุณธรรมและศึกษาโบราณสถาน สํานักศิลปวัฒนธรรม 
100 โครงการวารสารวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 
101 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย สํานักศิลปวัฒนธรรม 
102 โครงการจดัทําจุลสาร/คู.มือการดําเนินงาน สํานักศิลปวัฒนธรรม 
103 โครงการรวบรวมฐานข'อมลูงานวิจยัด'านวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรม 
104 โครงการพัฒนาผู'เรยีนให'มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดล'อม โรงเรียนสาธิต 
105 โครงการศึกษาเผยแพร. ภูมิปSญญาไทย และศิลปวัฒนธรรมท'องถ่ิน ศูนย�สระแก'ว 
106 โครงการสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดศูนย�สระแก'ว (งานกาชาด) ศูนย�สระแก'ว 
107 โครงการวันเจ'าฟ=า ศูนย�สระแก'ว 
108 โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน (4 จังหวัด) คณะวิทยาการจัดการ 
109 โครงการประกวดร'องเพลงลูกทุ.ง คณะวิทยาการจัดการ 
110 โครงการเผยแพร.ศิลปวัฒนธรรมไทยจีน งานวิเทศสัมพันธ� 
111 โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยนวัตกรรม 
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• ยุทธศาสตร�ที ่3 รวบรวมศึกษาความรู+             
ด+านเศรษฐกิจ สังคม           
และวัฒนธรรมอาเซียน 
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  ยุทธศาสตร�ที่ 3 รวบรวมศึกษาความรู+ด+านเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรมอาเซียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได'จัดกิจกรรมให'บริการวิชาการอย.างมี
คุณภาพ ท่ีสนองตอบความต'องการและสร'างความพึงพอใจแก.ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน โดยมี
เป=าประสงค�ให'บริการวิชาการท่ีเป:นประโยชน� และสอดคล'องกับความต'องการของชุมชนและสังคม               
โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝVกงาน ฝVกประสบการณ� และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน มีการ
แลกเปลี่ยนอาจารย�ด'านการสอนและวิจัยในประเทศอาเซียน และได'สร'างเครือข.ายความร.วมมือระหว.าง
สถานศึกษา หน.วยงานภาครัฐในต.างประเทศ เพ่ือรองรับกับการก'าวไปสู.ประชาคมอาเซียนในอนาคตต.อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 52 
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn 

โครงการและกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตร�ท่ี 3 รวบรวมศึกษาความรู'ด'านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน มีจํานวน 37 โครงการ ดังนี้ 

 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการจดันิทรรศการความรู'สู'ประชาคมอาเซียน ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
2 โครงการมมุอาเซยีนแหล.งเรียนรู'ในห'องสมุด ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
3 โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรด'านงานบริการ ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
4 โครงการเตรยีมความพร'อมในการฝVกประสบการณ�วิชาชีพและสหกิจศึกษาป� 

2556 
ศูนย�กรุงเทพมหานคร 

5 โครงการฝVกประสบการณ�วิชาชีพและสหกิจศึกษาป� 2556 ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
6 โครงการ SQD ทักษะความเป:นผู'นํานักศึกษาสู. AEC คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
7 โครงการบริการวิชาการแก.สังคมด'านบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชนคณะ

วิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

8 โครงการบริการวิชาการแก.สังคมด'านบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชนสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ 
9 โครงการพัฒนาวิชาชีพคร ู คณะวิทยาการจัดการ 
10 โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11 โครงการรวบรวม ประมวลผลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซยีนและการ

จัดกิจกรรม 
คณะวิทยาศาสตร�ฯ 

12 โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสมัพันธ� งานวิเทศสัมพันธ� 
13 โครงการรวบรวมประมวลผลข'อมลู สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
14 โครงการแข.งขันสุนทรพจน�ภาษาจนี งานวิเทศสัมพันธ� 
15 โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระยะสั้น ณ ม.หงเหอ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
งานวิเทศสัมพันธ� 

16 โครงการสนับสนุนการฝVกอบรมระยะสั้นในกลุ.มอาเซียน งานวิเทศสัมพันธ� 
17 โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ณ Yunnan University of Finance & 

Economics 
งานวิเทศสัมพันธ� 

18 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USSH เวียดนาม งานวิเทศสัมพันธ� 
19 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับ YUFE ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
งานวิเทศสัมพันธ� 

20  โครงการส.งเสรมิการเข'าร.วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ   บัณฑิตวิทยาลัย 
21 โครงการความร.วมมือระหว.างหน.วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
คณะครุศาสตร� 

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชโดยไม.ใช'ดิน งานวิเทศสัมพันธ� 
23 โครงการอบรมภาษาจีนของ นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ�  

ณ Central China Normal University 
งานวิเทศสัมพันธ� 

24 โครงการสานต.อความร.วมมือทางวิชาการกับ UME ประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา 

งานวิเทศสัมพันธ� 

25 โครงการเจรจาความร.วมมือทางวิชาการกับภูฎาน งานวิเทศสัมพันธ� 
26 โครงการเจรจาความร.วมมือทางวิชาการกับ Segi University งานวิเทศสัมพันธ� 
27 โครงการสานต.อความร.วมมือกับ YUFE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน งานวิเทศสัมพันธ� 
28 โครงการความร.วมมือกับสถาบันซาเบล งานวิเทศสัมพันธ� 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
29 โครงการสานต.อความร.วมมือกับ Central China Normal งานวิเทศสัมพันธ� 
30 โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมสู.อาเซยีน  วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
31 โครงการจดัทําวารสารบัณฑติศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย 
32 โครงการคณะครุศาสตร�ศาสตร�สัมพันธ� คณะครุศาสตร� 
33 โครงการปรับปรุงเว็บไซต�ภาษาอังกฤษ งานวิเทศสัมพันธ� งานวิเทศสัมพันธ� 
34 โครงการพัฒนาเอกสารแนะนํามหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ� 
35 โครงการปรังปรุงเว็ปไซต�ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ� 
36 โครงการความร.วมมือการจดัการศึกษา VRU-RVInternati งานวิเทศสัมพันธ� 
37 โครงการจดัทําวารสารบัณฑติศึกษา    บัณฑิตวิทยาลัย 
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• ยุทธศาสตร�ที ่4 พัฒนาภูมทิัศน� แหลAงสุนทรียะ 
สื่อสารเอกลักษณ� อัตลักษณ� 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาภูมิทัศน� แหลAงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ� 

