สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

รายงานประจําป 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ แสดงให' เ ห็ น ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยในรอบปที่ผ.านมา โดยรวบรวมข'อมูลและกิจกรรมต.างๆ
ที่ แสดงให' เ ห็ น ว. า มหาวิ ท ยาลั ย ได' ดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอันได'แก. ให'การศึกษาทางวิชาการและ วิชาชีพ
ขั้นสูง การวิจัย การให'บริการทางวิชาการแก.สังคม ปรับปรุงถ.ายทอด
และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒนธรรม ผลิ ต ครู และส.งเสริม
วิทยฐานะครู โดยมุ.งเน'นการเป:นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท'องถิ่น
รวมทั้ ง ได' มี ก ารรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานและผลการประเมิ น ต. า งๆ
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ แ สดงให' เ ห็ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
ของหน. วยงาน ตามแผนงบประมาณที่ ได' รั บเพื่ อใช' เป: นแนวทางในการ
พั ฒนางานรวมทั้ ง เป: น ข' อ มู ล ในการจั ด สรรงบประมาณในปต. อ ๆ ไป
เพื่ อ ให' ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย บรรลุ เ ป= า หมายอย. า งมี
ประสิทธิภาพ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
หวังเป:นอย.างยิ่งว.ารายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2556 นี้จะเอื้อประโยชนในการนําไปสู.การพัฒนาและการปรับปรุงงาน
ขอบเขตของการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงาน ให'บรรลุเป=าหมาย
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย และในท'ายที่สุดก็ต'องขอขอบคุณคณาจารย
ข'าราชการ และบุคลากรทุกท.านของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน.วยงาน
ภายนอก ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ให' ความร. ว มมื อและสนั บ สนุ น
การดําเนินงานในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย.างเข'มแข็ง จนเป:นผลให'
การพัฒนามหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น

(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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สารบัญ
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประวัติความเปนมา
พระราชประวัติสมเด็จพระปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค อัตลักษณ เอกลักษณ ค.านิยม
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สีและต'นไม'ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ทําเนียบผู'บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โครงสร%างการบริหาร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โครงสร'างการแบ.งส.วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
หน.วยงานจัดการศึกษาและหน.วยงานสนับสนุนการศึกษา
ยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร.พัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรถนะ การเรียนรู'เข'าสู.ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มผลงานด'านท'องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 3 รวบรวมศึกษาความรู'ด'านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน แหล.งสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ อัตลักษณ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคการสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการ การวิจัย
ประเมินผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินสํานักงานสถิติแห.งชาติร.วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผลการประเมินรายตัวบ.งชี้ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ข%อมูลแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ข%อมูลสถิติ
จํานวนบุคลากร
ภาพกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
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ประวัติความเป&นมา
• พระราชประวัติสมเด็จพระราชป(ตุจฉา
เจ+าฟ-าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
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พระราชประวัติสมเด็จพระราชป(ตุจฉา
เจ+าฟ-าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
พระประสูติกาล
สมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป:นพระราชธิดา
ลําดับที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู.หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ'า ประสูติวันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2427 เดือน 5 แรม 6 ค่ํา ปวอก ณ พระตําหนักสมเด็จพระนางเจ'า
สว.างวัฒนาบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระเชษฐา พระเชษฐภคินี พระอนุชา และพระขนิษฐา ดังนี้
1. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=ามหาวชิรุณหิศ ต.อมาทรงได'สถาปนาพระอิศริยยศ เป:นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารพระองคแรก ในรัชกาลที่ 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=าศิราภรณโสภณ
7. สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร
8. สมเด็ จ พระเจ' า ลู กยาเธอ เจ' า ฟ= า (ยั งไม. พระราชทานพระนาม) สิ้ น พระชนมเมื่ อ ประสู ติ
ได' 3 วัน
เมื่อพระชนมครบหนึ่งเดือน โปรดเกล'าฯ ให'มีพระราชพิธีสมโภชเดือน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2427 ณ พระตําหนักสมเด็จ พระนางเจ'าสว. า งวัฒ นาบรมราชเทวี พระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล' า
เจ'าอยู.หัว พระราชทานนามว.า สมเด็จพระเจ'าลูกยาเธอ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ นรินทรเทพยกุมารี

ทรงพระเยาว
พ.ศ. 2431 สมเด็ จ พระนางเจ' า สว. า งวั ฒ นา
บรมราชเทวี ทรงมีพระประสูติกาลพระราชธิดาพระองคหนึ่ ง
ทรงได' รั บ พระราชทานพระนามว. า สมเด็ จ พระเจ' า ลู กยาเธอ
เจ' า ฟ= า ศิ ร าภรณโสภณพิ ม ล รั ต นวดี เนื่ อ งจากพระนางเจ' า
เสาวภาผ. อ งศรี ฯ ทรงสู ญ เสี ย พระราชธิ ด าทั้ ง สองพระองค.
ในป พ.ศ. 2430 เป: น เหตุ นํ า ความโทมนั ส มาสู. พ ระนางเจ' า
เสาวภาผ. อ งศรี ฯ พระองคทรงปรารถนาจะมี พ ระราชธิ ด า
จึงทรงขอประทาน สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ จากสมเด็จพระ
นางเจ'าสว.างวัฒนาฯ ให'เป:นพระราชธิดา ในปลายป พ.ศ. 2431 สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ ทรงมีพระพี่เลี้ยง
ชื่อ จันทร ชูโต พระพี่เลี้ยงถวายการปรนนิบัติเลี้ยงดู จนกระทั่ง พ.ศ. 2462 พระพี่เลี้ยงก็ถึงแก.อนิจกรรม

การศึกษา
สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ ทรงได'รับการศึกษาที่โรงเรียนราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู. ณ พระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย
ทรงเริ่มเข'าศึกษาวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 โดยมีพระยาอิศรพันธโสภณ เป:นอาจารยถวายพระอักษร
ส.วนการศึกษาภาษาอังกฤษพระอาจารยที่ถวายการสอน คือ หม.อมเจ'าหญิง มัณฑารพ กมลาศน หม.อมเจ'าหญิง
พิจิตรจิราภา เทวกุล หม.อมจันทร เทวกุล และพระองคเจ'าสวัสดิโสภณ

พระราชพิธีโสกัณต
เมื่ อ สมเด็ จ ฯ เจ' า ฟ= า วไลยอลงกรณ ทรงมี พ ระชนมสิ บ สองพระชั น ษา.พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล'าเจ'าอยู.หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ ให'ตั้งการพระราชพิธีโสกัณต พระราชทานพระพรรณบัฏ
เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ'าลูกเธอ เจ'าฟ=ามาลินีนภดารา
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เจริญพระชันษา
ทรงมี ค วามสนิ ท สนมกั บ เจ' า นายพี่ น' อ ง
เกื อ บทุ ก พระองค แต. ที่ ท รงสนิ ท สนมมาก คื อ สมเด็ จ ฯ
เจ'าฟ=ามาลินีนภดารา สมเด็จฯ เจ'าฟ=านิภานภดล พระองค
เจ' า หญิ ง เยาวภาพงศสนิ ท พระองคเจ' า หญิ ง ประภา
พรรณพิไลย พระองคเจ'าหญิงวาปบุษบากร ส.วนเจ'านาย
ฝRายหน'าก็มีสมเด็จฯ เจ'าฟ=าจักรพงษภูวนาถ พระองคเจ'า
รังสิตประยูรศักดิ์ พระองคเจ'าบุรฉัตร ไชยากร พระองคเจ'า
กิ ต ติ ย ากร วรลั ก ษณ โดยเฉพาะพระองคเจ' า หญิ ง เยาวภาพงศสนิ ท นั้ น พระองคทรงสนิ ท สนมด' ว ยมาก
โปรดเสด็จตามที่ต.างๆ กับพระองคเจ'าหญิงเยาวภาพงศสนิท บางคราวทั้งสองพระองคจะเสวยพระกระยาหาร
ร.วมกัน กับสมเด็จฯ เจ'าฟ=ามาลินีนภาดารา ก็ทรงสนิทสนมด'วยมาก เพราะเมื่อทรงพระเยาวสมเด็จพระนางเจ'า
เสาวภาผ.องศรีฯ ทรงนําสมเด็จฯ เจ'าฟ=ามาลินีนภาดารา มาทรงเลี้ยงไว'พักหนึ่ง และเกือบทุกวันพระองค
จะเสด็จทรงเยี่ยมเจ'านายตามตําหนักต.างๆ
สิ่งที่พระองคทรงสนพระทัยเป:นพิเศษ คือ การเย็บปSกถักร'อย ทรงทําผ'ารองจาน ผ'ารองแก'ว
เสื้อกันหนาว หรือไม.ก็ทรงร'อยดอกไม' ทรงจัดดอกไม'ในแจกันและทรงพระอักษร บางคราวจะทรงเล.นเกม เช.น
หมากฮอรส สกาลูโด ผสมอักษรอังกฤษเป:นคําๆ ทรงเลือกแต.งฉลองพระองคซึ่งมีสีสันสวยงาม พระองค
ไม.โปรดเครื่องประดับมากนัก แต.ที่ทรงโปรดมาก คือ เครื่องประดับที่ประดิษฐจากไข.มุก ไม.ว.าจะเสด็จที่ใด
จะทรงสวมไข.มุกบ.อยครั้งและทรงมีไข.มุกมากมายหลายสี

พระกระยาหารโปรด
สมเด็ จ ฯ เจ' า ฟ= า วไลยอลงกรณ จะเสวยในห' อ งประทั บ เล. น โดยมี ข' า หลวงเชิ ญ เครื่ อ งเสวย
จากที่ พั ก เครื่ อ งขึ้ น มาชั้ น บนพระตํ า หนั ก ประทั บ ทรงนั่ ง พั บ เพี ย บเสวยซึ่ ง มี พ รมปู ไ ว' แ ละมี พ ระขนน
(หมอนอิ งข' า งพระองค) พระกระยาหารที่ ขาดไม. ได' คือ ปลาดุ กย. า งและหมู ห วาน ส. ว นผลไม' ที่โ ปรดปราน
มากที่สุด คือ อ'อยควั่น
สมเด็ จ ฯ พระพี่ น างเธอเจ' า ฟ= า กั ล ยาณิ วั ฒ นา ทรงเล. า พระราชทานว. า เมื่ อ สมเด็ จ ฯ
เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ ยังทรงพระเยาวนั้น พระองคไม.โปรดเสวยผลไม'โดยเฉพาะอย.างยิ่ง คือ องุ.น ซึ่งขณะนั้น
เป:นของที่แพง และหรูหรามากเพราะเป:นผลไม'เมืองนอก
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รัชกาลที่ 8 ทรงโปรดเกล+าฯ ให+เฉลิมพระเกียรติ
เป&นสมเด็จพระราชป(ตุจฉา
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกล'าเจ'าอยู.หัว
ทรงสละราชสมบัติ ภายหลังจากการสละราชสมบัติแล'วทางรัฐบาลได'ทูลเชิญ
พระวรวงศเธอพระองคเจ'าอานันทมหิดล ขึ้นเป:นพระมหากษัตริย พระองคที่ 8
แห. ง พระราชจั ก รี ว งศ ต. อ มา ป พ.ศ. 2478 ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล' า ฯ
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 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478

อาการประชวร
ป พ.ศ. 2463 สมเด็จฯ เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ ทรงเริ่มมีพระอาการประชวร ลงพระบังคนเบา
เป:นพระโลหิต ซึ่งเป:นอาการเริ่มต'นของการประชวรพระวักกะ พระโรคอีกพระโรคหนึ่งที่ทรงประชวรมานาน
หลายป คื อ พระโรคอั น ตะอั กเสบ สมเด็ จ ฯ เจ' า ฟ= า วไลยอลงกรณ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ นไปรักษาพระองค
ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 เสด็จโดยเรือซีแลนเดีย เมื่อเรือซีแลนเดียไปแวะที่ประเทศ
อี ยิ ป ต จึ งเป: น โอกาสที่ ทรงมี เ วลาว. า งพอที่ จ ะแวะทอดพระเนตรปC ร ามิ ด และได' ทรงอู ฐ วั น ที่ 16 สิ งหาคม
พ.ศ. 2465 เสด็ จ ถึ ง กรุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ พระองคได' ป ระทั บ ที่ โ รงแรมเดอะนิ ว สตารกาเทอร
ซึ่ งแพทยได' ถวายการตรวจพระอาการ ต. อมาจึ งได' ทราบสาเหตุ ที่ ทํ าให' เ กิ ด พระอาการประชวรซึ่ ง ทํ า ให'
พระวักกะด'านซ'ายอักเสบ คณะแพทยจึงได'ถวายการรักษา โดยการผ.าตัดออก 1 ข'าง

สิ้นพระชนม
พระอาการประชวรของพระองคเริ่มหนักขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2481 โดยมีพระอาการ
หลอดลมฝอยและปอดอั ก เสบ พระอาการทางพระหทั ย อ. อ นมากและไตไม. ทํ า งาน วั น ที่ 15 กุ มภาพั น ธ
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'อมที่ดิน ประมาณ 4 ไร. ให'กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ ง
โรงเรียนฝVกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปSจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุ.งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เดิมบ'านและที่ดินเป:นของพระยาแพทยพงษาวิสุทธาธิบดี
(สุ.น สุนทรเวช) โดยย'ายนักเรียนฝVกหัดครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7 – 8) มาจากโรงเรียน
เบญจมราชาลั ย อาจารยใหญ. ค นแรก คื อ อาจารยนิ ล รั ต น บรรสิ ทธิ์ ว รสาสน โรงเรี ย นใช' ชื่ อย. อว. า “พ”
เป:นสัญลักษณ และสีเขียวเป:นสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเป:นสีประจําวันประสูติ ของพระองค
สถานศึ กษาแห. งนี้ได' ป ฏิบั ติภารกิจ เรื่องการศึ กษาทั้ งแผนกฝVกหัด ครู และแผนกสามั ญด'วยดี
ตลอดมา และได'พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหน'าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
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1 ตุลาคม พ.ศ. 2513
เป:นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

