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ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ระยะ 20ปี เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นบรรษัทภิบาล เพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างการศึกษา สร้างการเป็น
หุ้นส่วนร่วมที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
และคงความเป็นมหาวิทยาลัยบริหารตนเอง

”

สารจากอธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

จากวิ ส ั ย ทั ศ น์ ส ู ่ ผ ลการดำ�เนิ น งานที ่ ป รากฏในรายงานฉบั บ นี ้ ไ ด้ ส รุ ป ผลการดำ�เนิ น งานประจำ�ปี 2560 ของ
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจ ดังนี้
ด้านการยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive
Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ
ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นสถาบันที่สามารถแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มเเข็ง
ของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ด้านการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ประชาชนสามารถ
ดำ�รงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มเเข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเน้นการมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
ให้ความสำ�คัญของคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการดำ�เนินการและการสนับสนุนภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ที่ประสบผลสำ�เร็จ และสมบูรณ์ตลอดปีที่ผ่านมา และ
เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ และเป็นต้นแบบทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของท้องถิน่
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และ ถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริเพือ่ ขยายผลการปฏิบตั ไิ ปสูป่ ระชาชนในท้องถิน่ อย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำ�นึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูต้ า่ งวัฒนธรรม อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูและเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทีน่ ำ�ไปต่อยอดสูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพือ่ เป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน

เป้าประสงค์
ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำ�ท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจยั และนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดำ�รงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีราย
ได้เพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำ�นึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นทีย่ อมรับต่อประชาชน

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันที่น้อมนำ�แนวทางการดำ�เนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำ�นึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผย
แพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลัก

VALAYA
V

Visionary
เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

A

A

Activeness
ทำ�งานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

Y

L

Like to learn
สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A

Adaptive
ปรับตัวได้ดี พร้อมนำ�การเปลี่ยนแปลง
Yields		
สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
Acceptance and Friendliness
เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
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ตราสัญลักษณ์ และต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกันระหว่างวงรี
ส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า “VALAYA
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกมาโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพ
ในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้

สีน้ำ�เงิน
สีเขียว
สีทอง
สีส้ม
สีขาว

แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า
แทนค่า

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำ�เนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจ�ำมหาวิทยาลัย
สีเขียว หมายถึง สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นองค์ประทานกำ�เนิดมหาวิทยาลัย และเป็นสีที่แทนค่าแหล่งที่ตั้งใน
แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (C=100 M=40 Y=100 K=34)

ต้นไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัย
“ต้นราชพฤกษ์” ชัยพฤกษ์ หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่มี
คุณค่าสูง เป็นไม้มงคลนาม นิยมใช้ในพิธีสำ�คัญต่างๆ และอินธนู
ของข้าราชการพลเรือนก็ปักดิ้นทองเป็นรูป ช่อชัยพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ “Cassia Fistula Linn.”
ชื่อวงค์ “CAESALPINIACEAE/LEGUMINOSAE”
ชื่อสามัญ “ Golden Shower, Indian Laburnum,
Pudding Pine Tree, Purging Cassia

สมเด็จพระราชปิตุฉ า เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุ รี ร าชสิ ริ น ธร
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สมเด็จพระราชปิตจุ ฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรนิ ธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย
จึงประทานอาคาร พร้อมทีด่ นิ ประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน
2475 ปัจจุบนั คือ เลขที่ 15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครู และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ “อาจารย์นลิ รัตน์ บรรณสิทธิว์ รสาสน์” โรงเรียน
ใช้ชอ่ื ย่อว่า “พ” เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียวเป็นสีประจำ�โรงเรียน เนือ่ งจากเป็นสีประจำ�วันประสูตขิ องพระองค์ เปลีย่ นเป็นวิทยาลัยครู
เพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 และในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายงานการฝึกหัดครูมาอยู่ ณ ทีต่ ง้ั ปัจจุบนั คือ เลขที่ 1
หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งาน 72
ตารางวา ทัง้ นี้ อาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ผูอ้ ำ�นวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ ในขณะนัน้ ได้ดำ�เนินการติดต่อประสานงาน
ล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบนั
เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีถดั มา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธร
เทพรัตนสุดากิตวิ ฒ
ั นาดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุเสาวรียส์ มเด็จพระราชปิตจุ ฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรนิ ธร และ
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ จำ�นวน 200,000 บาท ตัง้ เป็นมูลนิธสิ มเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

ประวัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชาชูปถัมภ์
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เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วทิ ยาลัยครูทว่ั ประเทศ เป็นเหตุให้เปลีย่ นชือ่ เป็น “สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 เรือ่ ง “พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ” เป็นผลให้สถาบันราชภัฏ
ทัว่ ประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างแท้จริง และในปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจำ�
สถาบันราชภัฏ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาทีส่ ดุ มิได้แก่สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ทิ ยา
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ์
และทรงเปิดอาคารศูนย์ฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพ “อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” และเมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ์ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลีย่ นชือ่
เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 14
มิถนุ ายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำ�เนินการจัดซือ้ ทีด่ นิ ด้านทิศ
เหนือของมหาวิทยาลัย เนือ้ ที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ มีเนือ้ ที่
ทัง้ หมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึง่ อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมือ่ วัน
ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย *

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยตรวจสอบภายใน *

สำ�นักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�นักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย *

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ *

คณะสาธารณสุขศาสตร์ *

หมายเหตุ

ไม่มี * ได้แก่ ส่วนราชการตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ
มี * ได้แก่ คณะ/หน่วยงานจัดตั้งหน่วยงานภายในกำ�กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ *

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา เศรษฐีธร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ชาคริต อนันทราวัน 		
2. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์		
3. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำ�ดี
4. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
5. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
6. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล
8. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร *

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำ�แหน่ง
1. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
2. นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล		
3. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ		

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว *

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร
1. รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
4. อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
2. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประธานสภาวิชาการ
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

ประธานกรรมการ
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส
7. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย พรหมสุวรรณ

กรรมการ

กรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ�
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
4. อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์
5. อาจารย์ ดร.รัตนา สีดี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ อินทโชติ
7. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี

1. นางศิริรัตน์ ทงก๊ก
2. ดร.เชาว์ เต็มรักษ์
3. นายบุญยืน ผ่องใส
4. นางจีรนันท์ มีผา
5. นายวิกรม ปิติสุข
6. นายฐิรัฐ นาถวิริยกุล
7. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
8. นายอภิชัย สุทธาโรจน์
9. นายนพรัตน์ คุ้มศรี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล จิโรจพันธุ์
11. นายวรวัชร ศรัทธาวัฒนกุล
12. นางนาฏยา สุวรรณทรัพย์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล
14. นายศักดา คล้ายร่มไทร
15. แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
16. นายยิ่งยศ หมัดนุรักษ์
17. พลเอกหญิงนันท์มนัส ธำ�มรงค์รัตน์
18. นายผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
รองอธิการบดี
1. รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้นเคย
3. รองศาสตราจารย์ ดร. กรินทร์ กาญทนานนท์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
ผู้ช่วยอธิการบดี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
2. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
3. อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์
คณบดี

1. อาจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 			
2. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร			
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์		
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี		
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี		
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
7. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์		
8. ดร.เรืองเดช เร่งเพียร				
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร		

ผู้อำ�นวยการ
1. อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก			
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ละเอียด ขจรภัย			
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำ�วชิระพิทักษ์
4. อาจารย์ไชย มีหนองหว้า				
5. นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ			
6. ดร. นารี คูหาเรืองรอง				
7. อาจารย์เสริมศรี เจิมประไพ 			
							
8. นางนงลักษณ์ สมณะ				
9. นางนิธิวดี เจริญสุข 				

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิต
ผู้อำ�นวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อำ�นวยการกองกลาง

รายงานประจำ�ปี

๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

22

ANNUAL REPORT 2017

ANNUAL REPORT 2017 23

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ที่ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
1.3 ตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพมีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าของวิถี
ชีวิตแบบพอเพียงและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลได้
1.4 พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำ�งานร่วมกับชุมชน
1.5 สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ดำ�เนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
2.1 พัฒนานักศึกษา นักวิจัยภายในให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
2.2 จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัยและการผลิตตำ�รา การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง
และการดำ�เนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ
เลื่อมล้ำ� สร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.4 แสวงหาพันธมิตร จัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลงานวิจัย
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1 จัดตั้ง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูประจำ�การแบบ Coaching และยกระดับศูนย์
ศึกษาพัฒนาครูเป็นศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ�จังหวัด
3.2 จัดตั้งพัฒนาศูนย์ศึกษานิเวศชานเมืองและศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำ�ริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการพัฒนา แก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามแนวทาง University Engagement
3.3 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3.4 จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
งานพัฒนาท้องถิ่นรองรับการกระจายอำ�นาจ
4. การทำ�นุบำ�รุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
กลยุทธ์
4.1 บริหารจัดการงานทำ�นุบำ�รงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้านศิลป
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

5. การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
กลยุทธ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำ�งานในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อ
เนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
ความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำ�นวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi Residential University
5.5 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์
5.6 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goals)
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ
2. สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
3. พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
4. สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ
5. เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่
ดังนี้

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จำ�นวน 8 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

3. การผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1. การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิม จำ�นวน 17
หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต		
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต		
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 		
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาจิตวิทยา
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
12. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
13. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาทัศนศิลป์
14. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
16. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต		
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
บัณฑิตที่จบออกไปที่จะต้องมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นต่ำ�ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จึงได้มีการจัดสอบวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (4000009) สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) สำ�หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
วัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านจะมีการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559
จะต้องทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) หากนักศึกษาไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา VLE101 และ VLE205 หรือยื่นคะแนน TOEFL TOEIC IELTS และCU-TEP ซึ่งต้องไม่เกิน 2 ปี และในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 83.49 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.29 รายละเอียด ดังนี้
ระดับปริญญา
1 ระดับปริญญาตรี
2 ระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

จำ�นวนผู้เข้าสอบ
1,581
24
1,605

จำ�นวนผู้สอบผ่าน
ร้อยละของผู้สอบผ่าน
1,332
85.77
8
33.33
1,304
83.49
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การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความ
สามารถ ในยุคการศึกษา 4.0 สภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ในการพั ฒ นาและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี อั ต ลั ก ษณ์ ที่ เ ด่ น ชั ด เป็ น ที่
ยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นโดยพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการตามปรั ช ญาการ
เรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ที่ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงาน สร้างผลผลิต สร้างองค์ความรู้จาก
การเรียนรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ เป็นการเรียนรูข้ น้ั สูงสุดทีต่ อ้ งเริม่ ต้นจากการ
วางรากฐานกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ บทบาทของ
อาจารย์ไม่ใช่มีบทบาทการสอนบรรยายให้ความรู้อย่างเดียว
แต่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียน และเป็นแบบ
อย่างในการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้นำ�ที่ผลิตผล
งานเชิงสร้างสรรค์ (Creative Productive Leader : CPL)
เป็นผูป้ ระสาน ผูอ้ ำ�นวยความสะดวก ผูช้ น้ี ำ� ชีแ้ นะ ผูจ้ ดั กิจกรรม
ผูก้ ระตุน้ ผูส้ นับสนุนส่งเสริม ผูแ้ สวงหาโอกาส ผูแ้ สวงหาความรู้
จุดเด่นของการเรียนรู้เชิงผลิตภาพทำ�ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ตลอด
เวลาผูเ้ รียนได้พฒ
ั นากระบวนการคิด ส่งเสริมผูเ้ รียนในการค้นหา
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง ค้นพบและเจาะลึกความ
ชอบ ความถนัด และความสนใจ เพื่ีอให้เป้าหมายการเรียนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะด้านการคิด วิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม ความรับ
ผิดชอบ และมีผลงานเชิงประจักษ์สำ�ไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรม
หรือสร้างการเปลีย่ นแปลงในท้องถิน่ แก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิน่
ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยตามแนวทาง University
Engagement เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ เพือ่ นำ�ไปสู่

ชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพจำ�นวนทัง้ สิน้ 11 หลักสูตร 337
รายวิชา ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ 27 รายวิชา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 11 รายวิชา คณะวิทยาการจัดการ 36 รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 รายวิชา คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม 195 รายวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 รายวิชา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 รายวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10 รายวิชา งานวิชาศึกษาทัว่ ไป 6 รายวิชา และศูนย์ภาษา 13 รายวิชา
1. การจัดการเรียนการสอนด้านการผลิตพัฒนาครู
ต้นแบบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มีกิจกรรม
การเรียนการสอนนักศึกษามีบทเพลงสำ�หรับเด็กปฐมวัยทั้งเนื้อ
ร้องและโน้ตเพลงที่นักศึกษาแต่งขึ้นเองสำ�หรับเด็กปฐมวัยอายุ
3-5ปี ในรายวิชาดนตรีและเพลงสำ�หรับเด็กปฐมวัย Music for
Young Chidren และมีกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาแต่งบท
ละคร แสดงละครสั้น และมีผลงานบทร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ในรูปแบบอิสระ พร้อมคำ�อธิบายแนวคิดวิเคราะห์ และประเมิน
คุณค่าผลงานด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา และข้อคิดของผลงาน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คำ�ยืม ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาเขมร และภาษาบาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย ในหลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษา
อังกฤษ
โครงการ SEA Teacher “Pre-Service Student Teacher
Exchange in Southeast Asia โดยเครือข่าย SEAMEO ทัง้ หมด
71 ประเทศ เป็นโครงการทีน่ กั ศึกษาครูได้มกี ารแลกเปลีย่ นออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้มปี ระสบการณ์สอน (ภาคปฏิบตั )ิ ก่อนสำ�เร็จการศึกษา ให้
กับนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 ในระยะเวลา 1 เดือน นักศึกษามีบทบาท
และหน้าทีใ่ นการสังเกต สอน เป็นผูช้ ว่ ยสอนการสอน ปฏิบตั ิ
การสอนและสะท้อนผล ก่อนลงมือปฏิบตั กิ ารสอนจริง นอกจาก
นี้มหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลนักศึกษาครูตลอด
ระยะเวลาในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
2. การจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี ได้จัดโครงการ
Workshops ดนตรีพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ รั บ ความรู้ ท างด้ า นดนตรี จ ากบุ ค ลากรที่ มี ชื่ อ เสี ย งความ
รู้ ความชำ�นาญในเครื่องมือดนตรีต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดให้
กับนักศึกษาโดยตรง จำ�นวน 9 ท่าน ทำ�ให้นักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล สามารถแสดงผลงาน
ทางดนตรีได้อย่างมืออาชีพ
3. การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะด้านภาษา
ในรายวิชาการพัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ English
Reading Strategy Development ได้มกี ารเรียนการสอนให้
นักศึกษาถอดบทความจากเนือ้ หาบันเทิงคดี (Fiction) และเนือ้ หา
สารคดี (Non-fiction) เพือ่ ฝึกทักษะการอ่านและการศึกษาให้เป็นการ
จำ�ลองสถานการณ์ ให้เป็นแผนภาพหรือแผนภูมคิ วามคิดทีส่ อดคล้อง
กับเนือ้ หาต้นฉบับ โดยนำ�เสนอในรูปแบบของโปสเตอร์
4. การจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการท่องเทีย่ ว
นักศึกษาสามารถผลิตสือ่ ทีใ่ ช้ในการตลาด และประกอบการขาย
ได้ เช่น แผ่นผับ โบวชัวร์ โปรเตอร์ และการส่งเสริมการตลาดผ่าน
สือ่ โซเซียลมีเดีย เช่น Facebook และLine เป็นต้น และนักศึกษา
ยังสามารถวางแผนกระบวนการให้บริการจากการจัดการรายท่อง
เทีย่ วทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศได้ เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ ลำ�พูน - ลำ�ปาง - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ได้ โดยการเป็นหัวหน้าทัวร์
ในการนำ�เทีย่ ว นอกจากนีย้ งั เป็นผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจท่องเทีย่ ว
ได้หลังจากสำ�เร็จการศึกษา