อัตลักษณ� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เป:นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมี
หน'าท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได'ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพภูมิทัศน�          
ท่ีสื่อถึงอัตลักษณ� เอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัยเป:นอย.างยิ่ง สภาพภูมิทัศน�ของมหาวิทยาลัยนั้นนับเป:นปSจจัย          
ท่ีมีความสําคัญและมีอิทธิพลต.อนักศึกษา อาจารย� และบุคลากรเป:นอย.างมาก ถ'ามหาวิทยาลัยสามารถจัด
สภาพภูมิทัศน�และสิ่งแวดล'อมให'ดี ร.มรื่น น.าอยู. น.าเข'ามาศึกษาหาความรู' และสื่อถึงเอกลักษณ� อัตลักษณ�ของ
มหาวิทยาลัยก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให'ดีข้ึนด'วยท้ังด'านจิตใจและร.างกาย  

ดังนั้น สภาพภูมิทัศน�ภายในมหาวิทยาลัย จึงมีบทบาทสําคัญต.อนักศึกษาท่ีอยู.ในวัยเจริญเติบโต พร'อม
จะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ด'วยเหตุท่ีสภาพภูมิทัศน�เป:นอิทธิพลท่ีมีความสําคัญต.อนักศึกษา อาจารย� และ
บุคลากร ดังนั้นการสร'างสภาพภูมิทัศน�ท่ีดี คือ การจัดองค�ประกอบต.างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให'มีความพร'อม 
มีระเบียบ สวยงาม มีบรรยากาศท่ีอบอุ.น ร.มเย็น และมีบรรยากาศของการเรียนการสอนท่ีดี เพ่ือสร'างนักศึกษา             
ให'เป:นบัณฑิตท่ีพึงประสงค�ในอนาคตได'  
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โครงการและกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาภูมิทัศน� แหล.งสุนทรียะ สื่อสาร
เอกลักษณ� อัตลักษณ� มีจํานวน 69 โครงการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาห'องกิจกรรมเอนกประสงค�  ศูนย�ภาษา 
2 โครงการปรับปรุงลานน่ังพักผ.อน ศูนย�สระแก'ว 
3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน�ของคณะครุศาสตร� คณะครุศาสตร� 
4 โครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความ

สะดวก   
คณะวิทยาการจัดการ 

5 โครงการปรับปรุงพัฒนาภมูิทัศน�และแหล.งสุนทรียะ กองกลาง 
6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน� 3R1S วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
7 โครงการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรต.อภูมิทัศน�แหล.งสุนทรียะ

และแหล.งบริการ 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 

8 โครงการปรับปรุงพัฒนาห'อง Self- Access Learning 2 (Reading Corner 
and Multimedia Corner)  

ศูนย�ภาษา 

9 โครงการปรับปรุงพัฒนาห'องกิจกรรมเอนกประสงค�  ศูนย�ภาษา 
10 โครงการปรับปรุงพัฒนาด'านอาคารสถานท่ี โรงเรียนสาธิต 
11 โครงการ พัฒนาอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน�คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12 โครงการปรับปรุง พัฒนาอาคาร และสิ่งก.อสร'าง กองกลาง 
13 โครงการจดัการขยะและรณรงค�ประหยดัพลังงาน สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
14 โครงการประหยดัพลังงาน คณะครุศาสตร� 
15 โครงการจดัซุ'มบัณฑติ ป� 2556 คณะครุศาสตร� 
16 โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสู.ชุมชน คณะครุศาสตร� 
17 โครงการจดัการขยะและรณรงค�ประหยดัพลังงาน กองกลาง 
18 โครงการจดัการขยะและรณรงค�ประหยดัพลังงาน ศูนย�สระแก'ว 
19 โครงการประชาสมัพันธ�เชิงรุก ศูนย�กรุงเทพมหานคร ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
20 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�หลักสูตรคณติศาสตร�ประยุกต� คณะวิทยาศาสตร� 
21 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�หลักสูตรคหกรรมศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
22 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร� 
23 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�ระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร� 
24 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร� คณะวิทยาศาสตร� 
25 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร�ความปลอดภยั คณะวิทยาศาสตร� 
26 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร�สิ่งแวดล'อม คณะวิทยาศาสตร� 
27 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�ระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
28 โครงการจดักิจกรรมส.งเสริมประสบการณ�สํานักศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร� 
29 โครงการสร'างมาตรฐานคุณภาพด'านสํานักศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร� 
30 โครงการส.งเสริมให'การสืบสานสํานักศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร� 
31 โครงการมุทิตาจิต คณะวิทยาศาสตร� 
32 โครงการจดัทําแผน การควบคุม ตดิตาม และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 
33 โครงการเผยแพร.ความรู'ด'านประกันคุณภาพการศึกษาแก.นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
34 โครงการจดัทําแผนและคู.มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย    บัณฑิตวิทยาลัย 

35 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  บัณฑิตวิทยาลัย 

36 โครงการส.งเสริมบัณฑิต จิตอาสา และมสี.วนร.วมกับท'องถ่ิน  บัณฑิตวิทยาลัย 

37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง   บัณฑิตวิทยาลัย 

38 โครงการเสวนา แลกเปลีย่น เรียนรู'ด'วยประกันคุณภาพการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 

39 โครงการเครือข.ายจติอาสาร.วมสร'างฝายชะลอนํ้า (รัฐประศาสนศาสตร�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
40 โครงการจติอาสาพัฒนาตามแนวพระราชดําร ิ(สารสนเทศศาสตร�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
41 โครงการจติอาสาด'านสาํนักศิลปวัฒนธรรมการแสดง คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
42 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�หลักสูตรสํานักศิลปวัฒนธรรมการแสดง คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
43 โครงการธรรมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(รัฐประศาสนศาสตร�) คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
44 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�หลักสูตรพัฒนาชุมชน ด'วยวิสาหกิจชุมชน คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
45 โครงการจติวิทยาอาสาทําด ี คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
46 โครงการให'ความรู'ทักษะของการบรรเลงดนตร ี คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
47 โครงการสานสมัพันธ� คนรักภาษา พัฒนาอัตลักษณ� คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
48 โครงการจติอาสาเผยแพร.วัฒนธรรมอาหารไทย คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
49 โครงการพัฒนาอัตลักษณ�หลักสูตรสารสนเทศศาสตร� คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
50 โครงการจดัทําเว็บไซต�และเอกสารแนะนําคณะ คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
51 โครงการพ่ีชวนน'อง คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
52 โครงการพัฒนาสื่อ และ ประชาสมัพันธ�เอกลักษณ� สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
53 โครงการพัฒนาระบบการประชาสมัพันธ� การสื่อสาร ภาพลักษณ�เอกลักษณ�        

