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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข้อมูลพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562



ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถ่ิน
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อขยายผลการปฏิบัติ

ไปสู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมน า
แนวทางการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะหลัก

• บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
• จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)
• การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

วัฒนธรรมองค์กร

พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น



ข้อมูลทั่วไป

ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9

ตราสัญลักษณ์

สีเขียว คือ สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้า
วไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

ซึ่งเป็นองค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย

สีประจ ามหาวิทยาลัย

ชื่อฟอนต์ “VRU Regular”
เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีความโค้งมนที่เป็น
ธรรมชาติใช้สีที่เชื่อมโยงถึงความหมายตราประจ ามหาวิทยาลยั
กับอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แบบตัวอักษร

ต้นราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ หรือราชพฤกษ์ เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง 
เป็นไม้มงคล นิยมใช้ในพิธีส าคัญต่างๆ และอินธนูของข้าราชการ
พลเรือนก็ปักดิ้นทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4 มิถุนายน 2475
จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2517

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ใน
“ในพระบรมราชูปถัมภ์”

1 ตุลาคม 2513
วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

14 กุมภาพันธ์ 2535
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

24 มกราคม 2538
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง 
พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ

6 มีนาคม 2538
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราพระราชลัญจกร

ประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจ า
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

21 สิงหาคม 2545
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น 
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14 กุมภาพันธ์ 2535
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ 
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จึงเปล่ียนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏ

เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 มิถุนายน 2547
ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

24 มกราคม 2538
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดซื้อที่ดิน 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา 
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2 พฤษภาคม 2562
เปลี่ยนสังกัดภายใต้ ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562



พื้นให้บริการของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

381 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา

จ.ปทุมธานี

4 ไร่ 43 ตารางวา

กรุงเทพมหานคร

615 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา

จ.สระแก้ว



SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.มียุทธศาสตร์ แผนการขับเคลื่อนงานที่ชัดเจน สอดรับกับบริบทของการอุดมศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ชาติ

2.มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3.คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.มีแรงบันดาลใจ เกียรติภูมิ ความภาคภูมิใจ ค่านิยมร่วมในการเป็นสถาบันของเจ้าฟ้า

วไลยอลงกรณ์
5.บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีพลังและศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

INTERNAL

จุดแข็ง
STRENGTHS

S



SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

INTERNAL

1.การท างานและการให้บริการเป็นแบบระบบราชการ การพัฒนานวัตกรรมปรับปรุงการท างานยัง
ไม่เกิดผลประสิทธิผล

2.บุคลากรยังขาดสมรรถนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.กระบวนงาน การประสานงานเน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ขาดการจัดระบบงานและการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท างาน
4.การจัดการความรู้ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลประเมินผล และใช้ข้อมูลย้อนกลับ

ยังไม่มีประสิทธิผล
5.การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณคา่ทางเศรษฐกิจและสังคมมีน้อย 

ไม่สมดุลกับศักยภาพที่มี

จุดอ่อน
WEAKNESSES

W



SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.สร้างผลงานด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้แก่ชมุชน สถานประกอบการในจังหวัด
ที่รับผิดชอบ

2.ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ทรัพยากรมนุษย์มีสมรรถนะพร้อมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้และ
พัฒนาสังคมไทย

3.เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนให้ครูและเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพกับครู
ในสถานศึกษา

4.ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศในการด าเนินงานตาม
ภารกิจ

5.การขยายงานสนับสนุนความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มคนทุกช่วงระดบัอายุและกลุ่มอาชีพ
6.การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ และการบริหาร

จัดการ

EXTERNAL

โอกาส
OPPORTUNITIES

O



SWOT มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

EXTERNAL

1.การลดลงของจ านวนผู้เรียนในวัยอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อรายไดแ้ละงบประมาณสนบัสนุนการพัฒนา
จากรัฐบาลที่ลดลง

2.การขยายจ านวนของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติที่เปิดสอนในระบบ
ทางไกลแบบทดลองเรียนได้