30

ANNUAL REPORT 2017

5. การจัดการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย
มุง่ เน้นการแก้ไขปัญา พัฒนาชุมชน ท้องถิน่ นักศึกษาได้เรียนรูจ้ าก
การลงพืน้ ทีจ่ ริง ประสบการณ์จริงร่วมกับโครงการบริการวิชาการ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาวางแผนและสามารถทำ�งานร่วมกันเป็น
ทีมระหว่างอาจารย์ ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธกี ารทางสถิติ
ทางการวิจยั โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูผ้ า่ นการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เกิดเป็นสิง่
ประดิษฐ์ นวัตกรรมเพือ่ ใช้ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิน่ ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำ�ให้ชมุ ชนเป็นชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ
6. การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและการสือ่ สาร
1) รายวิชาศิลปนิพนธ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานของ
นักศึกษาในการเสนอศิลปนิพนธ์ ผ่านนิทรรศการแสดงผลงานศิลป
นิพนธ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี และวัฒนธรรม
มอญ ทำ�ให้เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่น
และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียนได้
2) รายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดโครงการสร้างฝันปันน้ำ�ใจส่งต่อให้เยาวชน
ในชุมชน สร้างห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้าน
หอย จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดโครงการดังกล่าว มีนิทรรศการ
เกี่ยวกับชุมชนร่วมกับโรงเรียน ด้วยการจัดอบรมการผลิตหนังสั้น
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สำ�หรับเด็กๆที่สนใจ และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้าง
ความสามัคคีระหว่างนักศึกษากับชุมชน
7. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1) รายวิชาปฏิบตั กิ ารชีววิทยา1 นักศึกษาแบ่งกลุม่ ทำ�โครงงาน
ความหลากหลายของแมลงและสต๊าฟแมลงตามคลาสต่างๆ สร้าง
เป็นบอร์ดจัดจำ�แนกแมลงให้เป็นหมวดหมูต่ ามหลักการจำ�แนกทาง
ชีววิทยา
2) รายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
Drawing เน้นการลงมือปฏิบัติโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
AutoCAD R 2014 (for student) ในการเขียนโดยเน้นให้นกั ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ทักษะ
การเขียนแบบจริง มีการทำ�งานทีถ่ กู ต้อง แม่นยำ�ของแบบทีด่ ี
3) รายวิชาเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ Microcontroller
Technology โดยการเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ ได้แก่ การสอนบรรยาย
ร่วมกับการสือ่ สารระบบสองทาง (Two-way Communication) โดย
เน้นให้นกั ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลเพิม่ เติมการสอนแบบร่วม
มือกันเรียนรู้ การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าจากหนังสือ
ตำ�รา และทางอินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้นกั ศึกษานำ�ข้อมูลทีเ่ กิดจากการ
จัดการความรูข้ องเทคโนโลยีทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ตลอดจน
เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง ผลิตออกมาเป็นนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ เพือ่ ใช้ในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และบริการวิชาการแก่
ชุมชน ท้องถิน่

4) รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบผลงานเซรามิ ก ส์ ด้ ว ย
โปรแกรมออกแบบ 3มิ ต ิ ได้ ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารออกแบบผลงาน
เซรามิกส์ดว้ ย โปรแกรมออกแบบ 2มิติ และการเขียนแบบ 2มิติ
เบื้องต้น รวมไปถึงได้ฝึกการนำ�เสนอผลงานเซรามิกส์ในเวที
ระดับชาติ และนานาชาติ
5) รายวิ ช าเทคโนโลยี ว ิ ศ วกรรมการผลิ ต (Production
Engineering Technology Project) ผูเ้ รียนได้ฝกึ ทักษะการงานใช้
งานเทคโนโลยีวศิ วกรรมการผลิตจริง ทำ�ให้เกิดผลงานจากการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาเรือรดน้ำ� จากการวางแผนงานดำ�เนิน
งานแก้ไขปัญหาทีพ่ บในชุมชน ท้องถิน่ สามารถนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ
6) รายวิ ชาเขี ย นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ุ ต สาหกรรม Industral
Product Design Drawing นักศึกษาได้ฝึกหลักการเขียนแบบ
สำ�หรับผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมที่ถูกต้อง โดยการใช้เครื่องมือในงาน
เขี ย นแบบ การถอดแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเขี ย นแบบภาพฉาย
การเขียนแบบภาพคลี่ ภาพออบลิก การเขียนแบบภาพช่วยชนิด
ต่างๆ การเขียนแบบแยกชิ้นส่วนที่มีวัสดุต่างชนิดกัน การเขียน
แบบสั่งงานการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
8. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
1) รายวิชาการให้คำ�ปรึกษาทางสุขภาพ นักศึกษาได้ฝกึ ทักษะจาก
สถานการณ์จริง โดยการบริการให้คำ�ปรึกษาทางสุขภาพกับผูส้ งู อายุ
ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดการสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ จังหวัดปทุมธานี
2) รายวิชาชีวสถิตทิ างสาธารณสุข นักศึกษาได้ฝกึ การใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางสถิตใิ นการจัดทำ�รายงานวิจยั เรือ่ งความเครียดและการ
จัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) รายวิชาการจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถาน
พยาบาล นักศึกษาได้ฝกึ การวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อนจากการเรียนรู้
จากกรณีศกึ ษาสถานการณ์สถานพยาบาลจริง ทำ�ให้สามารถประเมิน
ระบบการทำ�งานในสถานพยาบาลได้
9. การบริหารหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยมีการ
ประเมิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไปโดยผู้ท รง
คุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายใน ได้ ร ่ ว มกั น ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ผลการประเมินพบว่า มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ ผ่านการจัดทำ�ชิ้นงานเชิงนวัตกรรม สามารถยกระดับ
ชิ ้ น งานนวั ต กรรมให้ อ อกมาในรู ป แบบของงานวิ จ ั ย เพื่อยก
ระดับศักยภาพของหน่วยงาน ทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของงาน

วิชาศึกษาทั่วไป ที่เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่เน้นการเรียน
การสอนโดยใช้กจิ กรรมเป็นฐาน เพือ่ สร้างความเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เเละเป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศ โดยมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 9
รายวิชา ได้แก่
1) วิชา VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท (To Follow in the
Royal Foot Steps of His Majesty the King)
2) วิชา VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การสื่อสาร (Critical Thai Language for Communication)
3) วิชา VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for
Communication)
4) วิชา VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
(English for Study Skills Development)
5) วิชา VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Language, Communication and Information
Technology)
6) วิชา VGE106 นวัตกรรมความคิดทางวิทยาศาสตร์
(Innovation and Scientific Thinking)
7) วิชา VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต (Health for
Quality of Life)
8) วิชา VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำ�เนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (Internationalization for
Living in the ASEAN and Global Communities)
9) วิชา VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ (VRU
Identities)
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การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

ชื่อทุนการศึกษา

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษารวมจำ�นวนทั้งสิ้น 56 ทุน รวมจำ�นวนเงินทุนทั้งสิ้น 1,674,500 บาท ประกอบด้วยทุนการศึกษา ดังนี้
ชื่อทุนการศึกษา
1
2
3
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
30
31

ทุนมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ทุนมูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
ทุนมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ - พรสวรรค์ กำ�ลังเอก
ทุนมูลนิธิท่านผู้หญิงประภาศรี - พลเอกอาทิตย์ กำ�ลังเอก
ทุนบริษัท เซ็นทรัลสยามแฟมิลี่มาร์ท จำ�กัด
ทุนธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทุนร้านเกรียงไกรโภชนา โต๊ะจีน นครปฐม
ทุนนางทิพย์วรรณ สิ้มสวัสดิ์ธารา
ทุนรองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก
ทุนนายเล็ก ไชยสุริยานันท์
ทุนนายจักริศวร์ จันทรพึ่ง
ทุนนางวารุณี จันทรพึ่ง
ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
ทุนนายอรรถพล ภมรพล
ทุนคุณเหมวรรณ กนกกาญจนา
ทุนศิษย์เก่าโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟบางนา รุ่นที่ 13
ทุนคุณประภาพร ชุลีลัง
ทุนพลตรีทิฆัมพร ชุลีลัง
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ทุนอาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์
ทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทุนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ จำ�กัด
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ทุนคุณยิ่งศักดิ์ โกมลเกษรักษ์
ทุนศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
ทุนคุณศิริพงษ์ ฐานมั่น
ทุนคุณกมลพร ศิริโสภณ
ทุนคุณธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
ทุนคุณกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์

จำ�นวนเงินทุน
30,000
10,000
10,000
10,000
100,000
100,000
5,000
20,000
20,000
5,000
20,000
5,000
10,000
10,000
4,500
500
10,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
100,000
50,000
10,000
30,000
40,000
3,000
2,000
100,000
10,000
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ทุนคุณชินมน ประจักษ์รัตนกิจ
ทุนคุณมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์
ทุนคุณลำ�พูน ใจตรง
ทุนคุณนรินทร์ ตันตราธิษฐาน
ทุนคุณธานิศา กิจพนาพร
ทุนคุณชัยวัฒน์ พนิตวงศ์ตระกูล
ทุนศิษย์เก่าเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3
ทุนคุณลักษิศา นุ่มถึก
ทุนพลตรีไพศาล ทวีทรัพย์
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
ทุนพลเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข
ทุนอาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
ทุนอาจารย์รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม
ทุนอาจารย์ดวงมณี ชักนำ�
ทุนคุณเอกวิทย์ จิตรดา
ทุนคุณดวงกมล เชาวน์เกษม
ทุนบริษัท WS Engineering & Supply จำ�กัด
ทุนบริษัท เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง จำ�กัด
ทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี
ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทุนเฉลิมราชกุมารี ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำ�ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนเงินทุน
5,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
20,000
10,000
5,000
2,000
3,000
3,000
5,000
20,500
71,000
275,000
275,000
60,000
60,000
45,000
1,674,500
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ชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษา
มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการ
สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาทำ�หน้าที่ีในฐานะตัวแทนของ
นักศึกษาในการดูแลผลประโยชน์ของนักศึกษา ให้นกั ศึกษาทุกคนได้รบั สิทธิ
และความเป็นธรรมต่าง ๆ ที่ควรได้รับจากมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่และทั่ว
ถึง สภานักศึกษา มีหน้าที่กำ�กับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษา จัดทำ�รายงานประเมินผลการดำ�เนินการกิจกรรมใน
รอบปีเสนอต่ออธิการบดี รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธินักศึกษาให้ได้รับความ
ยุติธรรมตามกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2560 นายกสภานักศึกษาได้แก่ นายเกียรติศกั ดิ์
จักรชยาภรณ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สือ่ สารและคอมพิวเตอร์ โดยมีชมรมนักศึกษา ในสังกัดสภานักศึกษา จำ�นวน
15 ชมรม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 126,500 บาท ราย
ละเอียดดังนี้
1. ชมรมคริสต์ดี ทำ�ดี VRU ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน
4,000 บาท (ชมรมใหม่)
2. ชมรมกลับบ้าน (Back Home) ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำ�นวน 4,000 บาท (ชมรมใหม่)
3. ชมรมเรดิโอ สร้างสรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน
4,000 บาท (ชมรมใหม่)
4. ชมรม Valaya Football Club ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำ�นวน 4,000 บาท (ชมรมใหม่)
5. ชมรม VRU ฟุตซอล ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 5,000
บาท
6. ชมรมรด.จิตอาสา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 5,000
บาท
7. ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน
5,500 บาท
8. ชมรมเรารักไทย ได้รบั จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 10,000 บาท
9. ชมรม Eng Act Art ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 10,000
บาท
10. ชมรม Robort ได้รบั จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 9,000 บาท
11. ชมรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ� ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำ�นวน 10,000 บาท
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12. ชมรมกล้าดี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำ�นวน 10,000 บาท
13. ชมรมพุ ท ธศาสน์ ได้ ร ั บ จั ด สรรงบ
ประมาณ จำ�นวน 10,000 บาท
14. ชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 18,000 บาท
15. ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำ�นวน 18,000 บาท

ผลงานเด่นของคณาจารย์
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2560 : ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
นักวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International
Research and Academic Conference 2016) สาขารัฐศาสตร์ ประจำ�ปี
2560 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณ
นพ เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่นักวิจัยดีเด่น
“ถ้าจะพูดว่าเรามาเป็นอาจารย์เพราะอะไร เราเป็นอาจารย์เพราะว่าเรามีใจรัก เรา
ต้องรู้หน้าที่และหน้าที่ของเรามันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำ� การที่เรามีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่
ได้หมายความว่าเรามีเวลาว่างหรือเป็นอิสระ แต่หมายถึงการมีเสรีภาพในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ ฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นสภาวะที่เราจะต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น
เดียวกับที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ท่านกล่าวว่า “อาจารย์คือสินทรัพย์ประเภท
หนึ่ง แต่เมื่ออาจารย์ไม่พัฒนาตนเอง อาจารย์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ด้อยค่า ฉะนั้นมูลค่าที่เกิด
ขึ้นหรือสินทรัพย์ที่ด้อยค่าจะเกิดขึ้นในภาวะที่อาจารย์ไม่ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ”
-อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

2. รางวัลดีเด่น : การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และนวั ต กรรม
PULINET 2017
ได้แก่ อาจารย์ไชย มีหนองหว้า สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มอบโดย PULINET 2017 7th
PULINET National Conference Service
Excellence ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม่ จัดโดยสำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
อาจารย์ไชย มีหนองหว้าได้นำ�เสนอผล
งานวิชาการ ในกลุ่มที่ 1 การจัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ได้รับ
รางวัลระดับดีเด่น ผลงาน “การพัฒนาระบบ
การประเมินการให้บริการของห้องสมุดด้วย
ออนโทโลจี” ภายใต้ แ นวทางในการพั ฒ นา
เครื ่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื ่ อ
การประยุ ก ต์ ในการบริหารโครงการต่างๆ
ของห้องสมุด ภาตใต้แนวความคิด การจัด
เก็บข้อมูลสู่การปรับปรุง LibAct (Library
Actitity) ประกอบด้วย ระบบการวิเคราะห์และ
การเชือ่ มโยง ความต้องการของผูใ้ ช้กบั บริการ ที่
มีอยู่ของห้องสมุด ด้วยการนำ�เอาออนโทโลจี
(Ontology) ซึ่งเป็นหลักการของการอธิบาย
ความหมายและจำ�แนกการจั ด หมวดหมู่
ประเภทความต้องการพร้อมกับทำ�การเชื่อม
โยงบริ ก ารที ่ ม ี อ ยู ่ ท้ า ยที ่ ส ุ ด จะได้ภาพรวม
ของความต้องการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ และสามารถนำ�ไปใช้ในสนับสนุนการ
ออกแบบกิ จกรรมหรื อ แก้ ไขปั ญหาต่ า งๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลงานเด่นของนักศึกษา

1. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2559
นายกฤตนันท์ ในจิต นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 รับ
รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระราชวังดุสิต มีผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณ อาทิเช่น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ประวัติและผลงานในหนังสือวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “แบ่งฝันเติมสุข” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และใน
รายการ “ข้าพระบาท กับคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ออกอากาศทางช่อง 3 Family ซึ่งในปีเดียวกันได้ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง “การใช้กล้องหน้ารถยนต์” มีผลงานและรางวัลที่ได้รับแล้วมากมายตั้งแต่ปี พ.ศ.
2555 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
พ.ศ. 2561 รางวัล “ธนบุรีศรีนพมาศ” สาขา “บำ�เพ็ญประโยชน์” และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2560 รางวัลนักศึกษาความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
รางวัลไล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบคุณธรรม 9ประการ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2559 รางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2559 สาขาพัฒนาเยาวชนบำ�เพ็ญประโยชน์ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
		