อัตลักษณ� 
ศูนย�สระแก'ว 

54 โครงการห'องสมุดปฐมวัยใส.ใจรักการอ.าน คณะครุศาสตร� 
55 โครงการจดัจัดทําจลุสารศูนย�ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา คณะครุศาสตร� 
56 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
57 โครงการบํารุงระบบสาธารณูปโภค คณะวิทยาการจัดการ 
58 โครงการ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ� คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
59 โครงการ พัฒนาคุณภาพและคุณลกัษณะนักศึกษาท่ีพึงประสงค� คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
60 โครงการ จัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข.ายนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
61 โครงการพัฒนาระบบการประชาสมัพันธ�การสื่อสาร ภาพลักษณ�เอกลักษณ�        

อัตลักษณ� 
กองกลาง 

62 โครงการส.งเสริมบัณฑิต จิตอาสา และมสี.วนร.วมกับท'องถ่ิน  บัณฑิตวิทยาลัย 
63  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง   บัณฑิตวิทยาลัย 
64  โครงการเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู'ด'วยประกันคุณภาพการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 
65 โครงการจดัทําแผน การควบคุม ตดิตาม และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 
66  โครงการเผยแพร.ความรู'ด'านประกันคุณภาพการศึกษาแก.นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย 

67 โครงการจดัทําแผนและคู.มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย    บัณฑิตวิทยาลัย 
68  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  บัณฑิตวิทยาลัย 
69 โครงการพัฒนาเพ่ือประชาสมัพันธ�ภาพลักษณ� สื่อสาร เอกลักษณ�  

อัตลักษณ� 
วิทยาลัยนวัตกรรม 

 



 

 58 
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ยุทธศาสตร�ที ่5 พัฒนาองค�การสมรรถนะสูง
และธรรมาภิบาล 
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   ยุทธศาสตร�ที่ 5 พัฒนาองค�การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได'ยึดหลักธรรมาภิบาลในการยกระดับ
องค�กรให'เป:นองค�กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง โดยมียุทธศาสตร�ท่ีสามารถสื่อสารให'บุคลากรสามารถเข'าใจในทิศทาง
เดียวกัน และนํายุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยไปสู.การปฏิบัติ  ซ่ึงเป:นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ให'บรรลุผลสําเร็จ
จากการทําแผนงาน / โครงการท่ีมีความสอดคล'องเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร�ท่ี
กําหนดข้ึน ต้ังแต.กระบวนงาน โครงสร'างองค�กร สมรรถนะ องค�ความรู' ค.านิยมและวิสัยทัศน�ร.วม วัฒนธรรม 
ระบบการประเมินผล  
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โครงการและกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตร�ท่ี 5 พัฒนาองค�การสมรรถนะสูงและธรรมาภิ
บาล มีจํานวน 78 โครงการ ดังนี้ 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย สํานักงานสภาฯ 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
4 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย�

และบุคลากร 
โรงเรียนสาธิต 

5 อบรมสมัมนาภายนอก คณะวิทยาการจัดการ 
6 โครงการอบรมความรู'เก่ียวกับระเบียบปฏิบัตริาชการและเสรมิสร'าง

จรรยาบรรณสําหรับบุคลากร (อบรมความรู'เก่ียวกับระบบการจัดการช้ันเรียน 
CMS) 

คณะวิทยาการจัดการ 

7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการฯ 
8 โครงการพัฒนาการจัดการความรู' (KM) วิทยาลัยนวัตกรรม 
9 โครงการพัฒนาระบบบริการและบริหารจดัการส.วนกลาง ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
10 โครงการพัฒนาศูนย�วิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร� 
11 โครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการเพ่ือสร'างสรรค�งานวิจยัสู.ท'องถ่ิน   บัณฑิตวิทยาลัย 
12 โครงการซ.อมบํารุงอุปกรณ� 

อํานวยความสะดวก ภายในอาคาร 75 ป�วไลยอลงกรณ� 
ศูนย�ภาษา 

13 สนับสนุนการเข'าร.วมสมัมนาทางวิชาการ สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
14 ศึกษาดูงานองค�กรสมรรถนะสูง สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
15 โครงการจดัทําคู.มือปฏบัิติงาน ศูนย�สระแก'ว 
16 โครงการพัฒนาการจัดการความรู' KM สําหรับคณะครุศาสตร� คณะครุศาสตร� 
17 โครงการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการส.วนกลาง กองกลาง 
18 โครงการสาธารณูปโภค   บัณฑิตวิทยาลัย 
19  โครงการจดัหาวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย 
20 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ สํานักวิทยบริการฯ 

21 โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน สํานักวิทยบริการฯ 

22 โครงการให'รางวัลบุคลากรดเีด.น สํานักวิทยบริการฯ 

23 โครงการพัฒนาบุคลากรและเจ'าหน'าท่ี วิทยาลัยนวัตกรรม 
24 โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร�พกพา และเครื่องฉายภาพ ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
25 โครงการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ�ห'องคอมพิวเตอร� ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
26 โครงการพัฒนาระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส� ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
27 โครงการปรับปรุงระบบกล'องวงจรปCด ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
28 โครงการพัฒนาระบบเครือข.ายห'องศูนย�ภาษา ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
29 จัดหาระบบคอมพิวเตอร�และพัฒนา ศูนย�คอมพิวเตอร� 
30 จัดประชุมผู'ดูแลสารสนเทศบนเว็บไซด� ศูนย�คอมพิวเตอร� 
31 โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อ/เว็บไซต� เพ่ือประชาสัมพันธ�งานศูนย�ภาษา ศูนย�ภาษา 
32 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร� ระบบเครือข.าย ศูนย�ภาษา 
33 โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
34 โครงการจดัหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ 
35 โครงการพัฒนาจดัทําระบบสารสนเทศวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม 
36 โครงการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ 2557 ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
37 โครงการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
38 โครงการบริหารสํานักงาน (สาธารณูปโภค) กองนโยบายและแผน 

39 โครงการจดัทํารายงานผลการปฏบัิติราชการประจําป� กองนโยบายและแผน 

40 โครงการรวบรวม ประมวลผลและเผยแพร.สารสนเทศ กองนโยบายและแผน 

41 โครงการจดัทําแผนปฏิบัตริาชการ แผนงบประมาณ  กองนโยบายและแผน 

42 โครงการจดัทํายุทธศาสตร� และการพัฒนางานเฉพาะด'าน กองนโยบายและแผน 

43 โครงการจดัทําแผนกลยุทธ�พัฒนามหาวิทยาลยั พ.ศ.2556-2560 สู.หลักสตูร กองนโยบายและแผน 

44 โครงการจดัสรรเงินรางวัล กองนโยบายและแผน 

45 โครงการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบด ี กองนโยบายและแผน 