พ.ศ. 2515
ขยายงานการฝVกหัดครูมาอยู. ณ ที่ตั้งปSจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู. 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่
48 ตํ า บลคลองหนึ่ ง อํ า เภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ มธานี 13180 มี พื้น ที่ 294 ตารางวา 72 งาน 3 ไร.
โดยอาจารยอวยพร เปล. ง วานิ ช ผู' อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบุ รี วิ ท ยาลงกรณ ในขณะนั้ น ได' ติ ด ต. อ
ประสานงานล. ว งหน' า กั บ ผู' ว. า ราชการจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี (นายประสิ ท ธิ์ อุ ไ รรั ต น) จึ ง ได' ที่ ดิ น ทรั พ ยสิ น
ส.วนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเป:นที่ตั้งของสถาบันในปSจจุบัน

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
พระบาทสมเด็ จ พระเจ' า อยู. หั ว ภู มิ พลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล' า ฯ รั บ วิ ทยาลั ย ครู
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเก.าฯ ไว'ในพระบรมราชูปถัมภ

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เสด็จฯ พร'อมด'วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จ
พระเจ' า ลู ก เธอเจ' า ฟ= า สิ ริ น ธรเทพรั ต นสุ ด ากิ ติ วั ฒ นา
ดุลโสภาคย ทรงเปCดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปCตุจฉา
เจ' า ฟ= า วไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ น ธร
และพระราชทานพระราชทรั พยส. ว นพระองค จํ า นวน
1 แสนบาท ตั้งเป:นมูลนิธิสมเด็จเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ

พ.ศ. 2520
เปCดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2528
เปCดสอนสาขาวิชาชีพอื่นด'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.วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนจากวิทยาลัยครูเป:นสถาบันราชภัฏ
โดยการจั ด ตั้ งสํ า นั กงานสภาสถาบั น ราชภั ฏ แทนกรมการฝV กหั ด ครู ขึ้น ในกระทรวงศึ กษาธิ การ ทั้ งนี้ คํา ว. า
“ราชภัฏ”คือ ข'าราชการ

24 มกราคม พ.ศ. 2538
มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เป:นผลให'สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ
มีสถานะเป:นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท'องถิ่นอย.างแท'จริง

6 มีนาคม พ.ศ. 2538
พระบาทสมเด็ จ พระเจ' า อยู. หั ว ภู มิพลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล'าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให'สถาบันราชภัฏใช'ตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เป:นตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ
นับเป:นพระมหากรุณาธิคุณล'นเกล'าล'นกระหม.อมหาที่สุดมิได' แก.สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อีกวาระหนึ่ง

15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น วางพวงมาลา
พระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปCตุจฉา เจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และทรงเปCดอาคารฝVกประสบการณวิชาชีพ 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'าพี่นางเธอ เจ'าฟ=ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเสด็จพระราชดําเนิน
วางพวงมาลาพระอนุ ส าวรี ย สมเด็ จ พระราชปC ตุ จ ฉา เจ' า ฟ= า วไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ น ธร
ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 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
พระบาทสมเด็ จ พระเจ' า อยู. หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล' า ฯ ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได'ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อวั น ที่ 14 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2547 ยั งผลให' ส ถาบั น ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ ได' รั บ
การยกฐานะเป:น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแต.วันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ จังหวัดปทุมธานี มีมติเห็นชอบ
ให'มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินด'านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร. 3 งาน 19 ตารางวา
ปSจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมถ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร. 2 งาน 91 ตารางวา
ปS จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ตั้ ง อยู. เ ลขที่ 1 หมู. 20
ถนนพหลโยธิ น กิ โ ลเมตรที่ 48 ตํ า บลคลองหนึ่ ง อํ า เภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ มธานี 13180 โทรศั พ ท
02-529-0674-7 โทรสาร 02-529-2580 เว็บไซต http://www.vru.ac.th
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ปรัชญา
วิชาการเด.น เน'นคุณธรรม นําท'องถิ่นพัฒนา ก'าวหน'าด'านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ.ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ.จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . เป: น สถาบั น
อุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาท'องถิ่นในอุษาคเนย

พันธกิจ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั มภ มี ภ าระหน' า ที่ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ที่กําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให' ม หาวิ ท ยาลั ย เป: น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท' อ งถิ่ น ที่ เ สริ ม สร' า ง
พลังปSญญาของแผ.นดิน ฟfgนฟูพลังการเรียนรู' เชิดชูภูมิปSญญาของท'องถิ่น สร'างสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก'าวหน'าอย.างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส.วนร.วมในการจัดการการบํารุงรักษา การใช'ประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย.างสมดุลและยั่ งยืน โดยมีวัตถุประสงคให'การศึ กษา ส.งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให'บริการทางวิชาการแก.สังคม ปรับปรุง ถ.ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส.งเสริมวิทยฐานะครู
13
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มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให'บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ให'กําหนดภาระหน'าที่
ของมหาวิทยาลัย.ดังต.อไปนี้
1. แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู. ค วามเป: น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนพื้ น ฐานของภู มิ ปS ญ ญาท' องถิ่ น
ภูมิปSญญาไทย และภูมิปSญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู'คู.คุณธรรม สํานึกในความเป:นไทย มีความรักและผูกพันต.อท'องถิ่น
อีกทั้งส.งเสริมการเรียนรู'ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช.วยให'คนในท'องถิ่นรู'เท.าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล.าวจะต'องให'มีจํานวนและคุณภาพสอดคล'องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริ ม สร' า งความรู' ค วามเข' า ใจในคุ ณ ค. า ความสํ า นึ ก และความภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรม
ของท'องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู'และเสริมสร'างความเข'มแข็งของผู'นําชุมชน ผู'นําศาสนา และนักการเมืองท'องถิ่น
ให'มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท'องถิ่น
เพื่อประโยชนของส.วนรวม
5. เสริมสร'างความเข'มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ให'มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป:นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร. ว มมื อ และช. ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ระหว. า งมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน องคกร
ปกครองส.วนท'องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและต.างประเทศ เพื่อการพัฒนาท'องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ'านและเทคโนโลยีสมัยใหม.ให'เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท'องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส.งเสริมให'เกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใช'ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย.างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส.งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท'องถิ่น

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดการศึกษา พัฒนาบัณฑิต
2. เพื่อวิจัยสร'างองคความรู'
3. เพื่อบริการวิชาการ ถ.ายทอดเทคโนโลยี
4. เพื่อเผยแพร. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท'องถิ่น
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เอกลักษณ
เป:นสถาบันที่น'อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คAานิยม
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• สัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
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สัญลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เป:นรูปวงรี 2 วงซ'อนกัน
ระหว.างวงรีส.วนบนเขี ยนเป:น อักษร ภาษาไทยว.า “มหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ.” ส.วนล.างเขียนเป: น
ภาษาอั ง กฤษว. า “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต' ว งรี ด' า นในมี ต ราพระราช
ลั ญ จกรประจํ า พระองคพระบาทสมเด็จ พระเจ'า อยู. หัวภู มิพลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ซึ่ งเป: น รู ป พระที่ นั่ งอัฐทิศ
ประกอบด'วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป:นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล.งออกโดยรอบ เหนือจักรเป:นรูป
เศวตฉัตร เจ็ดชั้นตั้งอยู.บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว.า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ.นดิน
สีน้ําเงิน แทนค.า สถาบันพระมหากษัตริยผู'ให'กําเนิดและพระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค.า แหล.งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู.ในแหล.งธรรมชาติ
และมีสภาพแวดล'อมทีส่ วยงาม
สีทอง แทนค.า ความเจริญรุ.งเรืองทางปSญญา

สีส%ม

แทนค.า ความเจริญรุ.งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท'องถิ่น ที่ก'าวไกล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว แทนค.า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแห.งพระบาทสมเด็จ
พระเจ'าอยูห. ัว
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สีประจํามหาวิทยาลัย
สีเขียว แทนค.า สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป:นองคประธานกําเนิดมหาวิทยาลัย

ต+นไม+ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
ต%นไม%ประจํามหาวิทยาลัย “ต%นราชพฤกษ.”
ชื่อวิทยาศาสตร. Cassia fistula Linn.
ชื่อวงศ.
CAESALPINIACEAE /
LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ
Golden Shower, Indian
Laburnum,
Pudding Pine Tree, Purging
Cassia
ชื่อท%องถิ่น
ภาคเหนือ เรียก “ลมแล'ง”
ภาคกลาง เรียก “ราชพฤกษ”
ภาคอีสาน เรียก “คูน”
ภาคใต' เรียก “อ'อดิบ”
คติความเชื่อ
ราชพฤกษเป: น ไม' ที่ มี คุ ณ ค. า สู ง
เป: น ไม' ม งคลนามนิ ย มใช' ใ นพิ ธี
สํ า คั ญ ต. า ง ๆ แ ล ะ อิ น ธ นู ข อ ง
ข' า ราชการพลเรื อ นก็ ปS ก ดิ้ น ทอง
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
อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน

พ.ศ. 2480 – 2485

อาจารยสุนทรี นิลกําแหง

พ.ศ. 2485 – 2489

คุณหญิงสมไสววงศ ทองเจือ

พ.ศ. 2497 – 2505

อาจารยจรัสสม ปุณณะหิตานนท

พ.ศ. 2505 – 2515

อาจารยอวยพร เปล.งวานิช

พ.ศ. 2515 – 2517

อาจารยพเยาว ศรีหงส

พ.ศ. 2517 – 2519

ดร.อรุณ ปรีดีดิลก

พ.ศ. 2519 – 2528

รองศาสตราจารยลําพอง บุญช.วย

พ.ศ. 2528 – 2529

ดร.วิชัย แข.งขัน

พ.ศ. 2529 – 2537

ผู'ช.วยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร

พ.ศ. 2537 – 2542

ผู'ช.วยศาสตราจารยจรูญ ถาวรจักร

พ.ศ. 2542 – 2551

รองศาสตราจารย ดร.ทองหล.อ วงษอินทร

ธ.ค. 2551 – มิ.ย. 2552

ผู'ช.วยศาสตราจารย ดร.อรสา โกศลานันทกุล
(รักษาราชการแทนอธิการบดี)

มิ.ย. 2552 – ก.ย. 2552

ศาสตราจารยพลโท 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

นายจรูญ ถาวรจักร.
นายกสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.ดร.เดือน คําดี
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ไพฑูรย. สินลารัตน.
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

รศ.ชาคริต อนันทราวัน
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ดิเรก ป^ทมสิริวัฒน.
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ป^ณรส มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

นายศานิตย. นาคสุขศรี
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ
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รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ตอ)

นางศรีวิการ. เมฆธวัชชัยกุล
ประธานกรรมการส.งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

อ.วิภาวี ซาตะนัย
ประธานสภาคณาจารย
และข'าราชการ

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

อ.วcาที่ ร.ต.อดุลย. วิวัฒนปฐพี

ผศ.ประจบ ดีบุตร
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

22
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn

กรรมการผู'แทนผู'บริหาร

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

อ.วcาที่ ร.ต.อดุลย. วิวัฒนปฐพี
รองอธิการบดี

อ.ดร.สุพจน. ทรายแก%ว
รองอธิการบดี

รศ.ศศินันท. เศรษฐวัฒน.บดี
รองอธิการบดี

ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
รองอธิการบดี

อ.ดร.สุเทพ บุญซ%อน
รองอธิการบดี

ผศ.สุวิทย. ฉุยฉาย
รองอธิการบดี

ผศ.อิงอร วงษ.ศรีรักษา
ผู'ช.วยอธิการบดี

ผศ.จินตนา จันทร.ศิริ
ผู'ช.วยอธิการบดี

อ.สุทธินนั ท. สายสุวรรณ
ผู'ช.วยอธิการบดี

อ.ดร.เปรมจิต บุญสาย
ผู'ช.วยอธิการบดี
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ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
ผู'ช.วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตอ)

อ.ดร.ป^ณณ.รภัส ถกลภักดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อุษา คงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
ผู'อํานวยการสํานักส.งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ%นเคย
ผศ.ประจบ ดีบุตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.อนงค. อนันตริยเวช
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

อ.สุนทรี จีนธรรม
ผู'อํานวยการสํานักส.งเสริม
การเรียนรู'และบริการวิชาการ

อ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ

ผศ.ดร.ธีร.ธนิกษ. ศิริโวหาร
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

อ.ดร.น้ําฝน ศีตะจิตต.
อ.ไชย มีหนองหว%า
ผู'อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผู'อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ตอ)

อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
อ.เสริมศรี เจิมประไพ
ผู'อํานวยการศูนยจัดการศึกษา ผู'อํานวยการโรงเรียนสาธิต
กรุงเทพมหานคร

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

นางนงลักษณ. สมณะ
ผู'อํานวยการกองนโยบาย
และแผน

ผศ.สุทธิพร สุภาวิวัง
หัวหน'างานสภามหาวิทยาลัย

อ.จิราภรณ. ทองทวี
หัวหน'างานศูนยภาษา

รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย.
น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
ผู'อํานวยการสํานักมาตรฐาน ผู'อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
และการจัดการคุณภาพ

