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คำนำ 
รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคในการรายงานความกาวหนาโครงการบนพื้นฐานศักยภาพตามบริบทของ

มหาวิทยาลัย จำแนกออกเปน 4 ย ุทธศาสตร ไดแก การพัฒนาทองถิ ่น การผลิตและพัฒนาครู              

การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดดำเนินการตามนโยบายการทำงาน

รวมกับชุมชน การสรางความรวมมือกับเครือขายในทองถิ่น โดยการรวมมือกำหนดประเด็นการแกไข

ปญหา ในเขตพื้นที ่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ไดแก จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว           

มีโครงการที่ดำเนินการในปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 1. โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP 2.โครงการ

แกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 3. โครงการสงเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น 4. โครงการพันธกิจสัมพันธเพื่อบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนทองถิ่นอยางยั ่งยืน 5. โครงการอานออกเขียนไดเพื ่อสรางเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน          

6. โครงการยกระดับการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู  (Professional 

Learning Community : PLC)  7. โครงการยกระดับONET ใหไดรับมาตรฐานสูงขึ้น 8. โครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ 9. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลบริหารจัดการ 10. โครงการการพัฒนาและ

ประเมินระบบบริหารจัดการสู ความเปนเลิศ 11. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที ่มี

ประสิทธิภาพ สงเสริมคนดีรักษาคนเกง ปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาขาของแผนดิน 

การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรราชภัฏพัฒนาทองถิ่น จะสำเร็จไดดวยความรวมมือจาก

ทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึดเอาประโยชนของทองถิ่น ชุมชน ในการสรางบัณฑิตจิตอาสาพัฒนา

ทองถ่ิน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความม่ังค่ัง และยั่งยืนตอไป  
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 สมเด็จพระราชปตุจฉา เจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดิน ประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง   
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปจจุบัน คือ เลขที่ 153 ถนน
เพชรบุรี แขวงทุ งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครู และนักเร ียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7 – 8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ อาจารย
นิลรัตน บรรสิทธิ์วรสาสน   โรงเรียนใชชื่อยอวา “พ” เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจำโรงเรียน 
เนื่องจากเปนสีประจำวันประสูติ ของพระองค 

 สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจเรื ่องการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญ ดวยดี   
ตลอดมา และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคำนำหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 

 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513  

 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

 พ.ศ. 2515  

 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ ท่ีตั้งปจจุบัน  คือ เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  มีพื ้นที ่ 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา             
ท้ังนี้อาจารยอวยพร  เปลงวานิช ผูอำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในขณะนั้น ไดดำเนินการ
ติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสิน              
สวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517  

 รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกา 
ไว “ในพระบรมราชูปถัมภ” 

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518   

      รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
สิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนา  ดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ 
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  และพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค  จำนวน 2 แสนบาท ตั้งเปน 
“มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ” 

 พ.ศ. 2520  

 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

 พ.ศ. 2528  

 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื ่นๆ ครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร             
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535  

                รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ใหแกวิทยาลัยครู
ท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ”  

ประวัติมหาวิทยาลัย 
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 24 มกราคม พ.ศ. 2538  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ     
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 

6 มีนาคม พ.ศ. 2538  

 รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหใชตราพระราชลัญจกร
ประจำพระองค รัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณประจำสถาบันราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลา
ลนกระหมอมหาท่ีสุดมิไดแก สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ       
และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ “อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ” 

 ปการศึกษา 2542  
 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 ปการศึกษา 2543  
  เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร     
และการสอน 

 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544  
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลา   
พระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 
100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545  
 รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน 
“สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ”  

 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547   
 รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั 
พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยังผลให
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี” ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 ปการศึกษา 2549  
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดซื ้อที ่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย  เนื ้อที ่ 86 ไร 3 งาน  19 ตารางวา ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร 2 งาน  91 ตารางวา  
ตั้งอยูเลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 



การขับเคล่ือนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  ปงบประมาณ 2562 | 4 

 

 ปการศึกษา 2556  
 เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการ
บิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ หลักสูตรนานาชาติ ที่ศูนยจัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 ปการศึกษา 2557 
ปการศึกษา 2557 เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ท ั ่วไป และสาขาว ิชาคณิตศาสตร เป ดสอนหลักสูตรนานาชาติ 
(International Program) ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 

ปการศึกษา 2558 
เป ดสอนหลักส ูตร 3 หล ักส ูตร ได แก  1) หล ักส ูตรร ัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา                            

รัฐประศาสนศาสตร 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาวิชาการจัดการทั ่วไป และ 3) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
จังหวัดสระแกว 

ปการศึกษา 2559 
ดำเนินการโครงการจัดตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอน  2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ อัตลักษณ ปรัชญา วัฒนธรรมองคกร 

381 ไร 2 งาน 91 ตารางวา 

จ.ปทุมธานี 

4 ไร 43 ตารางวา 

กรุงเทพมหานคร 

615 ไร 2 งาน 51 ตารางวา 

จ.สระแก้ว 

 

ปรัชญา 
วิชาการเดน เนนคุณธรรม 

นำทองถ่ินพัฒนา กาวหนา

ดานเทคโนโลย ี

 

อัตลกัษณ 
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน  

เอกลักษณ 

เปนสถาบันท่ีนอมนำแนวทาง 

การดำเนินชีวิต ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัฒนธรรม

องค์กร 

พัฒนานวัตกรรม 

มุงเนนความเปนเลิศ 

รวมพัฒนาทองถ่ิน 
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คานิยมหลัก 

 

 

 

 

 

 
เปาประสงค  

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลอง

กับการพัฒนาประเทศ 

2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืนของประเทศ 

3. ประชาชนสามารถดำรงชีว ิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง

ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

4. บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษามรดก  

ทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ     

และเปนท่ียอมรับตอประชาชน 

วิสัยทัศน พันธกิจ สมรรถนะหลัก คานิยม 

เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

V A L A Y A 

VISIONARY ACTIVENESS LIKE TO LEARN ADAPTIVE YIELDS ACCEPTANCE 

AND FRIENDLINESS 

เปนผูรอบรู และ 

มีวิสัยทัศน 
ทำงานเชิงรุก  

ริเริ่มสรางสรรค 
สนใจใฝเรียนรู 

อยางตอเน่ือง 
ปรับตัวไดดีพรอมนำ   

การเปล่ียนแปลง 

สรางผลงาน 

เปนท่ีประจักษ 
เปนท่ียอมรับ 

ในการเปนกัลยาณมิตร 

พันธกิจ 

1.ยกระดับการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย โดยกระบวนการจัดการเรียนรู เชิงผลิตภาพ 
Productive Learning และสรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาของทองถิ่นและเปนตนแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเขมแข็งของทองถิ่น    
3.ประสานความรวมมือ เพื ่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการ              
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 
4.สงเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ที่นำไปตอยอดสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที ่เปนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื ่อเปนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางย่ังยืน 
 

วิสัยทัศน 

สมรรถนะหลัก “บูรณาการพนัธกจิสมัพนัธ ์ เพือ่พฒันาทอ้งถิน่” 

“มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลติครู พัฒนาศักยภาพมนุษยโดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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ประเด็นยุทธศาสตร  

1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขาย

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

4. การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม 

อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม พัมนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศและมีธรรมาภิบาล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ หนวยงานภายใน 

หลักสูตรท่ีเปดสอน 
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นักศึกษา 

ทุนการศึกษา 

ชมรมนักศึกษา 



การขับเคล่ือนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  ปงบประมาณ 2562 | 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอพักนักศึกษา 

บุคลากร 
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สวนท่ี  2  
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

   ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ  

   ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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            ความรวมมือและเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ   
           ในพระบรมราชูปถัมภ  ในแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2579) 
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      กระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   
      ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ 20 ป  พ.ศ. 2560 – 2579 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               การวิเคราะหความสอดคลองของยุทธศาสตรราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  

                 ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตรราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป  

พ.ศ. 2560-2579 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ระยะ 20 ป พ.ศ. 

2560-2579 

ยุทศาสตรมหาวิทยาลัยราขภัฏ         
วไลยอลงกรณ ระยะท่ี 1 

พ.ศ. 2560-2564 
1. การพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตร : การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง

ตอการแกไขปญหาทองถิ่น 
ยุทธศาสตร : การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ     
และถายทอดเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยฐานขอมูล ศักยภาพนักวิจัย        
และสรางความรวมมือกับองคกรภาคี
เครือขายอยางเปนองครวม 
ยุทธศาสตร : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธเพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สรางเครือขายความรวมมือ ตามรูปประชารัฐเพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 

3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร : การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สรางเครือขายความรวมมือ ตามรูปประชารัฐ เพ่ือ
พัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ  

4. การพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร : การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค สรางจิตสำนักทางวัฒนธรรมและการเรียนรู
ตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบริหารจัดการ         
ท่ีเปนเลิศ มีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร : อนุรักษ สงเสริม สืบสาน    
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร : การเปนมหาวิทยาลัยท่ีทันสมัย
ภายใตการบริหารจัดการในศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีโปรงใส    
และยั่งยืน 
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SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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รูปแบบการขับเคลื่อนยุททธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis 

แนวทางการแกไขปญหาในพ้ืนที่   

ปญหา How to do What to do 

มหาวิทยาลยัไดดำเนินการ

กำหนดนโยบายดังน้ี  

1. กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายใน

การดำเนินการเปนรายคณะ 

2. ทบทวนภาระงานพัฒนา

ทองถ่ินใหเปนภาระงานแทน

ภาระงานสอนได 

3.พัฒนาบุคลากรในมติิดาน

การพัฒนาทองถ่ินโดยเฉพาะ  

4.รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในการพัฒนา

ทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

 

1. ผูบริหารและผูดำเนินโครงการได

ลงพ้ืนท่ี ในการหารือกับหนวยงาน

รับผิดชอบในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2. จัดทำขอมูลระดับหมูบาน 

3. ดำเนินโครงการรวมกับภาคี

เครือขายในทองถ่ิน และระดับจังหวัด 

4. กำกับติดตามการดำเนินงาน

โครงการอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ  

5. นำเสนอผลการดำเนินงานตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปน

ประจำทุกเดือน 

1. บุคลากรในการพัฒนาพ้ืนท่ียังมี

จำนวนไมมากและยังขาดความเขาใจ

ในเรื่องของการทำงานเชิงพ้ืนท่ีใน

ลักษณะของพันธกิจสมัพันธ  

2. ขาดความตอเน่ืองในการลงพ้ืนท่ี 
3. ขาดผูเช่ียวชาญท่ีจะใหความรู   

ดานวิชาการและดานการปฏิบัติอยาง

ถูกตอง 
4. ระบบขอมูลขาวสารและการ

เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของ

โครงการฯ ยังไมท่ัวถึง และเพียงพอ 
5. มหาวิทยาลัยยังไมมีการนำผลงาน

จากการพัฒนาชุมชนไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมอยาง

เปนรูปธรรม 
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ประเด็น ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
นโยบายในการดำเนินงาน ไมมีทิศทางการดำเนินการท่ีชัดเจน

โดยการดำเนินการข้ึนอยูกับบริบท
แตละคณะ  
 

มีการประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน
รวมกัน กับผูมสีวนไดสวนเสียท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือสรางความเขาใจและการ
ขับเคลื่อนนโยบายท่ีสมัพันธกันของท้ัง
มหาวิทยาลยั 

งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดินและงบรายได
ของมหาวิทยาลัย 

- ไดรับงบประมาณจากยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
- มีการติดตามความกาวหนาการใช
งบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

พ้ืนท่ีเปาหมายของการ
ดำเนินงาน 

- ไมมีการกำหนดพ้ืนท่ีดำเนินงานท่ี
ชัดเจน 
- ไมมีขอมูลปญหาของพ้ืนท่ีเพ่ือใช
ในการกำหนดในพ้ืนการดำเนินงาน 

- มหาวิทยาลัยรวมกำหนดพ้ืนท่ีผูวาราชการ
จังหวัดตามความตองการของพ้ืนท่ี 
- มีการดำเนินการงานโครงการท่ีครอบคลุม
พ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว 

กลุมเปาหมายของการ
ดำเนินโครงการ 

ประชาชนท่ัวไป - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีปญหาความยากจนและ
ตองการพัฒนาเพ่ือใหหลุดพนความยากจน  

วิธีการทำงาน - ใชวิธีการอบรมใหความรูเปนหลกั 
- ขาดการติดตามผลการนำความรู
ไปใชในการแกไขปญหา 
- ยึดความรู ความเชียวขาญของ
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการเปน
หลัก 

 

- มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
- มีการกำหนดใหอาจารยนักพัฒนารวมศึกษา
ปญหากับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาโจทยใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน 
- มีการกำหนดรูปแบบการพัฒนาทองถ่ินท่ี
ชัดเจน และตามรูปแบบท่ีกำหนด 
- มีการดำเนินงานพัฒนาทองถ่ินโดยมุงเนน
ผลลัพธ 

พ้ืนที่เปาหมาย  

ความแตกตางในการแกไขปญหาเชิงพ้ืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis 

 

แนวทางการแกไขปญหาในพ้ืนที่   

 
ปญหา How to do What to do 

1. เพ่ิมเครือขายการสงนักศึกษาฝก

ประสบการณตางประเทศ 

2. ติดตามประเมินผลนักศึกษาท่ี

ไดรับการอบรมหลักสูตรกิจกรรม

จิตปญญาศึกษาการเรียนรูโดยใช

วิจัยเปนฐานบูรณาการ CCR ในการ

เรียนการสอน เพ่ือเปนตนแบบการ

ผลิตคร ู

3. เพ่ิมหลักสตูรท่ีสอนดวย

ภาษาอังกฤษและพัฒนา

ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาครูทุก

หลักสตูรใหผานเกณฑระดับสากล 

1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครแูละ

ครูประจำการใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน 

2. พัฒนานักศึกษาครูใหเปนครูท่ีสอน

ดีท้ังดานวิชาการและสมรรถนะให

สอดคลองกับความตองการของ

ทองถ่ิน 

3. หลักสูตรท่ีมีนักศึกษาออกกลางคน 

คณะครุศาสตรจัดหองใหคำปรึกษา

สำหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาตองการ

ความชวยเหลือ 

4. พัฒนาอาจารยทุกคนดาน

หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

เนนการลงทำวิจัยในโรงเรยีนข้ัน

พ้ืนฐานเพ่ือสรางนวัตกรรมการเรยีนรู 

1. ไมสามารถพัฒนาครไูดตามความ

ตองการของคร ู

2. นักศึกษาออกกลางคัน 

3. อาจารยในสถาบันยังไมเขาใจ

หลักสตูรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน

เทาท่ีควร 
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ประเด็น ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
นโยบายในการดำเนินงาน ไมมทิีศทางในการกำหนดหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และทิศทางในการพัฒนาอาจารยสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูท่ีสอดคลองกับ
การผลิตและพัฒนาคร ู
 