3.ความซับซ้อนของปัญหาและความต้องการที่ตอ้งมีการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษาในระดับพื้นที่

4.ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ที่ทดแทนแรงงานมนุษย์และลด
บทบาทมหาวิทยาลัยด้านการสอน

5.การขับเคลื่อนงานการพัฒนาท้องถิ่นของรัฐบาลโดยหน่วยงานในพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติทีไ่ม่สอดคล้อง 
ไม่เสริมพลังของพื้นที่

อุปสรรค
THREATS

T



โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท

โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP

โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื

โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน

โครงการยกระดับ ONET ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น

โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

01
02
03
04
05
06

07
08
09

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



หลักการท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย
1. เปลี่ยนการใช้ความรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง เป็นการเอาความต้องการของชุมชน สังคมเป็น

ตัวตั้ง
2. เปลี่ยนพื้นที่การท างานภายในมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบาย เป็นการออกไปในพื้นที่ที่ไม่

สะดวกสบาย
3. เปลี่ยนการเรียนรู้เพียงเพื่อรู้ เป็นการเรียนรู้เพื่อน าไปปฏิบัติที่ใช้ประโยชน์ได้
4. เน้นศาสตร์เชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี มีการสร้างทฤษฎีจากการปฏิบัติ
5. มหาวิทยาลัยไม่ใช่ไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น แต่ไปเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน ท้องถิ่น
6. เปลี่ยนการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง มาเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
7. เน้นการสร้างทักษะการเรียนรู้ มากกว่าการถ่ายทอดความรู้ เพราะความรู้เปล่ียนแปลงเร็วมาก
8. นักศึกษาไม่ได้มารับความรู้ แต่มาร่วมสร้างความรู้

สร้างเครือข่ายประชารัฐ ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติ  เน้นปัญหา ศักยภาพของพื้นที่



การศึกษาคือความมั่นคง



โครงการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ PLC & 

GPAS 5 step

โครงการเพิ่มทักษะการ
อ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน

โครงการบ่มเพาะคุณธรรม
และจริยธรรมบนพื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการยกระดับ
คะแนน O-net 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖

งบประมาณ ๒,๐๐๘,๗๐๐ บาท
เป้าหมาย  - โรงเรียน ๔๐ โรงเรียน 

- ครู ๑,๐๐๐ คน
เจ้าภาพ   โรงเรียนสาธิต ฯ

แผนงานพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒
รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย - โรงเรียน ๒๐ โรงเรียน               

- นักเรียน ๒,๐๐๐ คน
เจ้าภาพ คณะครุศาสตร์

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย  - โรงเรียน ๒๐ โรงเรียน               

- นักเรียน ๒,๐๐๐ คน
เจ้าภาพ คณะครุศาสตร์

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย - โรงเรียน ๒๐ โรงเรียน 

- นักเรียน ๔,๐๐๐ คน
เจ้าภาพ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
เป็นต้นแบบโรงเรียนเครือข่าย

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสระแก้วและปทมุธานี



โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์แก้ปัญหา
ความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชนบท

โครงการยกระดับ 
สินค้า OTOP

โครงการศูนย์เรียนรู้ ๔ ดี 
วิถีพอเพียง 

จังหวัดสระแก้ว

โครงการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย - ๕๒ ชุมชน

- ๒๐๐ ครัวเรือน
เจ้าภาพ ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ

บริการวิชาการ

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ปี ๒๕๖๒
รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย ๘ ผลิตภัณฑ์
เจ้าภาพ  - งานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (UBI) 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย ๑ ชุมชน               
เจ้าภาพ   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป้าหมาย  ๑๘ ชุมชน 
เจ้าภาพ  - VRU@สระแก้ว

- ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสระแก้วและปทมุธานี



โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษารองรับการ
เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหาร

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ ฯ

โครงการพัฒนาและ
ประเมินระบบบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ

งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ศูนย์ภาษาและคณะ

แผนงานพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ ปี ๒๕๖๒
รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
กองนโยบายและแผน