ผศ.ดร.อาทิมา แปgนธัญญานนท.
ผศ.เบญจรงค. กุลสุ
หัวหน'าสํานักศิลปวัฒนธรรม หัวหน'าสํานักวิชาการศึกษาทั่วไป

อ.พัชรินทร. สินธิพงษ.
หัวหน'างานวิเทศสัมพันธ
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• การแบAงสAวนราชการ
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โครงสร+างการแบAงสAวนราชการ
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หนAวยงานจัดการศึกษาและหนAวยงานสนับสนุนการศึกษา
หน.วยงานที่ทําหน'าที่จัดการเรียนการสอน ประกอบด'วย 11 หน.วยงาน ดังนี้
1. คณะครุศาสตรศาสตร
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
8. ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแก'ว
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. โรงเรียนสาธิต
หน.วยงานที่ทําหน'าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลัก 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. สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
7. หน.วยงานวิเทศสัมพันธ
8. สํานักสิทธิประโยชน
9. สํานักมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
• ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูป ถัมภ เป:นสถาบันอุดมศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นา
ท'องถิ่น ที่เสริมสร'างพลังปSญญาของแผ.นดิน ฟfgนฟูหลังการเรียนรู' เชิดชูภูมิปSญญาท'องถิ่น สร'างสรรคศิลปวิทยา
เพื่อความเจริญก'าวหน'าอย.างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส.วนร.วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใช'ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให'การศึกษาส.งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให'บริการวิชาการแก.สังคม ปรับปรุงถ.ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส.งเสริมวิทยฐานะครู
จากกรอบของวิสัยทัศน เป=าประสงคและประเด็นท'าทายจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรับ
ฟS งความเห็ น ของคณะผู' บ ริ ห าร ทํ าให' ได' มาซึ่ งข' อสรุ ป เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ยุ ทธศาสตรที่ มหาวิ ทยาลั ย พึ ง ต' อ ง
ดํ า เนิ น การ เพื่ อ ก' า วข' า มประเด็ น ท' า ทายและนํ า พามหาวิ ท ยาลั ย ให' บ รรลุ เ ป= า หมายตามวิ สั ย ทั ศ นและ
เป=าประสงคที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว' ดังนี้

1.พัฒนาทักษะ
สมรรถนะการเรียนรู%
เข%าสูcประชาคมอาเซียน

6.เพิ่มจํานวน
อาจารย.
วุฒิปริญญาเอก
และผลงาน
วิชาการ การวิจัย

2.เพิ่มผลงานด%านท%องถิ่น
ศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ

3.รวบรวมศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
อาเซียน

ยุทธศาสตร.การพัฒนามหาวิทยาลัย
5.พัฒนาองค.การ
สมรรถนะสูง
และธรรมาภิบาล

4.พัฒนาภูมิทัศน.
แหลcงสุนทรียะ สื่อสาร
เอกลักษณ. อัตลักษณ.

ที่มา : แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
ข%อมูล : ตุลาคม 2555
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู+เข+าสูAประชาคมอาเซียน
กลยุทธการดําเนินงาน
เสริมสร'างสมรรถนะที่พึงประสงคและสนองตอบต.อการดําเนินชีวิตตามวิถีทางของระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมร.วมสมัยให'แก.นักศึกษา อาจารยและบุคลากรผ.านระบบการเรียนรู'ที่มุ.งสร'างปSญญาจากการ
ปฏิบัติและการจัดการปSญหาสาธารณะในท'องถิ่น โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
เสริมสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
ส. ง เสริ ม การเรี ย นรู' ภ าษาอาเซี ย น
สําหรับนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
พัฒนาหลักสูตรใหม. ระบบการเรียนรู'
จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และการแก' ไ ข
ปSญหาสาธารณะร.วมกับชุมชน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตปSญญาของนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร
ส. ง เสริ ม ให' นั ก ศึ ก ษา อาจารยอาสา
ร.วมเรียนรู' พัฒนาองคกรและชุ มชน
ในท'องถิ่น
พั ฒ นาบ. ม เพาะพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ศิษยเก.าและผู'ประกอบการให'ตั้งตัวได'
เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู'
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.1.1 ร'อยละของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่มีผลการประเมินความรู'ทางภาษาตามเกณฑที่กําหนด
KPI.1.2 ร'อยละของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรที่เข'าร.วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และจิตปSญญา
KPI.1.3 จํานวนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรใหม.ที่ได'รับอนุมัติ
KPI.1.4 ร'อยละของหลักสูตร/นักศึกษาที่ทํากิจกรรมอาสาร.วมเรียนรู'และพัฒนาองคกรและชุมชน
ในท'องถิ่น
KPI.1.5 ร'อยละความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานบ.มเพาะวิสาหกิจและกองทุนตั้งตัวได'
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ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มผลงานด+านท+องถิ่นศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
กลยุทธการดําเนินงาน
ส.งเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป:นสารสนเทศพื้นฐาน ภูมิปSญญาท'องถิ่นและเพิ่ม
บทบาทของอาจารย คณะ มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน จัดการปSญหาสาธารณะในท'องถิ่น โดยมีกลยุทธ
ที่สําคัญ ดังนี้
วิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ชุมชนและท'องถิ่น
จั ด ตั้ ง ดํ า เนิ น การศู น ยศึ ก ษาข' อ มู ล
สารานุกรมท'องถิ่น
ส. ง เสริ ม การให' บ ริ ก ารวิ ช าการ ร. ว ม
เรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร
ชุมชนท'องถิ่น
ศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและ
จัดการปSญหาสาธารณะของชุมชนท'องถิ่น
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.2.1 ร' อ ย ล ะ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท'องถิ่น
KPI.2.2 ระดับความสําเร็จการจัดตั้งศูนย
ศึกษาข'อมูลสารานุกรมท'องถิ่น
KPI.2.3 ร'อยละของหลักสูตรที่ให'บริ การ
วิชาการ ร.วมเรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการ
พัฒนาองคกร ชุมชน ท'องถิ่น
KPI.2.4 รายได' จ ากการให' วิ จั ย และการ
บริการวิชาการ
KPI.2 .5 ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและจัดการ
ปSญหาสาธารณะของชุมชนท'องถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 3 รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธการดําเนินงาน
ประสานความร. ว มมื อ กั บ หน. ว ยงาน
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในและต. า งประเทศ รวมทั้ ง
ดํ า เนิ น การศึ กษา วิ จั ย รวบรวม เผยแพร. ข'อมู ล
สารสนเทศเกี่ ย วกั บ สภาพทางเศรษฐกิ จ สั งคม
และวั ฒ นธรรมของประเทศในกลุ. ม ประชาคม
อาเซียน โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
รวบรวม ประมวลผลข'อมูลเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝVกงาน
ฝVกประสบการณและศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน
ศึ กษา ฝV กอบรมระยะสั้ น แลกเปลี่ ย น
อาจารยด' า นการสอนและวิ จั ย ในประเทศ
อาเซียน
สร' า งเครื อ ข. า ยความร. ว มมื อ ระหว. า ง
หน.วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในต.างประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.3.1 จํานวนรายงานผลการศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
KPI.3.2 ร'อยละของหลักสูตรที่มีนักศึ กษา
ฝVกงาน ฝVกประสบการณและศึกษาระยะ
สั้นในประเทศอาเซียน
KPI.3.3 ร'อยละของหลักสูตรที่มีอาจารยไปศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนการสอน การฝVกประสบการณ
ในประเทศอาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน แหลAงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ อัตลักษณ
กลยุทธการดําเนินงาน
เร.งพัฒนา ปรับปรุง ฟfgนฟูภูมิทัศน แหล.ง
สุ น ทรี ย ะ จั ด หาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกภายใน
มหาวิทยาลัยให'มีสภาพน.าอยู. ส.งเสริมบรรยากาศ
ยกระดั บ คุ ณภาพการเรี ย นรู' การพั ฒ นาสุ ข ภาพ
กาย สุขภาพใจ รวมทั้งจัดระบบ ดําเนินการสื่อสาร
สร'างการรับรู'ของสังคมชุมชนและความภาคภูมิใจ
ของนักศึกษา บุคลากร ต.อเอกลักษณ อัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาภู มิ ทั ศน แหล. ง
สุนทรียะ
ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สิ่งก.อสร'าง
ส. งเสริ มการจั ด การขยะและรณรงค
ประหยัดพลังงาน
พั ฒ น า ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
ภ าพลั ก ษณ สื่ อ ส ารเอกลั ก ษ ณ
อัตลักษณ
ส ร' า ง นั ก ศึ ก ษ า ใ ห' มี เ อ ก ลั ก ษ ณ
อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.4.1 ร' อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อง
นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรต. อ ภู มิ ทั ศ น แหล. ง
สุนทรียะและแหล.งบริการเรียนรู'ภายใน
KPI.4.1 ระดับการรับรู'ข.าวสารข'อมูลของ
มหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร
ผู'ปกครอง และชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคการสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
กลยุทธการดําเนินงาน
ปรับปรุง พัฒนาโครงสร'าง ระบบ กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ'านเมืองที่ดีภายใต'การมีส.วนร.วมของประชาคมทั้งภายในและภายนอก โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พั ฒ นาระบบจั ด การผลงานและพั ฒ นาองคกร
พอเพียง
พัฒนาวิสาหกิจใหม.และจัดการสิทธิประโยชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
กลยุทธการดําเนินงาน
เร.งสรรหา พัฒนาอาจารยให'มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหน.งทางวิชาการเป:นไปตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการอุดมศึกษา โดยมีกลยุทธที่สําคัญ ดังนี้
สรรหา และพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาเอก
สนับสนุนการผลิตตําราวิชาการ ผลงานวิจัยและส.งเสริมการเข'าสู.ตําแหน.งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
KPI.6.1 จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 20%
KPI.6.2 จํานวนอาจารยที่มีตําแหน.งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 25%
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย
• ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะ
การเรียนรู+เข+าสูAประชาคม
อาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู+
เข+าสูAประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได'ให'ความสําคัญในการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร โดยมีการส.งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให'มีความเป:นสากลเพื่อรองรับการเป:นประชาคม
อาเซี ย น (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. 2558 นั้ น หนึ่ งในปS จ จั ย ของการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย
ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ การส.งเสริมการใช'ภาษาอังกฤษ โดยที่กําหนดให'ภาษาอังกฤษ
เป:นภาษาของการทํางาน และมีโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว.างมหาวิทยาลัยกับประเทศ
ในกลุ. มอาเซี ย น ทั้ งนี้ เ พื่ อให' ป ระชากรของประชาคมอาเซี ย นสามารถติ ด ต. อสื่ อสารกั น ได' โ ดยตรงและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป:นการที่จะทําให'ประชาคมอาเซียนสามารถมีส.วนร.วมอย.างมีประสิทธิภาพในเวที
ระหว.างประเทศที่กว'างออกไปอีกด'วย
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โครงการและกิจกรรมที่ได'ดําเนินการบรรลุภายใต'ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู'
เข'าสู.ประชาคมอาเซียน มีจํานวน 260 โครงการ ดังนี้
ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

1
2
3

โครงการเรียนรู'คู. Reuse
โครงการพัฒนาทักษะการสร'างสื่อสาร นักศึกษาปที่ 3 และ นักศึกษาปที่ 4
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู'สู.ชุมชนสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร ระยะที่ 1
โครงการวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและการนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 - 5
โครงการส.งเสริมสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยและบุคลากร
สําหรับใช'ในการเรียนการสอน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
โครงการอาจารยพบสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาและความ
ชํานาญ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารยสู.อาเซียน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรสู.อาเซียน
โครงการพัฒนานักศึกษาด'านภาษาต.างประเทศ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต'นสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุน รุ.น 2
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต'นสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
รุ.น 2
โครงการแข.งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมการสอนภาษาไทยสําหรับชาวต.างชาติ
โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการความร.วมมือกับสถาบันซาเบล สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
โครงการพัฒนาอาจารย บุคลากร อบรม ประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาอาจารยในการฝVกอบรมทางวิชาการ
โครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู'ภาษาแก.นักศึกษาอาจารยและบุคลากร
โครงการศิษยเก.าสัมพันธ (จัดตั้งนิธิการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสือ่ สารเบื้องต'น รุ.น 1
โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสารเบื้องต'น รุ.น 2
โครงการอบรมภาษาญี่ปุRนเพื่อการสื่อสารเบื้องต'น รุ.น 1
โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสารเบื้องต'น เพื่อเตรียมฝVกสหกิจศึกษา
โครงการเผยแพร.ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
โครงการอบรมสามภาษาอาเซียนน.ารู' พร'อมสู. AEC
โครงการอบรมจีนเพื่อการสื่อสาร
โครงการธรรมะกับการดําเนินชีวิต
โครงการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยสระแก'ว
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