46 โครงการบริหารจัดการการเรียนการสอนและบรหิารงานท่ัวไปตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร� 

คณะวิทยาศาสตร�ฯ 

47 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร� 
48 โครงการจดัทําและทบทวนแผนยทุธศาสตร�และแผนปฏิบตัิราชการและตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ 
คณะวิทยาศาสตร� 

49 โครงการจดัทําแผนพัฒนาคณะ คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
50 โครงการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร จัดหาและจดัสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา

อาจารย�และบุคลากร 
โรงเรียนสาธิต 

51 ค.าใช'จ.ายด'านบุคลากร/เงินเดือน/ค.าครองชีพ/เงินประจาํตําแหน.งและ
ค.าตอบแทนอ่ืน ๆ 

โรงเรียนสาธิต 

52 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให'มีการจัดองค�กรสร'างระบบ บริหารงานและพัฒนา
องค�กรอย.างเป:นระบบครบวงจร 

โรงเรียนสาธิต 

53 โครงการพัฒนานโยบายระบบงานการวางแผนการจัดการผลงาน และการ
ติดตามประเมินผล 

ศูนย�สระแก'ว 

54 โครงการจดัทําแผนกลยุทธ�และแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร� 
55 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ�และแผนปฏบัิติการ

ประจําป�งบประมาณ 2557 
คณะวิทยาการจัดการ 

56 โครงการพัฒนาภาวะผู'นําของการบริหารงานของผู'บริหาร  
57 โครงการทบทวนแผนปฏิบัตริาชการและจัดทําแผนกลยุทธ�ทางการเงิน  บัณฑิตวิทยาลัย 
58 โครงการทบทวนและทําแผนปฏิบตัิราชการคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
59 โครงการแปลงแผนยุทธศาสตร�สู.แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
60 โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
63 ประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
64 โครงการตรวจประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
65 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
66 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแก.นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร�ฯ 
67 โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
68 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
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ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
69 โครงการบริหารสํานักงาน สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
70 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป�การศึกษา 

2555 
คณะครุศาสตร� 

71 โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
72 โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน สํานักมาตรฐานฯ 
73 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ 
74 โครงการพัฒนาองค�การแห.งการเรยีนรู' คณะวิทยาการจัดการ 
75 โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสีย่งในองค�กร บัณฑิตวิทยาลัย 
76 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
77 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา+วิจัยประกัน

คุณภาพการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ 
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• ยุทธศาสตร�ที ่6 เพ่ิมจํานวนอาจารย�วฒุิ
ปริญญาเอกและผลงาน
วิชาการ การวิจัย 
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 ยุทธศาสตร�ที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารย�วุฒิปริญญาเอกและผลงาน

วิชาการ การวิจัย 

ทรัพยากรบุคคล  นับเป:นทรัพยากรท่ีมีคุณค.าของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบุคลากรจะเป:น                 
ผู'ผลักดันให'ภารกิจต.างๆ ของมหาวิทยาลัย สําเร็จลุล.วงตามวัตถุประสงค� ดังนั้นการส.งเสริมให'บุคลากร          
มีความรู' ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล'องตามเป=าหมายและยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน             
มีคุณลักษณะท่ีดีพึงประสงค� และมีทัศนคติท่ีดีต.อมหาวิทยาลัย จะทําให'มหาวิทยาลัยเจริญก'าวหน'า และเกิด
การพัฒนาอย.างต.อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป:นการเตรียมความพร'อมของบุคลากร ให'สามารถรองรับและเป:นผู'นํา
การเปลี่ยนแปลงต.างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปSจจุบันและอนาคตด'วย มหาวิทยาลัยจึงส.งเสริมและสนับสนุน           
ให'บุคลากรพัฒนาตนเองให'มีศักยภาพสูงข้ึน โดยการไปเพ่ิมพูนความรู'และประสบการณ�ในรูปแบบต.างๆ  เช.น 
การไปศึกษา ฝVกอบรม ดูงาน และการพัฒนางานประจําสู.งานวิจัย (R2R)  การไปเพ่ิมพูนความรู'ทางวิชาการ 
การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีจําเป:นและเหมาะสมเพ่ือประโยชน�ในการพัฒนา
บุคลากร การไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต.างๆ ท่ีองค�กรภายนอกจัด ท้ังภายในประเทศและต.างประเทศ          
ท่ีจะให'ความรู'ใหม.ๆ เป:นประโยชน�ต.อการปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ'นและส.งเสริมให'บุคลากรพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 
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โครงการและกิจกรรมท่ีได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตร�ท่ี 6 เพ่ิมจํานวนอาจารย�วุฒิปริญญาเอกและ
ผลงานวิชาการ การวิจัย มีจํานวน 18 โครงการ 

ลําดับ โครงการยcอย/กิจกรรม หนcวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการสนับสนุนบุคลากรเข'าร.วมอบรม/สัมมนาภายในและนอกมหาวิทยาลัย ศูนย�กรุงเทพมหานคร 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย�และบุคลากร คณะครุศาสตร� 
3 โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพ, ประชาสัมพันธ� 

การฝVกอบรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4 โครงการพัฒนางานกองทุนพัฒนาอาจารย�และบุคลากร กองกลาง 
5 โครงการสรรหาและพัฒนาอาจารย�วุฒิปริญญาเอก กองกลาง 
6 โครงการจดัทําสื่อภาษาอังกฤษ (จัดทําหนังสือวิชาฝVกทักษะ 

ภาษาอังกฤษ) 
ศูนย�ภาษา 

7 โครงการวารสารวไลยอลงกรณ�ปรทัิศน� สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
8 โครงการส.งเสริมการเข'าสู.ตําแหน.งทางวิชาการ สํานักส.งเสรมิวิชาการฯ 
9 โครงการสนับสนุนการผลิตตําราวิชาการและส.งเสริมให'อาจารย�เข'าสู.ตําแหน.ง

ทางวิชาการ 
กองกลาง 

10 โครงการสนับสนุนการผลิตตํารา วิชาการ ผลงานวิจัยและส.งเสริมการเข'าสู.
ตําแหน.งทางวิชาการ 

วิทยาลัยนวัตกรรม 

11 โครงการสนับสนุนเข'าร.วมอบรม สัมมนา วิชาการและวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร�ฯ 
13 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมรวมท้ังทรพัยากร

ทางการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร�ฯ 

14 โครงการศึกษาดูงานศูนย�เรียนรู'เศรษฐกิจพอเพียง(ชุมชนบ'านคีรีวง) สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
15 โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'ฯ 
16 โครงการจดัสรรงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17 โครงการจดัการสัมมนาการจดัการองค�ความรู'จากการวิจัยและการสอน,เผยแพร.