มีการวางแผนในการพัฒนาหลักสตูร พัฒนา
ศักยภาพผูสอน พัฒนาหองปฏิบัตกิาร และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูตลอดจน กำหนดผลลัพธ
การเรยีนรูท่ีชัดเจนท่ีสอดคลองกับการผลิต
และพัฒนาคร ู

งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดินและงบรายได
ของมหาวิทยาลัย 

- ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากยทุธศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใน
การผลิตและพัฒนาคร ู
- มีการติดตามความกาวหนาการใช
งบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

พ้ืนท่ีเปาหมายของการ
ดำเนินงาน 

- ไมมีการกำหนดพ้ืนท่ีดำเนินงานท่ี
ชัดเจน 
- ไมมีขอมูลปญหาของพ้ืนท่ีเพ่ือใช
ในการกำหนดในพ้ืนการดำเนินงาน 

- มีการกำหนดพ้ืนท่ีในการดำเนินการรวมกับ
ทุกคณะ 
- มีการดำเนินการงานโครงการท่ีครอบคลุม  
ทุกคณะโดยกลุมเปาหมายหลักคือนักศึกษา
ของคณะครุศาสตร 
 

กลุมเปาหมายของการ
ดำเนินโครงการ 

นักศึกษาทุกคน นักศึกษาทุกคณะ โดยมีกลุมเปาหมายหลัก
คณะครุศาสตร 

วิธีการทำงาน ใชวิธีการอบรมใหความรูใหเปนหลัก
ขาดการตดิตามผลการนำความรูไป
ใชในการแกไขปญหา 

 

- มีการกำหนดรูปแบบการผลติและพัฒนาครู  
ท่ีชัดเจนและตามรูปแบบท่ีกำหนด 
- การดำเนินงานผลิตและพัฒนาครู 

 

 

พ้ืนที่เปาหมาย 

ความแตกตางในการแกไขปญหาเชิงพ้ืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis 

 

แนวทางการแกไขปญหาในพ้ืนที่   

 
ปญหา How to do What to do 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบ Productive 

Learning 

2. สรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย

ผูใชบัณฑิต 

3. วางระบบฐานขอมูลท่ีใชเปนฐานเพ่ือ

การตัดสินใจในการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยไดกำหนดแผนการ

ดำเนินงานเตรียมความพรอมและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง 
 

1. กำหนดเกณฑทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษ รูปแบบตางๆ 

ใหกับนักศึกษาทุกช้ันป 

3. มีแบบทดสอบภาษาอยางมีมาตรฐาน 

4. ดำเนินกิจกรรมในการสรางหลกัสูตร

สหวิทยาการรวมกับผูใชบัณฑิต 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

1.นักศึกษา อยูในระดับต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐานสากลท่ีใชอธิบายระดับ

ความเชียวชาญทางภาษา (CEFR)    

2. ไมมีหลักสูตรท่ีเปนสหวิทยาการ 

3.ระบบขอมูลนักศึกษา และบัณฑติท่ี

ใชในการพัฒนายกระดับคณุภาพ

การศึกษาไมเพียงพอ 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

ประเด็น ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
นโยบายในการดำเนินงาน ไมมีทิศทางในการกำหนดหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และทิศทางในการพัฒนาอาจารยสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูท่ีสอดคลองกับ
การ ยกระดับคณุภาพการศึกษา  
 

มีการวางแผนในการพัฒนาหลักสตูร พัฒนา
ศักยภาพผูสอน พัฒนาหองปฏิบัตกิาร และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูตลอดจน กำหนดผลลัพธ
การเรยีนรูท่ีชัดเจนท่ีสอดคลองกับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดินและงบรายได
ของมหาวิทยาลัย 

 ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากยุทธศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
- มีการติดตามความกาวหนาการใช
งบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

พ้ืนท่ีเปาหมายของการ
ดำเนินงาน 

- ไมมีการกำหนดพ้ืนท่ีดำเนินงานท่ี
ชัดเจน 
- ไมมีขอมูลปญหาของพ้ืนท่ีเพ่ือใช
ในการกำหนดในพ้ืนการดำเนินงาน 

- มีการกำหนดพ้ืนท่ีในการดำเนินการรวมกับ
ทุกคณะ 
- มีการดำเนินการงานโครงการท่ีครอบคลุมทุก
คณะ โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือนักศึกษา
คณะครุศาสตร 
 

กลุมเปาหมายของการ
ดำเนินโครงการ 

นักศึกษาทุกคน นักศึกษาทุกคณะ โดยมีกลุมเปาหมายหลัก
คณะครุศาสตร 

วิธีการทำงาน ใชวิธีการอบรมใหความรูใหเปนหลัก
ขาดการตดิตามผลการนำความรูไป
ใชในการแกไขปญหา 

 

มีการกำหนดรูปแบบการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนและตามรูปแบบท่ีกำหนด 
การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
มุงเนนผลลัพธ 

 

 

 

 

 

 

กลุมเปาหมาย 

ความแตกตางในการแกไขปญหาเชิงพ้ืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis 

 

แนวทางการแกไขปญหาในพ้ืนที่   

 
ปญหา How to do What to do 

1. ปลูกฝงคานิยมใหกับบุคลากร 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารของ

องคกร 

3. พัฒนาระบบการประเมินของ    

การดำเนินงานโดยมุงเนนผลลัพธ 

 

1. จัดอบรมผานหลักสูตรตางๆ ในการ

ปลูกฝงคานิยมใหกับคนในองคกร 

2. พัฒนาระบบการใหบริการ และการ

สื่อสารองคการ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

และสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกระดับ 

3. จัดทำระบบการประเมินผลงานท่ี

ครอบคลมุผูมสีวนไดเสียทุกลุม 
 

1. บุคลากรขาดการนำคานิยมรวม

ไปสูการปฏิบัต ิ

2.การสื่อสารท้ังภายใน และภายนอก

องคกรไมมีประสิทธิภาพทำใหการ

รับรูรับทราบขอมลูไมครบถวน เกิด

ความเขาใจไมตรงกัน  

3. การประเมินผลการดำเนินการโดย

สำรวจความคิดเห็นของผูมสีวนได

สวนเสยียังไมครอบคลุม ท่ัวถึง 

เพียงพอ 
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คณะ สำนัก สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 

ประเด็น ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
นโยบายในการดำเนินงาน วางแผนกำหนดทิศทางในการ

บริหารจดัการท่ีไมชัดเจน และขาด
การถายทอดนโยบายสูการปฏบัิต ิ

- มีการวางแผนกลยุทธท่ีมีความชัดเจน         
มีเปาหมายการดำเนินท่ีชัดเจน โดยการมสีวน
รวมของผูมสีวทนไดสวนเสียทุกกลุม รวมท้ังมี
การถายนโยบายไปสูการบุคลากร ทุกระดับใน
มหาวิทยาลยั 
- สนับสนุนใหมีการนำเกณฑเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ 

งบประมาณ ใชงบประมาณแผนดินและงบรายได
ของมหาวิทยาลัย 

- ไดรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากยทุธศาสตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 
- มีการติดตามความกาวหนาการใช
งบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

พ้ืนท่ีเปาหมายของการ
ดำเนินงาน 

ไมมีการกำหนดพ้ืนท่ีดำเนินงานท่ี
ชัดเจน 
 

- มีการกำหนดพ้ืนท่ีในการดำเนินการรวมกับ
ทุกหนวยงาน 
- มีการดำเนินการงานโครงการท่ีครอบคลุม  
ทุกหนวยงาน 

กลุมเปาหมายของการ
ดำเนินโครงการ 

 หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

วิธีการทำงาน - ระบบการทำงานไมเช่ือมโยงกัน 
- ขาดการทำงานท่ีมุงเนนผลลัพธ 

 

- ปรับรูปแบบการทำงานมคีวามเช่ือมโยง
สัมพันธกันท้ังระบบ 
- การดำเนินงานมุงเนนผลลัพธ 
- มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจดัการ 
- สนับสนุนใหมีการนำเกณฑคณุภาพการศึกษา
เพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศมาพัฒนาระบบ
การบริหาร 
 

 

 

 

 

กลุมเปาหมาย 

ความแตกตางในการแกไขปญหาเชิงพ้ืน 
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สวนท่ี  3  
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2561 - 2562 
 

แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ 2563 
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 โครงการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร : การเตรียมความพรอมของชุมชนสูมาตรฐาน  

  สินคาทางการเกษตร (GAP) (แผนดิน) 

 โครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กาแปรรูปไตปลาทูนึ่งสูผลิตภัณฑอาหาร   
 ชีวภาพจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน  

 พัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตรในทองถ่ิน   

 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติจัดการภัยพิบัติฯ  

 สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือรวมกับนักศึกษาแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน   

 สรางเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนกับกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 อบรมใหความรูการจัดตลาดในชุมชนการสรางรานคาออนไลน  

 อบรมใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  

 ความรวมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานในชุมชนของจังหวัดปทุมธานี 

 สงเสริมอาชีพทหารผูพิการหลังปลดประจำการจากราชการสนาม 

 โครงการพัฒนาตราสินคาชุมชน 

 โครงการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เขาใจเขาถึงพัฒนา"  

  ณ ตำบลบานแกง  อ.เมือง จ.สระแกว 

 โครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสำหรับกลุมเกษตรกร   

 โครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสงเสริมอาชีพ 

 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานสิ่งแวดลอม 

 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงานพันธกิจสัมพันธแบบบูรณาการรวมกัน 

  ทุกภาคสวน 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

  หมูบาน (อสม.) หมู8 ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

 โครงการสรางเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใชสารเคมีในเกษตรกร ตำบลสวนพริกไทย  

  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

 การสงเสริมสุขภาพดวยหลักการแพทยแผนไทยสำหรับผูสูงอายุในตำบลสวนพริกไทย   

 โครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤษศาสตร รร.และฐานทรัพยากรฯ    

 โครงการถายทอดความรูสูชุมชน "การเพาะไสเดือนดินเพ่ือผลิตปุยชีวภาพสำหรับลดตนทุน      

การผลิตขาวปลอดสารเคมี"   

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถิ่น 
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 โครงการสนุกคิดวิทยอาหาร (มัธยมวัดหัตสารเกษตร ในพระบรมราชูปถัมภฯ)  

 โครงการอบรมจัดสวนถาด ณ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตสารเกษตร  

      ในพระบรมราชูปถัมภ)   

 โครงการสรางองคความรูเพ่ือสงเสริมอาชีพแกชุมชนตำบลทาเกษม  อำเภอเมืองสระแกว   

  จังหวัดสระแกว   

 โครงการสรางองคความรูเพ่ือสงเสริมอาชีพแกชุมชนตำบลปาไร  อำเภออรัญประเทศ  

  จังหวัดสระแกว   

 สงเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรูทักษะการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร   

 สงเสริม ใหความรูการเพ่ิมมูลคาและชองทางจัดจำหนายของผลิตภัณฑชุมชน   

 โครงการพัฒนาความรูทางดานบัญชีสำหรับการทดสอบเปนผูตรวจสอบบัญชีภาษี  

 

 

 

 การบริการวิชาการพัฒนาโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 การพัฒนาโรงเรียนชุมชนเพ่ือเสริมสรางความรูมาตรฐานภาษาอังกฤษอยางยั่งยืน                

เพ่ือการดำรงชีวิตสูสังคม AEC สาขาวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ 

 การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู สาขาคณิตศาสตรและสาขาคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ 

 Healthy School สาขาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป สาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป       

และสาขาปฐมวัย 

 ภาษาพานองเพลิน สาขาภาษาไทย สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาจีน 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ITEC Innovation robot (junior)   

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลไกหุนยนตเบื้องตน   

 การจัดการความรู (KM) เพ่ือพัฒนาความสามารถในกลุมสาระการเรียนรูวิชาตางๆ สำหรับครู  

และบุคลากรทางการศึกษา   

 การบริหารจัดการศูนยศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 การพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียนดวยการจัดการศึกษาแบบ PLC   

 การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในกลุมสาระวิชาตางๆ   

 คายจัดการเรียนรูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.ท่ี 12 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ใหกับนักเรียน โรงเรียนเจาฟาสราง     

โรงเรียนวไลย และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 3 แหง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
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 โครงการการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

 โครงการพัฒนาทักษะดานการเรียนรูดานภาษาสากล 

 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทำงานรวมกับชุมชน 

 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน  

 โครงการคายพัฒนาคณิตศาสตรสูอาเซียน  

 โครงการคาย LC VRU Day Camp 

 โครงการจัดหาทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรสื่อตำราประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

และภาษาอ่ืนๆ 

 โครงการสงเสริมการเรียนการสอนเก่ียวกับรายวิชาของศูนยภาษา 

 โครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ VRU Grad 

English Test Preparation Course 

 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติสำหรับบุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมพรอมสูการทำงาน สำหรับนักศึกษา 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมการสอบ TOEIC   

 โครงการคายเตรียมพรอมภาษาอังกฤษ กอนเปดภาคเรียน “English Science camp” 

 โครงการสานสัมพันธเพื่อพัฒนาทักษะทางดานสังคมและภาษาอังกฤษ สาขาคณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษสูการเปนครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

คณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

 โครงการการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 

 โครงการคายพัฒนาทักษะการสอนภาษาจีนและกิจกรรมการเรียนรูภาษาจีนนอกหองเรียน  

 โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการสอนสูประชาคมอาเซียน  

 โครงการ English On Wednesday 

 โครงการEnglish Preparation Course   

 โครงการHow to use Dictionry 

 โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ TOEIC 

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Elementary 

 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Anvance 

 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Intermediate 

 โครงการActivating Communicative Ability for Freshmen   

 โครงการTowards English Proficientcy   

 โครงการคายภาษาอังกฤษนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ
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 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายใหพรอมเปน Semi residential 

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสูความเปนเลิศ 

 โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 โครงการการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาสูความเปนเลิศ 

 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและมหาวิทยาลัยความพอเพียง 

 โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลเปนมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบตอสังคม 

 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย 

 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงเรียนรูทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบ
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 1. โครงการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

 2. โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP 

 3. โครงการบมเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 

 4. โครงการพันธกิจสัมพันธเพ่ือบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 
 1. โครงการอานออกเขียนไดเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน 

 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ 

(PLC) 

 3. โครงการยกระดับ ONET ใหไดรับมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 

 
 1. โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษท่ี 21 

 

 
 1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

 2. โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

 3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ สงเสริมคนดี รักษาคนเกง       

ปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาขาของแผนดิน 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบ

 

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
 

1. โครงการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีพันธกิจสำคัญในประเด็นยุทธศาสตร

ที ่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ  และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ 

มหาวิทยาลัยจึงดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ แกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนในชนบท เพื่อรวมกันศึกษาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถ

ดำรงอยูไดอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมายเพื่อใหคนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองไดอยางสมดุล

และมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริม      

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมคุณคาและมูลคา เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนใหมีความ เขมแข็ง ม่ันคง นำไปสู

การพึ่งพาตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน สงผลใหชุมชนหมูบานมีคุณภาพชีวิตและ

รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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  เปาหมาย 52 หมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบโมเดล( Model Project) 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 
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         กิจกรรม 

1. สำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานขอมูลในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว 

         ตัวช้ีวัด 

2. จำนวนหมูบานในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว ที่มีฐานขอมูลตำบลในการคัดเลือก

ชุมชนสำคัญเพ่ือใชในการพัฒนาทองถ่ิน ไมนอยกวา 52 หมูบาน 

          ผลการดำเนินงาน 

1. ไดฐานขอมูลของชุมชน  จังหวัดปทุมธานี 27 หมูบาน จำนวน 216 ครัวเรือน 

    จังหวัดสระแกว 25 หมูบาน จำนวน 4,327 ครัวเรือน 

 

          กิจกรรม 

ดานเศรษฐกิจ 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและตราสินคา 

กิจกรรมท่ี 2 : การสรางอาชีพและพัฒนาความรู 

ดานสุขภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนในพ้ืนท่ีกลางแจง 

กิจกรรมท่ี 2 : การรวมกลุมสมาคมผูสูงอายุและจัดตั้งจุดบริการดานสุขภาพในชุมชน 

ดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมท่ี 1 : การแปรรูปผลิตภัณฑจากขยะ  เพ่ือสรางรายได 

กิจกรรมท่ี 2 : การจัดตั้งธนาคารขยะ 

         ตัวช้ีวัด 

ดานเศรษฐกิจ 

1. จำนวนผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา 20 ผลิตภัณฑ    

2. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5 ตอเดือน 

ดานสุขภาพ 

1. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5 ของจำนวนประชากรในชุมชน 

2. มีการจัดตั้งกลุมสมาคมผูสูงอายุ อยางนอย 1 กลุม 

ดานสิ่งแวดลอม 

1. จำนวนผลิตภัณฑท่ีไดรับแปรรูป จำนวน  2 ผลิตภัณฑ     

2. มีการจัดตั้งธนาคารขยะ จำนวน 1 แหง 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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         ผลการดำเนินงาน 

ดานเศรษฐกิจ 

1. ผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนา จำนวน 46 ผลิตภัณฑ 

2. สรางอาชีพใหแกประชาชน จำนวน 8 อาชีพ 

ลำดับ หมูบาน 
การยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 

กลุมเปาหมาย ประเภท ผลิตภัณฑ 
1 ชุมชนหมูบานนครชัยมงคลวิลลา ตำบล

เทศบาลทาโขลง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - ซาลาเปา 
- วุนสมุนไพร 

13 คน 

2 ชุมชนนวนครหนาเมือง หมูท่ี 13 ตำบล
เทศบาลทาโขลง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - การประดิษฐดอกไมจัน 
-การผลติน้ำยา 
อเนกประสงคสำหรับใชใน
ครัวเรือน 

45 คน 

3 ชุมชนหมู 15 สามัคคี เทศบาลเมอืงทา
โขลง ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - ยาหมอง 
- พิมเสน 
- น้ำมันไพล 
- น้ำมันเหลือง 
- ดอกไมจัน 
- สเปรยตะไครหอม 
- น้ำยาลางจาน 
- สบูเหลว 

 

4 ชุมชนนวนครวิลลา-แฟลต หมูท่ี 10 ตำบล
คลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - แชมพูสมุนไพร 30 คน 

5 ชุมชนวัดคุณหญิงสมจีน หมูท่ี 14 ตำบล
คลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - เห็ดฟาง 
- เห็ดนางฟาภูฐาน  

16 คน 

6 ชุมชนหมู 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลมุ
แกว จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - เห็ดนางฟาภูฐาน 30 คน 

7 ชุมชนบานโนนสูง หมูท่ี 2 ตำบลโนน
หมากมุน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - เห็ดนางฟาภูฐาน 20 คน 

8 บานคลองบางโพธ์ิ หมูท่ี 4 ตำบลคูขวาง 
อำเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - เห็ดนางฟาภูฐาน 14 คน 

9 ชุมชนบานไรสามสี หมูท่ี 3 ตำบลวัง
สมบูรณ อำเภอวังสมบูรณ จังหวัด
สระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - การเพาะเหด็ 
- ลูกประคบสมุนไพร 

15 คน 

10 ชุมชนบานคลองถ้ำตะบัน หมูท่ี 8 ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - เห็ดสวรรค 10 คน 

11 ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง หมูท่ี 14 
ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - พวงมาลัยประดิษฐ 20 คน 
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ลำดับ หมูบาน 
การยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 

กลุมเปาหมาย ประเภท ผลิตภัณฑ 
12 บานคลองบางโพธ์ิ หมูท่ี 5 ตำบลคูขวาง 

อำเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี 
พัฒนากลุมอาชีพ - น้ำพริกปลาปน 20 คน 

13 หมู 7 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น 
จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - ปลาแผน 
- น้ำพริกปลาฟู 

12 คน 

14 ชุมชนบานหนองปรือ หมูท่ี 3 ตำบลตา
พระยา อำเภอทัพราช จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - แปรรูปผลิตภณัฑจาก
เกร็ดปลา 
- ขาวเกรียบเกรด็ปลา 
- ดอกไมประดิษฐจาก
เกร็ดปลา 

30 คน 

15 บานคลองบางหลวง หมูท่ี 6 ตำบลคูบาง
หลวง อำเภอลาดหลมุแกว จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - น้ำพริกเผาไขเค็ม 
- ไขเค็มดินสอพอง 
- ขาวปลอดภัย 

20 คน 

16 บานคลองบางหลวงไหวพระ หมูท่ี 11 
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - น้ำพริกปลายาง 
- น้ำกระเจี๊ยบ 
- พริกแกงตำมือ 

17 คน 

17 ชุมชนบานถาวรสามัคคี หมูท่ี 13 ตำบล
หนองมวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - น้ำพริก  23 คน 

18 ชุมชนบานคลองหมากนัด หมูท่ี 11 ตำบล
บานแกง อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - น้ำพริก 
- น้ำสมุนไพร 
- กลวยตาก 
- DIY เขงปลาทู 

20 คน 

19 ชุมชนบานหวยชัน หมูท่ี 3 ตำบลชองกุม 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - แปรรูปผลิตภณัฑจาก
ปลา 

20 คน 

20 ชุมชนบานคลองบางหลวง หมู 2 ตำบลคู
ขวาง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - พริกแกง 5 คน 

21 ชุมชนบานคลองบางหลวง หมู 1 ตำบลคู
ขวาง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - ปลูกพืชผักสมุนไพรและ
พืชผักสวนครัว 

10 คน 

22 ชุมชนหมูท่ี 4 ตำบลทุงมหาเจริญ อำเภอ
วังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - ปลูกพืชผักปลอดภยั 
- มูลไสเดือน 

10 คน 

23 ชุมชนบานทับพริก หมูท่ี 1 ตำบลทับพริก 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - ไสเดือนเพ่ือผลติปุย
อินทรีย 

10 คน 

24 ชุมชนบานโคกสามัคคี หมูท่ี 6 ตำบล
หนองมวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - กระเปาเสื่อกก 20 คน 

25 ชุมชนบานคลองสิบสาม หมูท่ี 3 ตำบลเขา
สามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - เสื่อกก 36 คน 

26 ชุมชนวัดพืชนิมิต หมูท่ี 20 ตำบลคลอง
หน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - ฮอรโมนไข 
- เตาฮวยมะพราวออน 

4 คน 
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ลำดับ หมูบาน 
การยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 

กลุมเปาหมาย ประเภท ผลิตภัณฑ 
27 หมูท่ี 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว 

จังหวัดปทุมธานี 
พัฒนากลุมอาชีพ -  

 

28 หมูท่ี 5 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว 
จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - กลวยฉาบ 4 คน 

29 บานคลองบางหลวง หมูท่ี 9 ตำบลคูบาง
หลวง อำเภอลาดหลมุแกว จังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - กลวยฉาบ 13 คน 

30 บานคลองเจา หมูท่ี 12 ตำบลคูบางหลวง 
อำเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - กลวยกวน 19 คน 

31 ชุมชนบานคลองระแหง หมู ที ่ 6 ตำบล
ระแหง อำเภอลาดหล ุมแก ว จ ังหวัด
ปทุมธานี 

พัฒนากลุมอาชีพ - เมี่ยงคำ 
- เกษตรอินทรีย 

10 คน 

32 ชุมชนบานคลองอาราง หมูที ่ 16 ตำบล
บานแกง อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - เกษตรอินทรีย 40 คน 

33 ชุมชนหมู ที ่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - มันเหน็บแปรรูป 15 คน 

34 ชุมชนหมู ที ่ 6 ตำบลคลองน้ำใส อำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - เลี้ยงกบ 
- เลี้ยงไกไข 

13 คน 

35 ชุมชนบานปางสีดา หมูท่ี 15 ตำบลทาแยก 
อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - เลี้ยงกบ 17 คน 

36 ชุมชนบานคลองน้ำเขียว หมูท่ี 7 ตำบลทา
แยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - ไมกวาดกานดอกหญา 15 คน 

37 ชุมชนบานแสง หมูท่ี 2 ตำบลทัพเสด็จ 
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - การเลี้ยงไหมอีรี่และการ
แปรรูปผลิตภณัฑจาก
ดักแด 

22 คน 

38 ชุมชนบานวังยาว หมูท่ี 3 ตำบลคลอง
หินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ - แปรรูปผาทอพ้ืนเมือง 20 คน 

39 ชุมชนบานหนองโกวิทย หมูท่ี 7 ตำบลเขา
สามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว 

พัฒนากลุมอาชีพ -  ผามัดยอม 5 คน 

 

ดานสุขภาพ 

1.  จัดตั้งกลุมสมาคมผูสูงอายุจำนวน 1 กลุม 

ลำดับ หมูบาน 
การยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 

กลุมเปาหมาย ประเภท ผลิตภัณฑ 
1 ชุมชนบานลาดหลุมเชี่ยว หมูท่ี 

1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุม
แกว จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนาดานสุขภาพ ก ิ จ ก ร ร ม ส  ง เ ส ริ ม
สุขภาพของผูสูงอายุ 

13 คน 
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ดานสิ่งแวดลอม 

1. ผลิตภัณฑท่ีไดรับการแปรรูปจากขยะ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ 

2. จัดตั้งธนาคารขยะได    จำนวน 1 แหง 

ลำดับ หมูบาน 
การยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 

กลุมเปาหมาย ประเภท ผลิตภัณฑ 
1 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน 

หมูที่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

พัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

ลดปญหาขยะใน
ชุมชน 

10 คน 

 

 

กิจกรรม 

1. ถอดบทเรียนกอนการดำเนินโครงการ 

2. ถอดบทเรียนระหวางการดำเนินโครงการ 

3. ถอดบทเรียนหลังการดำเนินโครงการ  

ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนบทความเลาเรื่อง ไมนอยกวา 50 เรื่อง 

ผลการดำเนินงาน 

อยูระหวางดำเนินการ 

 
1. ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

2. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ของประชากรในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

กิจกรรมปลายทาง 



การขับเคล่ือนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  ปงบประมาณ 2562 | 35 

 

 
 1. เริ่มตนจากเขาพบพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว เพื่อขอขอมูลหมูบาน      

ท่ีมีรายไดต่ำกวาเกณฑ 

2. สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการนำขอมูลหมูบานเปาหมายเสนอในท่ีประชุมคณบดี

สัญจรเพ่ือใหแตละคณะเลือกหมูบานเปาหมายท่ีจะรับผิดชอบ 

3. สำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการดำเนินการจัดประชุมระหวางคณะตางๆรวมกับ

ตัวแทนจังหวัดปทุมธานี เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการและทำความเขาใจรวมกัน 

 

 
 

 

 

การบูรณาการความรวมมือ 
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เสียงสะทอนผูรับบริการ 

 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการยกระดับสนิคาชุมชน OTOP 

 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ การพัฒนาทองถ่ิน 

โครงการยกระดับสินคาชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยผลิตภัณฑที่คัดสรรมาพัฒนาผลิตภัณฑ      

และพัฒนาบรรจุภัณฑ พิจารณาสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ คือกลุมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

เครื่องดื่ม และกลุมการแปรรูปสมุนไพรไทยเปนเครื่องสำอาง  โดยจังหวัดปทุมธานีมีการปลูกผลไม      