30

โครงการส.งเสริมการเรียนรู'ภาษาไทย-กัมพูชาสําหรับนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร
โครงการส.งเสริมการเรียนรู'ภาษาจีนสําหรับนักศึกษาอาจารยและบุคลากร
โครงการพัฒนาหลักสูตร
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม.และระบบการเรียนรู'จากการปฏิบตั ิจริงเพื่อแก'ไข
ปSญหาสาธารณร.วมกับชุมชน
โครงการประชาสัมพันธและคูม. ือการรับสมัคร
คู.มือบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรการบินนานาชาติ
โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
โครงการอบรมส.งเสริมการประยุกตฯ
โครงการเดินรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ
โครงการทําดีเพื่อพ.อ
โครงการส.งเสริมประยุกตใช'ฯ
โครงการวันกิจกรรมวิชาตามรอยฯ
โครงการปฏิบัติธรรมฯ
โครงการอบรมคุณธรรมฯ
โครงการการเข'าใจตนเองด'วยกระบวนการฯ
โครงการฝVกอบรม การพัฒนาคุณภาพฯ
โครงการบําบัดความเครียดแก.เด็กฯ
โครงการบําบัดความเครียดแก.คนชราฯ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม.
โครงการพัฒนาระบบการให'คําปรึกษาและบริการด'านข'อมูลข.าวสาร
โครงการส.งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปSญญาของนักศึกษาอาจารยและบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม.
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา
โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายวิชาการ
โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิต
โครงการศึกษาดูงาน ชีวิตพอเพียง
โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู'เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว
โครงการปลูกต'นไม'เฉลิมพระเกียรติและจัดนิทรรศการวันเจ'าฟ=า
โครงการรักษปRาต'นน้ําเฉลิมพระเกียรติ
โครงการคุณภาพชีวิตและจิตปSญญาของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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หนcวยงานรับผิดชอบ
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
ศูนยสระแก'ว
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนยสระแก'ว
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

68
69

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร
โครงการครูวิทย...จิตอาสาพัฒนาท'องถิ่น
1. สาขาเคมีวิทยาศาสตร
2. สาขาชีววิทยา-วิทยาศาสตร
โครงการพัฒนาอัตลักษณบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท'องถิ่น
โครงการวไลยอลงกรณอาสาร.วมเรียนรู' พัฒนาองคกรและชุมชนในท'องถิ่น
โครงการนวัตกรรม อาสาร.วมเรียนรู' พัฒนาองคการและชุมชนในท'องถิ่นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการบ.มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษยเก.าและผู'ประกอบการให'ตั้งตัวได'
โครงการบ.มเพาะพัฒนานักศึกษา ศิษยเก.า และผู'ประกอบการให'ตั้งตัวได'
โครงการพัฒนางานจัดการศึกษาทัว่ ไปจัดหาวัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนโดยใช'สื่อฯ
โครงการตําราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โครงการจัดหา เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู'
โครงการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาค'นคว'า (ห'องสมุด)
โครงการพัฒนาห'องคอมพิวเตอร (Computer Room)
โครงการจัดหา เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู'
โครงการจัดหาเพิม่ ประสิทธิภาพปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกการเรียนรู'
โครงการพ.อ แม. และอาจารยร.วมกันพัฒนานักศึกษา
โครงการส.งเสริมความรู'ความเข'าใจของผู'ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการปฏิบัติตนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และปรับปรุงสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกการ
เรียนรู'
โครงการถ.ายทอดความรูจ' ากผูม' ีประสบการณภายนอก
พัฒนางานสหกิจศึกษาและฝVกประสบการณวิชาชีพ
เสริมสร'างสุขภาพ/กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
โครงการกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10 เจ'าฟ=าเกมส
โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
โครงปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ
โครงการแข.งขันกีฬาเจ'าฟ=าเกมส ครั้งที่ 9
โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษา
โครงการนักศึกษารุ.นใหม.ใส.ใจการตรงต.อเวลา
โครงการแข.งขันกีฬาวไลยฯสัมพันธครั้งที่ 9 (ภาคพิเศษ)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการอบรมคอมพิวเตอรกราฟฟCกและคอมพิวเตอรมิวสิค
กิจกรรมซุ'มบัณฑิต
โครงการแข.งขันกีฬาน'องใหม. "คณะครุศาสตรสัมพันธสายใยรักต'านยาเสพติด"
โครงการสุขภาพดีพิชิตโรคภัย
โครงการแข.งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
โครงการอุปกรณส.งเสริมสุขภาพนักศึกษา
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
ศูนยสระแก'ว
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
ศูนยสระแก'ว
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป
กองนโยบายและแผน
คณะมนุษยศาสตรฯ
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
ศูนยสระแก'ว
กองกลาง
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
สํานักวิทยบริการฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรฯ

ลําดับ
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

โครงการยcอย/กิจกรรม
โครงการพัฒนานักศึกษาและกีฬา
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
โครงการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม.
โครงการวันพ.อแห.งชาติ
โครงการวันไหว'ครู
โครงการคุณธรรมนําชีวิต
โครงการวันแม.แห.งชาติ
โครงการแห.เทียนพรรษา ประจําปการศึกษา 2556
โครงการเผยแพร.ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการแห.เทียนพรรษา
โครงการวันพ.อแห.งชาติและประกวดแข.งขันร'องเพลงพระราชนิพนธ
โครงการเผยแพร.ดนตรีร.วมสมัยสูน. านาชาติ
โครงการจัดนิทรรศการด'านศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ
โครงการทําบุญครบรอบ 81 ปวไลยอลงกรณ
โครงการแห.เทียนจํานําพรรษา
โครงการวันกตัญ†ูครูในดวงใจ
โครงการนักศึกษาครูกตัญ†ูรู'คณ
ุ แม.
โครงการคณะครุศาสตรศาสตรรวมใจ สืบทอดประเพณีไทย รดน้ําขอพรผู'ใหญ.
สานใยสัมพันธ ป 2556
โครงการวันไหว'ครู
โครงการวันลอยกระทง
โครงการจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ'าน
โครงการแห.เทียนพรรษา
โครงการอบรมและเผยแพร.นาฏศิลป‡สําหรับครูปฐมวัยสู.ท'องถิ่น
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเด.น เน'นคุณธรรม จริยธรรม ด'วยจิตปSญญา
โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรคณะ
คณะครุศาสตรศาสตร (2 รุ.น) (สนับสนุนโครงการตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3 D))
โครงการทําบุญศูนยสระแก'ว
โครงการวันไหว'ครู
โครงการวันเด็กแห.งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณทางด'านศิลปและวัฒนธรรม
โครงการเสวนาและสาธิตการปSgนรูปเหมือนบุคคล (ทัศนศิลป‡)
โครงการพัฒนาศักยภาพศิษยเก.า-ปSจจุบัน (พัฒนาชุมชน)
โครงการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศ (สารสนเทศศาสตร)
ทัศนศึกษาหอศิลป‡แห.งชาติและพิพิธภัณฑ (ทัศนศิลป‡)
กิจกรรมวันคริสตมาส (ภาษาอังกฤษ)
โครงการพี่พบน'อง (จิตวิทยา)

39
Annual Report 2013 Valaya Alongkorn

หนcวยงานรับผิดชอบ
ศูนยสระแก'ว
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

ลําดับ
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160
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177
178
179

โครงการยcอย/กิจกรรม
โครงการเปCดโลกกว'างจิตวิทยา (จิตวิทยา)
โครงการศึกษาดูงานองคกรปกครองส.วนท'องถิ่น (นิติศาสตร)
โครงการไหว'ครูภาษาไทย (ภาษาไทย)
โครงการแนะแนวการศึกษาต.อประเทศออสเตรเลีย (ภาษาอังกฤษ)
โครงการเรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมอาหารการกิน (ภาษาอังกฤษ)
โครงการอ.านอย.างไรเขียนอย.างไร (ภาษาไทย)
โครงการภาษาไทยใฝRดี
โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยฯ
โครงการปSจฉิมนิเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โครงการค.ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ (ภาษาอังกฤษ)
ปSจฉิมนิเทศ (รปศ.)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ทัศนศิลป‡)
โครงการเตรียมความพร'อมเข'าสู.ตลาดแรงงาน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. หลักสูตรสังคมศาสตร
โครงการศึกษาดูงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการปฐมนิเทศและปSจฉิมนิเทศ นักศึกษาสารสนเทศศาสตร
โครงการการพัฒนาท'องถิ่นในประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักจิตวิทยาที่เหมาะสมกับสังคมไทย
โครงการการพัฒนาใจให'โอกาส(เส'นทางสู.คนดี)
โครงการสร'างห'องปฏิบตั ิการด'านดนตรีสากล
โครงการอบรมสุนทรียะทางสํานักศิลปวัฒนธรรมการแสดง
โครงการศึกษาดูงานศาลรัฐสภา ศูนยกรุงเทพฯ
โครงการบําเพ็ญประโยชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โครงการปSจฉิมนิเทศ
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษยเก.าทางด'านวิชาการ
โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการอบรมชีวิตพอเพียงให'กับบุคลากรสายวิชาการ
โครงการอบรมชีวิต พอเพียง ให'กับ ครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสาธิต
โครงการศึกษาดูงานชีวิตพอเพียง
โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู'เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู.หัว
โครงการปลูกต'นไม'เฉลิมพระเกียรติและจัดนิทรรศการวันเจ'าฟ=า
โครงการรักษปRาต'นน้ําเฉลิมพระเกียรติ
โครงการรับนักศึกษา
โครงการจิตอาสาเรียนรู'เชิงอนุรักษ ค.ายวิทยาศาสตรทางทะเลและปะการัง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โครงการจิตอาสาแบ.งปSนเพื่อน'อง โรงเรียนขาดแคลน จ.ระยอง
โครงการพัฒนาฝVกทักษะการจัดการความรู'แก.นักศึกษา (พัฒนาชุมชน)
โครงการตามรอยพ.อ อยู.อย.างพอเพียง
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะครุศาสตร

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม.
โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 4
โครงการเสริมสร'างอัตลักษณให'แก.นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาใหม.
โครงการจัดทําวารสารศิษยเก.า และเว็บไซตศิษยเก.า
โครงการพัฒนาเอกลักษณและอัตลักษณหลักสูตรการบริการอุตสาหกรรมการบิน
โครงการพัฒนาเอกลักษณและอัตลักษณ หลักสูตรการจัดการการบิน
โครงการพัฒนาเอกลักษณและอัตลักษณ หลักสูตรสิ่งแวดล'อม
โครงการอบรมการวิจยั พัฒนาการเก็บและวิเคราะหข'อมูล - จัดอบรมสัมมนา
ให'กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 3
โครงการจัดหาอุปกรณและพัฒนาห'องปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร
โครงการจัดอบรมเพื่อส.งเสริมการเรียนรู' ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
โครงการเสวนาปSญหาของนักศึกษาครู
โครงการแนะแนวอาชีพ
โครงการผลิตผู'นําด'วยวิธีการประชาธิปไตย (ชั้นปที่ 2)
โครงการพัฒนาผู'นํากิจกรรมนักศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวสําหรับนักศึกษาครู
(ชั้นปที่ 1)
โครงการพัฒนาภาวะผู'นาํ สําหรับนักศึกษาครู (ชั้นปที่ 3 - 4)
โครงการสํารวจความต'องการของนักศึกษาชั้นปที่ 1
โครงการฝVกประสบการณวิชาชีพสําหรับครู ชั้นปที่ 4
โครงการฝVกประสบการณวิชาชีพสําหรับครู ชั้นปที่ 5
โครงการปSจฉิมนิเทศนักศึกษาครูปการศึกษา 2555
โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน ด'านการศึกษาปฐมวัยสู.ชุมชน
โครงการค.ายปฐมวัยรวมพลังสร'างสรรคพัฒนาชุมชน
โครงการบริหารจัดการศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสถิตสิ ําหรับการวิจยั ทางการศึกษา
กิจกรรมการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
อบรมสํานักศิลปวัฒนธรรม(ทัศนศิลป‡)สําหรับครูประถม อบรมเทคนิคการใช'
วาทศิลป‡สําหรับครูพัฒนาสมรรถนะให'แก.ครู ผู'บริหารโรงเรียน
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสํานักงาน
โครงการสนับสนุนการบริหารงานการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
โครงการสนับสนุนการบริหารด'านเชื้อเพลิง
โครงการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค
สนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
โครงการสนับสนุนการบริหารสํานักงานคณะ

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
ศูนยสระแก'ว
บัณฑิตวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีอุตฯ
คณะเทคโนโลยีอุตฯ
คณะเทคโนโลยีอุตฯ
คณะเทคโนโลยีอุตฯ
คณะเทคโนโลยีอุตฯ
คณะเทคโนโลยีอุตฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

หนcวยงานรับผิดชอบ

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

จัดหาวัสดุการเรียนการสอน
จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู'จากการปฏิบตั ิงานจริง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปSญญาของนักศึกษา อาจารยและบุคลากร
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิต และกรอบมาตรฐานการศึกษา
โครงการกิจกรรมกีฬาหรือการส.งเสริมสุขภาพ
โครงการวิทยศิษยมีครู
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู' (Sci Counter Teade)
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต
โครงการอบรมประกันคุณภาพแก.นักศึกษา
โครงการอบรมให'ความรู'เกี่ยวกับสถานศึกษา 3D ตามนโยบายรัฐบาล
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการบริหารจัดการจัดการคณะ
โครงการศึกษาการบิน
โครงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร (ปกครองท'องถิ่น)
โครงการศึกษาสิ่งแวดล'อมศึกษา
โครงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร
โครงการศึกษาบริหารธุรกิจ
โครงการศึกษานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
โครงการศึกษารัฐประศาสนศาสตร(การจัดการเพื่อความมั่นคงและบริหารงาน
ตํารวจ)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการเรียนการสอนบนเครือข.ายอินเตอรเน็ตของ
บุคลากรทางการศึกษา
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการแนะแนวศึกษาต.อระดับอุดมศึกษา
โครงการทัศนศึกษาสถานที่ท.องเที่ยวตามรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท.องเที่ยว
โครงการ ดูงานภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการด'านธุรกิจ
โครงการอบรมการทําวิจยั เบื้องต'น
โครงการอบรมระบบการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต
โครงการอบรมการพัฒนา Web Application
โครงการดูงาน พิพิธภัณฑสินค'าปลอมและสินค'าเลียนแบบ ติลลีกี แอนด กิบบินส
โครงการดูงานบริษัทอิชิตันกรุ‹ป จํากัด
โครงการดูงานศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท วิง ฟง แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
โครงการดูงาน การบริหารการศึกษาส.วนท'องถิ่น (โรงเรียนสัตยาไส)
โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมการจัดการงานธุรกิจด'วยโปรแกรมสําเร็จรูป
โครงการอบรม Social Network เพื่อการค'าปลีก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
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ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ
ศูนยกรุงเทพฯ