องค�ความรู' 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

18 โครงการจดัอบรม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการทําวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ประเมินผลการดําเนินงาน 
 

• ผลการประเมินสาํนักงานสถิติแหAงชาติรAวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn 

ผลการประเมิน  
 

สํานักงานสถิติแห.งชาติได'ให'ความร.วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ในการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตต.อบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาต.อสถาบันอุดมศึกษา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร.โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได'กําหนดให'มีการสํารวจความ          
พึงพอใจ 2 ส.วน คือ (1) การสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตต.อบัณฑิต โดยสัมภาษณ�ผู'ใช'บัณฑิต ได'แก. 
นายจ'าง/ผู'ประกอบการ/ผู'ท่ีทํางานเก่ียวข'องกับบัณฑิต และ (2) การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
ต.อสถาบันอุดมศึกษา โดยสัมภาษณ�นิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้การเก็บรวบรวมข'อมูล
ดําเนินการต้ังแต.เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2556 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตและความ         
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� สรุปประเด็นท่ีสําคัญ          
ได'ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตตัวอย.างต.อบัณฑิต คะแนนท่ีได'จากการสํารวจอยู. ท่ี 4.2563 
คะแนน หรือคิดเป:นร'อยละของคะแนน 85.13 โดยผู'ใช'บัณฑิตตัวอย.างมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงท่ีสุด รองลงมา ได'แก. ความรู'ความสามารถทางวิชาการ และความรู'
ความสามารถพ้ืนฐาน ตามลําดับ 

 เม่ือนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตตัวอย.างต.อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� (ร'อยละ 85.13) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ�การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. 
แล'ว ได'เท.ากับ 5.0000 คะแนน 

2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย.างต.อสถาบันอุดมศึกษา คะแนนท่ีได'จากการสํารวจอยู.ท่ี 
3.9680 คะแนน หรือคิดเป:นร'อยละของคะแนน 79.36 โดยนิสิตนักศึกษาตัวอย.างมีความพึงพอใจในประเด็น
ด'านการจัดการเรียนการสอนสูงกว.าประเด็นด'านการให'บริการ โดยมีรายละเอียดของแต.ละประเด็น ดังนี้ 

 2.1 ด'านการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาตัวอย.างมีความพึงพอใจในประเด็นอาจารย�
ผู'สอนสูงท่ีสุด รองลงมาได'แก. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ�ประกอบการเรียน
การสอนและสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ 

 2.2 ด'านการให'บริการของสถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษาตัวอย.างมีความพึงพอใจในการ
ให'บริการด'านวิชาการสูงกว.าการให'บริการท่ัวไป 
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เม่ือนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย.างต.อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� (ร'อยละ 79.36) เทียบกับคะแนนตามเกณฑ�การประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. แล'ว          
ได'เท.ากับ 3.8720 คะแนน 

ท่ีมา : รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําป�งบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�,สํานักงานสถิติแห.งชาติ,2556 
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• ผลการประเมินรายตัวบAงช้ีของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 70 
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn 

ผลการประเมินรายตัวบAงช้ีของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 ประจําปHการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

ตัวบcงชี้คุณภาพ เปgาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เปgาหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ.  
(%หรือสัดสcวน) ตัวหาร 

องค.ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค.และแผนการดําเนินการ 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ. 1.1  8 ข'อ 8 ข'อ (ข'อ 1-8) บรรลุ 5 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.1 5 ข'อ 4 ข'อ (ข'อ 1-4) ไม.บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.2 ร'อยละ 21 
97 

28.78 บรรลุ 4.80 คะแนน 
337 

ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.3 ร'อยละ 36 
91 

27 ไม.บรรล ุ 2.25 คะแนน 
337 

ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.4 7 ข'อ 7 ข'อ (ข'อ 1-7) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.5 7 ข'อ 7 ข'อ (ข'อ 1-7) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.6 7 ข'อ 6 ข'อ (ข'อ 1-6) ไม.บรรล ุ 4 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.7 5 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.2.8 5 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.1 ร'อยละ 80 
680 

ร'อยละ 70.91 ไม.บรรล ุ 3.55 คะแนน 
959 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.2 4 คะแนน 
93.702 

4.08 คะแนน บรรลุ 4.08 คะแนน 
22,992 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.3 ร'อยละ 20 
51 

ร'อยละ 23.72 ไม.บรรล ุ 4.74 คะแนน 
215 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.4 ร'อยละ 40 
12.5 

ร'อยละ 27.17 ไม.บรรล ุ 2.72 คะแนน 
46 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.14 4 คะแนน 
3.25x5 

2.71 คะแนน ไม.บรรล ุ 2.71 คะแนน 
6 

องค.ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.3.1 7 ข'อ 7 ข'อ (ข'อ 1-7) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.3.2 6 ข'อ 6 ข'อ (ข'อ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.4.1 5 ข'อ 8 ข'อ (ข'อ 1-8) บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบcงชี้คุณภาพ เปgาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เปgาหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ.  
(%หรือสัดสcวน) ตัวหาร 

ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.4.2 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.4.3 4.38 คะแนน 
34.15 

4.27 ไม.บรรล ุ 5 คะแนน 
8 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.5 ร'อยละ 15 
17.71 

ร'อยละ 2.21 บรรลุ 2.22 คะแนน 
8 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.6 ร'อยละ 16 
17 

ร'อยละ 5.03 ไม.บรรล ุ 1.26 คะแนน 
338 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.7 ร'อยละ 8 12.25 ร'อยละ 3.62 ไม.บรรล ุ 1.81 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกcสังคม 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.5.1 5 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.5.2 5 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.8 ร'อยละ 24 ร'อยละ 62.50 บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.9 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.6.1 6 ข'อ 6 ข'อ (ข'อ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.10 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.11 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.7.1 7 ข'อ 7 ข'อ (ข'อ 1-7) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.7.2 5 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.7.3 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.7.4 6 ข'อ 6 ข'อ (ข'อ 1-6) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.12 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 4 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.13 4 คะแนน 4.66 คะแนน บรรลุ 4.66 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.8.1 7 ข'อ 7 ข'อ (ข'อ 1-7) บรรลุ 5 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ.งชีท้ี่ สกอ.9.1 9 ข'อ 8 ข'อ (ข'อ 1-4,6-8) ไม.บรรล ุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.15 4 คะแนน 4.78 คะแนน บรรลุ 4.78 คะแนน 
องค.ประกอบที่ 97 อัตลักษณ. เอกลักษณ.และมาตรการสcงเสริม 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.16.1 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.16.2 4 คะแนน 
18,447 