กลวย สม และตาล สวนจังหวัดสระแกวมีการปลูกพืชสมุนไพรเกือบทุกครัวเรือน จึงเปนที่มาของการ    

คัดสรรผลิตภัณฑทั้ง 8 ผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหม พรอมตอยอดการยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑใหสามารถจำหนายตลาดโมเดิรนเทรด กอใหเกิดการเพิ่มรายไดและกระจายรายได   

ในชุมชนทองถ่ิน เปนการเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอยางเขมแข็ง และยั่งยืน  

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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       กิจกรรม 

1. กลุ มเปาหมาย 2 กลุ ม คือ กลุ มผู ประกอบการจังหวัดปทุมธานีและกลุ มผู ประกอบการ         

จังหวัดสระแกว 

2. ผูประกอบการOTOP ท่ีข้ึนทะเบียนเรียบรอยแลวหรือมีใบสมัครลงทะเบียน 

3. ผูประกอบการมีความพรอมในทองถ่ินและเต็มใจท่ีจะเขารับการพัฒนา 

4. ผูประกอบการสามารถเขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ 

  

        ตัวช้ีวัด 

1. ปญหาของผลิตภัณฑท่ีผูประกอบตองการพัฒนา จำนวน 8 ปญหา  

 

         ผลการดำเนินงาน 

ศักยภาพของสินคาผลิตภัณฑชุมชน 2 จังหวัด ดังนี้ 

• ปทุมธานี จำนวน 4  ผลิตภัณฑ 

• สระแกว จำนวน  4  ผลิตภัณฑ 

 

 

พ้ืนท่ีดำเนินงาน 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

 

กิจกรรมตนทาง 



การขับเคล่ือนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  ปงบประมาณ 2562 | 40 

 

 

 

        กิจกรรม 

1. พัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละประเภทโดยใชองคความรู เทคโนโลยีหรือ

งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 

 

        ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาจากองคความรู เทคโนโลยี ผลงานวิจัย ที่อยูในสถาบัน 

จำนวน จำนวน 8 ผลิตภัณฑ 

         ผลการดำเนินงาน 

1. ผูประกอบการไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม จำนวน 8 ผลิตภัณฑ 

2. ผู ประกอบการมีความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมในการยกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มข้ึน 

จำนวน 8 กลุม 

3. ผูประกอบการไดแบบบรรจุภัณฑใหม จำนวน 8 ผลิตภัณฑ 

4. อาจารย และนักศึกษามีโครงการวิจัยจากปญหาจริงรวมพัฒนาผลิตภัณฑอยางนอย              

จำนวน 8 โครงการ 

 

 

 

        กิจกรรม 

1. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน หรือจัดหาผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาแบรนด 

บรรจุภัณฑเพ่ือพัฒนาแตละผลิตภัณฑ  

 

        ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาแบรนด บรรจุภัณฑ จำนวน 8 ผลิตภัณฑ 

 

         ผลการดำเนินงาน 

          1. ผลิตภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ จำนวน  8  ผลิตภัณฑ 

 2. ผูประกอบการมีความรูในการยกระดับผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน จำนวน 8 กลุม 

 3. นักศึกษามีโครงการวิจัยในการรวมพัฒนาผลิตภัณฑอยางนอยจำนวน 8  โครงการ 

  

 

กิจกรรมกลางทาง 

กิจกรรมปลายทาง 
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รายไดของประชาชนท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 15 เทียบกับรายไดกอนพัฒนา  

ผูประกอบการ OTOP ในจังหวัดปทุมธานีและสระแกว ไดรับการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ 

เพ่ิมคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผูประกอบการและผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 
 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

การบูรณาการความรวมมือ 
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ภาพกิจกรรม 
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3. โครงการบมเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 
สถานการณของสภาพปญหาเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมาย มีแนวโนมเพิ ่มจํานวน 

มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนที่อายุมากกวา 10 ป แตไมเกิน 15 ป สะทอนถึงการขาดการ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ฉะนั้นจึงมีความจำเปนเรงดวนในการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใน

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

แยกตามระดบั 

ปฐมวัย 1,156,522 บาท 

ประถมศึกษา 1,085,290 บาท 

มัธยมศึกษา 1,528,588 บาท 
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พ้ืนท่ีดำเนินงาน 
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       กิจกรรม 

1. วางแผนการจัดกิจกรรม/การผลิต/จัดหาสื่อ 

2. ประเมินคุณภาพของสื่อจากผูเชี่ยวชาญ 

3. การทดลองใชสื่อ 

        ตัวช้ีวัด 

1. คูมือแผนการจัดประสบการณฯ สำหรับครู จำนวน 3 ชุด  

2. สือ่การจัดกิจกรรมบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมฯสำหรบันักเรียน 3 ระดับ 

         ผลการดำเนินงาน 

ไดคูมือแผนการจัดประสบการณสำหรับครู สื่อการจัดกิจกรรมบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมฯ 

• ปฐมวัย 

• ประถมศึกษา 

• มัธยมศึกษา 

 

 

 

        กิจกรรม 

 อบรมคูมือแผนการจัดประสบการณสำหรับครู สือ่การจัดกิจกรรมบมเพาะคุณธรรมจริยธรรมฯ 

• ปฐมวัย 

• ประถมศึกษา 

• มัธยมศึกษา 

        ตัวช้ีวัด 

1.จำนวนครูเขารวม 62 คน 

2.การอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้ง (ปทุมฯ/สระแกว) 

3.โรงเรียนท่ีเขารวมจัดกิจกรรมจำนวน 31 โรงเรียน 

         ผลการดำเนินงาน 

อยูระหวางการดำเนินการ 

 

 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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        กิจกรรม 

1. การตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของครูและโรงเรียนเครือขาย 

2. จัดทำรายงานถอดบทเรียน และรายงานผลการดำเนินโครงการ 

        ตัวช้ีวัด 

1. รายงานการถอดบทเรียน จำนวน 6 เลม 3 ระดับ 

2. ประมวลผลและรายงานโครงการ จำนวน 3 เลม 

         ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางการดำเนินการ 

 

 
นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมมีพฤติกรรมการเปนพลเมืองดี รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

 

กิจกรรมปลายทาง 
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 ประสานงานกับโรงเรียน และประชุมวางแผนจัดทำส่ือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

           รูปแบบส่ือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณาการความรวมมือ 

ภาพกิจกรรม 
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4. โครงการพันธกิจสัมพันธเพ่ือบริหารจัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

 
ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง สงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ     

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแลง ซึ่งสงผลกระทบ   

ตอภาคเศรษฐกิจและหวงโซการผลิตภายในประเทศ 

         จังหวัดปทุมธานีเปนพื้นที่เขตชานเมืองที่มีศูนยกลางการคาอาหารที่สำคัญ โรงงานอุตสาหกรรม 

และการขยายตัวของท่ีอยูอาศัย ทำใหประชากรในพ้ืนท่ีมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย สงผลใหเกิด

ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมท้ังขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และอ่ืนๆ 

          ขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สำคัญมาก เพราะมีปริมาณมาก เกิดจากการขาดวินัยและความไมพรอม

ของระบบการจัดการขยะ ทั ้งรถเก็บขนขยะ จุดที ่ตั ้งรวบรวมขยะ การกำจัดขยะทั ้งฝงกลบและเผา     

ปญหาของขยะเมื่อลงไปในแหลงน้ำจะสงผลใหเกิดปญหาน้ำเนาเสีย และทัศนะไมดีตอผูพบเห็น หากนำ

ขยะมาเผาก็จะทำใหเกิดมลพิษทางอากาศเกิดเปนเขมาควัน และอนุภาคขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะเกิดปญหา

เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน

โดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอยท่ีเปนปญหาสำคัญเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของชุมชน 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 
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รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 
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         กิจกรรม 

สำรวจคุณภาพน้ำ ขยะและอากาศของชุมชน 

         ตัวช้ีวัด 

ฐานขอมูลคุณภาพน้ำขยะและอากาศของชุมชนจำนวน 1 ฐานขอมูล 

         ผลการดำเนินงาน 

สำรวจและติดตามปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• แหลงน้ำ คลองหนึ่ง 

• แหลงท้ิงขยะมูลฝอย 

• แหลงมลพิษทางอากาศ 

 

 

 

        กิจกรรม 

1. กิจกรรมการอบรมใหความรูและสรางความเขาใจและดำเนินกิจกรรมการลดขยะเก่ียวกับ  

การคัดแยกขยะ 

2. กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

        ตัวช้ีวัด 

1. เกิดกิจกรรมเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 

2. เกิดกิจกรรมการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

3. เกิดแผนงานระบบบริหารจัดการองครวมของเทศบาล 

         ผลการดำเนินงาน 

1. ผูเขาอบรมใหความรูและสรางความเขาใจและดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับลดขยะ และการคัดแยก

ขยะ จำนวน 500 คน ผูนำชุมชน ประชาชนท่ัวไป 200 คน นักเรียนนักศึกษา 300 คน 

2. มีครัวเรือนตนแบบในการจัดการแยกขยะและทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ครัวเรือน 

3. นักศึกษามีโครงการวิจัยในการรวมพัฒนาอยางนอย 3 โครงการ 

4. มีระบบริหารจดัการองครวมของเทศบาล จำนวน 3 แผนงาน 6 โครงการ 

 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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        กิจกรรม 

1. ประชุมเพ่ือหาแนวทางและมาตรการเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ  

2. กิจกรรมประชุมแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ิน 
 

        ตัวช้ีวัด 

1. เกิดแนวทางและมาตรการเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ 

2. เกิดแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ิน  
 

         ผลการดำเนินงาน 

        1.  แนวทางและมาตรการเพ่ือใหเกิดการลดปริมาณขยะ  

 2.  แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น สงเสริมการรวมกลุมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและการรวมลงทุนของภาคเอกชน 

 

 
1. เกิดการคัดแยกขยะในโรงเรียนและจำนวน 2 โรงเรียน 

2. เกิดครัวเรือนตนแบบในการจัดการแยกขยะและนำขยะมาใชประโยชนโดยทำน้ำหมักชีวภาพ

จำนวน 1 ชมุชน และบานเรือน 10 ครัวเรือน ณ ชมุชนนวนคร  วิลลา - แฟลต 2 

 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

กิจกรรมปลายทาง 
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การบูรณาการความรวมมือ 

เสียงสะทอนจากผูรับบริการ 
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อบรมใหความรูและสรางความเขาใจและดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับลดขยะ และการคัดแยกขยะ 

 

       การแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมมูลคา การทำน้ำหมักชีวภาพ การผลิตภัณฑ DIY 

 

การแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมมูลคา การทำน้ำหมักชีวภาพ โดยชุมชนและครัวเรือนตนแบบ 

 

ภาพกิจกรรม 
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      การสำรวจเสนทางการเก็บขนมูลฝอย 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
1. โครงการอานออกเขียนไดเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน 

 
ในการพัฒนาการเรียนรู ในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยเฉพาะทักษะอานออกเขียนได          

เปนความจำเปนพื้นฐานที ่จะเปนเครื่องมือในการเรียนรู จากการศึกษาปญหาของจังหวัดปทุมธานี       

และจังหวัดสระแกวพบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน การเขียน ในระดับที ่ตองพัฒนา 

โดยเฉพาะการอานไมออกเขียนไมคลอง โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาครูไมครบชั้น        

และขณะเดียวกันยังขาดนวัตกรรมที่ชวยในการอานและการเขียนของนักเรียน ดังนั้น จึงควรพัฒนา

นวัตกรรมการอานออกเขียนได โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน 

โรงเรียนและครูเพ่ือใหไดนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามโมเดล Model Project 
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       กิจกรรม 

1. ศึกษาสภาพปญหาท่ีโรงเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียน 

2. สรุปจำนวนโรงเรียนท่ีปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานและการเขียนต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

3. ดำเนินการออกแบบนวัตกรรมการอานออกเขียนได 

 

        ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนโรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี 20 โรงเรียน และจังหวัดสระแกว 20 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 

40 โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีขอเขารวมโครงการเพ่ิม 23 โรงเรียน 

2. จำนวนนวัตกรรมการเรียนรูท่ีออกแบบตามปญหาของพ้ืนท่ี 

 

         ผลการดำเนินงาน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

• ปทุมธานี จำนวน 100 คน  

(20 โรงเรียน) 

• สระแกว จำนวน 78 คน 

(20 โรงเรียน) 

• ไดทราบปญหากำหนดทางเลือกการแกไขปญหา 

• ไดแนวคิดทฤษฎีภูมิปญญานวัตกรรมท่ีเหมาะสม (ชุดฝกทักษะ “พ่ีอานคลองนองอานได”) 

 

 

        กิจกรรม 

 กิจกรรมรวมพัฒนานวัตกรรม ระหวาง ครู (สระแกว 20โรงเรียน/ ปทุมธานี 20 โรงเรียน) 

  – ผูเชี่ยวชาญ  

  – คณาจารย  

 

        ตัวช้ีวัด 

จำนวนชุดนวัตกรรม “พ่ีอานคลอง นองอานได จำนวน 7 เลม และคูมือ จำนวน 1 เลม 

 

 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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         ผลการดำเนินงาน 

จัดทำชุดนวัตกรรม “พ่ีอานคลอง นองอานได ประกอบดวย 1) บัวตูม จำนวน 4 เลม  2) บัวแยม 

จำนวน 2 เลม  3) บัวบาน จำนวน 1 เลม   และคูมือ จำนวน 1 เลม 

 

 

        กิจกรรม 

1. อบรมการใชนวัตกรรมใหกับครู จำนวน 40 โรงเรียน 

2. คณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการอานและการเขียน ติดตามนิเทศ      

แบบกัลยาณมิตร โรงเรียนเครือขายติดตามผลการใชนวัตกรรม 

  3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนนำขอมูลไปพัฒนานวัตกรรมตอไป  
 

        ตัวช้ีวัด 

รอยละของโรงเรียนที่นำนวัตกรรมไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อแกไขปญหา     