ลําดับ
255
256
257
258
259
260

โครงการยcอย/กิจกรรม
โครงการอบรม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 2550
โรงการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมและค.านิยมอันพึงประสงค
โครงการสานสัมพันธชุมชน
กิจกรรมพัฒนาผู'เรียน - ค.ายลูกเสือ - ทัศนศึกษา
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาผู'เรียนด'านกีฬา
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หนcวยงานรับผิดชอบ
ศูนยกรุงเทพฯ
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต

• ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มผลงานด+านท+องถิน
่ ศึกษา
และการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
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ยุ ท ธศาสตรที่ 2 เพิ่ ม ผลงานด+ า นท+ อ งถิ่ น ศึ ก ษาและการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได'ดําเนินกิจกรรมเพิ่มผลงานด'านท'องถิ่น
ศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อถ.ายทอดเทคโนโลยีสู.ชุมชนฐานราก นับแต.ป พ.ศ. 2546 ถึง
ปSจจุบัน เพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรแห.งรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองต.อ
ความต'องการพัฒนาประเทศ และส.งเสริมให'สถาบันอุดมศึกษามีส.วนร.วมในการเสริมสร'างความเข'มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร'างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข.ายชุมชนท'องถิ่น โดยนําองคความรู'จากผลงานวิจัยและ
พัฒนาภูมิปSญญาท'องถิ่นมาถ.ายทอดทักษะความรู' และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก.ชุมชน ให'สามารถยกระดับขีด
ความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร'างมูลค.าเพิ่มของผลิตภัณฑอย. า ง
ต.อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร'างอาชีพ รายได' และการพึ่งพาตนเอง ทําให'เกิดผลดีต.อการสร'างความเข'มแข็ง
ทางสังคมอย.างยั่งยืน
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โครงการและกิจกรรมที่ได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มผลงานด'านท'องถิ่นศึกษาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ มีจํานวน 111 โครงการ ดังนี้
ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

1
2

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการสื่อสารเผยแพร.ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ.าน
สื่อมวลชน
โครงการส.งเสริมการจัดและเข'าร.วมอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เกี่ยวกับงานวิจัย
โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ 5 ปการวิจัยของมหาวิทยาลัย
โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท'องถิ่น
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการจัดงานประชุมวิชาการคณะครุศาสตรศาสตร เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยและวิชาการด'านการศึกษา สําหรับอาจารย นักศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท'องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจยั ในชั้นเรียน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร
โครงการวิจัยเรื่อง "ความพร'อมในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู.
อาเซียนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดศูนยสระแก'ว
โครงการวิจัยสาขา
โครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด'านการศึกษาปฐมวัยสู.ชุมชนและท'องถิ่น
โครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการเพื่อสร'างสรรคงานวิจยั สู.ท'องถิ่น
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั รุ.นใหม. (กิจกรรม Research Clinic)
โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ICIIIM 2012
โครงการเผยแพร.ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูส. าธารณะ
โครงการส.งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการและ E-Journal
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท'องถิ่น
โครงการจัดทําฐานข'อมูลแหล.งทรัพยากรเพื่อการเรียนรู'และเผยแพร.ผลงาน
ของศูนยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมเทคนิคการทําเดคูพาจ (Decoupage) เบื้องต'น
โครงการศึกษาแนวทางการวิเคราะหและออกแบบการจัดการงานบุคคล
โครงการพัฒนาเว็บไซต
โครงการอบรมให'ความรู'ด'านการท.องเที่ยวเชิงอนุรักษ
โครงการอบรมให'ความรู'การสอบคัดเลือกของข'าราชการ
โครงการบริการวิชาการแก.สังคมด'านคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
โครงการบริการวิชาการแก.สังคม หลักสูตรวิทยฯอาหาร
โครงการบริการวิชาการแก.สังคมหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมห'องเรียนธรรมชาติรุ.นที่ 5
โครงการใช'งานคอมพิวเตอรผ.านเครือข.ายอินเทอรเน็ต
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หนcวยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย
ศูนยสระแก'ว
คณะวิทยาการจัดการ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
สถาบันวิจัย
คณะครุศาสตร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

32
33
34
35

โครงการเผยแพร.ความรู'ด'านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสู.ชุมชน
โครงการอบรมจัดการบัญชีครัวเรือนด'วยโปรแกรมคอมพิวเตอร
โครงการไอทีสู.ท'องถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ.านและบันทึกหนังสือคณิตศาสตรให'แก.
คนตาบอด”
โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การส.งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรสูช. ุมชน
ตามแนวพระราชดําริ”
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส.งเสริมการใช'พืชสมุนไพรในการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
โครงการพัฒนาแหล.งเรียนรู'
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติสู.ชุมชน
โครงการส.งเสริมการออกกําลังกาย ชุมชนสวนพริกไทย
โครงการจัดการอบรมด'านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถนอมอาหาร
โครงการบูรณาการผลงานวิจัยไปใช'ประโยชน
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาเวบไซต ด'วยจุมลา
โครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของครูระดับ
มัธยมศึกษา
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรคหกรรมศาสตร
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัย
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดล'อม
โครงการบริการวิชาการระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห'องปฏิบัติการ ISO/IEC17025
โครงการบริการวิชาการ ร.วมเรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร
ชุมชน ท'องถิ่น
โครงการบริการวิชาการประเภทหารายได'ให'กับคณะมนุษยศาสตรฯ
โครงการส.งเสริมคุณภาพผู'เรียนด'านวิชาการ
โครงการสํารวจความต'องการของชุมชน ด'านบริการวิชาการ
โครงการอบรมครูตํารวจตระเวนชายแดน
โครงการอบรมครูนักเรียน และผูป' กครอง ร.ร.ตชด. 3 แห.ง
โครงการพัฒนาห'องสมุด ร.ร.ตชด. 3 แห.ง
โครงการบริการวิชาการ ร.วมเรียนรู'พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร
ชุมชน ท'องถิ่น
โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการสอนในกลุ.มสาระวิชาต.างๆ
โครงการพัฒนาความรู'ดา' นการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง
โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู'ในกลุ.มสาระวิชาต.างๆ
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
โรงเรียนสาธิต
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
ศูนยสระแก'ว
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

66

โครงการพัฒนาและสร'างแหล.งเรียนรู'การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนรู'ตามกลุ.มสาระสําหรับสถานศึกษาเครือข.ายคณะ
ครุศาสตร
โครงการ School for innovative Learning : Using ICT in
Mathematics
โครงการสร'างสรรคสื่อการเรียนรูด' 'วยโปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะการแก'ปSญหาทางคณิตศาสตร โดยใช'กระบวนการ
แก'ปSญหาของโพลยาผ.านการจัดกิจกรรมค.ายคณิตศาสตร
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู'ภาษาอังกฤษให'กับอาจารย
ชาวไทยและอาจารยชาวต.างชาติ
โครงการค.ายส.งเสริมการเรียนรู'ทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการคริสตมาสแด.น'องบ'านภูมเิ วท
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู'เพื่อส.งเสริมการจัดการเรียนรู'วิทยาศาสตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิทานและหุ.น สําหรับครู ศิษยเก.า และผู'สนใจ
ด'านการศึกษาปฐมวัย
โครงการจัดทําฐานกิจกรรมวิทยาศาสตรเพื่อส.งเสริมการเรียนรู'ของนักเรียน
โครงการปฐมวัยอาสาพัฒนาท'องถิน่
โครงการบริการวิชาการแก.สังคม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการบริการในสาขาอุตสาหกรรมการบิน
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการจัดการการบิน
โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรสิ่งแวดล'อมศึกษา
โครงการบริการวิชาการ ร.วมเรียนรู' พัฒนาสมรรถนะการพัฒนาองคกร
ชุมชน ท'องถิ่น
โครงการเรียนฟรี 15 ปอย.างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย (การทําทอฟฟ• มะขามและมะละกอ
แก'ว)
โครงการพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย
โครงการเรียนรู' สู.วิถีพอเพียง (เด็กยุคใหม. หัวใจพอเพียง)จํานวน 2 รุ.น
ร.ร.วัดธรรมนาวา
โครงการเรียนรู' สู.วิถี พอเพียง (เด็กยุคใหม. หัวใจพอเพียง) รุ.น 3
ร.ร.เจ'าฟ=าสร'าง
โครงการเรียนรู' สู.วิถี พอเพียง (เด็กยุคใหม. หัวใจพอเพียง) รุ.น 4
ร.ร.วัดคุณหญิงส'มจีน
โครงการเรียนรู' สู.วิถีพอเพียง (สถานประกอบการ)
โครงการศึกษาปSญหาสาธารณะของชุมชนท'องถิ่นเพื่อตอบสนองความ
ต'องการของท'องถิ่น
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ IEP (Intensive English Program)
โครงการพัฒนาสมรรถนะให'แก.ครูและผูบ' ริหารโรงเรียนในเครือข.าย
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรม
โรงเรียนสาธิต
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โรงเรียนสาธิต
ศูนยสระแก'ว

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

94

โครงการสํารวจความต'องการรับการพัฒนาโรงเรียนเครือข.ายคณะครุศาสตร
จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และศูนยสระแก'ว
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจัดทําเว็บไซตสํานักศิลปวัฒนธรรม
โครงการวันแม.แห.งชาติ
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนเกาะเกร็ด
โครงการอบรมคุณธรรมและศึกษาโบราณสถาน
โครงการวารสารวัฒนธรรม
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย
โครงการจัดทําจุลสาร/คู.มือการดําเนินงาน
โครงการรวบรวมฐานข'อมูลงานวิจยั ด'านวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาผู'เรียนให'มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดล'อม
โครงการศึกษาเผยแพร. ภูมิปญ
S ญาไทย และศิลปวัฒนธรรมท'องถิ่น
โครงการสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดศูนยสระแก'ว (งานกาชาด)
โครงการวันเจ'าฟ=า
โครงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน (4 จังหวัด)
โครงการประกวดร'องเพลงลูกทุ.ง
โครงการเผยแพร.ศิลปวัฒนธรรมไทยจีน
โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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หนcวยงานรับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนสาธิต
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
ศูนยสระแก'ว
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิเทศสัมพันธ
วิทยาลัยนวัตกรรม

• ยุทธศาสตรที่ 3 รวบรวมศึกษาความรู+
ด+านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 3 รวบรวมศึกษาความรู+ด+านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได'จัดกิจกรรมให'บริการวิชาการอย. า งมี
คุณภาพ ที่สนองตอบความต'องการและสร'างความพึงพอใจแก.ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน โดยมี
เป= า ประสงคให' บ ริ ก ารวิ ช าการที่ เ ป: น ประโยชน และสอดคล' อ งกั บ ความต' อ งการของชุ ม ชนและสั ง คม
โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝVกงาน ฝVกประสบการณ และศึกษาระยะสั้นในประเทศอาเซียน มีการ
แลกเปลี่ยนอาจารยด'านการสอนและวิจัย ในประเทศอาเซียน และได'สร'างเครือข.ายความร.วมมือระหว. า ง
สถานศึกษา หน.วยงานภาครัฐในต.างประเทศ เพื่อรองรับกับการก'าวไปสู.ประชาคมอาเซียนในอนาคตต.อไป
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โครงการและกิจกรรมที่ได'ดําเนิ นการภายใต'ยุทธศาสตรที่ 3 รวบรวมศึกษาความรู'ด'านเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน มีจํานวน 37 โครงการ ดังนี้
ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

1
2
3
4

โครงการจัดนิทรรศการความรูส' ู'ประชาคมอาเซียน
โครงการมุมอาเซียนแหล.งเรียนรู'ในห'องสมุด
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรด'านงานบริการ
โครงการเตรียมความพร'อมในการฝVกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาป
2556
โครงการฝVกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาป 2556
โครงการ SQD ทักษะความเป:นผูน' ํานักศึกษาสู. AEC
โครงการบริการวิชาการแก.สังคมด'านบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชนคณะ
วิทยาการจัดการ
โครงการบริการวิชาการแก.สังคมด'านบริหารธุรกิจและสื่อสารมวลชนสาขาวิชา
โครงการพัฒนาวิชาชีพครู
โครงการส.งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการรวบรวม ประมวลผลเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียนและการ
จัดกิจกรรม
โครงการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ
โครงการรวบรวมประมวลผลข'อมูล สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการแข.งขันสุนทรพจนภาษาจีน
โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระยะสั้น ณ ม.หงเหอ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
โครงการสนับสนุนการฝVกอบรมระยะสั้นในกลุม. อาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ณ Yunnan University of Finance &
Economics
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ USSH เวียดนาม
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับ YUFE ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
โครงการส.งเสริมการเข'าร.วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
โครงการความร.วมมือระหว.างหน.วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชโดยไม.ใช'ดิน
โครงการอบรมภาษาจีนของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ณ Central China Normal University
โครงการสานต.อความร.วมมือทางวิชาการกับ UME ประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา
โครงการเจรจาความร.วมมือทางวิชาการกับภูฎาน
โครงการเจรจาความร.วมมือทางวิชาการกับ Segi University
โครงการสานต.อความร.วมมือกับ YUFE ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการความร.วมมือกับสถาบันซาเบล
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หนcวยงานรับผิดชอบ
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรฯ
งานวิเทศสัมพันธ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37