รางวัลโล่เกียรติยศ “ศรีกุลบุตร เทิดไท้องค์ราชันย์” จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
พ.ศ. 2556 รางวัล PIJ 2014 จากกองลูกเสือพิเศษ ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. 2555 รางวัลผู้มีความประพฤติดีเด่นจากลูกเสือแห่งชาติ
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2. แชมป์บังคับหุ่นยนต์โอลิมปิกโลก VALAYA ALONGKORN TEAM
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นายอริรุทธ์ แท่นสูงเนิน
นายอภินันท์ ศรีโสภา และนายณัฐพงษ์ เชื้อจิ๋ว นำ�โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ เป็นผู้ควบคุมทีม คว้าแชมป์หุ่นยนต์
นานาชาติเหรียญทอง ในงาน “WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017” เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงซานโฮเซ
ประเทศคอสตาริกา ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ทีมละ 3 คน มีประเทศผู้เข้าร่วม 64 ประเทศ
จากทั่วโลก ซึ่งทีมนักศึกษาจากประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ประเภททั่วไป รุ่นมหาวิทยาลัย (แชมป์โลก)
หลังคว้าแชมป์โลกสื่อมวลชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ชื่นชม และเชิดชูเกียรติ ในความสามารถของอาจารย์ผู้
ควบคุมทีม และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์
เชียงใหม่นิวส์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS NationTV ช่อง 8 ช่อง 3 ช่อง 7 เป็นต้น
ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก ประจำ�ปี 2561 (WRO 2018 : World Robot Olympiad Thailand 2018)
ถูกจัดขึ้นในประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 และการ
แข่งขันในรอบภูมิภาค เขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21-28 กรกฏาคม 2561 รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศไทย ณ ของแก่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 31 สิงหาคม 2561
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3. รางวัลและทุนสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์
นางสาวกาญจนา หันตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุ กต์ นางสาวพุธิตา คล้ายเผือก สาขาวิช า
เทคโนโลยีชวี ภาพ และนางสาวเมทินี กัญจนา สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รบั รางวัลจากมูลนิธิ ศาสตราจารย์
ดร.แถบ นีละนิธิ ครัง้ ที่ 50 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 ในงาน
พิธมี อบรางวัลยอดเยีย่ ม ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชาย
หาดโลก
นางสาวรำ�ไพฤทธิ์ นุ่มวงศ์ และนางสาว
ขนิษฐา หงศ์พกั ตร์ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการแข่งขัน “FIVB
Beach Volleyball World Tour” และ “SMM
เอวี ซ ี บีช ทัวร์ เอสโคล่า สมิหลา โอเพ่น ครัง้ ที่ 19”
โดยมี พันจ่าอากาศเอกเพชรราช พุฒซ้อน เป็นผูฝ้ กึ สอน
และควบคุมดูแลนักกีฬา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด

5. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
นักศึกษาหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาดนตรี สากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย นายภาธร พร้าเพียง
นายพีระพัฒน์ ฤทธิพิณ นางสาวศิริพร ธนลาภประเสริฐ และนางสาว
วณาเขต ปัญญามี โดยมีอาจารย์วิเชียร์ ธนลาภประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชา
ดนตรีสากล อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา และ
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาดนตรีสากล
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดง
ความสามารถในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Yilan International
Arts Festival 2017 ณ เมือง Yian ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน
2560 มีประเทศต่างๆ เข้าร่วม จำ�นวน 15 ประเทศ

http://yiaf.e-land.gov

“คนเด่น VRU กระทบไหล่
นักดนตรี วไลย”

6. รางวั ล การแข่ ง ขั น ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้
รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดโดยเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ
ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนวัตกรรมอาหาร โดยนางสาว
ขวัญเรือน วิจติ ขจี นายเพชรสุวรรณ ถาวรทรัพย์ และนางสาวฐิตชิ ญา แซ่โหงว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการตอบปัญหาทางวิชาการ
ด้านพืชศาสตร์ โดยนางสาวหนึ่งฤทัย ด่านเขตแดน และนางสาวชลลดา
จันทรสอน
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันกีฬ าทั ก ษะ
การเกษตร ด้านการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง โดย Mr.Chansy Ye และนางสาว
ศศิธร อำ�นวยพรพิพัฒน์

7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย
นายอรรถพล เสาศิริ นางสาวอรวรรณ สุดสวาท และนางสาว
พาทินธิดา กิง้ การจร ได้รว่ มแข่งขันทางวิชาการ “การแข่งขัน
นักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ (The Smart Logistics Practices
Award 2017)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวัน
ออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
จากมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ จำ�นวน 19 ทีม โดยการแข่งขันจะอ้างอิงเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานฝีมือ
เเรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

8. เกียรติบัตรการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
นางสาวนุจรี บุญเเต้ม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชัน้
ปีท่ี 2 ได้รบั เกียรติบตั รจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 13 ระดับ อายุ 21-25 ปี ในผลงานที่ชื่อ “วัตถุกับ
ความทรงจำ�” จัดโดยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒนศิ ลป์ กระทรวง
วั ฒ นธรรม จากพระเจ้ า วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินดั ดามาตุ ทรงเสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ประกวด
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
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ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการ
สอนเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) จำ�นวนทั้งสิ้น 59 ห้อง ดังนี้
ชื่ออาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 อาคารเรียน 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 อาคารเรียน 5
2 อาคาร 75ปี วไลยอลงกรณ์
3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
4 อาคารคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 อาคารเรียน 9

2 อาคารปฏิบัติการ 1

3 อาคารปฏิบัติการ 2

4 อาคารกิจการนักศึกษา

ชื่ออาคาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 อาคารปฏิบัติการ 1

ชื่อห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ห้องปฏิบัติการศาลจำ�ลอง
3. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษนานาชาติ
4. ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
5. ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
6. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
7. อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1. ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
3. ห้องปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม
4. ห้องปฏิบัติการอิเล็ก
5. ห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์
6. ห้องปฏิบัติการสื่อสาร
7. ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรม
2. ห้องปฏิบัติการ CNC
3. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
4. ห้องปฏิบัติการ PLC
5. ห้องปฏิบัติการเครื่องกล
6. ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1. ห้องปฏิบัติการโยธา
2. ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์
3. ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์
1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 อาคารปฏิบัติการ 4

คณะวิทยาการจัดการ
1 อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
(สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
1. ห้องปฏิบัติการขนมอบ
2. ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ห้องปฏิบัติการแปรรูปและทดสอบผลิตภัณฑ์
5. ห้องปฏิบัติการเกษตร 5
6. ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์
7. ห้องปฏิบัติการอาหารหมัก
1. ห้องปฏิบัติการเขียนแบบภูมิทัศน์
2. ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา
3. ห้องปฏิบัติการสัตวบาล
4. ห้องปฏิบัติการสัตวบาล 2
5. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
7. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2
8. ห้องปฏิบัติการทอดสอบทางประสาทสัมผัส
9. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
10. ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหาร
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ห้องปฏิบัติการโฆษณา
3. ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
4. ห้องปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
5. ห้องปฏิบัติการวารสาร
6. ห้องปฏิบัติการบัญชี
7. ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์
8. ห้องปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีก
9. ห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์
10. ห้องปฏิบัติการกราฟิก
11. ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง
12. ห้องปฏิบัติการตัดต่อเทปโทรทัศน์
1. ห้องปฏิบัติการกายวิภาค
2. ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล
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โครงการจิตอาสาในการดำ�เนินงานพันธกิจสัมพันธ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจำ�นวนโครงการจิตอาสาในการดำ�เนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย จำ�นวน 26 โครงการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
คณะครุศาสตร์
1 โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
2 โครงการปฐมนิเทศ และสร้างกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนสังข์อ่ำ�วิทยา จ.ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
4 โครงการกิจกรรม GE Day
อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์
5 โครงการกิจกรรมเก็บผักตบชวา เพื่อคลองสวยน�้ำใส มหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เรา
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6 โครงการครูวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำ�ปี 2559 โรงเรียนบ้านหนองละมาน
จ.นครสวรรค์
7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักศึกษาที่มีความพร้อมในการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ทำ�งานสู่อาเซียน
ในพระบรมราชูปถัมภ์
8 โครงการกิจกรรมพัฒนาศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ประจำ�ปี
ศูนย์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
2559-2560
จ.พระนครศรีอยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขาสิงห์โต บ้านเขาสิงโต ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
จ.สระแก้ว
2 โครงการมนุษย์รวมใจรับใช้ชุมชน “มนุษย์-สัมพันธ์ ร่วมสรรคสร้าง
คุ้มหนองสามเขา บ้านเขาสิงโต
สังคม ตอนที่1”
ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
3 โครงการมนุษย์รวมใจรับใช้ชุมชน “พันธกิจสัมพันธ์เพื่อชุมชน”
หมู่ที่ 9 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
จ.สระแก้ว
คณะวิทยาการจัดการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า
ชุมชน อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี
2 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองห้า
ชุมชน อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี
3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า
ชุมชน อ.คลองห้า จ.ปทุมธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 กิจกรรมเด็กวิทย์จิตอาสา
วัดมหิงษาราม จังหวัดปทุมธานี

วัน เดือน ปี
ที่จัดกิจกรรม
10-11 พฤศจิกายน
2559
5 กุมภาพันธ์ 2560
8 สิงหาคม 2560
26 เมษายน 2560
16 ตุลาคม 2559
23-24 มกราคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560

17 พฤศจิกายน 2559
2 พฤศจิกายน 2559
15 ธันวาคม 2559

20 ธันวาคม 2559
7 เมษายน 2560
28 พฤษภาคม 2560
23 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการ/กิจกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน การทำ�กุนเชียงและ
ไส้กรอกเวียนนา
2 กิจกรรมสนุกคิดวิทย์อาหาร

3 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อชุมชน “แปรรูปเห็ด”
4 โครงการชุมชนน่าอยู่ “การจัดสวนและตกแต่งสถานที่”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำ�
สำ�หรับใช้ในครัวเรือนท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว
2 กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์สำ�หรับชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4 กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1 พัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกับนักศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม

วัน เดือน ปี
ที่จัดกิจกรรม

ชุมชนหมู่ 6 ต.คลองสอง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์
(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุมชนหมู่ 7 ต.คลองเจ็ด
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ห้องเกษตร 5 และแปลงปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

25-26 ธันวาคม 2559

ครัวเรือนท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

31 กรกฎาคม 2560

ชุมชนตำ�บลคลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโก
ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง
จ.สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

5 สิงหาคม 2560

บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและ
ท้องสนามหลวง
เทศบาลตำ�บลพระอินทราชา
ตำ�บลเชียงรากน้อย
อำ�เภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 ธันวาคม 2559

20 พฤศจิกายน 2559
5 สิงหาคม 2560

7 กรกฎาคม 2560

4 กรกฎาคม 2560
11 สิงหาคม 2560

3,8 และ10
พฤศจิกายน 2559
22 พฤศจิกายน 2559
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ภาวะการมีงานทำ�ของบัณฑิต
ผลการประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ� หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จากบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำ�เร็จ
การศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีการสำ�รวจระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน 2560 มีจำ�นวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำ�รวจเรื่องการมีงานทำ�ภายใน 1 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 2,124
คน มีจำ�นวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ�ภายใน 1 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 1,085 คน คิดเป็นร้อยละ 64.09 โดยมีผลการสำ�รวจ
จำ�แนกตามาคณะ/วิทยาลัย ดังนี้

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มีงานทำ� ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�แนกตามคณะ / วิทยาลัย

หน่วย : คน

จำ�นวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบ
จำ�นวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
คณะ/วิทยาลัย
แบบสำ�รวจเรื่องการมีงานทำ�ภายใน 1
ร้อยละ
ทำ�ภายใน 1 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา
ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา
1 คณะครุศาสตร์
616
307 51.60
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
457
249 69.75
3 คณะวิทยาการจัดการ
662
294 66.21
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162
98 81.67
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84
38 73.08
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30
25 89.29
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
61
47 82.46
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
52
27 67.50
รวม
2,124
1,085 64.09

เปรียบเทียบจำ�นวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ�ภายใน 1ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560 จำ�แนก
ตามระดับการศึกษา
หน่วย : คน
ระดับการศึกษา
1 ระดับปริญญาตรี

2557
74.29

ร้อยละ
100.00

ปีการศึกษา
2558
เพิ่ม/ลด
47.43
-36.16

2559
64.09

เพิ่ม/ลด
35.13

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี อ่ บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำ�นวนบัณฑิต 2,316 คน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีต่ อบแบบสอบถาม จำ�นวน 732 คน มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเท่ากับร้อยละ 4.45 (คะแนนเต็ม 5.00) ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
มีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 4.64 ด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ มีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 4.38 ด้านทักษะทางปัญญา
มีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 4.32 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 4.50 และด้าน
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินเท่ากับร้อยละ 4.40 จำ�แนกรายละเอียดในตาราง ดังนี้

หัวข้อประเมิน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.1 บัณฑิตมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 บัณฑิตมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้อื่นอย่างสม่ำ�เสมอ
1.3 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.4 บัณฑิตมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน
1.5 บัณฑิตมีจิตสาธารณะเพื่อทำ�ประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
2.1 บัณฑิตมีความรู้ทางด้านทฤษฎีที่เหมาะสมต่อหน่วยงาน
2.2 บัณฑิตมีความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
2.3 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2.4 บัณฑิตมีความรู้ในกระบวนการวิจัย เช่น การประเมิน การสำ�รวจ ฯลฯ นำ�ไปสู่การทำ�งานได้อย่างเหมาะสม
2.5 บัณฑิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 บัณฑิตสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
3.2 บัณฑิตสามารถอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3.3 บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สู่สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
3.4 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ สู่การพัฒนาทักษะการ
ทำ�งานให้เกิดประสิทธิผล
3.5 บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์ ตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 บัณฑิตรู้บทบาทและสามารถปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
4.3 บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4.4 บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4.5 บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสาร และมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
5. ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
5.3 บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
5.4 บัณฑิตสามารถเลือกรูปแบบการนำ�เสนอที่เหมาะสมสำ�หรับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 บัณฑิตสามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
รวมค่าเฉลี่ย 5 ด้าน

ค่าเฉลี่ย (MEAN)
4.64
4.62
4.63
4.65
4.66
4.65
4.38
4.36
4.36
4.39
4.37
4.40
4.32
4.32
4.29
4.32
4.36
4.31
4.50
4.54
4.51
4.48
4.49
4.46
4.40
4.45
4.52
4.26
4.40
4.35
4.45
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จำ�นวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจำ�นวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำ�นวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน ดังนี้
นักวิจัย
1 อ.ปณัท สุขสร้อย
2 ดร.วรีรัตน์ สัมพันธพงศ์

3 ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

02

4 อ.อรวิกา ศรีทอง

5 ดร.ธันยธร ติณภพ

ชื่อเรื่องวิจัย
ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วารสาร/สถานที่เผยแพร่ผลงาน
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 34
ฉบับที่ 2 หน้า 133-140
ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
วารสารวิจัยและพัฒนา
คุณค่าตราสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่ม วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
สภาพปัจจุบัน ความต้องการและความคาดหวังของผู้ผลิต
วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ
และจำ�หน่ายสินค้าโอทอปที่มีต่อการขายสินค้าผ่านตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อิเล็กทรอนิกส์
ธัญบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน
มิถุนายน 2559
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุข
วารสารบัณฑิตศึกษา
ภาพกึ่งสำ�เร็จรูป กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(คลองสอง)
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
การจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ วารสารวิจัยและพัฒนา
ในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
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นักวิจัย
6 อ.วัชราภรณ์
วงศ์สกุลกาญจน์
7 ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

8
9
10

11

12

13
14

15
16

17
18
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ชื่อเรื่องวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกากของเสีย
จากอุตสาหกรรมในครัวเรือน กรณีศึกษา ตำ�บลชีน้ำ�ร้าย
อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การพัฒนาต้นทุนทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วารสาร/สถานที่เผยแพร่ผลงาน
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
อ.โยธิน กัลยาเลิศ
ผลของฟิล์มอนุภาคอลูมินาต่ออัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้ง วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45
จีน (ระดับชาติ)
ฉบับพิเศษ 1 (2560)
อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาตลาดน้ำ�ระแหง วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45
(ระดับชาติ)
ฉบับพิเศษ 1 (2560)
อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
ทศนิยม โดยใช้กระบวนการเรียน เล่น-ฝึกฝน สำ�หรับนักเรียน วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ระดับชาติ)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ
ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
การศึกษาตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็ง วารสารวิจัยและพัฒนา
ประชาธิปไตย
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
และผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9 สิงหาคม 2559
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ผลการดำ�เนินงานหมู่บ้านไอโอดีน
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 1
ฉบับพิเศษ
ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชินพงษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
พิเศษ
ของจังหวัดในเขตภาคกลาง
ดร.รัตนา สีดี
แนวทางในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจภายใต้บริบทประชาคม วารสาร Veridian E-Journal ปีที่ 9
เศรษฐกิจอาเซียนสำ�หรับธุรกิจสปาและนวดไทย
ฉบับที่ 3
อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ Occupational Safety Behaviors of Farmers: A
The 4th International
Case Study on Rice Farms in Patumtani Province,
Symposium on Fundamental
Thailand
and Applied Science, Kyoto
Japan March 29-31, 2016
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ The Experimental Design and Carbon Footprint
วารสารวิชาการ International
Assessment of Non-Glazed Floor Tiles
Journal of Geomate ฉบับที่13
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี Intelligent Power Wheelchair for Physically and
(2017 ACEAIT)
Mentally Disabled
ณ นาโกย่า ญี่ปุ่น
29-31 มีนาคม 25560