อานไมออกเขียนไมได รอยละ 90  
 

         ผลการดำเนินงาน 

1. อยูระหวางดำเนินการ แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได โรงเรียนท่ีสระแกวและปทุมธานี 

2. คณะครู คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ  รวมกันประเมินนวัตกรรม  

 

 
1. มีโรงเรียนเครือขาย เพ่ือแกไขปญหาอานไมออก เขียนไมได จำนวน 40 โรงเรียน ซ่ึงเปน

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดสระแกว จำนวน 20 โรงเรียน 

2. ไดนวัตกรรม ชุดฝกทักษะ “พ่ีอานคลอง นองอานได” แบงเปน 3 ระดับ ตามทักษะการใช

ภาษาของผูเรียน ดังนี้ 

• ระดับตน (บัวตูม) จำนวน 4 เลม        

• ระดับกลาง (บัวแยม) จำนวน 2 เลม 

• ระดบัสูง (บัวบาน) จำนวน 1 เลม       

• คูมือครู 1 เลม 

 

 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

กิจกรรมปลายทาง 
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จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

 

การบูรณาการความรวมมือ 
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 วิเคราะหปญหารวมกัน    

     

วางแผนรวมสรางนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

           นวัตกรรม อานไมออกเขียนไมได 

 

 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

วิชาชีพ (PLC) 

 
รูปแบบการพัฒนาครูในปจจุบันยังไมสอดคลองกับลักษณะการปฏิบัติงานจริงของครู ครูสวนใหญ

ตองทิ้งชั้นเรียนเพื่อเขารับการอบรมที่หนวยงานอื่นและเมื่อกลับโรงเรียนก็ไมสามารถนำความรูจากการ

อบรมมาใชพัฒนางานได จากการสอบถามครูผูสอนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว จำนวน 

200 คน พบวา ครูผูสอน รอยละ  100 ตองการยกระดับสมรรถนะดานการสอนของตนเอง ครูผูสอนสวน

ใหญรอยละ 74 ตองการพัฒนาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก ระบบพี่เลี้ยง ระบบชุมชนแหงการเรียนรู 

ระบบคลินิกครู ระบบเพื่อนชวยเพื่อน ระบบนิเทศออนไลน  ตามลำดับ ครูผูสอนรอยละ 14 ตองการ

อบรมที่หนวยงานอื่น ไดแก สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ มหาวิทยาลัย สถานที่เอกชน  ตามลำดับ 

ครูผูสอนรอยละ 12 ตองการอบรมระบบออนไลน ไดแก สอนงานออนไลน คอรสออนไลน  คลังเทคโนโลยี 

ตามลำดับ สาระที่ครูตองการ ไดแก การสรางและพัฒนานวัตกรรมแกปญหา/พัฒนาผูเรียน  การสอนให

สอดคลองตัวชี้วัด การแกปญหาผูเรียน การสรางสื่อที่สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน การวัดและ

ประเมินผล ตามลำดับ   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภตระหนักถึงการพัฒนา

ครูประจำการที่สอดคลองกับความตองการของครูจึงไดพัฒนาใหมีครูตนแบบในโรงเรียนสาธิตเพื่อเปนพ่ี

เลี้ยงและชวยเหลือการจัดการเรียนรูของครูในพ้ืนท่ีจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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       กิจกรรม 

กิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 วางแผน Planเตรียมการดำเนินงาน 

1. เขาใจพ้ืนท่ี : ลงพ้ืนท่ีรวบรวมขอมูลและรับสมัคร 

2. เขาถึงขอมูล : ศึกษา วิเคราะห บริบทและแนวคิด ทฤษฎี ประชุมจัดทำแผน / สรางหลักสูตร

พัฒนา / รวบรวมนวัตกรรมตนแบบ / สรางเครื่องมือ 

3. ประเมินความพรอม 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 
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กิจกรรมข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการพัฒนา Process for Development 

Chain 1. ระยะตนทาง  Workshop Training จำนวน 5 ร ุ นๆละ 200 คน รวม 1,000 คน      

ชวงเดือน มีนาคม - เมษายน 2562  

-  เรื่องเลา Small Successes Technique (SST) 

-  ผูเชี่ยวชาญ   

-  ระบบพ่ีเลี้ยง / ระบบ PLCs 

        ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความพรอม / ผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม 

         ผลการดำเนินงาน 

1. MOU. 70 สถานศึกษา 

2. Profile ครูและสถานศึกษา 50 แหงแผนงาน 70 เลม 

3. ทีมวิทยากรและคณะทำงาน 45 คน 

4. หลักสูตรอบรม 70 เลม 

5. นวัตกรรมตนแบบ 50 ชุด 

6. สื่อประกอบการอบรมเครื่องมือ 5 ชุด 
7. ผลสัมฤทธิ์หลังอบรมของครู คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทุกรุน 27.87 
8. ไดรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการทดลองตั้งวง PLCs 
9. ครูมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยโดยรวม 4.52 

 

 

        กิจกรรม 

กิจกรรมข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการพัฒนาProcess for Development 

Chain 2 ระยะกลางทาง Develop in School : (PLCs) 

-  Sharing and Learning Together  

-  Coaching and Mentoring in Schools 

-  ครั้งท่ี 1 Face To Face ท่ีสถานศึกษา ระหวาง 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62 

-  ครั้งท่ี 2 ออนไลน ระหวาง 1-10 ส.ค. 62 

 

        ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนครูท่ีสราง/ใชนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนรูดวยนวัตกรรมจำนวน

นวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพผานเกณฑ 

 

         ผลการดำเนินงาน 

อยูระหวางวิเคราะหขอมูล 

 

กิจกรรมกลางทาง 
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        กิจกรรม 

กิจกรรมข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการพัฒนาProcess for Development 

Chain 3 ระยะปลายทาง Showcase 

-  ครู ผูบริหารนำเสนอนวัตกรรม 

- ประชุมกลุมสะทอนคิด ถอดบทเรียน  ครั้งท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 3. ข้ันสรุปและสะทอนผล Post and Refection 

-  ประชุม ครู ผูบริหารถอดบทเรียน ครั้งท่ี 2 

-  อบรมการเขียนบทความ 

-  เขียนงานวิจัยโครงการ 
 

        ตัวช้ีวัด 

รอยละ 90 ของจำนวนครู - ผูบริหาร ท่ีจัดทำ บทความ E - Booklets 
 

         ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

กิจกรรมปลายทาง 
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หนวยงานภาครัฐ 

-  มหาวิทยาลัย                         -  กทม. 

-  องคการบริหารสวนทองถ่ิน        -  สพฐ. 

-  เทศบาล                               -  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

-  สวทช. 

หนวยงานภาคเอกชน 

-  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)      -  กลุมโรงงานอุตสาหกรรมนวนคร 

แนวทางความรวมมือในอนาคต 

-  การสนับสนุนงบประมาณ โอกาสใหครู ผูบริหารนำเสนอนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณาการความรวมมือ 

เสียงสะทอนจากผูรับบริการ 

Timeline 
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 การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

      การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

       การยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองครวมดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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3. โครงการยกระดับ ONET ใหไดรับมาตรฐานที่สงูข้ึน 

 
ตามที่ไดมีการกำหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ระดับชาติ O-NET (Ordinary 

National Education Test) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดประกาศผลคะแนน พบวา 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนที่ต่ำกวาเกณฑในรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ย 46.58 ภาษาอังกฤษ 

36.34 คณิตศาสตร 37.12 และวิทยาศาสตร 39.12 โดยเฉพาะจังหวัดสระแกวและปทุมธานี ท่ีอยูในพ้ืนท่ี

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ คณะครุศาสตรมีภารกิจหลักในการผลิต         

และพัฒนาครู จึงตองชวยใหโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนกวาเดิม 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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       กิจกรรม 

1. ศึกษาสภาพปญหาท่ีโรงเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ำกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

2. สรุปจำนวนโรงเรียนท่ีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ำกวาคาเฉลี่ย ระดับประเทศ 

3. ดำเนินการออกแบบนวัตกรรมท้ัง 4 วิชา 

 

        ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนโรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี 20 โรงเรียน และจังหวัดสระแกว 20 โรงเรียน  

รวมท้ังสิ้น 40 โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีขอเขารวมโครงการเพ่ิม 23 โรงเรียน 

2. ประเด็นปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET ต่ำกวา

คาเฉลี่ยระดับประเทศ 

3. จำนวนนวัตกรรมการเรียนรูท่ีออกแบบตามปญหาของพ้ืนท่ี 

 

         ผลการดำเนินงาน 

     1. ศึกษาปญหาของผลสัมฤทธิ์ O-NET   

        2. จังหวัด เพ่ือทราบสภาพปญหาท่ีเปนเหตุให  ผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำกวาคาเฉลี่ย ดังนี้ 

• ปทุมธานี จำนวน 31 โรงเรียน    

• สระแกว จำนวน 32 โรงเรียน 

      3. คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ออกแบบนวัตกรรม ท้ัง 4 วิชา 

 

 

 

        กิจกรรม 

1. จัดทำชุดนวัตกรรมการจัดการเรียนรูใน 4 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร  

วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ  

 2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือ Focus Group  

 3. ทดสอบนวัตกรรม หาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. ทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรูท้ัง 4 วิชา 

        ตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด ไดชุดนวัตกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนรูใน 4 วิชา ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร 

วิชาวิทยาศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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         ผลการดำเนินงาน 

   1. จัดทำนวัตกรรม 4 วิชา ไดแก  วิชาภาษาไทย   วิชาคณิตศาสตร  วิชาวิทยาศาสตร  

และวิชาภาษาอังกฤษ 

    2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนวัตกรรม การจัดสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญในวิชานั้น ท้ัง 4 วิชา 
 

 

 

        กิจกรรม 

1. อบรมการใชนวัตกรรมใหกับคร ูจำนวน 40 โรงเรียน 

2. คณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ออกนิเทศโรงเรียนเครือขาย 

ติดตามผลการใชนวัตกรรมท้ัง 4 วิชา  

   3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนนำขอมูลไปพัฒนานวัตกรรมตอไป  

        ตัวช้ีวัด 

1.จำนวนโรงเรียนท่ีนำนวัตกรรมไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ O-NET  

2. จำนวนโรงเรียนเครือขายท้ังจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว ไดรับการนิเทศติดตามจาก

คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ท้ัง 4 วิชา ไดรับการนิเทศไมต่ำกวา 2 ครั้ง 

3. จำนวนตัวแทนครูแตละโรงเรียนท้ัง 40 โรงเรียน เขารวมถอดบทเรียน จำนวน 40 คน 

4. บทสรุปจากการถอดบทเรียนหลงัใชนวัตกรรม 

         ผลการดำเนินงาน 

         1. โรงเรียนเปาหมาย 40 โรงเรียน นำนวตักรรมไปใชพัฒนา O-NET 

 2. ผลการใชนวัตกรรม 4 วิชา ของโรงเรียนเปาหมาย 

 3. ถอดบทเรียน 

 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของโรงเรียนใหสูงขึ้น เปาหมายคือคาเฉลี่ย O-NET 

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 3% จากปการศึกษา 2561   

     2. เปนแนวทางในดานการสอนฝกคิด ฝกแกปญหาทางวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชา

คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ใหกับครูผูสอน ซึ่งเปนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหทุก

โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET ใหสูงขึ้นอยางนอย 3% จากปการศึกษา 2561 ซึ่งอยู

ในชวงระหวางดำเนินการ 

 3. สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร สงผลใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ

มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร โดยดูผลคะแนน   

O-NET จากโรงเรียนเครือขายในปการศึกษา 2562 สูงข้ึนอยางนอย 3% 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

กิจกรรมปลายทาง 
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โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกว ประกอบดวย 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว และ จังหวัดปทุมธานี 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา จังหวัดสระแกว  

และจังหวัดปทุมธานี องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

3. หนวยงานเอกชน เชน บริษัททรูคอปเปอเรชั่น 

 

 

  
 

 

 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

การบูรณาการความรวมมือ 

เสียงสะทอนจากผูรับบริการ 
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      การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 

ที่มาของโครงการ 

 
ศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาเมื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อแรกเขาของนักศึกษา

พบวา นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไมผานเกณฑที ่มหาวิทยาลัยกำหนดรอยละ 99 .95 

มหาวิทยาลัยจึงไดกำหนดมาตรการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งระบบโดยใหศูนยภาษา 

งานศึกษาทั่วไป และหลักสูตรรวมมือกันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหไดตามเกณฑ รวมถึงใหบริการ และ

หนวยการดังกลาวทำหนาที่สนับสนุน  และใหบริการดานการสอนภาษา การจัดสอบ การฝกอบรม และ  

การแปล ตลอดจนการพัฒนาภาษาอังกฤษในเบื้องตน 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 



การขับเคล่ือนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  ปงบประมาณ 2562 | 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         กิจกรรม 

1. วางแผนและออกแบบกิจกรรม 

- ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

- ประชุมวางแผน  

- ออกแบบหลักสูตรอบรมและเกณฑการประเมิน 

- วิพากษหลักสูตรอบรมโดยผูทรงคุณวุฒิ 

2. จัดหา พัฒนาสื่อทรัพยากรและสรรหาวิทยากร 

- จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน และคูมือ ประกอบการสอน 

- กำหนดคุณสมบัติผู สอน ทาบทามจัดหาและจัดประชุมผู สอนจากคณะตางๆ และจาก  

ภายนอก 

3. งบประมาณ 

- กำหนดจำนวนกลุ มเปาหมายของแตละคณะ และจัดสรรงบประมาณตามจำนวนกลุม      

และจำนวนนักศึกษา 

 

          ตัวช้ีวัด 

1. นักศึกษา รอยละ 90 มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

2. นักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรี รอยละ 85 มีผลทดสอบ 

ตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแตระดับ B1 ข้ึนไป 

 

 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

ร้อยละผลสาํเรจ็ของโมเดล 

87.5% 71.20% 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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         ผลการดำเนินงาน 

1. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่สอดคลองระดับ CEFR (A2-B2) จำนวน 4 หลักสูตรหลัก       

และเกณฑการประเมินแตละหลักสูตร 

2. เอกสารประกอบการจัดอบรมสำหรับครูผูสอนและเอกสารประกอบการเรียนสำหรบันักศึกษา 

 