โครงการยcอย/กิจกรรม
โครงการสานต.อความร.วมมือกับ Central China Normal
โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมสู.อาเซียน
โครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
โครงการคณะครุศาสตรศาสตรสัมพันธ
โครงการปรับปรุงเว็บไซตภาษาอังกฤษ งานวิเทศสัมพันธ
โครงการพัฒนาเอกสารแนะนํามหาวิทยาลัย
โครงการปรังปรุงเว็ปไซตภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย
โครงการความร.วมมือการจัดการศึกษา VRU-RVInternati
โครงการจัดทําวารสารบัณฑิตศึกษา
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หนcวยงานรับผิดชอบ
งานวิเทศสัมพันธ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะครุศาสตร
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
งานวิเทศสัมพันธ
บัณฑิตวิทยาลัย

• ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมท
ิ ัศน แหลAงสุนทรียะ
สื่อสารเอกลักษณ อัตลักษณ
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน แหลAงสุนทรียะ สื่อสารเอกลักษณ
อัตลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เป:นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
หน'าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และได'ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพภูมิทัศน
ที่สื่อถึงอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเป:นอย.างยิ่ง สภาพภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยนั้นนับเป:นปSจจัย
ที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลต.อนักศึกษา อาจารย และบุคลากรเป:นอย.างมาก ถ'ามหาวิทยาลัยสามารถจัด
สภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดล'อมให'ดี ร.มรื่น น.าอยู. น.าเข'ามาศึกษาหาความรู' และสื่อถึงเอกลักษณ อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให'ดีขึ้นด'วยทั้งด'านจิตใจและร.างกาย
ดังนั้น สภาพภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย จึงมีบทบาทสําคัญต.อนักศึกษาที่อยู.ในวัยเจริญเติบโต พร'อม
จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ด'วยเหตุที่สภาพภูมิทัศนเป:นอิทธิพลที่มีความสําคัญต.อนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ดังนั้นการสร'างสภาพภูมิทัศนที่ดี คือ การจัดองคประกอบต.างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให'มีความพร'อม
มีระเบียบ สวยงาม มีบรรยากาศที่อบอุ.น ร.มเย็น และมีบรรยากาศของการเรียนการสอนที่ดี เพื่อสร'างนักศึกษา
ให'เป:นบัณฑิตที่พึงประสงคในอนาคตได'
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โครงการและกิจกรรมที่ได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาภูมิทัศน แหล.งสุนทรียะ สื่อสาร
เอกลักษณ อัตลักษณ มีจํานวน 69 โครงการ ดังนี้
ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

1
2
3
4

โครงการปรับปรุงพัฒนาห'องกิจกรรมเอนกประสงค
โครงการปรับปรุงลานนั่งพักผ.อน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของคณะครุศาสตร
โครงการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล'อมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความ
สะดวก
โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนและแหล.งสุนทรียะ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 3R1S
โครงการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาบุคลากรต.อภูมิทัศนแหล.งสุนทรียะ
และแหล.งบริการ
โครงการปรับปรุงพัฒนาห'อง Self- Access Learning 2 (Reading Corner
and Multimedia Corner)
โครงการปรับปรุงพัฒนาห'องกิจกรรมเอนกประสงค
โครงการปรับปรุงพัฒนาด'านอาคารสถานที่
โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศนคณะ
โครงการปรับปรุง พัฒนาอาคาร และสิ่งก.อสร'าง
โครงการจัดการขยะและรณรงคประหยัดพลังงาน
โครงการประหยัดพลังงาน
โครงการจัดซุ'มบัณฑิต ป 2556
โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสู.ชมุ ชน
โครงการจัดการขยะและรณรงคประหยัดพลังงาน
โครงการจัดการขยะและรณรงคประหยัดพลังงาน
โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก ศูนยกรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาอัตลักษณหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต
โครงการพัฒนาอัตลักษณหลักสูตรคหกรรมศาสตร
โครงการพัฒนาอัตลักษณหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
โครงการพัฒนาอัตลักษณระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาอัตลักษณระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนาอัตลักษณระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรความปลอดภัย
โครงการพัฒนาอัตลักษณระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดล'อม
โครงการพัฒนาอัตลักษณระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
โครงการจัดกิจกรรมส.งเสริมประสบการณสํานักศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรม
โครงการสร'างมาตรฐานคุณภาพด'านสํานักศิลปวัฒนธรรม
โครงการส.งเสริมให'การสืบสานสํานักศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
โครงการมุทติ าจิต
โครงการจัดทําแผน การควบคุม ติดตาม และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการเผยแพร.ความรู'ด'านประกันคุณภาพการศึกษาแก.นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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หนcวยงานรับผิดชอบ
ศูนยภาษา
ศูนยสระแก'ว
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
กองกลาง
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
โรงเรียนสาธิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองกลาง
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
กองกลาง
ศูนยสระแก'ว
ศูนยกรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

ลําดับ
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โครงการยcอย/กิจกรรม
โครงการจัดทําแผนและคูม. ือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการส.งเสริมบัณฑิต จิตอาสา และมีส.วนร.วมกับท'องถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
โครงการเสวนา แลกเปลีย่ น เรียนรู'ด'วยประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการเครือข.ายจิตอาสาร.วมสร'างฝายชะลอน้ํา (รัฐประศาสนศาสตร)
โครงการจิตอาสาพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (สารสนเทศศาสตร)
โครงการจิตอาสาด'านสํานักศิลปวัฒนธรรมการแสดง
โครงการพัฒนาอัตลักษณหลักสูตรสํานักศิลปวัฒนธรรมการแสดง
โครงการธรรมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(รัฐประศาสนศาสตร)
โครงการพัฒนาอัตลักษณหลักสูตรพัฒนาชุมชน ด'วยวิสาหกิจชุมชน
โครงการจิตวิทยาอาสาทําดี
โครงการให'ความรู'ทักษะของการบรรเลงดนตรี
โครงการสานสัมพันธ คนรักภาษา พัฒนาอัตลักษณ
โครงการจิตอาสาเผยแพร.วัฒนธรรมอาหารไทย
โครงการพัฒนาอัตลักษณหลักสูตรสารสนเทศศาสตร
โครงการจัดทําเว็บไซตและเอกสารแนะนําคณะ
โครงการพี่ชวนน'อง
โครงการพัฒนาสื่อ และ ประชาสัมพันธเอกลักษณ
โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ การสื่อสาร ภาพลักษณเอกลักษณ
อัตลักษณ
โครงการห'องสมุดปฐมวัยใส.ใจรักการอ.าน
โครงการจัดจัดทําจุลสารศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการบํารุงระบบสาธารณูปโภค
โครงการ พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ
โครงการ พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงค
โครงการ จัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข.ายนักศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธการสื่อสาร ภาพลักษณเอกลักษณ
อัตลักษณ
โครงการส.งเสริมบัณฑิต จิตอาสา และมีส.วนร.วมกับท'องถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
โครงการเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู'ด'วยประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดทําแผน การควบคุม ติดตาม และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการเผยแพร.ความรูด' 'านประกันคุณภาพการศึกษาแก.นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
โครงการจัดทําแผนและคูม. ือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการพัฒนาเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณ สื่อสาร เอกลักษณ
อัตลักษณ
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หนcวยงานรับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
ศูนยสระแก'ว
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรม

• ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคการสมรรถนะสูง
และธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคการสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได'ยึดหลักธรรมาภิบาลในการยกระดับ
องคกรให'เป:นองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยมียุทธศาสตรที่สามารถสื่อสารให'บุคลากรสามารถเข'าใจในทิศทาง
เดียวกัน และนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยไปสู.การปฏิบัติ ซึ่งเป:นการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให'บรรลุผลสําเร็จ
จากการทําแผนงาน / โครงการที่มีความสอดคล'องเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยที่สอดรับกับยุทธศาสตรที่
กําหนดขึ้น ตั้งแต.กระบวนงาน โครงสร'างองคกร สมรรถนะ องคความรู' ค.านิยมและวิสัยทัศนร.วม วัฒนธรรม
ระบบการประเมินผล
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โครงการและกิจกรรมที่ได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาองคการสมรรถนะสูงและธรรมาภิ
บาล มีจํานวน 78 โครงการ ดังนี้
ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

1
2
3
4

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย
และบุคลากร
อบรมสัมมนาภายนอก
โครงการอบรมความรู'เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตริ าชการและเสริมสร'าง
จรรยาบรรณสําหรับบุคลากร (อบรมความรู'เกี่ยวกับระบบการจัดการชั้นเรียน
CMS)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการความรู' (KM)
โครงการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการส.วนกลาง
โครงการพัฒนาศูนยวิทยาศาสตร
โครงการศึกษาดูงานเชิงบูรณาการเพื่อสร'างสรรคงานวิจยั สู.ท'องถิ่น
โครงการซ.อมบํารุงอุปกรณ
อํานวยความสะดวก ภายในอาคาร 75 ปวไลยอลงกรณ
สนับสนุนการเข'าร.วมสัมมนาทางวิชาการ
ศึกษาดูงานองคกรสมรรถนะสูง
โครงการจัดทําคู.มือปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาการจัดการความรู' KM สําหรับคณะครุศาสตร
โครงการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการส.วนกลาง
โครงการสาธารณูปโภค
โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา
โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน
โครงการให'รางวัลบุคลากรดีเด.น
โครงการพัฒนาบุคลากรและเจ'าหน'าที่
โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรพกพา และเครื่องฉายภาพ
โครงการปรับปรุงวัสดุอุปกรณห'องคอมพิวเตอร
โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
โครงการปรับปรุงระบบกล'องวงจรปCด
โครงการพัฒนาระบบเครือข.ายห'องศูนยภาษา
จัดหาระบบคอมพิวเตอรและพัฒนา
จัดประชุมผู'ดูแลสารสนเทศบนเว็บไซด
โครงการปรับปรุงพัฒนาสื่อ/เว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธงานศูนยภาษา
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร ระบบเครือข.าย
โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
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หนcวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสภาฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
โรงเรียนสาธิต
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักวิทยบริการฯ
วิทยาลัยนวัตกรรม
ศูนยกรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยภาษา
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
ศูนยสระแก'ว
คณะครุศาสตร
กองกลาง
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
วิทยาลัยนวัตกรรม
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยภาษา
ศูนยภาษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาจัดทําระบบสารสนเทศวิทยาลัย
โครงการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557
โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการบริหารสํานักงาน (สาธารณูปโภค)
โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป
โครงการรวบรวม ประมวลผลและเผยแพร.สารสนเทศ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ แผนงบประมาณ
โครงการจัดทํายุทธศาสตร และการพัฒนางานเฉพาะด'าน
โครงการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2556-2560 สูห. ลักสูตร
โครงการจัดสรรเงินรางวัล
โครงการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
โครงการบริหารจัดการการเรียนการสอนและบริหารงานทั่วไปตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
โครงการจัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิราชการและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาคณะ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนา
อาจารยและบุคลากร
ค.าใช'จ.ายด'านบุคลากร/เงินเดือน/ค.าครองชีพ/เงินประจําตําแหน.งและ
ค.าตอบแทนอื่น ๆ
โครงการพัฒนาสถานศึกษาให'มีการจัดองคกรสร'างระบบ บริหารงานและพัฒนา
องคกรอย.างเป:นระบบครบวงจร
โครงการพัฒนานโยบายระบบงานการวางแผนการจัดการผลงาน และการ
ติดตามประเมินผล
โครงการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาภาวะผู'นาํ ของการบริหารงานของผู'บริหาร
โครงการทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการและจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
โครงการทบทวนและทําแผนปฏิบตั ิราชการคณะ
โครงการแปลงแผนยุทธศาสตรสู.แผนปฏิบัติการ
โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการตรวจประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแก.นักศึกษา
โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ

47
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68
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หนcวยงานรับผิดชอบ
สํานักวิทยบริการฯ
วิทยาลัยนวัตกรรม
ศูนยกรุงเทพมหานคร
ศูนยกรุงเทพมหานคร
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิต
ศูนยสระแก'ว
คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
ศูนยกรุงเทพมหานคร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'

ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

69
70

โครงการบริหารสํานักงาน
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2555
โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการพัฒนาองคการแห.งการเรียนรู'
โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสีย่ งในองคกร
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา+วิจัยประกัน
คุณภาพการศึกษา

71
72
73
74
75
76
77
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หนcวยงานรับผิดชอบ
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สํานักมาตรฐานฯ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

• ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิ
ปริญญาเอกและผลงาน
วิชาการ การวิจัย
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ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและผลงาน
วิชาการ การวิจัย
ทรั พ ยากรบุ ค คล นั บ เป: น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค. า ของมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากบุ ค ลากรจะเป: น
ผู' ผ ลั กดั น ให' ภ ารกิ จ ต. า งๆ ของมหาวิ ทยาลั ย สํ า เร็ จ ลุ ล. ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค ดั งนั้ น การส. งเสริ มให' บุ คลากร
มีความรู' ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล' องตามเป= าหมายและยุ ทธศาสตรของมหาวิ ทยาลั ย ตลอดจน
มีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค และมีทัศนคติที่ดีต.อมหาวิทยาลัย จะทําให'มหาวิทยาลัยเจริญก'าวหน'า และเกิด
การพัฒนาอย.างต.อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป:นการเตรียมความพร'อมของบุคลากร ให'สามารถรองรับและเป:นผู'นํา
การเปลี่ ย นแปลงต. า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ งในปS จ จุ บั น และอนาคตด' ว ย มหาวิ ทยาลั ย จึ งส. งเสริ มและสนั บสนุน
ให'บุคลากรพัฒนาตนเองให'มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพิ่มพูนความรู'และประสบการณในรูปแบบต.างๆ เช.น
การไปศึกษา ฝVกอบรม ดูงาน และการพัฒนางานประจําสู.งานวิจัย (R2R) การไปเพิ่มพูนความรู'ทางวิชาการ
การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเป:นและเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพั ฒนา
บุคลากร การไปประชุม สัมมนาหลักสูตรต.างๆ ที่องคกรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศและต.างประเทศ
ที่ จ ะให' ความรู' ใหม. ๆ เป: น ประโยชนต. อ การปฏิ บั ติ งาน เพื่ อกระตุ' น และส. งเสริ ม ให' บุ ค ลากรพั ฒ นาตนเอง
ตลอดเวลา
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โครงการและกิจกรรมที่ได'ดําเนินการภายใต'ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาเอกและ
ผลงานวิชาการ การวิจัย มีจํานวน 18 โครงการ
ลําดับ

โครงการยcอย/กิจกรรม

หนcวยงานรับผิดชอบ

1
2
3

โครงการสนับสนุนบุคลากรเข'าร.วมอบรม/สัมมนาภายในและนอกมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากร
โครงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพ, ประชาสัมพันธ
การฝVกอบรม
โครงการพัฒนางานกองทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากร
โครงการสรรหาและพัฒนาอาจารยวุฒิปริญญาเอก
โครงการจัดทําสื่อภาษาอังกฤษ (จัดทําหนังสือวิชาฝVกทักษะ
ภาษาอังกฤษ)
โครงการวารสารวไลยอลงกรณปริทัศน
โครงการส.งเสริมการเข'าสูต. ําแหน.งทางวิชาการ
โครงการสนับสนุนการผลิตตําราวิชาการและส.งเสริมให'อาจารยเข'าสู.ตําแหน.ง
ทางวิชาการ
โครงการสนับสนุนการผลิตตํารา วิชาการ ผลงานวิจัยและส.งเสริมการเข'าสู.
ตําแหน.งทางวิชาการ
โครงการสนับสนุนเข'าร.วมอบรม สัมมนา วิชาการและวิชาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งทรัพยากร
ทางการวิจัย
โครงการศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเ' ศรษฐกิจพอเพียง(ชุมชนบ'านคีรีวง)
โครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการสัมมนาการจัดการองคความรู'จากการวิจัยและการสอน,เผยแพร.
องคความรู'
โครงการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการทําวิจัย

ศูนยกรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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กองกลาง
กองกลาง
ศูนยภาษา
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
สํานักส.งเสริมวิชาการฯ
กองกลาง
วิทยาลัยนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
สํานักส.งเสริมการเรียนรูฯ'
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเมินผลการดําเนินงาน
• ผลการประเมินสํานักงานสถิติแหAงชาติรAวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
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ผลการประเมิน
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห. ง ชาติ ไ ด' ใ ห' ค วามร. ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ในการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตต.อบัณฑิต และการสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษาต.อสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได'กําหนดให'มีการสํารวจความ
พึงพอใจ 2 ส.วน คือ (1) การสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตต.อบัณฑิต โดยสัมภาษณผู'ใช'บัณฑิต ได'แก.
นายจ'าง/ผู'ประกอบการ/ผู'ที่ทํางานเกี่ยวข'องกับบัณฑิต และ (2) การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ต.อสถาบันอุดมศึกษา โดยสัมภาษณนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข'อมูล
ดําเนินการตั้งแต.เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2556 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตและความ
พึงพอใจของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สรุปประเด็นที่สํา คัญ
ได'ดังนี้
1. ความพึ งพอใจของผู' ใช' บั ณ ฑิ ต ตั ว อย. า งต. อ บั ณ ฑิ ต คะแนนที่ ได' จ ากการสํ า รวจอยู. ที่ 4.2563
คะแนน หรือคิดเป:นร'อยละของคะแนน 85.13 โดยผู'ใช'บัณฑิตตัวอย.างมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา ได'แก. ความรู'ความสามารถทางวิชาการ และความรู'
ความสามารถพื้นฐาน ตามลําดับ
เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตตัวอย.างต.อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (ร'อยละ 85.13) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร.
แล'ว ได'เท.ากับ 5.0000 คะแนน
2. ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย.างต.อสถาบันอุดมศึกษา คะแนนที่ได'จากการสํารวจอยู.ที่
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'สอนสูงที่สุด รองลงมาได'แก. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียน
การสอนและสถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ
2.2 ด'านการให'บริการของสถาบั น อุด มศึ กษา นิสิตนักศึกษาตัว อย. า งมี ความพึ งพอใจในการ
ให'บริการด'านวิชาการสูงกว.าการให'บริการทั่วไป
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เมื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตัวอย.างต.อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ (ร'อยละ 79.36) เทียบกับคะแนนตามเกณฑการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. แล'ว
ได'เท.ากับ 3.8720 คะแนน
ที่มา : รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู'ใช'บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ,สํานักงานสถิติแห.งชาติ,2556
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• ผลการประเมินรายตัวบAงชี้ของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผลการประเมินรายตัวบAงชี้ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปHการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
ผลการดําเนินงาน
ตัวบcงชี้คุณภาพ
เปgาหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ.
(%หรือสัดสcวน)
ตัวหาร
องค.ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค.และแผนการดําเนินการ
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ. 1.1
8 ข'อ
8 ข'อ (ข'อ 1-8)
องค.ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.1
5 ข'อ
4 ข'อ (ข'อ 1-4)
97
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.2
ร'อยละ 21
28.78
337
91
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.3
ร'อยละ 36
27
337
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.4
7 ข'อ
7 ข'อ (ข'อ 1-7)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.5
7 ข'อ
7 ข'อ (ข'อ 1-7)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.6
7 ข'อ
6 ข'อ (ข'อ 1-6)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.7
5 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.2.8
5 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
680
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.1
ร'อยละ 80
ร'อยละ 70.91
959
93.702
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.2
4 คะแนน
4.08 คะแนน
22,992
51
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.3
ร'อยละ 20
ร'อยละ 23.72
215
12.5
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.4
ร'อยละ 40
ร'อยละ 27.17
46
3.25x5
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.14
4 คะแนน
2.71 คะแนน
6
องค.ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.3.1
7 ข'อ
7 ข'อ (ข'อ 1-7)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.3.2
6 ข'อ
6 ข'อ (ข'อ 1-6)
องค.ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.4.1
5 ข'อ
8 ข'อ (ข'อ 1-8)
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บรรลุ
เปgาหมาย

ผลการ
ประเมิน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม.บรรลุ

4 คะแนน

บรรลุ

4.80 คะแนน

ไม.บรรลุ 2.25 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
ไม.บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ไม.บรรลุ 3.55 คะแนน
บรรลุ

4.08 คะแนน

ไม.บรรลุ 4.74 คะแนน
ไม.บรรลุ 2.72 คะแนน
ไม.บรรลุ 2.71 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ตัวบcงชี้คุณภาพ

เปgาหมาย

ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.4.2

4 ข'อ

ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.4.3

4.38 คะแนน

ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.5

ร'อยละ 15

ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.6

ร'อยละ 16

ผลการดําเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ.
(%หรือสัดสcวน)
ตัวหาร
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
34.15
4.27
8
17.71
ร'อยละ 2.21
8
17
ร'อยละ 5.03
338
12.25
ร'อยละ 3.62

ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.7
ร'อยละ 8
องค.ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกcสังคม
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.5.1
5 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.5.2
5 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.8
ร'อยละ 24
ร'อยละ 62.50
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.9
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
องค.ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.6.1
6 ข'อ
6 ข'อ (ข'อ 1-6)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.10
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.11
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
องค.ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.7.1
7 ข'อ
7 ข'อ (ข'อ 1-7)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.7.2
5 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.7.3
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.7.4
6 ข'อ
6 ข'อ (ข'อ 1-6)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.12
4 คะแนน
4 คะแนน
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.13
4 คะแนน
4.66 คะแนน
องค.ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.8.1
7 ข'อ
7 ข'อ (ข'อ 1-7)
องค.ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ.งชีท้ ี่ สกอ.9.1
9 ข'อ
8 ข'อ (ข'อ 1-4,6-8)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.15
4 คะแนน
4.78 คะแนน
องค.ประกอบที่ 97 อัตลักษณ. เอกลักษณ.และมาตรการสcงเสริม
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.16.1
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
18,447
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.16.2
4 คะแนน
4.28 คะแนน
4,311
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.17
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.18.1
4 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
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บรรลุ
เปgาหมาย

ผลการ
ประเมิน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม.บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

2.22 คะแนน

ไม.บรรลุ 1.26 คะแนน
ไม.บรรลุ 1.81 คะแนน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
4.66 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม.บรรลุ 5 คะแนน
บรรลุ 4.78 คะแนน
บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

4.28 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน

ตัวบcงชี้คุณภาพ
ตัวบ.งชีท้ ี่ สมศ.18.2

เปgาหมาย
4 ข'อ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ.
เปgาหมาย
(%หรือสัดสcวน)
ตัวหาร
5 ข'อ (ข'อ 1-5)

ผลการ
ประเมิน

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

3 คะแนน

บรรลุ
บรรลุ

5 คะแนน
5 คะแนน

คcาเฉลี่ย
4.39

ผลการ
ประเมิน
ระดับดี

องค.ประกอบที่ 98 องค.ประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
1,352
ร'อยละ 62.76
2,154
องค.ระกอบที่ 99 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
ตัวบ.งชีท้ ี่ 3 ดี 10.1
5 ข'อ
5 ข'อ (ข'อ 1-5)
ตัวบ.งชีท้ ี่ 3 ดี 10.2
3 ด'าน
3 ด'าน
ตัวบ.งชีท้ ี่ ก.พ.ร.4.1.3

ร'อยละ 60

คะแนนประเมินเฉลี่ย (ตัวบcงชี้ สกอ. + สมศ.)
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินได'วิเคราะหจุดแข็งและเสนอแนวทางเสริมจุดแข็ง รวมถึงจุดที่ควร
พัฒนาและข'อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
1. เป: น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพี ย งแห. ง เดี ย วที่ ไ ด' รั บ พระราชทานนามต. อ ท' า ยว. า ในพระบรม
ราชูปถัมภ
2. บุคลากรในสายวิชาการมีศักยภาพสูง
3. มีโครงการด'านบริการวิชาการแก.งสังคมจํานวนมากและมีความหลากหลายในระดับชุมชน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรเป:นแหล.งรวบรวมข'อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจ'าฟ=าวไลยอลงกรณ เพื่อเชิดชูเกียรติพระองคท.าน
ซึ่งพระนามท.านเป:นนามของมหาวิทยาลัย อันเป:นเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
2. เสริ ม สร' า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการเร. ง รั ด การเข' า สู. ตํ า แหน. ง ผลงานทางวิ ช าการ ด' ว ยการ
กําหนดการให'รางวัลแก.ผู'ที่สามารถได'ตําแหน.งทางวิชาการในเวลาที่กําหนด หรือมีผลงานที่โดดเด.น เช.น การ
เพิ่มเงินรางวัลเป:นสองเท.า การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนแบบก'าวกระโดด
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3. เพิ่มการบูรณาการ บริการวิชาการแก.สังคมกับงานวิจัยและการเรียนการสอน โดย
3.1 จัดทํา MOU กับหน.วยงานภาครัฐ เอกชนและหน.วยงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
3.2 การบู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ควรเป: น มติ จ าก
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ขาดคํารับรองปฏิบัติราชการ จากระดับคณะต.อผู'บริหารมหาวิทยาลัย
2. ขาดการกําหนดเป=าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแผนงานต.างๆ
3. ขาดการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนในแผนงาน/โครงการในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
4. บุคลากร มีการเข'าสู.ตําแหน.งทางวิชาการค.อนข'างน'อยและขาดการเตรียมความพร'อมบุคลากรสู.
ตําแหน.งผู'บริหาร
5. คุณลักษณะบัณฑิตที่โดดเด.น
ข%อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรจั ด ให' มี คํ า รั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ คณะสํ า นั ก สถาบั น และผู' บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของ
มหาวิทยาลัยที่สอดรับกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งของ สกอ.และ สมศ. เพื่อให'เป:นเครื่องมือกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานและวัดผลการดําเนินงาน
2. ควรปรับปรุงการจัดทําแผน โดยมีการกําหนดค.าเป=าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในทุกตัวบ.งชี้
ที่สามารถวัดความสําเร็จได'ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย.างครอบคลุมและเป:นระบบเดียวกัน
3. ควรกําหนดแผนโครงการในภาพรมระดับมหาวิทยาลัยและให'โครงการระดับคณะใช'เป:นแนวปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน เช.น แผนโครงการพัฒนานักศึกษา เป:นต'น
4. ควรพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร'อมเข'าสู.ตําแหน.งผู'บริหารใหม. โดยให'มีการหมุนเวียนงาน
ของบุ คลากรทุ กระดั บ ทั้ งสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น เพ. อให' เ กิ ด การพั ฒ นาองคความรู' และความคิ ด
สร'างสรรค
5. ควรพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให'โดดเด.น โดยเฉพาะในด'านภาวะผู'นํา การเสนอความคิดเห็น
เชิงสร'างสรรค ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง
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ข+อมูลแสดงฐานะการเงิน
• ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
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ข+อมูลแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ
สินทรัพย.
สินทรัพย.หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสด
ลูกหนี้
รายได'ค'างรับจากงบประมาณ
รายได'ดอกเบี้ยค'างรับ
วัสดุคงเหลือ
ภาษีหักส.งล.วงหน'า
เงินลงทุนระยะสั้น
รวมสินทรัพย.หมุนเวียน
สินทรัพย.ไมcหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
งานระหว.างก.อสร'าง
รวมสินทรัพย.ไมcหมุนเวียน
รวมสินทรัพย.
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ'าหนี้
ใบสําคัญค'างจ.าย
เงินรับฝาก
เจ'าหนี้อื่น
รายได'รับรู'ล.วงหน'า
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย.สุทธิ
สินทรัพย.สุทธิ
ทุน
รายได'สูง (ต่ํา) กว.าค.าใช'จ.ายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/ส.วนทุน