นักวิจัย
19 ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน

20 อ.นลินอร นุ้ยปลอด

ชื่อเรื่องวิจัย
Assessment of Heavy Meals, pH, Organic Cabon in
Roadside Soils in Pathumtani, Thailand

วารสาร/สถานที่เผยแพร่ผลงาน
2017 International Conferences
on Advanced Materials and
Engineering Materials (ICAMEM
2017)
The Effect of Monosodium Glutamate (MSG) and
งานประชุมนานาชาติ International
Electrolyte Beverage to the Growth Rate of Chinese Conference on Sustainable
Morning Glory
Development and Green
Technology 2017

จำ�นวนผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจำ�นวนผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ และ
แก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น จำ�นวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน ดังนี้
นักวิจัย
1 ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

ชื่อผลงานนวัตกรรม
Clean Technology for a Sugar Cane Industry in
Thailand

2 อ.พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
องอาจ ทับบุรี
กันยารัตน์ เอกเอี่ยม และ
ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย
3 ผศ.ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล

การวิเคราะห์สมรรถนะของหลอดแอลอีดีแบบต่างๆ ที่ใช้กับ
โคมไฟต่างๆ ที่ใช้กับโคมไฟถนนด้วยการใช้พลังงานจากเซลล์
แสงอาทิตย์

วารสาร/สถานที่เผยแพร่ผลงาน
ICENS Summer 2016
International Conference on
Engineering and Natural, Kyoto
Japan, July 12-14 2016
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงาน
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
8-10 มิถุนายน 2559

Design of a Solar Tunnel Dryer Combined Heat with The 2016 3rd International
a Parabolic Trough for Paddy Dryer
Conference on Advance
Material, Structure and
Mechanical Engineering (ICAME
2016)
4 ผศ.ดร.นิสา พักตรวิไล
การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สำ�นักงานพัฒนา สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ) อ.ขลุง จ.ตราด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สำ�นักงานพัฒนา สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ) จ.นครสวรรค์
5 รศ.จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศสำ�หรับ การประชุมวิชาการและเสนอผลงาน
และ รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชาติ
บ่อเลี้ยงกุ้ง
วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6 ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการแปลงหน้าที่ใน
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่6
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กรณีศึกษาการออกแบบเก้าอี้
ฉบับที่ 2
สำ�นักงาน
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นักวิจัย
ชื่อผลงานนวัตกรรม
7 ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อเป็นวัตกรรมเครื่องใช้
ในโรงพยาบาล

8 อ.กิตติศักดิ์ วาดสันทัด และ
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ อินทโชติ

9 ดร.กฤตยชญ์ คำ�มิ่ง และ
ดร.คนึงนิต ปทุมมาเกษร
10 ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง

11 ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติิ
ผศ.ดร วิวัฒน์ คลังวิจิตร
ดร.โยษิตา เจริญศิริ และ
อ.กิตติศักดิ์ วาดสันทัด
12 อ.โยธิน กัลยาเลิศ
13 อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
14 อ.รัตถชล อ่างมณี
อ.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ� และ
อ.อรรณพ หอมจันทร์
15 ดร.พลอยไพลิน ยิงศิริ

16 อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ

17 อ.กนกนาฏ พรหมนคร

วารสาร/สถานที่เผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
ครั้งที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หุ่นยนต์ทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
ครั้งที่ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนาเครือบเซรามิกส์ขี้เถ้ามันสำ�ปะหลัง จ.กำ�แพงเพชร วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
การศึกษาและพัฒนารูแปบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักรสาน
วารสารวิจัยและพัฒนา
ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของตกแต่งและเครื่องเรือน
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
การพัฒนาระบบคัดแยกขนาดไข่ไก่ด้วยเทคนิคการประมวล การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
ภาพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
ครั้งที่ 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลของฟิล์มอนุภาคอลูมินาต่ออัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้ง วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45
จีน
ฉบับพิเศษ 1
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาตลาดน้ำ�ระแหง วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 45
ฉบับพิเศษ 1
สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจากเศษข้าวโพดและศักยภาพใน
วารสารวิจัยและพัฒนา
การใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เครื่องปั้นดินเผาแรงบันดาลใจจากสัตว์เลี้ยงในสวนหลังบ้าน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกแบบลวดลายกราฟิกจากแรงบันดาลใจลาดขิด
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์กาน้ำ�ชาจากดินพื้นบ้าน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักวิจัย
18 อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก

ชื่อผลงานนวัตกรรม
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้แรงบันดาลใจ
จากควาย

19 ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง

การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมจากวัสดุ
ต้นตาลประเภทของใช้และของตกแต่ง
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยโดยใช้แผนที่ทางความคิด

20 ผศ.ดร.พนิดา ชาตยาภา

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้มีการประชุมวิชาการ “เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” ซึ่งมีบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดำ�เนินงาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศในกลุ่ ม นั ก วิ ช าการ
นักศึกษา นักการเมือง และผูน้ ำ�ด้านการพัฒนาในการนำ�ยุทธศาสตร์
ไปใช้ในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็น การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์
4.0” ในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น
5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใน
งานประชุม รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้
เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดโดย นายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานในการเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยเพื่อขับ
เคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำ�นวน 528 คน
มีผลงานทางวิชาการที่มีการนำ�เสนอจำ�นวน 223 เรื่อง และนำ�
เสนอเป็น Poster จำ�นวน 183 เรื่อง

วารสาร/สถานที่เผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11
ฉบับที่ 2
วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 11
ฉบับที่ 2

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ :
การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” บรรยาย
พิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี
สมเด็จพระศรีนครนิทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความก้าวหน้าของการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจสาขาการ
บริการ สาขานวัตกรรมการจัดการ และสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
สู่สาธารณชนและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
งานวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้ า งสรรค์ จำ�นวน 38,623,752 บาท ประกอบด้ ว ยทุ น
จากภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รบั สนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน
10,097,000 บาท มีโครงการวิจยั และงานสร้างสรรค์ จำ�นวน 13
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.14 ของงบประมาณทัง้ หมด
2. งบประมาณเงินรายได้ (กองทุนวิจัย) ได้รับสนับนุน
งบประมาณ จำ�นวน 3,179,000 บาท มีโครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ จำ�นวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของงบ
ประมาณทั้งหมด
3. งบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) จำ�นวน 600,000 บาท มีโครงการวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ จำ�นวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของงบ
ประมาณทัง้ หมด
4. งบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำ�นวน 8,500,000 บาท มีโครงการ
วิจยั และงานสร้างสรรค์ จำ�นวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.01
ของงบประมาณทัง้ หมด
5. งบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาการวิจัย
และการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) จำ�นวน 2,014,000
บาท มีโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำ�นวน 4 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 5.22 ของงบประมาณทั้งหมด
6. งบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำ�นวน 14,233,000 บาท มีโครงการ
วิจยั และงานสร้างสรรค์ จำ�นวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.85 ของ
งบประมาณทัง้ หมด
จากงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั และสร้างสรรค์จากทุน
วิจยั และการให้บริการด้านการวิจยั (งบประมาณนอก) มีจำ�นวน 7
โครงการ รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 32,374,786 บาท ประกอบด้วย
โครงการ ดังนี้
1. โครงการวิจยั และพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนา
เป็นเมืองน่าอยูต่ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ ยืน ทุ นจาก
สำ�นั ก งานกองทุ น สนับ สนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.)
จำ�นวน 8,500,000 บาท
2. โครงการวิจยั พัฒนาแบตเตอรีจ่ ากระบบสารอินทรีย์
ในรูปของไหล ทุ น จากสำ�นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ

เทคโนโลยี (สวทช.) จำ�นวน 14,233,000 บาท
3. โครงการพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์
ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์ ทุนจากสำ�นักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) จำ�นวน 4,927,452 บาท
4. โครงการวิจัยจิตรภาพใหม่ของจิตรกรรมไทย (ดุน
โลหะ) ทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.มุง่
เป้า) จำ�นวน 2,950,000 บาท
5. โครงการพัฒนารถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดสำ�หรับคน
พิการ ทุนจากกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
จำ�นวน 1,103,984 บาท
6. โครงการศึกษากำ�ลังเคลื่องยนต์หลังการล้างหัว
ฉีดน้ำ�มันดีเซลในรถบรรทุกเล็ก ทุนจากกองทุนวิจัย จำ�นวน
60,050 บาท
7. โครงการประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก
ที่ประกอบด้วยผลึกฐานไนโอเบต ทุนจากสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำ�นวน 600,000 บาท

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย

มีการสร้างขวัญและกำ�ลังใจอาจารย์ และนักวิจยั เพือ่
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น สถาบันวิจยั และพัฒนาร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาอาจารย์และบุคลากร
มืออาชีพ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตผลงานวิจยั การเขียนบทความวิจยั ตีพมิ พ์วารสาร
การอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และการผลิตผลงานวิจยั เพือ่ ขอ
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่ีอสร้างขวัญและกำ�ลังใจโดยคณะมีส่วนร่วมใน
การคัดกลองและคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ในปี 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ จันจุฬา อาจารย์
ประจำ�สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้
รับรางวัลนักวิจัยโดดเด่น ประเภทนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยโดด
เด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับ
เคลื่อนประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำ�ไพพรรณี

การบูรณาการการวิจัย

มีการบูรณาการการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการแก้ไข
ปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็น
พื้นที่ต้นแบบ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
- การศึกษาแนวทางการจัดการน้ำ�เสียของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- การศึกษารูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
- การพัฒนาธนาคารขยะ กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
- การจั ด การระบบนิ เวศของพื ้ น ที ่ ร ิ ม สระน้ำ�ในมหา
วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
- การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ในเขตภาคกลาง
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ระยะที่ 2
- โครงการพั ฒ นาระบบการผลิ ต ข้ า วปลอดสารพิ ษ
สำ�หรับที่นาและข้าวกระถางในเขตชานเมืองย่านอุสาหกรรม
หนาแน่น
- โครงการศึกษาและจัดทำ�แผนแม่บทจัดการทรัพยากร
และระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของโครงการตาม
แนวพระราชดำ�ริ
- โครงการศึกษาพื้นที่และวางแผนการจัดการทรัพยากร
พื้นดินและน้ำ�ทางกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ระยะที่1
- โครงการจัดทำ�แผนร่างแผนแม่บทจัดการทรัพยากร
และระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่1
- โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหาร
จัดการน้ำ�อย่างย่ังยืนด้วยฝายมีชีวิต

ระบบบริหารงานวิจยั

จำ�นวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ

มหาวิ ท ยาลั ย มี ก องทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้
มีการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมากขึ้น สนับสนุนด้านการเงิน
เป็นทุน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเป็นหลักและส่งเสริมงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัย ดำ�เนินการโดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยเพื่อ
อนุมัติทุนแก่นักวิจัย และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง พิจารณาโครงการ
วิจัยของผู้ขอรับทุนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกำ�หนดนโยบาย
ทิศทางการพัฒนางานวิจัย คุณภาพวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจำ�นวนบทความด้านงานวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำ�นวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน ดังนี้

มหาวิทยาลัยและคณะมีการกำ�หนดนโยบายและทิศทาง
การวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดการทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และระดมความคิดเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์การวิจัย และการดำ�เนินงานตามนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อให้การวิจัยดำ�เนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย โดยมี
การกำ�หนดนโยบายและทิศทางร่วมกันและลงสู่แผนปฏิบัติการของ
แต่ละหน่วยงาน ดังนี้
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาและทุ ก คณะร่ ว มกั น ทบทวนแผน
และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี 2560 เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 3 ข้อ คือ
1) VRU 4.0 Productive Learning การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
2) VRU Wisdoms 2020 การสร้างสังคมอุดมปัญญา
3) VRU Local Engagement พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

1 มหาวิทยาลัยไทยในยุค
ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ : จุด
เปลี่ยนกระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัยบนความท้าทาย

ชื่อผู้แต่ง
ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย ได้ดำ�เนินการในรูปแบบที่หลากหลาย ลักษณะ
- โครงการพัฒนาระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้งของอาคารที่พักอาศัย ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ลักษณะการทำ�วิจัยร่วมระหว่าง
ขนาดใหญ่ ด้วยระบบบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยวิธีธรรมชาติ ตามแนวพระ หน่วยงาน อาทิเช่น
ราชดำ�ริ
ร่ ว มกั บ สำ�นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข
- โครงการการศึกษารูปแบบการบำ�บัดน้ำ�โดยวิธีธรรมชาติ ภาพ (สสส.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว
ที่เหมาะสำ�หรับน้ำ�เสียจากอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ระยะที่1
ดำ�เนินโครงการ “การวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนา
- โครงการการศึกษาคุณลักษณะของน้ำ�ทิ้งของอาคารที่พัก เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จังหวัด
ขนาดใหญ่

ทิศทางการพัฒนางานวิจยั ของมหาวิทยาลัย

ชื่อบทความ

สระแก้ว” มุ่งเน้นการดำ�เนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนท้องถิ่น (University Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จากพื้นที่ทั้งหมด 42 พื้นที่ เกิดเป็น
84 โครงการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและผลการ
วิจัยได้รับการยอมรับทางวิชาการ และจัดพื้นที่สำ�หรับงานวิจัย
จากการบริการวิชาการโดยอาจารย์เป็นผู้ดำ�เนินการในพื้นที่ ถึงปี
2562
ร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์ วิจัยในหัวข้อ “การศึกษา
สภาพการดำ�เนินธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี”
ร่ ว มกั บ สำ�นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย และการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่นผ่านกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย
ท้องถิ่น

2 มหาวิทยาลัยไทยในยุค
ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
ทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ : จุด
เปลี่ยนกระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัยบนความท้าทาย

3 การศึกษาสร้างตัวแบบสภา
พลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่
ความเข้มแข็งประชาธิปไตย
ไทย

ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ

เลข
ได้รับการอ้างอิงในบทความ
หน้า
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 17- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2554)
27 ฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(2560)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยังคง
ปฏิบัติงานอยู่ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย.
พิมพ์วลัญซ์ ศรีบุญ
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 17- วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2554)
27 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2559)
ธำ�รงรักษาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย:กรณี
ศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร.
เอกอนงค์ ศรีสำ�อาง,
ปิยะนุช เงินคล้าย
วารสารวิจัยและพัฒนา
วารสารวิจัยและพัฒนา
วไลยอลงกรณ์
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ราชูปถัมภ์
สาขามนุษยศาสตร์และ
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์ ปีที่12 ฉบับที่ 2
ปีที่12 ฉบับที่ 1 (2560)
(2560)
การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดิน
ทำ�กิน:กรณีศึกษาตำ�บลพืชอุดม
อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ,
เจด็จ คชฤทธิ์
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
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6 Common tripled fixed
Nopparat Wairojjana
point theorems for
W-compatible mapping
along with CLRg property
in abstract metric spaces
7 Hierarchical fixed point
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contractive mappings
for variational inequality
problems

8

Fixed Point Theorem
and Stability for (α, ψ, ξ)
Generalized Contractive
Multivalued Mappings

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
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Fixed Point Theory and
Applications 2015:69
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and Applications
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196- A Sensitive Method
207 for Determination of
Carbendazim Residue
in Vegetable Samples
using HPLC-UV and Its
Application in Health Risk
Assessment, Chiang Mai J.
Sci. 2015; 42(3),
Buran Phansawan
Fixed Point Theorems
for Cyclic Contractions in
-Algebra-Valued -Metric
Spaces, Journal of Function
Spaces Volume 2016,
Chakkrid Klin-eam
Common fixed point
results for multi-valued
mappings with some
examples, J. Nonlinear Sci.
Appl. 9 (2016),
Afrah Ahmad Noan Abdou
On fixed points and
convergence results of
sequences generated by
uniformly convergent and
point-wisely convergent
sequences of operators in
Menger probabilistic metric
spaces, De la Sen et al.
SpringerPlus (2016) 5:5,
Manuel De la Sen