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปทุมธานี

แผนงานจัดการศึกษาเชิงรุก
ที่เน้นการปฏิบัติจริง

บัณฑิตจิตอาสา รู้รักสามัคคี     
มีงานท าและเป็นพลเมืองดี

ครูบรรจุใหม่มืออาชีพ สอนเก่ง 
สอนเป็น เข้าร่วมพัฒนาท้องถ่ิน



ผลการด าเนินงานตามโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562



โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
ประจ าปีงบประมาณ 2562





โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
ในเขตชนบท

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกว

อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น

เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจส าคัญในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยจึงด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความ
เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ 
เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ที่มาของโครงการ

ชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
14 ชุมชน

รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

มีฐานข้อมูลของชุมชน 
- จังหวัดปทุมธานี 27 หมู่บ้าน จ านวน 216 ครัวเรือน
- จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน จ านวน 4,327 ครัวเรือน

จ านวนโครงการที่ด าเนินงาน จ าแนกตามกลุ่มโครงการทัง้หมด 44 โครงการ

ผลการด าเนินงาน

กลุ่มโครงการ พัฒนา วิจัย อบรม/บริการวิชาการ สัมพันธ์

เศรษฐกิจ 40

สังคม 1 2

สิ่งแวดล้อม 1

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ



ต าบลคูบางหลวง 6 หมู่บ้าน ได้แก่
1. คลองบางหลวง หมู่ที่ 6
2. คลองบางหลวง หมู่ที่ 7
3. คลองบางหลวง หมู่ที่ 9
4. คูขวางไทย หมู่ที่ 8
5. คลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 11
6. คลองเจ้า หมู่ที่ 12

จังหวัดปทุมธานี 27 หมู่บ้าน

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกว

ต าบลคูขวาง 5 หมู่บ้าน ได้แก่
1. คลองบางหลวง หมู่ที่ 1
2. คลองบางหลวง หมู่ที่ 2
3. คลองบางหลวง หมู่ที่ 3
4. คลองบางโพธิ์ หมู่ที่ 4
5. ตลาดบางเตย หมู่ที่ 5

ต าบลระแหง 7 หมู่บ้าน 
ได้แก่
1. บ่อน้ าเชี่ยว หมู่ที่ 1
2. โยธา หมู่ที่ 3
3. ระแหง หมู่ที่ 4
4. คลองโยธา หมู่ที่ 5
5. คลองระแหง หมู่ที่ 6
6. คลองถ้ าตะบัน หมู่ที่ 8
7. คลองถ้ าตะบัน หมู่ที่ 10

ต าบลหน้าไม้ 1 หมู่บ้าน ได้แก่
1. คลองหน้าไม้ หมู่ที่ 6

เทศบาลท่าโขลง 8 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า หมู่ที่ 13
2. ชุมชนนวนครหน้าเมือง หมู่ที่ 13
3. ชุมชนนวนครวิลล่า –แฟลต หมู่ที่ 13
4. ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ที่ 14
5. ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน หมู่ที่ 14
6. ชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง หมู่ที่ 14
7. ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ที่ 15
8. ชุมชนพืชนิมิตร หมู่ที่ 20



อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น

เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร

อ าเภอเมืองสระแก้ว ได้แก่
1. ต าบลบ้านแก้ง คลองหมากนัด หมู่ที่ 11
2. ต าบลบ้านแก้ง คลองอาราง หมู่ที่ 16
3. ต าบลท่าแยก คลองน้ าเขียว หมู่ที่ 7 
4. ต าบลท่าแยก บ้านปางสีดา หมู่ที่ 15 

อ าเภอวัฒนานคร ได้แก่
1. ต าบลหนองหมากฝ้าย ภัคดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8
2. ต าบลหนองตะเคียนบอน ใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6
3. ต าบลช่องกุ่ม ห้วยชัน หมู่ที่ 3 

อ าเภออรัญประเทศ ได้แก่
1. ต าบลคลองน้ าใส คลองน้ าใส หมู่ที่ 1
2. ต าบลคลองน้ าใส อพป.คลองน้ าใส หมู่ที่ 6
3. ต าบลทับพริก ทับพริก หมู่ที่ 6
4. ต าบลเมืองไผ่ เนินสะอาด หมู่ที่ 2 