 

        กิจกรรม 

1. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR (ระดับB1 ข้ึนไป)  

2. การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR (ระดับB2 ข้ึนไป) ใหกับนักศึกษา 

คณะครุศาสตร 

3.จัดสอบและสรุปผลสอบVRU-TEPของนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนจบการศึกษา ปการศึกษา 

2561 

        ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีรับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR (ระดับ B1 ข้ึนไป) 

2. จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตรท่ีรับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR (ระดับ

B2 ข้ึนไป) 

3.รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีมีผลสอบตามเกณฑความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ CEFR (B1) หรือเทียบเทา 

         ผลการดำเนินงาน 

1. นักศึกษาที่รับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบCEFR (ระดับ B1 ขึ้นไป) นักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปสุดทายจำนวนทั้งหมด 3,918 คน นักศึกษาที่มีผลสอบตามเกณฑนักศึกษาที่มีผลคะแนน 

CEFR ระดับ B1 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 70.37 

2. นักศึกษาคณะครุศาสตรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ B2 ข้ึนไป) มีจำนวน 666 

คน นักศึกษาท่ีมีผลคะแนน CEFR ระดับ B2 ข้ึนไป ติดเปนรอยละ 58.80 

3. จัดสอบและสรุปผลสอบ VRU-TEP ของนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนจบการศึกษา ปการศึกษา 

2561 

 

 

        กิจกรรม 

1. Level up LC English Camp / 18 กลุม 

2. เสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น English Communication skills Sharpener1,2/30 กลุม 

3. Communicative English in the 21st Century / 52กลุม  

4. Academic Reading & Writing / 53กลุม 

5. Effective English Communication for Careers/ 39กลุม 

กิจกรรมกลางทาง 

กิจกรรมปลายทาง 
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6. Activating Communication Skills in English Camp/16กลุม 

7. TOEIC Boot Camp / 55กลุม 

8. Standard English Test Breakthrough / 6กลุม 

9. ทักษะการสอน นกัศึกษาคณะครุศาสตร / 2กลุม 

10. เสริมทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ / 4กลุม 

11. โครงการจัดหาสื่อทรัพยากร       

12. โครงการทดสอบวัดความสามารถทางภาษา  

13. โครงการบริหารงานและติดตามประเมินผล 

 

        ตัวช้ีวัด 

1. รอยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขารวมกิจกรรม 18 กลุม +30 กลุม 

2. นักศึกษาชั ้นปท่ี 1 ไดพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR       

ตามเกณฑท่ีกำหนด A2 

3. รอยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 เขารวมกิจกรรม 52กลุม + 53 กลุม 

4. นักศึกษาชั ้นปท่ี 2 ไดพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR        

ตามเกณฑท่ีกำหนด A2-B1 

5. รอยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 เขารวมกิจกรรม 39 กลุม + 16 กลุม 

6. นักศึกษาชั ้นปท่ี 3 ไดพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR       

ตามเกณฑท่ีกำหนด B1 

7. รอยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เขารวมกิจกรรม 55 กลุม + 6 กลุม 

8. นักศึกษาชั ้นปที ่ 4 ไดพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR       

ตามเกณฑท่ีกำหนด B2 

9. รอยละ 80 ของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 2 กลุม 

10. นักศึกษาไดพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษดานทักษะการสอนเพ่ิมข้ึน 

11. รอยละ 80 ของนักศึกษา เขารวมกิจกรรม 4 กลุม 

12. รายงานสรุปผลโครงการ 1 เลม 

13. รอยละ 90 ของความสำเร็จการเบิกจายงบประมาณตามแผน 

         ผลการดำเนินงาน 

 อยูระหวางการดำเนินการ 
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จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

เสียงสะทอนจากผูรับบริการ 
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       วิพากษหลักสูตร 

 

 

 

 

 

      ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

      ประชุมกำหนดเกณฑสรรหาผูสอนจากคณะ 

 

 

 

 

 

 

      ประชุมชี้แจงแนวการสอนสำหรับผูสอนจากคณะตางๆ 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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      ประชุมการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานไตรมาสท่ี1-2 

 

 

 

 

 

 

 

     ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจายงบประมาณและนโยบายการจัดหาผูสอนจากภายนอก 
 

    

       English Communication in the 21st Century Course       
 

  
 

      English  Academic  Reading  and  Writing Course 

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

คณะมนุษยศาสตร ฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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      Effective English Communication for Careers Course 

 

 

 

 

 

 

      TOEIC BOOT CAMP 

 

 

 

 

 

      English Camp (Level up) 

 

 

คณะมนุษยศาสตรฯ คณะสาธารณสุขศาสตร คณะครุศาสตร ์

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ศูนยฯสระแกว คณะครุศาสตร 
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      English Camp (Activating Communication Skills) 

 

      English Communication skills Sharpener1,2 

 

 

 

 

 

       Standard English Test Breakthrough Course 
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       ทักษะการสอน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

 กิจกรรมที่ 1 ระบบฐานขอมูลบุคลากร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิต  

ซึ่งมีบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุด บุคลากรเปนศูนยกลางของกิจกรรมและผลงานของสถาบัน 

ดังนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี จึงเปนระบบสารสนเทศท่ีสำคัญอยางยิ่งสำหรับสถาบัน แตปจจุบัน

สถาบันยังไมมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดังกลาว การทำธุรกรรมดานบุคลากรสวนใหญยังทำเปน

เอกสาร ตรวจสอบและเดินเอกสารดวยคนตลอดกระบวนการทำงาน โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อใหการ

บริหารงาน ดานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรงานบุคคล

ใหมีความสมบูรณและรองรับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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        กิจกรรม 

1. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ประชุมคณะกรรมเพ่ือหารือเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

        ตัวช้ีวัด 

ขอสรุปความตองการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ฉบับ 

         ผลการดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

2. ประชุมคณะกรรมเพ่ือหารือเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

 

        กิจกรรม 

1. จัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.  ดำเนินการจัดหาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประชุมรวมผูพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและติดตั้งระบบ 

        ตัวช้ีวัด 

ท้ัง 3 กิจกรรมอยูระหวางดำเนินการ 

         ผลการดำเนินงาน 

1. รอยละของความสำเร็จตามแผน รอยละ 40 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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        กิจกรรม 

  1.  สำรวจความพึงพอตอการใชงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

        ตัวช้ีวัด 

1. ระดบัความพึงพอใจตอการใชงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อยูในระดับท่ี 4.5-5 

2. มีระบบสารสนเทศดานการตัดสินใจของผูบริหารในงานดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงาน

บุคคล อยางนอย 1 โมดูล 

3. ระบบมีความเชื่อมโยงขอมูลมากกวา 5 หนวยงาน 

         ผลการดำเนินงาน 

ท้ัง 3 กิจกรรมอยูระหวางการดำเนินงาน 
 

 
1. บุคลากรและผู บร ิหารสามารถเขาถึงขอมูลที ่กำหนดสิทธิ ์ในการเขาถึงได จากทุกท่ี             

แบบเรียลไทม ผานระบบอินเทอรเน็ต เชน การเช็คขอมูลเงินเดือน สวัสดิการ การดำรงตำแหนงบริหาร 

การอัพเดทขอมูลสวนตัว ขอมูลยอนหลังการรับตำแหนง ฯลฯ  

2. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีความเชื่อมโยงกันกับหนวยงาน ภายในและหนวยงานภายนอก 

เชน การเชื่อมตอฐานขอมูลสวนตัว ฐานขอมูลการศึกษา ฐานขอมูลประวัติอาชญากรรม ขอมูลเพ่ือทำบัตร

ประจำตัวพนักงานกับธนาคาร และสำนักวิทยบริการ 

3. ชวยลดการทำธุรกรรมดานบุคลากร เชน การยื่นลาออนไลน การขอหนังสือรับรองผานระบบ 

การขอขอมูลสวนตัว การเตือนสิ้นสุดสัญญาจาง การตรวจสอบขอมูลประวัติอาชญากรรม  ตรวจสอบ

ขอมูลคุณวุฒิ ฯลฯ 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 
 

กิจกรรมปลายทาง 
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1. ความเชื่อมโยงของขอมูลระวางมหาวิทยาลัยกับธนาคารเก่ียวกับการชำระเงิน  

     และบัตรประจำตัวพนักงาน  เชน บัตรพนักงานเปนระบบ ATM การชำระคาน้ำ คาไฟ คาบานพัก 

     ขอความแจงเงินเดือน ขอความการหักคาสวัสดิการ อ่ืนๆ 

2. ความเชื่อมโยงขอมูลกับกรมการปกครอง เก่ียวกับฐานขอมูลสวนตัว เพ่ือความถูกตอง 

      และการนำไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ  

3. ความเชื่อมโยงกับหนวยงานภายใน เชน บัตรประจำตัวพนักงานสามารถเขาใชงานศูนยอาหาร 

     และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณาการความรวมมือ 
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กิจกรรม 2 พัฒนาระบบเครือขาย 

 
เนื่องจากในบริเวณ อาคาร 100 ป ชั้น 1-5 หนาอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารศูนย

วิทยาศาสตร อาคารกิจกรรมคณะครุศาสตร โรงอาหาร และศาลาเขียว การใหบริการเครือขายไรสาย   

(Wi-Fi) ยังไมทั่วถึง จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือขายขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มการใหบริการเครือขาย

ไร สายแกน ักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร ็ว ทั ่วถึง                 

เกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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          กิจกรรม 

สำรวจพ้ืนท่ีในการติดตั้ง 

          ตัวช้ีวัด 

กำหนดจุดท่ีเหมาะสมในการติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wifi) จำนวน 1 ระบบ (30 จุด) 

          ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการสำรวจพ้ืนท่ีในการติดตั้ง จำนวน 30 จุด บริเวณ อาคาร 100 ปฯ ชั้น 1-5 หนาอาคาร

เทคโนโลยีการเกษตร อาคารศูนยวิทยาศาสตร อาคารกิจกรรมคณะครุศาสตร โรงอาหาร และศาลาเขียว 

ซึ ่งสามารถรองรับการใชงานไมต่ำกวา 256 อุปกรณตอ1 จุด ความเร็วในการเชื ่อมตอไมนอยกวา         

300 Mbps 

 

 

          กิจกรรม 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกำหนด TOR 

2. ประกาศการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

          ตัวช้ีวัด 

สามารถติดตั้งระบบไดภายในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 

         ผลการดำเนินงาน 

นำผลจากการสำรวจ จำนวนจุดท่ีติดตั้ง มากำหนด TOR 

 

 

          กิจกรรม 

   ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 

          ตัวช้ีวัด 

ความพึงพอใจในการใชระบบ ไมต่ำกวารอยละ 3.51  

         ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางการดำเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจาง ครั้งท่ี 2  

 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 

กิจกรรมปลายทาง 
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มีจุดกระจายสัญญาณเครือขายไรสายท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนแหลงคนควา และการเชื่อมองคความรู

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริการสูชุมชนทองถ่ิน รองรับผูใชงาน จุดละไมต่ำกวา 256-500 อุปกรณ 

 

 

 

 
 มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการขอความรวมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด เพื่อเพ่ิม

ความเร็วของระบบเครือขาย และใชเปนระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย รวมกับการใชระบบ

เครือขายของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

การบูรณาการความรวมมือ 
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       จุดท่ี 1 หนาอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถรองรับ

การใชงาน ไมต่ำวา 256 อุปกรณ 

 

 

 

      จุดท่ี 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร สามารถรองรับการใช

งาน ไมต่ำวา 256 อุปกรณ 

 

 

 

      จุดท่ี 3 อาคารศูนยวิทยาศาสตร สามารถรองรับการใชงาน ไมต่ำวา 

256 อุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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2. โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการสงเสริมนำเกณฑ EdPEx      

มาใชในการพัฒนาองคกร  ตั้งแตป พ.ศ. 2558  จนถึงปจจุบัน จากการดำเนินงานดังกลาว พบวาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยยังขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการองคกร ขาดการทำงานอยางเปนระบบ     

ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ขาดการบูรณาการของสวนตางๆ ในการขับเคลื่อนใหองคกรไปสูเปาหมาย

และวิสัยทัศนท่ีตั้งไว โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ จึงเปนโครงการท่ีจะ

ชวยปรับปรุงระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย ที่มุ งไปในทิศทางเดียวกัน และเปนกลไกขับเคลื ่อน

มหาวิทยาลัยเพ่ือนำไปสูความเปนเลิศท่ียั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

รูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 

ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการดำเนินงาน (Model Project) 
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       กิจกรรม 

สนับสนุนและเตรียมความพรอมใหทุกหนวยงานมีการดำเนินงานตามเกณฑ EdPEx โดยจัดอบรม

ใหความรูเกี่ยวกับการนำเกณฑ EdPEx เพื่อนำมาใชเปนเครื่องมือยกระดับคุณภาพของหนวยงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

        ตัวช้ีวัด 

รอยละของกิจกรรมท่ีมีการสนับสนุนและเตรียมความพรอมใหทุกหนวยงานมีการดำเนินงานตาม

เกณฑ EdPEx ไมนอยกวารอยละ 80  

 

         ผลการดำเนินงาน 

1. อบรมเกณฑ EdPEx เมื ่อวันที่ 22-23 พ.ย.61 ณ หองประชุมราชพฤกษ โดยสรางความรู    

ความเขาใจในเกณฑ EdPEx ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงแบงการอบรมออกเปน 2 รุน คือ รุนท่ี 1 

สำหรับสายวิชาการ และรุนท่ี 2 สำหรับสายสนับสนุน มีผูเขารวมโครงการจำนวนท้ังสิ้น 87 คน 

2. แลกเปลี่ยนประสบการณการดำเนินงานดาน EdPEx กับหนวยงานภายนอก 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 

11 มี.ค.62 ณ หองประชุมสภา โดยมีผู บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ            

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนท้ังสิ้น 18 คน รวมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานดาน EdPEx 

3. อบรมการเขียนโครงรางองคกร ระดับคณะ เมื่อวันที่ 13-14 พ.ค.62 ณ หองประชุมนิโลตบล 

โดยใหทุกคณะจัดทำโครงรางองคกรของตนเองและนำไปใชการวิเคราะหจัดทำแผนของหนวยงานตนเอง 

4. การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทาง EdPEx เมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย.62    

ณ หองประชุมศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยทุกคณะไดมีการประเมินตนเอง และวิเคราะห OFI          

เพ่ือนำมาจัดเปนแผนพัฒนาองคกรในปถัดป  

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใหบริการ One Stop Service เม่ือวันท่ี 31 พ.ค. 62–2 มิ.ย. 