ชื่อบทความ
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9 Removal of hydrogen
sulfide gas using
biofiltration-a review

Cheerawit Rattanapan,
Weerawat Ounsaneha

10 Development of ecoefficiency indicators for
rubber glove product by
material flow analysis

Cheerawit Rattanapan,
Thunwadee

11 Biogas production from Cheerawit Rattanapan
co-digestion of domestic
wastewater and food
waste

12 Transformation of
Pannraphat
Agricultural Market Waste Takolpuckdee
Disposal to Biochar Soil
Amendments

เลข
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หน้า
Walailak Journal of
9-18 Biofiltration of H2SScience and Technology,
rich biogas using
wjst.wu.ac.th
Acidithiobacillus
(2011)
thiooxidans, Clean Techn
Environ Policy (2016)
18:689–703
DOI 10.1007/s10098-0151043-5
Procedia Soc. Behav.
99- Development and Urban
Sci. 2012, 40, (https://
160 Sustainability: An Analysis
doi.org/10.1016/j.
of Efficiency Using Data
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Envelopment Analysis,
Sustainability 2016,
8(2),148; doi:10.3390/
su8020148,
William H. Alfonso Piña
Health and The
1-9 Energy Production from
Environment Journal,
Sewage Sludge in a
2012, Vol.3 No.2
Proposed
Wastewater Treatment
Plant,
Civil Engineering Journal,
Vol 2, No 12 (2016),
Mohamed Ayoub
Procedia Environ Sci,
64- Advances in Recycling and
2014; 20
70 Utilization of Agricultural
Wastes in China: Based on
Environmental Risk, Crucial
Pathways, Influencing
Factors, Policy Mechanism,
Procedia Environmental
Sciences Vol.31, 2016,
Bin Wang
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13 Overcoming doxorubicin- Supranee Sangthong
resistance in the NCI/ADRRES model cancer cell
line by novel anthracene9,10-dione derivatives

14 Assessment of Human’s
Attitude Towards Natural
Resource Conservation
in Protected Area in
Thailand

15 CO2 efflux from
subterranean nests of
ant communities in a
seasonal tropical forest,
Thailand

16 Effect of cold-set binders:
alginates and microbial
transglutaminase on the
physical properties of
restructured scallops
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Bioorganic & Medicinal
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Design, synthesis
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novel survivin inhibitors
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18- Efficiency of Ground
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Reducing Outdoor Thermal
Environment in Urban
Parks of Bangkok, Thailand.
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Sciences, 37, 78-82,
Tatsanawalai Utarasakul
145- CO2 emission from
155 subterranean nests of ants
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Malaysia,
Applied Soil Ecology
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properties of model
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Brüggemann, Ralf
Lautenschlaeger, Stephan
Drusch
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17 Effects of gamma
irradiation on the physical
and sensory quality and
inactivation of Listeria
monocytogenes in blue
swimming crab meat
(Portunas pelagicus)
18 Induction of Somatic
Embryogenesis in Torenia
fournieri Lind.

Kannapha Suklim,
George J. Flick Jr.,
Kanit Vichitphan

19 Break Dormancy by
Trimming Immature
Globba spp

Nattapong Chanchula,
Anchalee Jala,
Thunya Taychasinpitak

Nattapong Chanchula,
Thunya Taychasinpitak,
Anchalee Jala,
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Shinji Kikuchi
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302 effect of pork ham
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรงบประมาณจำ�นวน 3,941,800 บาท
สำ�หรับดำ�เนินโครงการ และกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จำ�นวน 48 โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชุมชน
และท้องถิ่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป มีผลการดำ�เนินงานดังนี้

กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

03

1. การพัฒนาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้
จัดโครงการค่ายพัฒนาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม
2559 ณ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้
นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนคณิตศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับอาเซียน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในการสื่อสาร
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ) บอกเล่าเรื่องราว
หรือให้ข้อมูลได้ ผ่านฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน และมีกิจกรรม Asean
Day ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ของแต่ละประเทศ จัดประกวดชุด
ประจำ�ชาติและนำ�เสนอภาษาอังกฤษแต่ละชาติต่างๆ และมีการนำ�
เสนอผลงานประจำ�ชาติเป็นภาษาอังกฤษ
2. การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยสู่วิถีพอเพียง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการส่งเสริมสุขภาวะผูส้ งู วัยสูว่ ถิ พี อเพียงพืน้ ทีช่ มุ ชนคลอง 13 ตำ�บล
พืชอุดม อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนคลอง13 จังหวัดปทุมธานี บูรณาการผ่านรายวิชาระเบียบวิธี
การวิจยั ทางสังคมศาสตร์ รายวิชาการพัฒนาผูส้ งู อายุ และรายวิชาการ
พัฒนาเมืองและชนบท ซึ่งใช้กระบวนการวิจัยโดยการใช้รูปแบบการ
สนทนากลุม่ Focus Group เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้บริการวิชาการเพือ่ สังคม

โดยศึกษาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนก่อนจัดกิจกรรม และยัง
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการได้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จริงภายในชุมชน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับคนในชุมชน
จึงเป็นประสบการณ์ในการนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
เกิดเป็นข้อมูลพื้นฐานและสุขภาวะของผู้สูงวัย
3. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ชุมชน
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ชุมชนบางโพธิ์เหนือ และยังได้ให้
บริการวิชาการ ความรู้ทางศิลปะ (สุนทรียภาพ) การตกแต่ง จัดสวน
และการวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนบนฝาผนังอาคารในชุมชน
ก่อให้เกิดเป็นชุมชนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำ�บลบางโพธิ์ อำ�เภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
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4. การลดปริมาณขยะในชุมชน (ZERO WASTES)
นักศึกษาชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อมและเครือข่ายโรงเรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการZERO WASTES ลด
ขยะให้เป็นศูนย์ รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียน
วัดสามัคคียาราม กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบ
ให้กับเครือข่ายชุมชนในการลดปริมาณขยะ โดยใช้กิจกรรมการละคร
ตาวิเศษและกิจกรรมเกมเป็นสื่อในการเรียนรู้การแยกประเภทของ
ขยะ และการจัดการขยะแต่ละประเภท เพื่อลดปริมาณขยะภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย โดยการให้ ส มาชิ ก ชมรมเป็ น แกนนำ�ในการใช้ ก ล่ อ ง
ข้าว ขวดน้ำ� และถุงผ้า แทนการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และแก้ว
พลาสติก ที่ใช้แล้วทิ้งกลายเป็นขยะ
5. การพัฒนาศักยภาพนักทำ�หนัง รุ่นใหม่
โครงการ Short film Workshop นักสร้างหนังรุ่นใหม่
(ภาพยนตร์เพื่อชุมชน) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 จัด
โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโรงเรียน
บ้านหอย (เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) และชุมชนบ้านหอย อำ�เภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันผลิตภาพยนตร์สั้น จำ�นวน 4
เรื่อง ในหัวข้อ “บ้านของฉัน My Home” เพื่อนำ�เสนอมุมมองภายใน
ชุมชนของตนเอง
อาหาร

6. การเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้บริการวิชาการโดยการบูรณา
การร่วมกับรายวิชาเคมีอาหาร 2 โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาอาชีพแก่ผู้เข้าอบรม และให้ผู้เข้าอบรม
เกิดทักษะในการทำ�ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีการลงทุนต่ำ�ให้
กับนักเรียนโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
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การพัฒนาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำ�นวน 20 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
7. การออกแบบผลิตภัณฑ์สำ�หรับชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นั ก ศึ ก ษาคณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม ร่ ว มกับ เทศบาล
สามโคก ในการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา โดยใช้รายวิชา
ประติมากรรมในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการจัด
โครงการ ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำ�บลสามโคก อำ�เภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
8. การพัฒนาอาชีพ “เบเกอรี่สร้างรายได้สู่ชุมชน”
โครงการพั ฒ นาอาชี พ “เบเกอรี ่ ส ร้ า งรายได้ ส ู ่ ช ุ ม ชน”
จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชา
การดำ�เนินงานและการจัดการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
มีความรู้เน้นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ
ห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. การเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรสู่นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
กิ จ กรรมการเพิ่ ม มู ล ค่ า พื ช สมุ น ไพรและผลผลิ ต ทางการ
เกษตรแก่ชุมชนตำ�บลคลองห้า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560
ณ ชุมชนตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย
สำ�นักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ นำ�โดย รศ.ดร.ศศมล
ผาสุข อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ถ่ า ยทอดความ
รู ้ โ ดยใช้ ผ ลผลิ ต จากชุ มชน เช่ น กล้ ว ยน้ำ�ว้ า นำ�มาแปรรูป เป็น
กล้ ว ยเฟรนช์ ฟ รายส์ และการทำ�สบู ่ ก ้ อ นแข็ ง จากสารสกัดข้า ว
หมากและโลชั น เพื ่ อ เพิ ่ มมู ล ค่ า สิ น ค้ า จากผลผลิ ต ในชุมชน และ
สามารถนำ�ไปจำ�หน่ า ยและมี ร ายได้

การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยสู่
02 วิถีพอเพียง
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ ชุมชนคลอง13 จังหวัดปทุมธานี
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การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ชุมชน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปทุมธานี

10. การพัฒนาครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าเคมี ว ิ ท ยาศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
ได้จัดโครงการครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนทองพูลอุทิศ จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้
แก่ นักเรียน คณะครู และสมาชิกในชุมชน และ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นการน้อมนำ�แนวทางดำ�เนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำ�วัน
11. การเตรียมความพร้อ มภาษาอังกฤษเพื่อ ทดสอบ
O-Net แก่นักเรียน (Road to University)
โครงการเตรี ย มความพร้ อ มอบรมภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 (Road to U.) เป็น
กิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมสอบภาษาอังกฤษ
สำ�หรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-Net โดย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา English grammar for communication 2 ของ
อาจารย์ฤทัย สำ�เนียงเสนาะ ณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สาย
บำ�รุง” จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 30 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560

ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีประชาชนในพื้นที่อำ�เภอคลองหลวง
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 20 คน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น ในการทำ�ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ที่
มีการลงทุนต่ำ�
13. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สำ�นักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม
โครงการบริ ก ารวิ ช าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนชุมชนตำ�บลคลองห้า อำ�เภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2560 มีผเู้ ข้าร่วม
โครงการจำ�นวน 30 คน จากในพื้นที่ โดยชุมชนสามารถทำ�ชิฟฟ่อน
เค้กได้โดยใช้อปุ กรณ์ทม่ี อี ยูใ่ นชุมชนของตนเองมาประยุกต์ ทำ�ให้ชมุ ชน
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนการทำ�กุนเชียง
และไส้กรอกเวียนนา
ผศ.สุรพงษ์ ธรรมขันธ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้บูรณาการบริการวิชาการร่วมกับรายวิชา
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน
การทำ�กุนเชียงและไส้กรอกเวียนนา เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2560

04

การลดปริมาณขยะในชุมชน

ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล้อมและเครือข่ายโรงเรียน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม

การพัฒนาศักยภาพนักท�ำหนัง
05 รุ่นใหม่

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี

การเสริมสร้างทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
06 การอาหาร

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนทีปังกรณ์
วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระบรมราชูปถัมภ์
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โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย
1
2
3
4

คณะ/วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการกับงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement)
จำ�นวนโครงการ
2
1
2
1
6

จำ�นวนพื้นที่ให้บริการวิชาการ
2
1
2
1
6

โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่บูรณาการกับศิลปะวัฒนธรรม
คณะ/วิทยาลัย
1
2
3
4
5

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รวม

จำ�นวนโครงการ
1
4
4
1
1
11

จำ�นวนพื้นที่ให้บริการวิชาการ
1
4
4
1
1
11

โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
คณะ/วิทยาลัย/สำ�นัก
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สำ�นักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รวม

จำ�นวนโครงการ
12
6
5
2
3
11
2
3
4
48

จำ�นวนพื้นที่ให้บริการวิชาการ
12
3
2
1
3
9
2
3
11
46

คณะ/วิทยาลัย/สำ�นัก
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สำ�นักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
รวม

เครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการ

จำ�นวนโครงการ
2
5
1
3
2
2
1
3
19

จำ�นวนพื้นที่ให้บริการวิชาการ
2
3
1
3
1
2
1
4
17

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1) องค์การบริหารส่วนตำ�บลสวนพริกไทย อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2) องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองห้า อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3) สำ�นักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) องค์การบริหารส่วนตำ�บลพืชอุดม
5) ที่ว่าการอำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุธานี
6) สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
7) เทศบาลเมืองท่าโขลง
8) เทศบาลเมืองบางคูวัด
9) เทศบาลตำ�บลเชียงรากน้อย
10) พัฒนาชุมชนอำ�เภอลำ�ลูกกา
11) เทศบาลตำ�บลพระอินทราชา
12) บ้านเขาสิงโต อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
13) กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
มีโ ครงการในความร่วมมือ อาทิเช่น โครงการสร้า งเครือข่า ยชุมชนนักปฏิบ ัติเพื่อดำ�เนินการพั นธกิ จ สั ม พั นธ์ (University
Engagement) โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการมนุษย์รวมใจรับ
ใช้ชุมชน “มนุษย์-สัมพันธ์” ร่วมสร้างสรรค์สังคม ตอนที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการบริการวิชาชีพให้ทหารปลดประจำ�การ
จากราชการสนามตามความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้กับทหาร
ปลดประจำ�การ โครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
(CPR) โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า เพือ่ สำ�รวจความต้องการของชุมชนในการประกอบธุรกิจสินค้าของชุมชน
นอกจากนีย้ งั มีความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ให้กบั ศูนย์
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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นิทรรศการ 9 นิทัศน์ราชภัฏ
9 นิทัศน์ราชภัฏเป็นนิทรรศการที่รวบรวม เผยแพร่พระ
เกียรติคุณและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทีไ่ ด้ทรงงานด้วย
พระวิสยั ทัศน์อนั ยาวไกล ทรงเป็นผูน้ ำ�ในการปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหา
บ้ า นเมื อ งตลอดมา และนิ ท รรศการพระราชประวั ต ิ ส มเด็ จ
พระราชปิตจุ ฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรนิ ธร
เพื่อเป็นการสำ�นึกในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ที ่ พ ระองค์ ท รงเป็น
ประทานกำ�เนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถั ม ภ์ พร้ อ มทั ้ ง เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้และน้อมนำ�
ทฤษฎีต ่า งๆ ไปปรั บ ใช้ในชีวิตและการปฏิบัติงานให้กับประเทศ
ชาติต่อไป
การบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท ที่ให้
นักศึกษาได้มาเรียนรู้ผ่านนิทรรศการทำ�ให้ได้เห็นภาพการทรง
งานของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ชัดเจนยิ่ง
ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเเละ
เอกชน ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และเยี่ยมชม อาทิเช่น
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2) ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพนั ธุ์ กรโกสียกาจ
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4) มหาวิทยาลัย University of Management and
Economics (UME)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5) มหาวิทยาลัย Southwest Minnesota State
University (SMSU)
6) National Institute of Public Administration of
the Republic of Indonesia
7) นักเรียนโรงเรียนนายสิบโรงเรียนทหารม้า ค่ายอดิศร
8) คณะแพทย์ จากประเทศศรีลังกา
9) One Belt and One Road 2018 : Connecting
China and Thailand
ภายในหอนิทัศน์ ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ 2 ส่วน
ได้แก่
1. นิทัศน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