4.28 คะแนน บรรลุ 4.28 คะแนน 
4,311 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.17 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.18.1 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบcงชี้คุณภาพ เปgาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ
เปgาหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ.  
(%หรือสัดสcวน) ตัวหาร 

ตัวบ.งชีท้ี่ สมศ.18.2 4 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 

องค.ประกอบที่ 98 องค.ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 

ตัวบ.งชีท้ี่ ก.พ.ร.4.1.3 ร'อยละ 60 
1,352 

ร'อยละ 62.76 บรรลุ 3 คะแนน 
2,154 

องค.ระกอบที่ 99 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ตัวบ.งชีท้ี่ 3 ดี 10.1 5 ข'อ 5 ข'อ (ข'อ 1-5) บรรลุ 5 คะแนน 
ตัวบ.งชีท้ี่ 3 ดี 10.2 3 ด'าน 3 ด'าน บรรลุ 5 คะแนน 

คะแนนประเมนิเฉลี่ย (ตัวบcงชี้ สกอ. + สมศ.) 
คcาเฉลี่ย 
4.39 

ผลการ
ประเมิน 
ระดับดี 

 

ท่ีมา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําป�การศึกษา 2555  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 

ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินได'วิเคราะห�จุดแข็งและเสนอแนวทางเสริมจุดแข็ง รวมถึงจุดท่ีควร
พัฒนาและข'อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

  จุดแข็ง 

1. เป:นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห.งเดียวท่ีได'รับพระราชทานนามต.อท'ายว.า ในพระบรม
ราชูปถัมภ� 

2. บุคลากรในสายวิชาการมีศักยภาพสูง 
3. มีโครงการด'านบริการวิชาการแก.งสังคมจํานวนมากและมีความหลากหลายในระดับชุมชน 
 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรเป:นแหล.งรวบรวมข'อมูลท้ังหมดเก่ียวกับเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ� เพ่ือเชิดชูเกียรติพระองค�ท.าน 

ซ่ึงพระนามท.านเป:นนามของมหาวิทยาลัย อันเป:นเอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัย 
2. เสริมสร'างขวัญและกําลังใจในการเร.งรัดการเข'าสู.ตําแหน.งผลงานทางวิชาการ ด'วยการ

กําหนดการให'รางวัลแก.ผู'ท่ีสามารถได'ตําแหน.งทางวิชาการในเวลาท่ีกําหนด หรือมีผลงานท่ีโดดเด.น เช.น การ
เพ่ิมเงินรางวัลเป:นสองเท.า การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือนแบบก'าวกระโดด 
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3. เพ่ิมการบูรณาการ บริการวิชาการแก.สังคมกับงานวิจัยและการเรียนการสอน โดย 
3.1 จัดทํา MOU กับหน.วยงานภาครัฐ เอกชนและหน.วยงานวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
3.2 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรเป:นมติจาก

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ขาดคํารับรองปฏิบัติราชการ จากระดับคณะต.อผู'บริหารมหาวิทยาลัย 

2. ขาดการกําหนดเป=าหมายตัวชี้วัดท่ีชัดเจนในแผนงานต.างๆ 

3. ขาดการกําหนดทิศทางท่ีชัดเจนในแผนงาน/โครงการในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 

4. บุคลากร มีการเข'าสู.ตําแหน.งทางวิชาการค.อนข'างน'อยและขาดการเตรียมความพร'อมบุคลากรสู.
ตําแหน.งผู'บริหาร 

5. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีโดดเด.น 

 

  ข%อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรจัดให'มีคํารับรองปฏิบัติราชการระดับคณะสํานัก สถาบันและผู'บริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัยท่ีสอดรับกับเกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังของ สกอ.และ สมศ. เพ่ือให'เป:นเครื่องมือกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน 

2. ควรปรับปรุงการจัดทําแผน โดยมีการกําหนดค.าเป=าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในทุกตัวบ.งชี้ 
ท่ีสามารถวัดความสําเร็จได'ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย.างครอบคลุมและเป:นระบบเดียวกัน 

3. ควรกําหนดแผนโครงการในภาพรมระดับมหาวิทยาลัยและให'โครงการระดับคณะใช'เป:นแนวปฏิบัติ 
ในทิศทางเดียวกัน เช.น แผนโครงการพัฒนานักศึกษา เป:นต'น 

4. ควรพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร'อมเข'าสู.ตําแหน.งผู'บริหารใหม. โดยให'มีการหมุนเวียนงาน
ของบุคลากรทุกระดับ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ.อให'เกิดการพัฒนาองค�ความรู'และความคิด
สร'างสรรค� 

5. ควรพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให'โดดเด.น โดยเฉพาะในด'านภาวะผู'นํา การเสนอความคิดเห็น
เชิงสร'างสรรค� ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพและความม่ันใจในตนเอง 
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ข+อมูลแสดงฐานะการเงิน 
 

• ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
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ข+อมูลแสดงฐานะการเงิน 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 

 หมายเหตุ (หนcวย : บาท) 
สินทรัพย.   

สินทรัพย.หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสด 2 55,279,012.06 
ลูกหนี้ 5 29,878,055.39 
รายได'ค'างรับจากงบประมาณ  10,326,436.54 
รายได'ดอกเบี้ยค'างรับ  3,084,046.95 
วัสดุคงเหลือ  1,743,657.01 
ภาษีหักส.งล.วงหน'า  1,821.09 
เงินลงทุนระยะสั้น 3 68,200,329.07 
รวมสินทรัพย.หมุนเวียน  168,513,358.11 

สินทรัพย.ไมcหมุนเวียน   
เงินลงทุนระยะยาว 4 554,001,230.33 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� 7 897,030,714.41 
งานระหว.างก.อสร'าง 7 142,528,331.05 
รวมสินทรัพย.ไมcหมุนเวียน  1,593,560,275.79 

รวมสินทรัพย.  1,762,073,633.90 
หนี้สิน   

หนี้สินหมุนเวียน   
เจ'าหนี้  36,763,413.45 
ใบสําคัญค'างจ.าย  30,323,995.60 
เงินรับฝาก 8 112,630,187.37 
เจ'าหนี้อ่ืน  1,633,374.14 
รายได'รับรู'ล.วงหน'า  6,237,773.23 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  187,588,743.79 

รวมหนี้สิน  187,588,743.79 
สินทรัพย.สุทธิ  1,574,484,890.11 
สินทรัพย.สุทธิ   

ทุน  661,522,316.08 
รายได'สูง (ตํ่า) กว.าค.าใช'จ.ายสะสม  912,962,574.03 

รวมสินทรัพย�สุทธิ/ส.วนทุน  1,574,484,890.11 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 

 หมายเหตุ (หนcวย : บาท) 
สินทรัพย.   