2
5

3
4
7
7

8
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(หนcวย : บาท)
55,279,012.06
29,878,055.39
10,326,436.54
3,084,046.95
1,743,657.01
1,821.09
68,200,329.07
168,513,358.11
554,001,230.33
897,030,714.41
142,528,331.05
1,593,560,275.79
1,762,073,633.90
36,763,413.45
30,323,995.60
112,630,187.37
1,633,374.14
6,237,773.23
187,588,743.79
187,588,743.79
1,574,484,890.11
661,522,316.08
912,962,574.03
1,574,484,890.11

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
สินทรัพย.
สินทรัพย.หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท.าเงินสด
ลูกหนี้
รายได'ค'างรับจากงบประมาณ
รายได'ดอกเบี้ยค'างรับ
วัสดุคงเหลือ
ภาษีหักส.งล.วงหน'า
เงินลงทุนระยะสั้น
รวมสินทรัพย.หมุนเวียน
สินทรัพย.ไมcหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
งานระหว.างก.อสร'าง
รวมสินทรัพย.ไมcหมุนเวียน
รวมสินทรัพย.
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ'าหนี้
ใบสําคัญค'างจ.าย
เงินรับฝาก
เจ'าหนี้อื่น
รายได'การศึกษารับล.วงหน'า
รายได'รอการรับรู'
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย.สุทธิ
สินทรัพย.สุทธิ
ทุน
รายได'สูง (ต่ํา) กว.าค.าใช'จ.ายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ/ส.วนทุน

2
5

3
4
7
7

8
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(หนcวย : บาท)
44,300,640.15
18,302,665.14
10,227,887.46
3,260,141.50
4,388,781.67
1,898.28
30,094,072.09
110,576,086.29
666,878,289.36
1,148,629,499.41
76,424,700.00
1,891,932,488.77
2,002,508,575.06
25,591,723.89
24,060,856.61
117,950,786.87
3,682,257.34
4,584,500.00
11,773,251.05
187,643,375.76
187,643,375.76
1,814,865,199.30
661,522,316.08
1,153,342,883.22
1,814,865,199.30

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบฐานะการเงิน
ประจําปtงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00

2,002,508,575.06
1,814,865,199.30

1,762,073,633.90
1,574,484,890.11

1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพยสุทธิ

187,588,743.79

187,643,375.76

ก.ย.-55
1,762,073,633.90
187,588,743.79
1,574,484,890.11

ก.ย.-56
2,002,508,575.06
187,643,375.76
1,814,865,199.30

สินทรัพยรวม

หนี้สินรวม

สินทรัพยสุทธิ
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ข+อมูลสถิติ
• จํานวนบุคลากร
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ข+อมูลสถิติ
จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ประเภท
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวมทั้งหมด

จํานวน (คน)
393
484
877

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2556

แผนภูมิแสดงข%อมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ปtการศึกษา 2556
จํานวนบุคลากร

สายวิชาการ, 393 คน,
45%
สายสนับสนุน, 484 คน,
55%

สายวิชาการ

สายสนับสนุน
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงานและสถานภาพ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หนcวยงาน

สถานภาพ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
23
49
36
14
27
3
32
37
4
225

ข%าราชการ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โรงเรียนสาธิต
งานวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

11
22
33
16
26
12
120

รวม

อาจารย.ประจํา
ตามสัญญาจ%าง
13
10
7
3
2
2
11
48

47
81
76
33
55
15
34
48
4
393

ที่มา : งานการเจ'าหน'าที่
ข%อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน และสถานภาพ
60
49

50
40

33

30

23

20
11
10

37

36

32
26 27

22
13

10

16 14
7

12
3

2

11
3

2

0

ข'าราชการ

พนง.มหาวิทยาลัย

อ.ประจําตามสัญญาจ'าง

ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2556
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4

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน คุณวุฒิ และตําแหนcงทางวิชาการ
ลําดับที่

หนcวยงาน

คุณวุฒิ
ตรี

ตําแหนcงทางวิชาการ

โท

เอก

ผศ.

30

17

8

67
58

10
18

9
17

2
1

81
76

27

6

7

4

33

41

13

19

1

55

10

5

7

2

15

2

2

1

คณะครุศาสตร

2
3

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5

คณะวิทยาการจัดการ

6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

1

11

22

8
9

โรงเรียนสาธิต
งานวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

37

10
4

1

258

92

4

1

43

รศ.

ศ.

รวม
ทั้งหมด
47

34

3

48
4

1
4
73

13

3

393

ที่มา : งานการเจ'าหน'าที่
ข%อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน และคุณวุฒิ
67
58
41
30

37

27
17

22

18
4

10

13
6

ปริญญาตรี

1

ปริญญาโท

10

5

11
1

ปริญญาเอก
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1

4

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนcวยงาน และตําแหนcงทางวิชาการ
19
17

8

9
7

7
4

2

1

ผู'ช.วยศาสตราจารย

1

รองศาสตราจารย

2 2 3

2

ศาสตราจารย
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4
1

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงาน และสถานภาพ
สถานภาพ
ลําดับ
ที่

หนcวยงาน

ข%า
ราชการ

ลูกจ%าง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

เจ%าหน%า
ที่ประจํา
ตาม
สัญญา
จ%าง

ลูกจ%าง
ชั่วคราว

รวม

1

คณะครุศาสตร

1

1

6

1

7

16

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

3

5

1

6

16

3

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

12

7

10

31

4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

8

1

7

17

5

คณะวิทยาการจัดการ

1

9

19

6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

5

13

7

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

8

สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1

4

9

สํานักส.งเสริมการเรียนรู'และบริการวิชาการ

1

1

10

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11
12

1
1

8
4

2

2

13

13

8

15

4

2

1

19

1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

4

สํานักงานอธิการบดี

1

- กองกลาง

1

15

- กองพัฒนานักศึกษา

1

3

- กองนโยบายและแผน

1

8
4

25
5
1

8

31

5

57

117

5

2

1

12

5

1

7

5

8

13

บัณฑิตวิทยาลัย

3

14

หน.วยตรวจสอบภายใน

3

15

สํานักสิทธิประโยชน

16

สํานักศิลปวัฒนธรรม

17

ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร

18

ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแก'ว

19

ศูนยคอมพิวเตอร

20

ศูนยบ.มเพาะวิสาหกิจ

2

2

3

20

44

3

3
7

1
1

6

4

5

5

18
16

26
3

2
2
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68

2

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงาน และสถานภาพ (ตcอ)
สถานภาพ
ลําดับ
ที่

ข%า
ราชการ

หนcวยงาน

21

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

22

งานวิชาศึกษาทั่วไป

23

งานวิเทศสัมพันธ

24

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

25

ศูนยภาษา

26

โรงเรียนสาธิต

ลูกจ%าง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

1

2

3

2

3

1

1
1

14

40

17

3
5

2

3

11

1

9

22

194

44

175

484

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสถานภาพ
250
194

175

150
100
50

14

40

44
17

0
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รวม

2

1

ที่มา : งานการเจ'าหน'าที่
ข%อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

200

ลูกจ%าง
ชั่วคราว

2

1
รวม

เจ%าหน%า
ที่ประจํา
ตาม
สัญญา
จ%าง

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงานและคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ลําดับ
ที่

หนcวยงาน

ต่ํากวcา
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1

คณะครุศาสตร

8

4

4

16

2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8

7

1

16

3

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1

11

3

15

9

สํานักส.งเสริมการเรียนรู'และบริการวิชาการ

1

4

3

8

10

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

16

3

25

11

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2

3

5

12

สํานักงานอธิการบดี

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

15

สํานักสิทธิประโยชน

16

สํานักศิลปวัฒนธรรม

17
18

ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
(วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร)
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแก'ว

19

3
3

68

3

3

12

6

18

10

16

26

ศูนยคอมพิวเตอร

2

1

3

20

ศูนยบ.มเพาะวิสาหกิจ

2

21

สํานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

2

47

18
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2
1

3

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามหนcวยงานและคุณวุฒิ (ตcอ)
คุณวุฒิ
ลําดับที่
22
23
24
25
26

หนcวยงาน

ต่ํากวcา
ป.ตรี

งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
ศูนยภาษา
โรงเรียนสาธิต
รวม

1
17
189

ป.ตรี

ป.โท

2
2
3
4
5
210

1

ป.เอก

84

1

ที่มา : งานการเจ'าหน'าที่
ข%อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิ
250
200

189

210

150
100

84

50
1

0
ต่ํากว.าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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ปริญญาเอก

รวม
3
2
3
5
22
484

จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาเข%าใหมc ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปtการศึกษา 2556
คณะ / วิทยาลัย

จํานวน (คน)

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

582
663
498
89
200
834
67

รวมทั้งหมด

2,933

ที่มา : สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข%อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาเข%าใหมc ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จําแนกตามคณะ
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

834
582

663
498

200
89
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67

จํานวนนักศึกษา ปtการศึกษา 2556
ปริญญาตรี
คณะ

ปริญญาโท

ภาค
พิเศษ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2,226

670

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1,270

313

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

220

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

648

251

คณะวิทยาการจัดการ

2,333

2,407

282

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

217

124

311

5

299

956

9,336

3,765

1,161

45

436

14,750

รวมทั้งหมด

ภาค
พิเศษ
533

ภาค
ปกติ
40

ภาค
พิเศษ
137

รวม
ทั้งหมด

ภาค
ปกติ
2,422

รวม

ภาค
ปกติ

ปริญญาเอก

2,896
7

21

1,611

14

234
899

7

13,101

5,022

1,168

481

ที่มา : สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข%อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปtการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและประเภท
2,422

2,333 2,407

2,226
1,270
670
0

648
313

ภาคปกติ

220 0

3,132

251

ภาคพิเศษ
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217 124

14,750

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปtการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและประเภท
533

311

282

0

0 0

7 21

0 14

0 0

ภาคปกติ

0

0

ภาคพิเศษ

แผนภูมิแสดงจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปtการศึกษา 2556 จําแนกตามคณะและประเภท
299

137

40
0

0

0

0

ภาคปกติ

0

0

0

0

ภาคพิเศษ
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0

0

5

จํานวนผู%สําเร็จการศึกษา ประจําปtการศึกษา 2555
ปริญญาตรี
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม
รวมทั้งหมด

ภาค
ภาค
ปกติ พิเศษ
71
250
155
142
17
21
92
152
389
476
66
117
1,031 917
1,948

ปริญญาโท
ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ
45

ปริญญาเอก
ภาค
ปกติ
2

ภาค
พิเศษ
9

2

38
47

6
1
34
133
219

0
219

49

ที่มา : สํานักส.งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข%อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2556

แผนภูมิแสดงจํานวนผู%สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา
1,031

917

219

ปริญญาตรี

0

2

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ
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47

รวมทั้งหมด
127
405
165
23
244
899
354
2,216
2,216

ภาพกิจกรรม
• ประจําปHงบประมาณ 2556
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ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระยะสั้ น
ระหวAางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
และ Honghe University
ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 18 มีนาคม – 7 เมษายน 2556

กิจกรรมสอนการใช+เครื่องมือ
ทางฟ(สิกส เคมีและชีววิทยา
วันที่ 18 กันยายน 2556
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วันวิทยาศาสตร
วันที่ 21 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดสวนและการตกแตAงสถานที่
วันที่ 22 - 23 มิถน
ุ ายน 2556
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เทคนิคการสร+างงานศิลปะประดิษฐเดคูพาจ(Decoupage)
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2556
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แผนที่การเดินทาง

ที่อยูc : เลขที่ 1 หมูc 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร. 0 - 2529 - 0674 - 7 โทรสาร 0 - 2529 - 2580
เว็บไซต. http://www.vru.ac.th
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กองบรรณาธิการ
นางนงลักษณ
นางสาวเพียงใจ
นางสาวณัฏฐา
นางสาวเนตรศรินทร
นางสาวอรอุมา
นางสาวฐิติมา
นางสาววชิราพร

สมณะ
เสือเอก
ปSgนอยู.
พิมพจันทร
พรหมน'อย
เกษมสุข
สมอทอง

เรียบเรียง จัดทํารูปเลcม
นางสาวกัญชญาวีร

กุลพิพัฒนเตชนาถ

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
โทร. 0 - 2529 - 0674 - 7 ต.อ 330, โทร./โทรสาร 0 - 2529 – 1979
เว็บไซต http://plan.vru.ac.th
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สมบัติ
อาจารย ดร.สุพจน
รศ.ศศินันท
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี
อาจารย ดร.สอาด
ผศ.สุวิทย
ผศ.อิงอร
นางนงลักษณ

คชสิทธิ์
ทรายแก'ว
เศรษฐวัฒนบดี
เกียรติศิริ
บรรเจิดฤทธิ์
ฉุยฉาย
วงษศรีรักษา
สมณะ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู'ช.วยอธิการบดี
ผู'อํานวยการกองนโยบายและแผน
จัดพิมพ.โดย

ศูนยเรียนรู'การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพดิจิตอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 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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