2. นิทัศน์เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
1) ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานแนวพระราชดำ�ริ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำ�รัสชี้แนะแนวทาง การดำ�เนินชีวิต
2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานบริการวิชาการแก่
แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำ�รงอยู่ และปฏิบัติ สังคม และ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
3) เสริมสร้าง พัฒนาเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการ
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำ�เนินไป บริการวิชาการและสืบสานแนวพระราชดำ�ริ
ใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน
ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่
ต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดำ�รงอยู่และปฏิบัติตน
1) ฐานการเรียนรู้ที่1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคม
2) ฐานการเรียนรู้ที่2 มารยาทไทย
ไทย สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก
3) ฐานการเรียนรู้ที่3 คนไทยยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น
จากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวม
ถึ ง ความจำ�เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ร ะบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี แ ละต้ อ ง
ประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำ�นักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่น ส่งเสริมการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง การจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น การจัดทำ�ฐาน
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป จัด
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ภายใต้พันธกิจ อาทิเช่น
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ผลการดำ�เนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ที่มาของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับ
สนองพระราชดำ�ริโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.
2557 ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้ดำ�เนินงานของแผนแม่บท
อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากรกิจกรรมสำ�รวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปกปักทรัพยากร
และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร การทำ�วิจัยร่วมกับคณะต่างๆ ศึกษาศักยภาพพืช
อาหารและพืชสมุนไพร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพข้อมูลพรรณไม้ตลอดจน
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ กรอบการสร้างจิตสำ�นึก กิจกรรม
สร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดำ�เนินงานตามสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรี ย น โดยบู ร ณาการในการเรี ย นการสอนในวิ ช าอั ต ลั ก ษณ์ บ ั ณ ฑิ ต
วไลยอลงกรณ์ วิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การศึกษาการสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการ
ใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาห้อง
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และยังได้จัดพิมพ์หนังสือ จัดทำ�ซีดี เอกสาร
เผยแพร่ความรู้ และจัดอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครูเครือ
ข่ายของมหาวิทยาลัย

1) โครงการสำ�รวจทรัพยากรพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
โครงการสำ�รวจพั น ธุ ก รรมพื ช ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว จากการสำ�รวจพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ประมาณ 370 ไร่ พบพรรณไม้จำ�นวน 150
ชนิด ได้แก่ นนทรี ราชพฤกษ์ ประดู่ พะยูง หางนกยูง อินทนิล เสลา
พิกุล บุนนาค สารภี แก้วเจ้าจอม แก้ว โมก มะม่วง ทองอุไร เบญจรงค์
มะดัน นมแมว ตะแบก มะเฟือง มะพร้าว ไผ่เลี้ยง ไผ่กิมซุง ไผ่สีสุก
ลั่นทม รวงผึ้ง ปีบ หูกวาง หูกระจง สน เข็ม จำ�ปี มะลิ สายน้ำ�ผึ้ง ไพล
เป็นต้น
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำ�บลท่าเกษม อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
พบพรรณไม้ที่อยู่ในระบบนิเวศป่าเต็งรังและพรรณไม้ที่นำ�มาปลูกเพิ่ม
ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง ผักหวานป่า ราชพฤกษ์ นนทรี ถ่อน ฝาง
พะยูง ประดู่ มะค่า แดง อบเชย ขิงแครง กระเจียว เห็ดป่า พุทธรักษา
เป็นต้น หลังจากสำ�รวจพรรณไม้แล้ว ได้ถ่ายภาพนำ�ชื่อพรรณไม้มา
ตรวจสอบจากตำ�รา ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ท้องถิ่นหลักจากนั้นได้จัด
ทำ�ฐานข้อมูล โดยมีชื่อพรรณไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ
ชื่อท้องถิ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์ โดยจัดทำ�ในรูป
แบบเอกสาร และคอมแพ็กดิสก์ (แผ่นซีดี) กำ�ลังดำ�เนินการเริ่มใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปสำ�หรับการนำ�ฐานข้อมูลทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2) โครงการศึกษาทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพ
โครงการศึกษาทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพได้สำ�รวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน ป่าในท้องถิน่ รวมถึงการทำ�ฐาน
ข้อมูล โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ นักศึกษา และปราชญ์ท้องถิ่นได้สำ�รวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ กายภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ
โรงเรียน ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านแก้งพบพรรณไม้
จำ�นวน 200 ชนิด ประกอบด้วยไม้ต้น อาทิเช่น นนทรี ฝาง ยางนา
กำ�ลังเลือดม้า เป็นต้น ไม้พุ่มประกอบด้วย อาทิเช่น เปล้าน้อย เปล้า
ใหญ่ เป็นต้น ไม้ล้มลุกประกอบด้วย อาทิเช่น ชิงเเครง ว่านค้างคาว
ฤาษีคืนชีพ รากสามสิบ เป็นต้น ไม้เลื้อยอาทิเช่น ชะเอม รางจืด ย่านาง
เป็นต้น และไผ่ประกอบด้วย ไผ่ป่า ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ไผ่น้ำ� เป็นต้น
ผลจากการสำ�รวจได้พบปราชญ์ท้องถิ่นที่มีภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพร และได้มีการนำ�พืชสมุนไพรไปใช้ในการดูแล รักษาสุขภาพ
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น
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3) โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการสำ�รวจพั น ธุ ก รรมพื ช ร่ ว มกั บ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร ได้จดั ทำ�โครงการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจ
โดยมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และได้นำ�การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น กล้วยน้ำ�ว้ากาบขาว กล้วย
น้ำ�ว้าปากช่อง50 กล้อยหอมราชินี กล้วยน้ำ�ว้าดำ� กล้วยไม้ ไอยเรศ
และว่านสี่ทิศ เป็นต้น ได้นำ�มาปลูกไว้ในแปลงอนุรักษ์ และได้แจกให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนนำ�ไปปลูก เป็นการช่วย
ขยายพันธุ์ได้เป็นจำ�นวนมาก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พืชพรรณชนิด
ต่างๆ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในการปลูกและขยายพันธุ์
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ชุมชน ท้องถิ่น
4) โครงการศึก ษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้ องถิ ่ น
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ต ามภู มิ ปั ญ ญาและพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการ
อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ต ามภู มิ ปั ญ ญาและพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชนได้สำ�รวจพืชสมุนไพรที่ชุมชนบ้านดงบัง ตำ�บลขี้เหล็ก อำ�เภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่อนุรักษ์พืชสมุนไพรทั้งที่มีอยู่
ดั้งเดิมและปลูกเพิ่มใหม่เป็นจำ�นวนมาก จากการศึกษาพบว่ามีพืช
สมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด ทั้งไม้ต้น ไม้เลื้อย ไม่พุ่ม ไม้ล้มลุก และ
ไม้น้ำ� อาทิเช่น พิกุล บุนนาค สารภี ฝาง หญ้าหนวดแมว หญ้าปักกิ่ง
ขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง หนุมานประสานกาย เสลดพังพอน ดอก
อัญชัน ครอบจักรวาล เป็นต้น และได้มีการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้าน เช่น สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย ลูกประคบ สมุนไพรอบ
สมุนไพรครอบจักรวาล ตลอดจนมีการนำ�พืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เช่น การทำ�สบู่เหลวขมิ้นชัน สบู่ก้อนฝาง ยาหม่องสมุนไพร
ยาดมส้มมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นและชุมชนได้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมือง
โครงการอนุรักษ์พืชพื้นเมืองได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชพื้นเมืองในแปลงสาธิตไร่นาสวนผสมของมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
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เดือนมีนาคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 โดยแบ่งพื้นที่ปลูกจำ�นวน 9
ร่อง โดยให้แต่ละคณะนำ�นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูก
พันธุ์ไม้ของโครงการ เพื่อให้เกิดจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้และรวบรวมสาย
พันธุ์พืชที่หายากและเป็นพันธุ์พื้นเมืองของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำ�เนิน
การปลูก ได้แก่ พันธุ์ทุเรียนซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่มหาวิทยาลัยจะดำ�เนินการรวบรวมสายพันธุ์ดั้งเดิม
ที่หายาก ส้มเขียวหวานที่เคยปลูกที่ทุ่งรังสิต อำ�เภอหนองเสือ และ
ส้มบางมดเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคอย่าง
กว้างขวาง แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกลดลง เนื่องจากประสบปัญหากับโรค
ระบาดที ่ มี ล ั ก ษณะผลร่ ว งและใบเหี ่ ย วก่ อ นเก็ บเกี ่ ย ว และพันธุ์
มะม่วงพื้นเมือง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรวบรวมพันธุ์โบาณที่ใกล้สูญพันธุ์
นอกจากนี้ยังปลูกพืชอื่นๆ เช่น กล้วย ไผ่ ไม้ผล พืชพักพืิ้นบ้าน พืช
สมุนไพร และกิจกรรมทำ�นา จำ�นวน 30ไร่ ในแปลงของมหาวิทยาลัย
6) โครงการจัดทำ�ประเพณีทำ�ขวัญข้าว
โครงการจัดทำ�ประเพณีทำ�ขวัญข้าวได้จัดกิจกรรมประเพณี
ทำ�ขวัญข้าว เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ แปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50คน ได้เรียนรู้
ประเพณีทำ�ขวัญข้าว อนุรกั ษ์ประเพณีทำ�ขวัญข้าวให้คงอยู่สืบต่อไปส่ง
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิม
ขอขมาและขอบคุณพระแม่โพสพที่ดูแลข้าวตามความเชื่อที่ว่าพระ
เเม่โพสพมีพระคุณ จึงต้องทำ�ขวัญข้าวเป็นการกล่าวขอขมาต่อต้นข้าว
ทุกครั้งที่มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ กับข้าว ทัง้ การเกิดเองตามธรรมชาติ
และจากการที่มนุษย์จะกระทำ�อะไรก็ตามกับต้นข้าว เช่นการเกี่ยวข้าว
การนวดข้าว อีกทัง้ เป็นการขอบคุณและเอาใจพระแม่โพสพทีใ่ ห้ความ
อุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา และเพื่อขออภัยรวมทั้งเรียกขวัญพระแม่โพสพ
เพื่อเป็นศิิริมงคลด้วยความเชื่อ จึงทำ�พิธีทำ�ขวัญพระเเม่โพสพที่แปลง
นาพร้อมกัน โดยจัดนำ�อาหารคาว หวานมาเป็นเครื่องไหว้พระแม่
โพสพ ความสำ�คัญก็คือ เป็นพิธีกรรมที่สำ�คัญที่ชาวนายึดถือว่าจะ
ทำ�ให้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
ให้กับชาวนา

การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการด้านสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ให้แก่คณะ จำ�นวน 896,537
บาท และคณะดำ�เนินโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำ�ริ มีการน้อมนำ�พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอด
จนประชาชนในโอกาสต่างๆ มาจัดทำ�โครงการฝึกอบรม เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำ�
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริของสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีรายละเอียดผลการ
ดำ�เนินงาน ดังนี้
1. นักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ใฝ่ใจ
ความพอเพียง
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “นักศึกษาภาษา
ไทยใฝ่ใจความพอเพียง” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์
ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำ�บลหินตั้ง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก ทำ�ให้
ผู้เรียนและผู้สอนต้องรู้จักขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะศาสตร์ ความรู้ทั่วไป ตลอดจนความรู้ในเชิง
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ
ประยุกต์ใช้ค วามรู้อย่า งเท่า ทันต่อสถานการณ์ต่า งๆ ตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทางสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสารต้องการให้นักศึกษา ดำ�เนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
โดยคำ�นึงถึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมี

พอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้
ความรู้ความรอบคอบประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำ�ในสิ่ง
ที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกา
ภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม
2. โครงการการพัฒนานักศึกษาสูก่ ารเรียนรูต้ ามวิถพี อเพียง
โครงการการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง
เป็ น การเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ที่ ทำ�ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความรู้
ความเข้าใจจากการศึกษาภาคทฤษฏีในห้องเรียน และเกิดความ
ตระหนั ก ในภู มิ ปั ญ ญาไทยและเห็ น แนวทางการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม
ภูมิปัญญาไทย และหลักการดำ�เนินชีวิตตามหลักวิถีพอเพียง ที่นำ�มา
ใช้จริงจนประสบความสำ�เร็จ จัด ขึ ้ นเมื ่ อ วั นที ่ 15 มี นาคม 2560
ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ คลองลัดโพธิ์ โครงการอัมพวา
ชัยพัฒนานุรักษ์ และศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านสารภี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำ�นุบำ�รุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่น มีงานศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำ�เนินงานด้านทำ�นุบำ�รุง เผยแพร่ สืบสานศิลป
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้มีโอกาสสืบสานและเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงาม
และมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กิจกรรมที่สำ�คัญ

1. สืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ประเพณีไทย
2. วันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
3. ประเพณีลอยกระทง
4. สวนสังคีต
5. สิงห์-ผ้าป่าสามัคคี
6. มนต์ปิติธรรมคีตา เทศนามหาชาติพระเวสสันดร และ
มนต์เสน่ห์วัฒนธรรมเพลงไทย
7. พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
การท�ำนุบ�ำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิิ่นและชาติ

04

1) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ประเพณีไทย
สงกรานต์วิถีไทย สำ�ราญใจวิถีมอญ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-12
เมษายน 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เดินขบวนแห่ทางวัฒนธรรม
จาก 7 อำ�เภอ แห่หางหงส์ธงตะขาบ มายัง บริเวณ ศาลากลางจังหวัด
หลังเก่า สรงน้ำ�พระพุทธรูป “พระปทุมธรรมราช” และเล่นสงกรานต์ที่
ถนนข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
จัดโดยคณะต่างๆยังได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ให้นักศึกษา
และบุคลากร ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย อาทิเช่น นักศึกษาหอพัก

ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์เด็กหอวไลยอลงกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดกิจกรรม FMS Splash H2O 2 และงานศิลปวัฒนธรรมได้จัด
กิจกรรมรดน้ำ�ดำ�หัว ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
นักศึกษา บุคลากรทุกคนได้ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวัน
ประเพณีปีใหม่ไทย ภายหลังจากเทศกาลสงกรานต์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ “ควันหลง
สงกรานต์รวมใจ ปีใหม่ไทย ปีใหม่ธรรม นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
ฟังเทศนามหาชาติชาดก” เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
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2) วันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
“พิ ธ ี ว างพวงมาลาสมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า วไลยอลงกรณ์ ”
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
ในพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้า
วไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำ�เนิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วย
งานภายในและภายนอกร่วมพิธีวางพวงมาลาครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของ
ทุกปี นอกจากนี้ภายในงานได้จัดพิธีทำ�บุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช
กุศลแด่เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
จำ�นวน 9 รูป โดยช่วงบ่าย พลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว ได้บรรยายพิเศษ
เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กับการพัฒนาท้อง
ถิ่น” ให้กับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ณ ห้อง
ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
3) ประเพณีลอยกระทง
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ�ปี 2560” เมื่อวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดงาน
สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีการประกวดนางนพมาศ ประจำ�ปี
2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการ
แทนอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลสายสะพายและเกียรติบัตร
นอกจากนีย้ งั มีการประกวดกระทง การแสดงทีอ่ ลังการทัง้ แสง สี เสียง
และอิ่ ม เอมกั บ ถนนคนเดิ น ที่ มี สิ น ค้ า และอาหารหลากหลายเมนู
บรรยากาศภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน
เดินทางมาร่วมลอยกระทงภายในมหาวิทยาลัยกันอย่างคึกคัก

ANNUAL REPORT 2017 75
4) สวนสังคีต
โครงการรักษ์วฒ
ั นธรรม (สวนสังคีต) เป็นกิจกรรมทีส่ ะท้อนให้
เห็นถึงคุณค่าวิธชี วี ติ ทีช่ มุ ชนและท้องถิน่ ต่างๆ ได้พฒ
ั นาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
การแสดงของนักศึกษาแต่ละคณะ อาทิเช่น การแสดงนาฏศิลปไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตอาหาร การปั้นดินเป็นตุ่มสามโคก
การแสดงดนตรี เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2560 ณ ศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย) และเวทีกลาง Alive Park
Hall (Zpell) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ในงานกาชาดจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการเผยแพร่ศิลป
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อสร้างบรรยาการทาง
วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป

5) สิงห์-ผ้าป่าสามัคคี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สิงห์-ผ้าป่าสามัคคี” ณ
วัดพะยอม ตำ�บลพยอม อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทย สืบทอด
อายุพระพุทธศาสนา การทอดผ้าป่า เป็นประเพณีการทำ�บุญอีกอย่าง
หนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำ�หนดระยะ
เวลาจํากัด คือสามารถทำ�ได้ทุกฤดูกาล ไม่จำ�กัดเวลา คือทำ�ได้ตลอด
ทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่น
กัน ผู้ปรารถนาจะทำ�เมื่อไรย่อมทำ�ได้ตามกำ�ลังศรัทธา ซึ่งอาจจะผสม
ผสานหรือผนวกเข้ากับเทศกาลประเพณีประจำ�ท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้
อีกทั้งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนและท้องถิ่นที่จะ
ร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
6) มนต์ปิติธรรมคีตา เทศนามหาชาติพระเวสสันดร และ
มนต์เสน่ห์วัฒนธรรมเพลงไทย
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการได้จัด
โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมไทย เทศน์มหาชาติ “มนต์เสน่ห์ธรรมปิติ
อภิมหาราชาแห่งการบำ�เพ็ญทาน” ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก โดยพระมหาชุมพล จรณธมฺโม และพระมหา
โสภณ สุธีโร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุม
วไลยอลงกรณ์ มีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก
ด้วยการเทศน์มหาชาตินั้นเป็นประเพณีไทยโบราณซึ่งบรรพบุรุษถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน เป็นมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่มีบทบาทต่อสังคมไทย และในโครงการนี้ยังจัดให้มีตลาดนัดเพื่อ