สินทรัพย.หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสด 2 44,300,640.15 

ลูกหนี้ 5 18,302,665.14 

รายได'ค'างรับจากงบประมาณ  10,227,887.46 

รายได'ดอกเบี้ยค'างรับ  3,260,141.50 

วัสดุคงเหลือ  4,388,781.67 

ภาษีหักส.งล.วงหน'า  1,898.28 

เงินลงทุนระยะสั้น 3 30,094,072.09 

รวมสินทรัพย.หมุนเวียน  110,576,086.29 

สินทรัพย.ไมcหมุนเวียน   

เงินลงทุนระยะยาว 4 666,878,289.36 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ� 7 1,148,629,499.41 

งานระหว.างก.อสร'าง 7 76,424,700.00 

รวมสินทรัพย.ไมcหมุนเวียน  1,891,932,488.77 

รวมสินทรัพย.  2,002,508,575.06 

หนี้สิน   

หนี้สินหมุนเวียน   

เจ'าหนี้  25,591,723.89 

ใบสําคัญค'างจ.าย  24,060,856.61 

เงินรับฝาก 8 117,950,786.87 

เจ'าหนี้อ่ืน  3,682,257.34 

รายได'การศึกษารับล.วงหน'า  4,584,500.00 

รายได'รอการรับรู'  11,773,251.05 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  187,643,375.76 

รวมหนี้สิน  187,643,375.76 

สินทรัพย.สุทธิ  1,814,865,199.30 

สินทรัพย.สุทธิ   

ทุน  661,522,316.08 

รายได'สูง (ตํ่า) กว.าค.าใช'จ.ายสะสม  1,153,342,883.22 

รวมสินทรัพย�สุทธิ/ส.วนทุน  1,814,865,199.30 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบฐานะการเงิน 
ประจําปtงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556   

 

 

  

ก.ย.-55 ก.ย.-56

สินทรัพย�รวม 1,762,073,633.90 2,002,508,575.06

หน้ีสินรวม 187,588,743.79 187,643,375.76

สินทรัพย�สุทธิ 1,574,484,890.11 1,814,865,199.30

1,762,073,633.90

2,002,508,575.06

187,588,743.79 187,643,375.76

1,574,484,890.11

1,814,865,199.30
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500,000,000.00
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สินทรัพย�รวม หน้ีสินรวม สินทรัพย�สุทธิ
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ข+อมูลสถิติ 
 

• จํานวนบุคลากร 
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ข+อมูลสถิติ 
 

  จํานวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประเภท จํานวน (คน) 
สายวิชาการ 393 
สายสนับสนุน 484 
รวมท้ังหมด 877 

 

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ป�การศึกษา 2556 

 

 

แผนภูมิแสดงข%อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปtการศึกษา 2556 

 

 

 

 

สายวิชาการ, 393 คน, 
45%

สายสนับสนุน, 484 คน, 
55%

จํานวนบุคลากร

สายวิชาการ สายสนับสนุน
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงานและสถานภาพ 

ลําดับ
ท่ี 

หนcวยงาน 
สถานภาพ 

รวม 
ข%าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย.ประจํา
ตามสัญญาจ%าง 

1 คณะครุศาสตร� 11 23 13 47 
2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 22 49 10 81 
3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 33 36 7 76 
4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 14 3 33 
5 คณะวิทยาการจัดการ 26 27 2 55 
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 3 - 15 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - 32 2 34 
8 โรงเรียนสาธิต - 37 11 48 
9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป - 4 - 4 

รวม 120 225 48 393 
 

ท่ีมา : งานการเจ'าหน'าท่ี 

ข%อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 
 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน และสถานภาพ 

 

 

ท่ีมา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ป�การศึกษา 2556 
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน คุณวุฒิ และตําแหนcงทางวิชาการ 

ลําดับท่ี หนcวยงาน คุณวุฒิ ตําแหนcงทางวิชาการ รวม
ท้ังหมด ตรี โท เอก ผศ. รศ. ศ. 

1 คณะครุศาสตร�  
 

30 17 8   47 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 4 67 10 9 2  81 
3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี  58 18 17 1  76 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  27 6 7 4  33 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1 41 13 19 1  55 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  10 5 7 2  15 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 11 22 2 2 3 34 

8 โรงเรียนสาธิต 37 10 1  1  48 

9 งานวิชาศึกษาท่ัวไป  4  4   4 

รวม 43 258 92 73 13 3 393 
 
ท่ีมา : งานการเจ'าหน'าท่ี 
ข%อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน และคุณวุฒิ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน และตําแหนcงทางวิชาการ 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงาน และสถานภาพ 

ลําดับ
ท่ี 

หนcวยงาน 

สถานภาพ 

รวม 
ข%า 

ราชการ 
ลูกจ%าง   
ประจํา 

พนกังาน
ราชการ 

พนกังาน 
มหา      

วิทยาลัย 

เจ%าหน%า
ที่ประจํา 

ตาม
สัญญา
จ%าง 

ลูกจ%าง
ช่ัวคราว 

1 คณะครุศาสตร� 1 1  6 1 7 16 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 1 3  5 1 6 16 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 1 1  12 7 10 31 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1   8 1 7 17 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1  1 8  9 19 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 1  4 2 5 13 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    13   13 

8 สํานักส.งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1 4 2 8   15 

9 สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'และบริการวิชาการ 1 1  4 2  8 

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1   19 1 4 25 

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1   4   5 

12 สํานักงานอธิการบด ี 1      1 

 -  กองกลาง 1 15 8 31 5 57 117 

 -  กองพัฒนานักศึกษา 1 3  5 2 1 12 

 -  กองนโยบายและแผน 1   5 1  7 

13 บัณฑิตวิทยาลัย    3 5  8 

14 หน.วยตรวจสอบภายใน    3   3 

15 สํานักสิทธิประโยชน�  2 2 20  44 68 

16 สํานักศิลปวัฒนธรรม    3   3 

17 ศูนย�จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร  7 1 6 4  18 

18 ศูนย�จัดการศึกษาจังหวัดสระแก'ว     5 5 16 26 

19 ศูนย�คอมพิวเตอร�   1 2   3 

20 ศูนย�บ.มเพาะวิสาหกิจ     2  2 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงาน และสถานภาพ (ตcอ) 

 

ท่ีมา : งานการเจ'าหน'าท่ี 

ข%อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 
 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ 
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21 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ   1 2   3 

22 งานวิชาศึกษาท่ัวไป  1  2   3 

23 งานวิเทศสัมพันธ�    1 1  2 

24 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย   1 2   3 

25 ศูนย�ภาษา    2 3  5 

26 โรงเรียนสาธิต  1  11 1 9 22 

รวม 14 40 17 194 44 175 484 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงานและคุณวุฒิ 