62 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด จ.นนทบุรี โดยการพัฒนาเสริมสรางบุคลิกภาพ และสราง

ความเขาใจในงานบริการ ใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบไป

ดวยบุคลากรของหนวยงานที่ตองไปปฏิบัติหนาที่ ณ ศูนย One Stop Service ของมหาวิทยาลัย จำนวน 

11 คน 

6. อบรมเครื่องมือบริหารบุคลากรดวย OKRs เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 ณ หองประชุมราชนครินทร 

โดยสรางความรู ความเขาใจในการนำ OKRs มาใชในการบริหารงานของหนวยงานใหสอดคลองกับ

แผนงาน เพ่ือใหประเมินผลงานบุคลากรไดอยางมีประประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 
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        กิจกรรม 

1. พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน EdPEx เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ 

2. พัฒนาระบบหรือโมเดลในการทำงานตามเกณฑ EdPEx  

หมวดท่ี 3 ลูกคา   

หมวดท่ี 4 การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู 

หมวดท่ี 5 บุคลากร 

หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 

        ตัวช้ีวัด 

มหาวิทยาลัยมีโมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx จำนวน  4 โมเดล คือ 

หมวดท่ี 3 ลูกคา   

หมวดท่ี 4 การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู 

หมวดท่ี 5 บุคลากร 

หมวดท่ี 6 ระบบปฏิบัติการ 

         ผลการดำเนินงาน 

1. มีการแตงตั้งคณะทำงาน EdPEx ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ ดังนี้ 

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ EdPEx 

- คณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx  

และนำไปพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความเชี่ยวชาญดาน EdPEx โดยจัดฝกอบรมใหความรู ตลอดจน

สงไปฝกอบรมจากสถาบนัท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน EdPEx เพ่ือใหสามารถแนะนำและสงเสริมใหหนวยงาน

ภายใน นำเกณฑ EdPEx มาขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศได 

2. พัฒนาและออกแบบระบบงานสูความเปนเลิศใหกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยการ

อบรมใหความรู เพื่อใหผูเขารวมมีความรูเกี่ยวกับระบบงาน สามารถการวิเคราะหและออกแบบกระบวน

ทำงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือวันท่ี 5-6 ก.พ. 62 ณ หองประชุมราชพฤกษ 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx ระดมสมองรวมกันสราง

โมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx และเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับโมเดลมารวมวิเคราะหเพื่อสราง

โมเดล จำนวน 4 โมเดล คือ 1. โมเดลลูกคา 2.โมเดลการวัดวิเคราะหจัดการความรู 3. โมเดลบุคลากร     

4. โมเดลระบบปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมราชพฤกษ 

 

 

 

กิจกรรมกลางทาง 
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        กิจกรรม 

สงเสริมใหทุกหนวยงานมีการทำงานตามโมเดล EdPEx และนำไปใชในการปฏิบ ัต ิงาน            

เพื ่อปรับปรุงคุณภาพองคกรใหมีประสิทธ ิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกันบรรลุตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  

 

        ตัวช้ีวัด 

รอยของหนวยงานท่ีนำโมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx ไปใชในการปฏิบัติงาน ไมนอยกวา

รอยละ 80 

 

         ผลการดำเนินงาน 

         อยูระหวางดำเนินการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมวิพากษ

โมเดล โดยเชิญผู  เชี่ยวชาญดาน EdPEx มาวิพากษใหข อเสนอแนะปรับปรุงโมเดลเพื ่อเสนอให

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ หลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมถายทอดโมเดลการ

ทำงาน EdPEx ใหหนวยงานภายในนำไปใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

กิจกรรมปลายทาง 

EEdPEx200 
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 มีการจัดกิจกรรมการเขียนโครงราง

องค กร โดยเช ิญมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ       

เทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปนคู

เปรียบเทียบดานการศึกษา วิจัย และบริการ

วิชาการ เพ่ือนำผลการเปรียบเทียบ มาใชใน

การเขียนโครงรางองคกรเพื่อนำมาปรับปรุง

คุณภาพองคกรของตนเองเพ่ือมุงสูความเปน

เลิศตอไป 

 
        โครงการอบรมเกณฑ EdPEx  ระดับคณะ วันท่ี 22-23 พ.ย.61 ณ หองประชุมราชพฤกษ 

 

 

 

 

 

 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

การบูรณาการความรวมมือ 

ภาพกิจกรรม 



การขับเคล่ือนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ  ปงบประมาณ 2562 | 101 

 

      โครงการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ EdPEx วันท่ี 4 ธ.ค. 61 ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

      โครงการพัฒนาและออกแบบระบบงานสูความเปนเลิศ วันท่ี 5-6  ก.พ. 62 และ วันท่ี 27 มี.ค. 62  

      ณ หองประชุมราชพฤกษ 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานลูกคา วันท่ี 6 มี.ค. 62 ณ หองประชุมอนุรักษพันธุกรรมพืช 
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      โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงานดานเกณฑ EdPEx  ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

      วไลยอลงกรณฯ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันท่ี 11 มี.ค. 62 ณ หองประชุมสภา 

 

 

 

 

 

 

     โครงการอบรมการเขียนโครงรางองคกร ระดับคณะ วันท่ี 13-14 พ.ค. 62 ณ ศูนยฝกประสบการณ 

     วชิาชีพ 

 

 

 

 

 

 

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใหบริการ One Stop Serv ice วนัท่ี 31 พ.ค.62 –           

      2 มิ.ย.62  ณ โรงแรมบัดดี โอเรียนทอล จ.นนทบุรี 
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      โครงการอบรมเครื่องมือบริหารดานบุคลากร ดวย OKRs  วันท่ี 18 มิ.ย.62 ณ หองประชุมราช 

      นครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      โครงการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตาม EdPEx  วันท่ี 25-26 มิ.ย.62 หองประชุม 

      อนุรักษพันธุกรรมพืช 
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3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธภิาพ สงเสริมคนดี รักษา     

คนเกง ปลูกจติสำนึกคนของพระราชาขาของแผนดิน 

 
เนื ่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเปนคนของพระราชาขาของแผนดิน และเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะของบุคลกรใหมีความรู ความสามารถ จริยธรรมคุณธรรม รวมทั้งสรางความผูกพัน 

กับมหาวิทยาลัย งานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพจึงจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรพัฒนา

จริยธรรม และหลักสูตร  Active Learningใหบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาใหบุคลากรสายวิชาการมี

สมรรถนะในการทำงาน และจัดอบรมหลักสูตรคิดดีจากภายในสดใสสูภายนอก หลักสูตรการแบงปน    

องคความรู และหลักสูตรการทำงานเชิงรุกใหบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน  

 รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรการสรางทีมเวิรคและ service mind ใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเพ่ือสรางความผูกพันละรักษาบุคลากรใหทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

Model Project 
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       กิจกรรม 

นำยุทธศาสตรท้ัง 3 ขอของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะหและนำมาประยุกตในการจัดทำหลักสูตรการ
อบรม ยุทธศาสตรที ่เล ือก คือ ขอ1.การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู เช ิงผลิตภาพ
(Productive learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอ2.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน  
และขอท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ มีธรรมาภิบาล 

 

        ตัวช้ีวัด 

1. มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยในการสรางคนดี คนเกง 
2. มีผูสมัครเขารวมอบรม รวมท้ังสิ้น 200 คน 

 

         ผลการดำเนินงาน 

1. มีหลักสูตรอบรมแบงออกเปน 3 กลุม 

• สายวิชาการ 
• สายสนับสนุน 

• สายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. มีผูสมัครเขารวมอบรมตามเปาหมาย  จำนวน 133 คน  

ผลการดำเนินงานตามโมเดล Model Project 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 
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        กิจกรรม 

- จัดโครงการอบรมสำหรับสายวิชาการจำนวน 4 เรื่อง คือ 
1. เรื่องจิตอาสากับการรับใชสังคม 
2. เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของบุคลากร 
3. เรื่องการพัฒนาความรวมมือเพ่ือการดำเนินการจิตอาสาและพันธกิจสัมพันธ 
4. เรื่องการประยุกตใช Active learning ดวย collaborative กับกลุมGE VRU   

- จัดโครงการอบรมสำหรับสายสนับสนุน จำนวน 3 เรื่อง คือ  
1. คิดดีจากภายใน สรางความสดใสสูภายนอก  
2. การแบงปนองคความรูภายในองคกร  
3. แนวทางการทำงานเชิงรุก  

- จัดโครงการอบรมสำหรับสายวิชาการและสายสนบัสนุน จำนวน 2 เรื่อง คือ  
1. Team work  
2. Service mind 

        ตัวช้ีวัด 

มีจำนวนผูเขาอบรม รวม 200 คน 

         ผลการดำเนินงาน 

 1. มีผูเขาอบรม ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 จนถึง เดือนมิถุนายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 133 คน   
คิดเปนรอยละ 66.50 

2.บุคลากรมีความรู ความเขาใจอยูในระดับ4.38 (จากคะแนน 5) และมีการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนหลังการอบรมจากแบบประเมินการสังเกตการณ  
 

 

 

          กิจกรรม 

บุคลากรนำความรูท่ีไดจากการอบรมมาพัฒนาใชกับการปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคกร 

         ตัวช้ีวัด 

- บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการอบรม ไมต่ำกวารอยละ 3.51 

- บุคลากรมีการนำความรูไปใชกับหนวยงาน และมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง จำนวนไมต่ำกวา
รอยละ 70 ของจำนวนผูเขาอบรม 

         ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรมีความรู ความเขาใจ คิดเปนรอยละ 4.38 (เนื่องจากผลท่ีสมบูรณยังไมเรียบรอยอยู
ระหวางการจัดโครงการบางสวน ทำใหตองใชตัวเลขกลางน้ำ) 

2. บุคลากรสามารถนำความรูไปใชในองคกร และมีการพัฒนาตนเองอยูตอเนื่อง 

กิจกรรมกลางทาง 

กิจกรรมปลายทาง 
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1. ดานการอบรม 

จากแบบสอบถามหลังการเขารับการอบรม  
1. วิทยากรบรรยายดีสามารถนำความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
ประจำได 
2. วิทยากร อธิบาย กระชับไดใจความ และมีแนวคิดมุมมองใหมๆมาใหเราได มองในสิ่งใหมๆ 
เนื้อหา มีความเขาใจมากข้ึนกอนการอบรม 

2. ดานความรูความเขาใจ 
บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาสาระท่ีอบรม โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของ
เนื้อหาความรูได จากการทำแบบประเมินในดานความรูความเขาใจ 

3. ดานการนำไปใช 
บุคลากรสามารถนำความรูจากการอบรมไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน และนำไปใหคำปรึกษา
แกเพ่ือนรวมงานไดจากการถายทอดประสบการณจากการอบรม ซ่ึงถูกสำรวจจากการทำแบบ
สังเกตการณ 

4. ดานความพึงพอใจ 
หลังจากการอบรมบุคลากรไดทำแบบประเมินในดานความพึงพอใจของการจัดอบรม พบวาพึง
พอใจในดานรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาการอบรม (เนนรปูแบบการจัดอบรมเปน
การบรรยายผสมกับการทำWorkshop และ Activities) 

 

 

 
 

 

 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 
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โครงการอบรมสำหรับสายวิชาการ 

1.1 เรื่อง จิตอาสากับการรับใชสังคม 

1.2 เรื่อง พัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร 

1.3 เรื่อง พัฒนาความรวมมือเพ่ือการดำเนินการ จิตอาสาและพันธกิจสมัพันธ                                                      

1.4 เรื่อง การประยุกตใช Active learning ดวย collaborative กับกลุมGE VRU 

โครงการอบรมสำหรับสายสนับสนุน 

รุนที่ 1 และรุนที่ 2 อบรม เรื ่อง คิดดีจากภายใน สรางความสดใสสูภายนอก / การแบงปน      

องคความรูภายในองคกร และแนวทางการทำงานเชิงรุก 

โครงการอบรมสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน 

อบรมในเรื่องของ Teamwork และ Service mind 

 

   

   

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอ่ืนๆ ตามพันธกจิ 

โครงการสระแกวเมืองแหงความสุขดวยวิถีพอเพียง 

กิจกรรมพัฒนาศูนยการเรียนรูสระแกว 4 ดี วิถีพอเพียง 

 
จังหวัดสระแกว มีนโยบายพัฒนา “สระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง”          

(Sa Kaeo Happiness Model) โดยใหประชาชนเปนศูนยกลางสรางความสุข ดวยการเปนคนดี สุขภาพดี 

สิ่งแวดลอมดี และรายไดดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชหลักทฤษฎีการขับเคลื่อนแบบสามเห

ลี้ยมเขื้อยนภูเขา คือ (1) การใชองคความรูหรือวิชาการโดยภาคราชการและภาควิชาการ (2) การใชพลัง

ประชาสังคม ที่เปนภาคีตางๆ ไดแก บาน วัด โรงเรียน สถานีอามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ  (3) การกำหนดเปนนโยบายสาธารณะระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กระบวนการทำงาน   ที่ตองเนนการบูรณาการงาน คน และการจัดการรวมกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล 

ยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะท่ีเปนภาคีภาควิชาการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว ตามแนวคิดการ

ขับเคลื่อนแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่กลาวมาแลวขางตน จึงตองการที่จะรวมขับเคลื่อนนโยบาย 

“สระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง” (Sa Kaeo Happiness Model) ผานรูปแบบของ

ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสราง  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน นอกจากนั้นยังสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาใน

เชิงพื้นที่อีกดวย การดำเนินการดังกลาวนั้นมีความสอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยฯ (2560 - 2564) โดยมีกลุมเปาหมาย ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ อยางนอย

อำเภอละ 1 ชมุชน ชุมชนละ 100 คน ในจังหวัดสระแกว 

 

 

ท่ีมาของโครงการ 

Model Project 
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ผลการดำเนินงานตามโมเดล Model Project 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 
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         กิจกรรม 

1. กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ วัสดุ ประจำศูนยการเรียนรู 

2. กิจกรรมประชุมเครือขายและจัดทำแผนระยะยาวเพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูสระแกว 4 ดี วิถี

พอเพียง 

         ตัวช้ีวัด 

1. ศูนยการเรียนรู 4 ดี วิถีพอเพียง เปนแหลงรวมองคความรูและแบบอยางที่ดีในการพัฒนา

ภายใตโครงการฯ 

2. เกิดแผนหรือแนวปฏิบัติรวมกันของเครือขายฯ ท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว 

         ผลการดำเนินงาน 
 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง

ครุภัณฑ วัสดุประจำศูนย   การเรียนรูเปนท่ีเรียบรอยแลว ประกอบดวย ดังนี้ 

    - โทรท ัศน   แอล อ ี  ด ี  (LED) เคร ื ่องเส ียงห องประช ุม เคร ื ่องคอมพิวเตอร แม ข าย  

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก ตูเก็บเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุสำนักงาน 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ไดเช ิญประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารเครือขายศูนยการเรียนรูสระแกว 4 ดี วิถีพอเพียง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 

เมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2562 ณ หองประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแกว ที ่ผ านมา โดยมี  

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู ว าราชการจังหวัดสระแกว เปนประธานในที ่ประชุม และหัวหนา 

สวนราชการตางๆ เขารวมประชุมในครั้งนี้ 

 

 

 

        กิจกรรม 

  1. กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล 4 ดี วิถีพอเพียง 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงคเผยแพรขอมูลศูนยเรียนรูสระแกว 4 ดี วิถีพอเพียง 

        ตัวช้ีวัด 

1. คนในชุมชนและจังหวัดมีฐานขอมูลชุมชนตนแบบเพื่อเปนแบบอยาง และแนวทางในการ

พัฒนาชุมชน 

2. เกิดการรับรู และตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน และเกิดการมี

สวนรวมอยางมีนัยสำคัญ 

 

กิจกรรมตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมตนทาง 

กิจกรรมกลางทาง 
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         ผลการดำเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ไดดำเนินการลงพื ้นท่ี

สำรวจบริบทชุมชนและถอดบทเรียนชุมชนตนแบบ 4 ดี วิถีพอเพียง แตละอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ  

9 หมูบาน เพ่ือนำมาเปนฐานขอมูลของจังหวัดสระแกวในเว็บไซต 4 ดี วิถีพอเพียง และเปนตนแบบในการ

พัฒนาขยายเครือขายไปยังชุมชนอ่ืนๆ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว ไดดำเนินการจัดทำ 

วีดีทัศน การประชาสัมพันธไปยังชุมชนในระดับพื ้นที ่แตละอำเภอ ตำบล หมู บานใหเกิดการรับรู  

ศูนยรวบรวมตนแบบความสำเร็จระดับจังหวัด เว็บไซตศูนย 4 ดี วิถีพอเพียง 

 

 

        กิจกรรม 

  1. กิจกรรมสงเสริม ขยายเครือขายและตนแบบชุมชน 4 ดี วิถีพอเพียง 

  2. กิจกรรมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการของศูนยการเรียนรู 4 ดี วิถีพอเพียง 

  3. กิจกรรมพัฒนาตัวชี้วัด และประเมินผลโครงการ 

        ตัวช้ีวัด 

1. เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันของเครือขายชุมชนตนแบบ และเกิดการขยายผลไปสูชุมชน

อ่ืนๆ ท่ัวท้ังจังหวัด 

2. ประชาชนและภาคสวนอื่นมีสวนรวมในกิจกรรม และเกิดการเรียนรูรวมกัน ประชาชนรับรู 

และเขาถึงตนแบบไดโดยตรง 

3. เกิดตัวช ี ้ว ัดใหม และไดทราบถึงความสำเร ็จ ความคุ มคาของโครงการ และแนวทาง 

ในการปรับปรุง แกไขโครงการในการดำเนินการในระยะตอไป 

         ผลการดำเนินงาน 

         1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว กำลังดำเนินการ  

(อยูในขั้นตอนดำเนินการ) สงเสริม ขยายเครือขายไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อตอยอดตนแบบการพัฒนาระดับ

ชุมชนสูชุมชนอ่ืนๆ ในจังหวัดสระแกว 

 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว กำลังดำเนินการ  

(อยูในขั้นตอนดำเนินการ) เตรียมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ณ ศูนยการ

เรียนรู 4 ดี วิถีพอเพียงจังหวัดสระแกว ศาลากลางจังหวัดสระแกว 

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว กำลังดำเนินการ  

(อยูในข้ันตอนดำเนินการ) พัฒนาตัวชี้วัด และสรุปผล ประเมินผลโครงการใหเสร็จสิ้นกอนปดงบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2562 (เดือนกันยายน 2562) 

 

 

กิจกรรมปลายทาง 
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เปนขอสรุป และขอเสนอแนะในปรับปรุง แกไขตัวชี ้วัดใหเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการ

ปรับปรงุโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1. ชุมชนอื่นๆ ไดแบบอยางในการพัฒนาตามแนวทางของศูนยฯ จนนำไปสูการปรับใชกับชุมชน

ของตนเองตามความเหมาะสม 

2. เกิดการขับเคลื่อนศูนยฯ แบบมีสวนรวมของเครือขายฯ และตระหนักถึงความสำคัญของการ 

มีสวนรวม 

3. กลายเปนตัวแบบในการพัฒนาระดับจังหวัด เพ่ือยกระดับการพัฒนาจังหวัดข้ึนโดยรวม มีรายได 

สุขภาพ สิ่งแวดลอม และคนมีคุณภาพ ดีข้ึนจากการรับรูของชุมชนในชุมชนเอง 

4. ประชาชนในชุมชนใหการยอมรับและรับรูโครงการของศูนย 4 ดี จนนำไปสูการปฏิบัติในชุมชน 

5. เกิดการตอยอดตนแบบการพัฒนาระดับชุมชนสูชุมชนอ่ืนๆ ในจังหวัดสระแกว 

6. เกิดการเรียนรูรวมกันและนำไปสูการขยายเครือชุมชนตนแบบในวงกวาง 

 

 

 

 
ตามที่จังหวัดสระแกว ไดจัดทำโครงการสระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง  

(Sa Kaeo Happiness Model) เพื ่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และสภาพแวดลอมใหประชาชน

สามารถปรับตัวประกอบอาชีพอยู ในสิ่งแวดลอมและคุณภาพที่ดี มีเปาหมายเปนเมืองแหงความสุข 

ประชาชนเปนคนดี มีสุขภาพดี รายไดดี และมีสิ ่งแวดลอมดี กับดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงไดดำเนินการ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมา และไดมีคำสั่งท่ี 1045/2561 ลงวันท่ี 

ผลลัพธจากการดำเนินงาน 

จุดเดน ปญหา และแนวทางการแกปญหา 

การบูรณาการความรวมมือ 
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20 เมษายน 2561 แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสระแกวเมืองแหง

ความสุขภายใต 4 ดี  วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) จังหวัดสระแกว นั้น   

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ขางตน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาศูนยการเรียนรูสระแกว 4 ดี  

วิถีพอเพียง เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน และในฐานะท่ีเปนภาคีภาควิชาการใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสระแกว ตามแนวคิดการขับเคลื่อนแบบสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา จึงตองการท่ีจะรวมขับเคลื่อน

โนบายสระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) จังหวัด

สระแกว สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนั้น 

เพื่อใหสามารถสรางองคความรูอันจะนำไปสูการขยายผลสูชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ทั้งในจังหวัดสระแกวและ

จังหวัดอื่น ๆ และเพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยตอเนื่อง บรรลุ

เปาหมายวัตถุประสงคที่ตั้งไว  มีประสิทธิภาพและเพื่อประสิทธิผล แกประชาชนในจังหวัดสระแกวอยาง

สูงสุด คณะทำงาน ประกอบไปดวย ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หนวยงาน

ราชการตางๆ และระดับหมูบาน 
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 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือขายศูนยการเรียนรูสระแกว 4 ดี วิถีพอเพียง ระดับจังหวัด 

ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2562  ณ หองประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแกว 

 

       อบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนตนแบบสระแกว   4 ดี วิถีพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานของพอสู

การขยายเครือขายและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน” เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 

    

ภาพกิจกรรม 
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   รวมจัดนิทรรศการ เผยแพรขอมูลความรูแกสาธารณชน ประชาชนจังหวัดสระแกว ในงานกาชาด

จังหวัดสระแกว 

 

        รวมจัดนิทรรศการ เผยแพรขอมูลความรูแกสาธารณชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี
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        การประชุมติดตามการดำเนินงานอาจารยนักพัฒนาทองถิ่น เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 

เพชรบริหาร ชั ้น 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร เมื ่อวันอังคารที ่ 25 มิถุนายน 2562  

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดีเปนประธาน 

 

        วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.อาจารยไชย มีหนองหวา รองอธิการบดีเปนประธานใน

การประชุมเพื ่อหารือการบริหารจัดการเครื ่องแมขายในการพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการ 4ดี  

วิถีพอเพียงจังหวัดสระแกว ณ หองรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 
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การดำเนินงานการสรางคุณลักษณะ 4 ประการ ใหเกิดขึ้นตอบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และประชาชนในพื้นที่เปาหมาย  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการ

ดำเนินงานที่ตองนอมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสูการปฏิบัติ จึงมุงเนนใหเปน

ภารกิจท่ีสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินงานภายใตบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย ผานกลไกการบูรณา

การรวมกันท้ังดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจัย การบรูณาการ เปนแหลงสนับสนุนเพ่ือนการพัฒนา

ทองถิ่น  โดยไดสอดแทรกเนื้อหาไวในโครงการทุกโครงการทุกยุทธศาสตรที่ไดลงไปดำเนินการในพื้นท่ี

เปาหมายอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพิ่มเติมโดยการบูรณาการความรู

และคุณลักษณะ 4 ประการไวในรายวิชาอัตลักษณวไลอลงกรณ สำหรับนักศึกษาทุกคน 

2. การบูรณาการองคความรูคุณลักษณะ 4 ประการ กับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา 

พัธกิจ ส ัมพันธ  เปนการพัฒนาใหแกอาจารย น ักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ ทุกชั้นป 

3. จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สงเสริมคนดี รักษาคนเกง 

ปลูกจิตสำนึกคนของพระราชา ขาของแผนดิน โดยเนนคุณลักษณะ 4 ประการ ใหกับอาจารยและบุคลากร  

4. จ ั ด โครงการบ ม เพาะค ุณธรรม จร ิ ยธรรม บนพ ื ้ นฐานของส ั งคมประชาธ ิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

5. สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำเอาคุณลักษณะ 4 ประการไปสอดแทรก

รวมกับโครงการท่ีดำเนินงานในทองถ่ินทุกโครงการ  

 

ตารางท่ี 12 สรุปกระบวนกาสรางคุณลักษณะ 4 ใหกับนักศึกษาและชุมชนทองถิ่นดังนี้ 

คุณลักษณะ 4 กลุมท่ีเกี่ยวของ How to do What to do 
1.ทัศนคติท่ีถูกตองตอ
บานเมือง 
2.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ี 
มั่นคง  มีคุณธรรม 
3.มีงานทำ มีอาชีพ 
4.เปนพลเมืองด ี

นักศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณมอบนโยบาย
อาจารยผูสอนนำไปสอดแทรก
ในรายวิชาตางๆ ท่ีคณาจารย 
แตละทานรับผดิชอบ 
2. โครงการจิตอาสา 

1. มอบนโยบายอาจารย
ใหบรูณาการนำไปสอดแทรกใน
รายวิชาตางๆท่ีมหาวิทยาลยั
รับผิดชอบ 
2.สงเสรมิการจดักิจกรรมจติ
อาสาใหกับนักศึกษาทุกคณะ 
3.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให
มคีุณลักษณะ 4 ประการ  

 ประชาชน
บุคคลภายนอกท่ีมิใช
นักศึกษา อาจารย 
บุคลากร  

1. สอดแทรก คุณลักษณะ 4 
ประการ ในโครงการพัฒนา
ทองถ่ินและพัฒนาครู สงเสริม
การพัฒนาหลักธรรมาภิบาล 
สงเสริมคณุลักษณะ 4 ประการ 
กับนักเรียน ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

1. สงเสรมิใหนักศึกษาพัฒนา
โครงการจติอาสา โดยรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ เอกชน 

การสรางคุณลักษณะ 4 ประการ   
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1. โครงการจัดทำฐานขอมูล (Big Data) 

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต รายไดชุมชน และทองถ่ิน 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

4. โครงการอานออกเขียนไดเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด

สระแกว 

5. โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที ่ของตนเองและผู อ่ืน  

ภายใตพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

6. โครงการศูนยการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสำนึกการดำเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา 

7. โครงการพันธกิจสัมพันธเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 

 

1. โครงการขยายผลและตอยอดการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบองครวมดวย

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC.) เพื่อพัฒนาครู

ใหสรางและใชนวัตกรรมการเรียนรูที่สงผลตอศาสตรและศิลปดานการอาน การเขียน การสื่อสาร STEM

และการคิดคำนวณ 

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยตนแบบใหกับโรงเรียน 

ในทองถ่ิน 

3. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรูสนับสนุน DLTV เพ่ือแกปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

4. โครงการยกระดบั ONET ใหไดรับมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 

 

1. โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหมภายใตบริบทการพัฒนาทองถ่ิน

อยางยั่งยืน 

2. โครงการพัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ใหกับ

นักศึกษาครูของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ      

 

 

   1. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือความเปนเลิศสูระดับสากล 

3. โครงการราชภัฏโพล 

 

แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพ

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบ
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