แสดงรูปแบบเศรษฐกิจตามแนววิถีไทย การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น
เพื่อให้นักศึกษาได้นำ�ความรู้มาปฏิบัติให้เกิดผลจริงในทางธุรกิจและ
เป็นการอนุรักษณ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นวิถีของคนในชาติให้
อยู่คู่สังคมไทยสืบไป
7) พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชาติและพิธอี ญ
ั เชิญตราพระราชลัญจกร ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2560 เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
พิ ธี ม อบเครื่ อ งหมายตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย แก่ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี
ที่ 1 เพื่อแสดงถึงความเคารพและสำ�นึ ก ในพระมหากรุ ณาธิ ค ุ ณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษา
ราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ ได้มอบเข็มให้กับ
นักศึกษา นอกจากนี้ ในช่วงค่ำ�ได้มีพิธีจุดเทียนน้อมรำ�ลึกถึงสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2560
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เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ประสานและร่วมส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน
4 เครือข่าย ดังนี้
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
1 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
วัดเทพศิรินทราวาส
2 สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง

กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ประจำ�ปี 2560

พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
21) อาชีวอนามัย Safety น้อมนำ�ธรรมะ
1) หิมพานต์บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
22) อาชีวอนามัยสำ�นึกรักท้องถิ่น
2) สัมมนาคือตามรอยพระราชดำ�ริในหลวง
23) ประกวดสื่อประเพณีวัฒนธรรมไทย
3) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รดน้ำ�ขอพรผู้ใหญ่ เนื่อง
24) ประกวดเทคโนโลยีพื้นบ้าน
ในโอกาสวันสงกรานต์
25) ทำ�ขวัญข้าว
4) สาธิตกีฬาพื้นบ้านและอาหารไทยในงานสงกรานต์
26) รักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต)
5) บรรเลงเพลงไทยในงานสงกรานต์
27) ศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก์
4) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง
28) เทคโนโลยีชีวภาพอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5) วันไหว้ครู
29) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างสรรค์งานศิลป
6) พัฒนาหอมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมวัดสิงห์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
7) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่ชุมชน
8) อนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน
9) สิงห์-ผ้าป่าสามัคคี
10) สืบสานวัฒนธรรม นวัตกรรมไทยๆ
11) อังกฤษสืบสานวิถีพุทธ
12) กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี
13) รักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจพัฒนาการ ปีที่3
14) เผยแพร่ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ณ วัดสิงห์เป็นภาษา
ต่างประเทศ
15) ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย
16) ส่งเสริมความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดปทุมธานี
17) ศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
18) สื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทย
19) ธรรมะรั กษา ทำ�บุญ ครบรอบ 32ปี คณะวิ ท ยาการ
จัดการ
20) วางพวงมาลาวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จ

หัวข้อความร่วมมือ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา “สร้างคนดีให้มี
คุณธรรม”
การบริการวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
สืบสานประเพณี “สงกรานต์วิถีไทย สำ�ราญใจ
วิถีมอญ” จังหวัดปทุมธานี

สถานทีึ่
วันเดือนปี
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
23 มกราคม 2560
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
12 มิถุนายน
พิบูลสงคราม
2560
จังหวัดพิษณุโลก
3 สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 11 เมษายน 2560
ปทุมธานี
(หลังเก่า) และหอนิทรรศน์
ปทุมธานี
4 University of Social Sciences การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม University of Social
19-22 มิถุนายน
& Humanities (VNU-USSH)
Sciences & Humanities
2560
ประเทศเวียดนาม
(VNU-USSH)
และ
ประเทศเวียดนาม และ
3-5 กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2560
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเผยแพร่กิจกรรม การบริการด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยมีช่องทางดังนี้
1. การจัดทำ�วารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 10 ประจำ�ปี 2560 และนำ�วารสารเผยแพร่ในงานสำ�คัญต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม ทั้งความรู้ด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัด
ปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศ

3. ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือการบริการด้านทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
จำ�นวนนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาทั้งหมด จ�ำนวนทั้งสิ้น 11,656 คน
โดยจ�ำแนกได้ดังนี้

1. จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามคณะ / วิทยาลัย
คณะ/วิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล

05

หน่วย : คน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

1 คณะครุศาสตร์

1,881

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ป.บัณฑิต

ปริญญาเอก

118

64

รวม

ร้อยละ

2,318

19.89

2,344

2,344

20.11

3 คณะวิทยาการจัดการ

3,469

3,469

29.76

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,196

1,207

10.36

876

7.52

293

2.51

593

5.09

357

3.06

199

1.71

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

876

6 คณเทคโนโลยีการเกษตร

280

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์

593

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

113

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

199

รวม

10,951

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

255

ปริญญาโท

3

8

13

156
255

290

88

160 11,656 100.00
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จำ�นวนบุคลากร
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,050 คน ประกอบด้วย
บุคลากรสายวิชาการ 536 คน และสายสนับสนุน 514 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
1. จ�ำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร

หน่วย : คน

สายงาน
สายวิชาการ

รวม

สายสนับสนุน

87

ร้อยละ

12

99

9.43

2 ลูกจ้างประจ�ำ

20

20

1.90

3 พนักงานราชการ

24

24

2.29

228

677

64.48

41

41

3.90

189

189

18.00

514

1,050

100.00

1 ข้าราชการ

449

4 พนักงานมหาวิทยาลัย
5 เจ้าหน้าที่ประจ�ำตามสัญญาจ้าง
6 ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

536

การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน

2 รองศาสตราจารย์

6

8

14

2.97

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

52

33

85

18.01

284
342

88
130

372

78.81

มหาวิทยาลัยได้ดำ�เนินการจัดซือ้ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไว้ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนภายนอกในหลายรูป
แบบ เช่น หนังสือตำ�รา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้นเพิ่มเติม โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จำ�นวน 190,085
เล่ม รายละเอียด ดังนี้
1. หนังสือ
จำ�นวน 144,293 เล่ม
2. วารสาร
จำ�นวน 16,431 เล่ม
3. วิจัย วิทยานิพนธ์ จำ�นวน 14,514 เล่ม
4. สื่อโสตทัศนวัสดุ จำ�นวน 11,812 แผ่น
5. E-book
จำ�นวน 2,534 เล่ม
6. E-magazines จำ�นวน 501
เล่ม

472 100.00

1. จำ�นวนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นมีจำ�นวนทั้งสิ้น 21 ฐานข้อมูล

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

2. จ�ำนวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ

หน่วย : คน

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

1 ศาสตราจารย์

4 อาจารย์

รวม

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปริญญาเอก

รวม

ร้อยละ

1

1

0.21

ดังนี้

ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

การสํารวจประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสุข ความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
จํานวน 536 คน สายสนับสนุน จํานวน 514 คน รวมทั้งสิ้น 1,050 คน ผลการประเมินความสุข และความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ดังนี้
1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสุขในการทํางานในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.0
2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวม โดยมีคาเฉลี่ย 3.91 มีความพึงพอใจในการทํางานในระดับมาก
3) บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความผูกพันตอองคกร โดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.18 มีความผูกพันของบุคลากรตอองคกรในระดับ
มาก

Pann)

1) ฐานข้อมูล iQNewClip กฤตภาคข่าวออนไลน์
2) ฐานข้อมูล iGLibrary
3) ฐานข้อมูล Ebary
4) ฐานข้อมูล Mic News Clipping กฤตภาคข่าวออนไลน์
5) ฐานข้อมูลกฎหมาย
6) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-magazines (NaiN

2. จำ�นวนฐานข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น จากสำ�นั ก งานคณะ
กรรมการอุดมศึกษาจำ�นวนทั้งสิ้น 18 ฐานข้อมูล ดังนี้
1) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TDC : Thai Digital Collection)
2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ IR-Web

3) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Thailand Union Catalog)
4) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Host
5) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggelink
6) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
- ProQuest Dissertation & Theses Global
- ABI/INFORM Complete
- ACM Digital Library
- Emerald Management
- SpringerLink-Journal
- Web of Science
- American Chemical Society Journal
- Academic Search Complete
- Computers & Applied Sciences Complete
- Education Research Complete
- H.W.Wilson (12 Subjects)
- Science Direct
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามกองทุน

การบริหารจัดการงบประมาณ

งบประมาณรายได้

13.95% 38.21% 16.38% 30.00%

28.57%

งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน

1.45%
งบรายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส
การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณซึ่งเเสดง
ให้เห็นยอดการเบิกจ่ายจริงเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรอยู่ในอัตรารวมร้อยละ 97.05 โดยเบิกจ่ายจากงบ
ประมาณแผ่นดินร้อยละ 97.00 และเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายได้ร้อยละ 97.15 รายละเอียดดังนี้
เปรียบเทียบร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนปฏิบัติ
119.37%

118.54%
100.55%

64.25%

ไตรมาส 2

42.86%
28.57%

70%
30%
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามงบรายจ่าย

ไตรมาส 1

เปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
กองทุน

กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนางานวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา

งบลงทุน

มหาวิทยาลัยมีการกำ�หนดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
ศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาอาจารย์ บุคลากรมืออาชีพซึ่ง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบดำ�เนินงาน

ถิ่น

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้อง

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำ�หรับ
ใช้ในการดำ�เนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จำ�นวน
734,571,100 บาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน
จำ�นวน 514,216,100 บาท และงบประมาณรายได้ จำ�นวน
220,355,000 บาท รายละเอียดดังนี้

งบบุคลากร

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกำ�หนดโครงการเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ธรรม
คุณลักษณะ ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
โดยมีการวางแผนงานโครงการจำ�นวน 10 โครงการ และกิจกรรม 20 กิจกรรม และ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 59,996,687 บาท จำ�แนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน
จำ�นวน 7,465,989 บาท และงบประมาณรายได้ จำ�นวน 52,533,698 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น 45,318,598 บาท
ได้ดำ�เนินโครงการตามตัวบ่งชี้แผน 8 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 4 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ
4 ตัวชี้วัด

งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดำ�เนิ น งานตามภารกิ จ เป็ น จำ�นวนทั้ ง สิ้ น
734,571,100 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำ�นวน 2,704,800 บาท
เป็นอัตราร้อยละ 0.37
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรได้แสดงการจำ�แนกตามผลผลิต และตามงบราย
จ่ายจะเห็นว่างบประมาณทีจ่ ำ�แนกตามผลผลิต (งบประมาณแผ่นดิน) ให้กบั ผูส้ ำ�เร็จการ
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.51 และผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ลดลงร้อยละ 9.73 แต่งบประมาณที่จำ�แนกตามผลผลิต (งบประมาณรายได้) ให้กับผู้
สำ�เร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ลดลงร้อยละ 13.40 และผู้สำ�เร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 248.55
ผลการดำ�เนินงานของแผนปฏิบัติราชการ 2560 งบประมาณที่ใช้จ่าย และ
ผลสำ�เร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงาน ดังนี้

มหาวิทยาลัยได้จดั สรรงบประมาณกองทุนเพือ่ พัฒนางาน
ด้านต่างๆ จำ�นวน 3 กองทุน จำ�นวนเงิน 12,693,800 บาท
ประกอบด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร จำ�นวน 5,440,200 บาท
กองทุนพัฒนางานวิจัย จำ�นวน 3,626,800 บาท และกองทุน
พัฒนานักศึกษา จำ�นวน 3,626,800 บาท รายละเอียดดังนี้

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล :
รายได้จากเงินงบประมาณ
689,285,070.67
รวมรายได้จากรัฐบาล		
689,285,070.67
รายได้จากแหล่งอื่น :
รายได้จากการจัดการศึกษา
308,733,731.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ
11,356,787.00
รายได้จากการทำ�วิจัย
5,303,805.00
รายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 87,731,677.44
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์		
324,378.00
รายได้จากเงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ 1,951,740.00
รายได้ดอกเบี้ย		
20,667,974.82
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
447,402,806.79
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ		
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม
ค่าใช้สอยและวัสดุ		
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่นๆ		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินงบกลาง		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน

1,136,687,877.79

รายได้สูง (ต่ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

199,147,537.91

419,691,928.36
82,060,281.99
31,082,004.42
147,699.121.93
32,819,300.88
61,648,462.00
61,067,880.37
6,228,839.53
5,770,984.00
89,471,536.07
937,540,339.55

สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนงานโครงการ จำ�นวน 8 โครงการ และกิจกรรม 14
กิจกรรม จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 13,945,360 บาท ประกอบด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน จำ�นวน 10,164,200 บาท และงบประมาณรายได้ จำ�นวน 3,781,160 บาท
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 13,087,926 บาท
ได้ดำ�เนินโครงการตามตัวบ่งชี้แผน 7 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 6 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ
1 ตัวชี้วัด
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมีการกำ�หนดโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ท้องถิ่น
ชุมชน สถานประกอบการ และระบบนิเวศชานเมือง เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่นมีศักยภาพ
มีความเข็งแรงสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนงานโครงการจำ�นวน 7 โครงการ และ
กิจกรรม 19 กิจกรรม และได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 5,707,065 บาท จำ�แนก
เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน 4,687,145 บาท และงบประมาณรายได้ จำ�นวน
1,019,920 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,255,465 บาท
ได้ดำ�เนินโครงการตามตัวบ่งชี้แผน 4 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 4 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ
4 ตัวชี้วัด
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกำ�หนดโครงการบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ มุ่ ง ผล
สำ�เร็จ มีการปรับปรุงระบบงาน การบริการสู่ความเป็นเลิศและธรรมาภิบาล มีการ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารและแผนการตลาดเชิงรุก และโครงการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรให้ท้องถิ่นแสดงออกถึง
ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำ�นึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ของชาติ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำ�เนินชีวิต ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
โดยมีการวางแผนงานโครงการจำ�นวน 4 โครงการ และกิจกรรม 9 กิจกรรม และได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 1,624,519 บาท จำ�แนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน
937,021 บาท และงบประมาณรายได้ จำ�นวน 687,498 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้ง
สิ้น 1,580,218 บาท
ได้ดำ�เนินโครงการตามตัวบ่งชี้แผน 3 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 3 ตัวชี้วัด
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล
มหาวิทยาลัยมีการกำ�หนดโครงการเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล น้อมนำ�
แนวพระราชดำ�ริและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดหาสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีการวางแผนงานโครงการจำ�นวน 12 โครงการ และ
กิจกรรม 41 กิจกรรม และได้รับจัดสรรงบประมาณ จำ�นวน 653,294,469 บาท จำ�แนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน 490,961,745 บาท
และงบประมาณรายได้ จำ�นวน 162,332,724 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 647,632,425.19 บาท
ได้ดำ�เนินโครงการตามตัวบ่งชี้แผน 11 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 3 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ 8 ตัวชี้วัด

การตรวจประเมินมหาวิทยาลัย

1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (CAR)

มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบประกันคุณภาพของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำ�ปี 2559 ประเมินระหว่างวันที่
9-10 ตุลาคม 2560 มีผลการตรวจประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
3.72
4.94
5.00
5.00
4.78
4.44

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
ค่าประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย (CAR)

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได้ดำ�เนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาลัย เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 25560 โดยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำ�นวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย มีองค์
ประกอบจํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
4.33 อยู่ในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะ/วิทยาลัย
1 คณะครุศาสตร์
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 คณะวิทยาการจัดการ
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