 

 

ลําดับ
ท่ี 

หนcวยงาน 

คุณวุฒิ 

รวม ตํ่ากวcา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 คณะครุศาสตร� 8 4 4  16 

2 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 8 7 1  16 

3 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 10 16 5  31 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 8 2  17 

5 คณะวิทยาการจัดการ 9 9 1  19 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 6 1  13 

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  9 4  13 

8 สํานักส.งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1 11 3  15 

9 สํานักส.งเสรมิการเรียนรู'และบริการวิชาการ 1 4 3  8 

10 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 16 3  25 

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา  2 3  5 

12 สํานักงานอธิการบด ี    1 1 

 -  กองกลาง 67 38 12  117 

 -  กองพัฒนานักศึกษา 1 6 5  12 

 -  กองนโยบายและแผน  5 2  7 

13 บัณฑิตวิทยาลัย  4 4  8 

14 หน.วยตรวจสอบภายใน  3   3 

15 สํานักสิทธิประโยชน� 47 18 3  68 

16 สํานักศิลปวัฒนธรรม   3  3 

17 ศูนย�จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร       
(วิทยาลัยการจดัการและสารสนเทศศาสตร�) 

 12 6  18 

18 ศูนย�จัดการศึกษาจังหวัดสระแก'ว   10 16  26 

19 ศูนย�คอมพิวเตอร�  2 1  3 

20 ศูนย�บ.มเพาะวิสาหกิจ  2   2 

21 สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  2 1  3 



 

 87 
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงานและคุณวุฒิ (ตcอ) 

 
ท่ีมา : งานการเจ'าหน'าท่ี 
ข%อมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิ 
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ตํ่ากว.าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ลําดับท่ี หนcวยงาน 

คุณวุฒิ 

รวม ตํ่ากวcา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

22 งานวิชาศึกษาท่ัวไป  2 1  3 

23 งานวิเทศสัมพันธ�  2   2 

24 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  3   3 

25 ศูนย�ภาษา 1 4   5 

26 โรงเรียนสาธิต 17 5   22 

รวม 189 210 84 1 484 
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 จํานวนนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษาเข%าใหมc ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปtการศึกษา 2556 

คณะ / วิทยาลัย จํานวน (คน) 

 คณะครุศาสตร� 582 

 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 663 

 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 498 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 89 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 

 คณะวิทยาการจัดการ 834 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 67 

รวมท้ังหมด 2,933 
 

ท่ีมา : สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข%อมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2556 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาเข%าใหมc ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จําแนกตามคณะ 
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จํานวนนักศึกษา ปtการศึกษา 2556  

คณะ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวม

ท้ังหมด ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

คณะครุศาสตร� 2,422   533 40 137 3,132 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 2,226 670     2,896 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 1,270 313 7 21   1,611 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 220   14   234 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 648 251     899 

คณะวิทยาการจัดการ 2,333 2,407  282   5,022 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 217 124  311 5 299 956 

รวม 9,336 3,765 7 1,161 45 436 14,750 

รวมท้ังหมด 13,101 1,168 481 14,750 

 

ท่ีมา : สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข%อมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2556 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปtการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและประเภท 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปtการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและประเภท 

 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปtการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและประเภท 
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จํานวนผู%สําเร็จการศึกษา ประจําปtการศึกษา 2555 

คณะ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวมท้ังหมด ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

คณะครุศาสตร� 71   45 2 9 127 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 250 155     405 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี 142 17  6   165 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21   1   23 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 92 152     244 

คณะวิทยาการจัดการ 389 476  34   899 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 66 117  133  38 354 

รวม 1,031 917 0 219 2 47 2,216 

รวมท้ังหมด 1,948 219 49 2,216 
 

ท่ีมา : สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข%อมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2556 

 

แผนภูมิแสดงจํานวนผู%สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม  
 

• ประจําปHงบประมาณ 2556 
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  ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

    

 

 

 

 

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระยะส้ัน 

ระหวAางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ฯ

และ Honghe University  

ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรฐัประชาชนจีน 

วันที่ 18 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 

กิจกรรมสอนการใช+เคร่ืองมือ 

ทางฟ(สิกส� เคมีและชีววิทยา  

วันท่ี 18 กันยายน 2556 
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วันวิทยาศาสตร� 

วันท่ี 21 สิงหาคม 2556 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ            

การจัดสวนและการตกแตAงสถานท่ี 

วันท่ี 22 - 23 มิถุนายน 2556 
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เทคนิคการสร+างงานศิลปะประดิษฐ�เดคูพาจ(Decoupage)  

วันที่ 24 กุมภาพันธ� 2556 
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  แผนที่การเดินทาง 

 

ที่อยูc : เลขที่ 1 หมูc 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง  
อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 13180 

โทร. 0 - 2529 - 0674 - 7   โทรสาร 0 - 2529 - 2580 
เว็บไซต. http://www.vru.ac.th 
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 กองบรรณาธิการ 

 

นางนงลักษณ�  สมณะ 
นางสาวเพียงใจ  เสือเอก 
นางสาวณัฏฐา  ปSgนอยู. 
นางสาวเนตรศรินทร� พิมพ�จันทร� 
นางสาวอรอุมา  พรหมน'อย 
นางสาวฐิติมา  เกษมสุข 
นางสาววชิราพร  สมอทอง 
 

 เรียบเรียง จัดทํารูปเลcม 
 

นางสาวกัญชญาวีร� กุลพิพัฒน�เตชนาถ 
 

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

โทร. 0 - 2529 - 0674 - 7 ต.อ 330,  โทร./โทรสาร  0 - 2529 – 1979 
เว็บไซต� http://plan.vru.ac.th 

 
 ท่ีปรึกษา 

  
รศ.ดร.สมบัติ     คชสิทธิ์     อธิการบดี 
อาจารย� ดร.สุพจน�    ทรายแก'ว  รองอธิการบดี 
รศ.ศศินันท�    เศรษฐวัฒน�บดี  รองอธิการบดี 
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี    เกียรติศิริ  รองอธิการบดี 
อาจารย� ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์  รองอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย�     ฉุยฉาย   รองอธิการบดี 
ผศ.อิงอร    วงษ�ศรีรักษา  ผู'ช.วยอธิการบดี 
นางนงลักษณ�    สมณะ   ผู'อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 
 

 จัดพิมพ.โดย 
 

ศูนย�เรียนรู'การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ�ดิจิตอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

เลขท่ี 1  หมู. 20  ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180 
โทร.0 - 2529 - 0674 – 7 ต.อ 127 หรือ 0 – 2909-1753 
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