1
4.31
3.28
3.32
4.02
4.12
4.26
2.58
3.70

องค์ประกอบคุณภาพ
2
3
4
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00

5
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

4.60
4.22
4.25
4.55
4.59
4.66
3.40
4.40

ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี

3. การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำ�เนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยรับการประเมินจากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน
ป.ป.ช.) ผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน มีผลคะแนนเฉลี่ย 80.72 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ สูง
มาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการประเมิน
1 ด้านความโปร่งใส
2 ด้านความพร้อมรับผิด
3 ด้านความปลอดภัยจากการทจริตในการปฏิบัติงาน
4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5 ด้านคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน
รวม

ค่าน�้ำหนัก
(ร้อยละ)
26.00
18.00
22.00
16.00
18.00
100.00

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

คะแนนที่ได้
(100)
89.77
78.47
86.58
72.06
70.44
397.32

คะแนน
หลังถ่วงน�้ำหนัก
23.34
14.13
19.05
11.53
12.68
80.72

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

มหาวิ ท ยาลั ย ได้ นำ�หลั ก แนวคิ ด ไป
ประยุกต์ในการพัฒนาห้องสมุดให้มีความสำ�นึก
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาห้องสมุด
เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) การร่วม
มือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้อง
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University
มหาวิทยาลัยมีแผนงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green สมุดสีเขียว (Green Library Network) ด้วย
University โดยได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับที่ 200 ในระดับเอเชีย มาตรฐานทัง้ 8 มาตรฐานของห้องสมุดสีเขียว
เพือ่ ส่งเสริมลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำ�หนดจึงได้กำ�หนดเป้าหมายในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ประกอบด้วย
ต่อสิง่ แวดบ้อม โดยใช้เทคโนโลยีทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่
1) ด้านกายภาพภูมิสถาปัตย์
แวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการ
2) ด้านการจัดการน้ำ�เสีย
ห้องสมุด กำ�หนดทบาทในการอนุรกั ษ์พลังงาน
3) ด้านสิ่งแวดล้อม
และสิง่ แวดล้อมให้แก่ผบู้ ริหาร บุคลากรห้องสมุด
4) ด้านพลังงาน
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง มีการบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ
5) ด้านการประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง
และประเมินผล
6) ด้านสุขภาพ
7) ด้านความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือร่วมใจรักษาความ
สะอาด ในการนำ�มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นต้นแบบให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ได้ดำ�เนินการปรับปรุงพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric World University Ranking
เป็นปีแรก
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สารสนเทศผู้บริหาร
ประจำ�ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 75 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี 60 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร จ�ำแนกได้
ดังนี้

จำ�นวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
คณะ/วิทยาลัย

ANNUAL
REPORT

2017
www.vru.ac.th

หน่วย : หลักสูตร

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

1 คณะครุศาสตร์

ป.บัณฑิต
9

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 คณะวิทยาการจัดการ
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2

2

รวม

ร้อยละ

14

18.67

11

11

14.67

9

9

12.00

13

17.33

11

1

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

1

9

12.00

6 คณเทคโนโลยีการเกษตร

3

1

4

5.33

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์

2

2

2.67

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

4

10

13.33

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

3

3

4.00

รวมทั้งหมด

60

ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

3

1

8

1

3

6

75 100.00
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รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ประจำ�ปีการศึกษา 2560

3. คณะวิทยาการจัดการ

1. คณะครุศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญาตรี (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ภาษาอังกฤกษ (5 ปี)
คณิตศาสตร์ (5 ปี)
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

6

ครุศาสตรบัณฑิต

ค.บ.

ภาษาไทย (5 ปี)

7

ครุศาสตรบัณฑิต

8

ครุศาสตรบัณฑิต

9

ครุศาสตรบัณฑิต

ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.

ภาษาจีน (5 ปี)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)

1

ครุศาสตรบัณฑิต

2

ครุศาสตรบัณฑิต

3

ครุศาสตรบัณฑิต

4

ครุศาสตรบัณฑิต

5

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1

ป.บัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

2

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ค.ม.
ค.ม.

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค.ด.
ปร.ด.

การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน

2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อปริญญาตรี (ชื่อย่อ)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต

5
6
7
8
9
10
11

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
รป.บ.
น.บ.
ศป.บ.

ศศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.
ศ.บ.
นศ.บ.

4
5
6
7

ชื่อหลักสูตร

การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยาการมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เศรษฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์

ชื่อปริญญาตรี (ชื่อย่อ)

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1
2
สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
1

สาขาวิชา

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต
1

9

ระดับปริญญาเอก
1

ชื่อปริญญาตรี (ชื่อย่อ)

ระดับปริญญาตรี

8

วิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
1

ชื่อหลักสูตร

ดนตรีสากล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
- แขนงวิชาการการบริหารภาครัฐและท้องถิ่น
- แขนงวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สารสนเทศศาสตร์
จิตวิทยา
การพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
รัฐประศาสนศาสตร์
ทัศนศิลป์

3
4
5
6
7
8
9
10
11

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

เทคโนโลยีชีวภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คหกรรมศาสตร์
เคมี
โภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
ฟิสิกส์ประยุกต์
การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย

วท.ม.

วิทยาศาสตรศึกษา

ปร.ด.

วิทยาศาสตรศึกษา

ระดับปริญญาโท
1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก
1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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3. จำ�นวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามคณะ/วิทยาลัย

จำ�นวนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จ�ำนวนทั้งสิ้น 40 คน
โดยจ�ำแนกเป็น คณะ/วิทยาลัย และประเทศ ดังนี้

1. จำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามคณะ/วิทยาลัย

หน่วย : คน

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,869 คน โดย
จ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 2,753 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�ำนวน 104 คน และระดับปริญญาโท จ�ำนวน 12 คน ราย
ละเอียดดังนี้
หน่วย : คน

คณะ/วิทยาลัย

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

รวม

ปริญญาโท

ร้อยละ

ระดับการศึกษา

คณะ/วิทยาลัย

ปริญญาตรี

1 คณะครุศาสตร์

21.23

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

3 คณะวิทยาการจัดการ

769

769

26.80

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

330

330

11.50

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

253

253

8.82

66

2.30

64

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์

175

175

6.10

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

36

36

1.25

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

92

92

3.21

2,869

100.00

รวม

2

2,753

104

12

2. จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามคณะ/วิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษาทั้งหมด จ�ำนวนทั้งสิ้น 11,656 คน
โดยจ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 10,951 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�ำนวน 255 คน ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 290 คน และ
ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 160 คน รายละเอียดดังนี้
หน่วย : คน
คณะ/วิทยาลัย

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

1 คณะครุศาสตร์

1,881

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ป.บัณฑิต

ปริญญาเอก

118

64

รวม

ร้อยละ

2,318

19.89

2,344

2,344

20.11

3 คณะวิทยาการจัดการ

3,469

3,469

29.76

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,196

1,207

10.36

876

7.52

293

2.51

593

5.09

357

3.06

199

1.71

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

876

6 คณเทคโนโลยีการเกษตร

280

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์

593

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

113

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

199

รวม

10,951

255

ปริญญาโท

3

8

13

156
255

290

88

160 11,656 100.00

10.00

5

12.50

17

17

42.50

9

9

22.50

40

100.00

3

609

6 คณเทคโนโลยีการเกษตร

4

3 คณะวิทยาการจัดการ

609

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10

1

12.50

4

4 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

104

รวม

ร้อยละ
5

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18.79

425

รวม

ปริญญาเอก
4

539

1 คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

2

33

6

1

4. จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำ�แนกตามคณะ/วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,577 คน
โดยจ�ำแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 2,266 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ�ำนวน 153 คน ระดับปริญญาโท จ�ำนวน 116 คน และ
ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 42 คน รายละเอียดดังนี้
หน่วย : คน

คณะ/วิทยาลัย

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

1 คณะครุศาสตร์

486

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ป.บัณฑิต

14

รวม

ร้อยละ
26.58

545

545

21.15

3 คณะวิทยาการจัดการ

635

635

24.64

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

174

178

6.91

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

158

158

6.13

6 คณเทคโนโลยีการเกษตร

36

36

1.40

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์

186

186

7.22

154

5.98

2,577

100.00

46

รวม

2,266

32

ปริญญาเอก

685

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

153

ปริญญาโท

4

153

80
116

28
42
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3. จำ�นวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามคณะ/หน่วยงาน และระดับการศึกษา

จำ�นวนบุคลากร

หน่วย : คน

1. จำ�นวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามประเภทบุคลากร

คณะ/หน่วยงาน

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,050 คน ประกอบด้วย
บุคลากรสายวิชาการ 536 คน และสายสนับสนุน 514 คน โดยจ�ำแนกได้ดังนี้

หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร

สายงาน
สายวิชาการ

รวม

สายสนับสนุน

87

ร้อยละ

ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี
8

5

4

17

3.31

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

8

1

17

3.31

3 คณะวิทยาการจัดการ

8

9

17

3.31

10

19

5

34

6.61

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8

9

1

18

3.50

1

13

2.53

4

0.78

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99

9.43

2 ลูกจ้างประจ�ำ

20

20

1.90

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5

7

3 พนักงานราชการ

24

24

2.29

7 คณสาธารณสุขศาสตร์

2

2

228

677

64.48

41

41

3.90

189

189

18.00

514

1,050

100.00

449

4 พนักงานมหาวิทยาลัย
5 เจ้าหน้าที่ประจ�ำตามสัญญาจ้าง
6 ลูกจ้างชั่วคราว

รวม

536

2. จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 จำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา

หน่วย : คน

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต

ปริญญาโท

1 ศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

รวม

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

6

2

8

1.56

9 บัณฑิตวิทยาลัย

4

2

6

1.17

1

0.19

122

23.74

3

0.58

10 ส�ำนักงานอธิการบดี
11

1

- กองกลาง

62

9

- งานวิเทศสัมพันธ์

3

13

- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

3

1

4

0.78

14

- งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

54

28

1

83

16.15

1

9

4

14

2.72

2

2

0.39

6

1

7

1.36

1

5

0.97

15

- กองพัฒนานักศึกษา

ร้อยละ

16

- งานศิลปวัฒนธรรม

17

- กองนโยบายและแผน

1

1

0.21

18

- งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

4

19

- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

4

4

0.78

2

2

0.39

17

3.31

5

0.97

6

8

14

2.97

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

52

33

85

18.01

20 หน่วยตรวจสอบภายใน

284
342

88
130

372

78.81

21 ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวม

51

12

2 รองศาสตราจารย์
4 อาจารย์

ร้อยละ

1 คณะครุศาสตร์

12

1 ข้าราชการ

รวม

ปริญญา
เอก

472 100.00

15

2

22

- ศูนย์ภาษา

5

23

- งานวิชาศึกษาทั่วไป

4

1

5

0.97

24 ส�ำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

4

3

7

1.36

25

2

1

3

0.58

21

2

28

5.45

27 สถาบันวิจัยและพัฒนา

4

2

6

1.17

28

2

1

3

0.58

2

1

3

0.58

30

5.84

6

1.17

22

4.28

- งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

26 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

- งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI)

29 ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
30 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

รวมทั้งหมด

22

8

1

2

17

5

211

253

1

49

1

514 100.00

94

ANNUAL REPORT 2017

ANNUAL REPORT 2017 95

4. จำ�นวนงบประมาณกองทุนสำ�หรับพัฒนางานด้านต่างๆ ปีงบประมาณ 2561 จำ�แนกตามกองทุน

งบประมาณ

ประเภทกองทุน

จ�ำนวนเงิน

หน่วย : บาท

ร้อยละ

1. จำ�นวนงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 จำ�แนกตามประเภทงบประมาณ

1

กองทุนพัฒนาบุคลากร

5,440,200

42.86

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีงบประมาณส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย จ�ำนวนทั้งสิ้น 824,428,200 บาท โดยจ�ำแนกได้ดังนี้

2

กองทุนพัฒนางานวิจัย

3,626,800

28.57

3

กองทุนพัฒนานักศึกษา

3,626,800

28.57

12,693,800

100.00

หน่วย : บาท

ประเภทงบประมาณ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

1

งบประมาณแผ่นดิน

518,818,800

62.93

2

งบประมาณเงินรายได้

305,609,400

37.07

824,428,200

100.00

รวม

2. จำ�นวนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 จำ�แนกตามงบรายจ่าย และประเภทงบประมาณ
งบรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
จ�ำนวนเงิน

รวม

งบประมาณเงินรายได้

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

หน่วย : บาท

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

1

งบบุคลากร

82,808,800

15.96

32,228,500

10.55

115,037,300

13.95

2

งบด�ำเนินงาน

41,626,800

8.02

273,380,900

89.45

315,007,700

38.21

3

งบลงทุน

135,073,000

26.03

135,073,000

16.38

4

งบเงินอุดหนุน

247,330,800

47.67

247,330,800

30.00

5

งบรายจ่ายอื่น

11,979,400

2.31

11,979,400

1.45

824,428,200

100.00

รวม

518,818,800

100.00 305,609,400

100.00

3. จำ�นวนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 จำ�แนกตามการจัดสรร และประเภทงบประมาณ
กลุ่มหน่วยงาน

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
จ�ำนวนเงิน

1

จัดการศึกษา

2

งบประมาณเงินรายได้

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

หน่วย : บาท

รวม
จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

30,518,202

5.88

107,025,000

35.02

137,543,202

16.68

สนับสนุนจัดการศึกษา

488,300,598

94.12

198,584,400

64.98

686,884,998

83.32

รวม

518,818,800

100.00 305,609,400

100.00

824,428,200

100.00

รวม
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กิ
จ
กรรม
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
19 ตุลาคม 2559 / พิธีบำ�เพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)

กิจกรรมส�ำคัญ
ในรอบปี
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22 พฤศจิกายน 2559 / วไลยอลงกรณ์ รวมพลังแห่งความภักดี
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22 พฤศจิกายน 2559 / ปลูกกล้วยตามรอยพ่อ

1 ธันวาคม 2559 / วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2 ธันวาคม 2559 / ธ สถิตในดวงใจไทยประชา

1 ธันวาคม 2559 / พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำ�ปีการศึกษา 2559

13 กุมภาพันธ์ 2560 / พิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11 กุมภาพันธ์ 2560 / เปตองวไลยอลงกรณ์โอเพ่น ครั้งที่ 13
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16 กุมภาพันธ์ 2560 / เจ้าฟ้าวิชาการครั้งที่ 10

15 กุมภาพันธ์ 2560 / พิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำ�เนิดมหาวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2560 / แสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผา 85 ปี วไลยอลงกรณ์

1 ธันวาคม 2559 / “International Day”

By Internationalization for Living in the ASEAN and Global Communities

24 มีนาคม 2560 / นิทรรศการผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา สาขาทัศนศิลป์

24 มีนาคม 2560 / พิธีทำ�ขวัญข้าวแปลงนาสาธิตวไลยอลงกรณ์
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31 มีนาคม 2560 / กีฬาภายใน ครั้งที่ 13

10 เมษายน 2560 / สงกรานต์ วไลยอลงกรณ์

18-20 เมษายน 2560 / ควันหลงสงกรานต์รวมใจ ปีใหม่ไทย ปีใหม่ธรรม

22 เมษายน 2560 / รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดฝายมีชีวิตวไลยอลงกรณ์ บริหารน้ำ�อย่างยั่งยืน

8 มิถุนายน 2560 / พิธีเปิดป้ายคณะสาธารณสุขศาสตร์

9 มิถุนายน 2560 / Bond Klay Keramic : Internaitonal Ceramic Art workshop & Conference 2017
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10 กันยายน 2560 / VALAYA ALONGKORN RUN 2017

23 กรกฎาคม 2560 / พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560

6 กันยายน 2560 / ธรรมะกับการดำ�เนินชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

14 กันยายน 2560 / พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2560

13 กันยายน 2560 / พิธีจุดเทียนถวายอาลัยพ่อหลวง

29 กันยายน 2560 / 125 ปี ฝึกหัดครู
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คณะผู้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2560
ที่ปรึกษา :
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/เรียบเรียง :
นายแทนคุณ วงค์ษร นักวิชาการศึกษา

คณะทำ�งาน :
บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กองนโยบายและแผน สำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 หมู่ 20 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัทพ์ 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
http://www.vru.ac.th

ปีที่พิมพ์ : 2561
จำ�นวนที่พิมพ์ : 300 เล่ม
ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพประกอบกิจกรรม :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกหน่วยงาน
และรูปภาพประกอบจาก Facebook มหาวิทยาลัย, คณะ, หน่วยงาน, อาจารย์, นักศึกษา และบุคลากร
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1 หมู่ 20 ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
http://www.vru.ac.th