อ าเภอคลองหาด ได้แก่
1. ต าบลไก่เถื่อน ทับทิมสยาม 05 หมู่ที่ 10

อ าเภอตาพระยา ได้แก่
1. ต าบลทัพราช หนองปรือ หมู่ที่ 3
2. ต าบลทัพราช คลองยาง หมู่ที่ 12
3. ต าบลทัพเสด็จ แสง์ หมู่ที่ 2

อ าเภอเขาฉกรรจ์ ได้แก่
1. ต าบลเขาฉกรรจ์ พรสววค์ หมู่ที่ 8
2. ต าบลเขาสามสิบ คลองสิบสาม หมู่ที่ 3
3. ต าบลเขาสามสิบ หนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7

อ าเภอวังสมบูรณ์ ได้แก่
1. ต าบลวังสมบูรณ์ ไร่สามสี หมู่ที่ 3

อ าเภอวังน้ าเย็น ได้แก่
1. ต าบลคลองหินปูน วังยาว หมู่ที่ 3
2. ต าบลทุ่งมหาเจริญ แก่งสะเดา หมู่ที่ 4
3. ต าบลตาหลังใน ทัพหลวง หมู่ที่ 7

อ าเภอโคกสูง ได้แก่
1. ต าบลหนองม่วง ถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13
2. ต าบลหนองม่วง โคกสามัคคี หมู่ที่ 6
3. ต าบลโนนหมากมุ่น บ้านโนนสูง หมู่ที่ 2

จังหวัดสระแก้ว
25 หมู่บ้าน



จัดหาทุน 
สร้างองค์ความรู้ 

นวัตกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น

เสริมพลัง สรา้ง
สมรรถนะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาเชิงพืน้ที่

Find out 
Problems and 
Capacity of 
Community

Find out
Community 
Leader and 
Cooperation

Public Hearing and 
Operation Planning

Collaboration
All sector to

Empowerment 
Community

Hand on
Engagement Activity

Summarize
Knowledge Sharing 

and expanding

Get Research
Idea and 
Resources 

mobilization 
from all 

Stakeholder

Collaborative 
R&D and PAR 

Research
Design

Publication and
Knowledge 

Sharing

Engagement Process

Research Process

Collaborative to 
Invention or 

Experimental And 
Collecting Data.

Analyzing
Data and Wisdom 

Concluding

• ประชาชนมีรายได้ 
พอเพียง มีสุขภาพดี 
และมีคุณภาพชีวิต
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

• ชุมชนมีสุขภาวะ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

• ชุมชนเข้มแข็ง พื้นที่ 
จังหวัด มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน

กลยุทธ์หลัก

เข้าใจ
ศึกษาข้อเท็จจริงพื้นที่ ศักยภาพ
ชุมชน ทุนทางสังคมและผู้น า

พัฒนา
ร่วมด าเนินการ สร้างการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

เข้าถึง
ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดความ

ต้องการ แผนด าเนินงาน กิจกรรมเชิง
พัฒนา สร้างเครือข่ายประชารัฐร่วมท า

Senior Coaching 
and R&D 

Practitioner 
Seminar

ผลลัพธ์

ผล
งา

นว
ิจัย

 น
วัต

กร
รม

 แ
ละ

อง
ค์ค

วา
มร

ู้กา
รพ

ัฒ
นา

พื้น
ที่

กลยุทธ์หลัก

รูปแบบการด าเนินงาน (Model)



เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ



ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม



• ได้ฐานข้อมูลชุมชนและเครือข่าย
ประชาชนพัฒนางานในพื้นที่

• มีรูปแบบการท างานกระบวนการ 
หรือขั้นตอนด าเนินโครงการที่เป็น
ระบบ น าไปขยายผลได้

• ประชาชนรับรู้ ร่วมมือ พึงพอใจ
ต่อการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

• การติดยึดการท างานแบบบริการ
วิชาการและมีสมรรถนะการ
ท างานพันธกิจสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

• ด าเนินโครงการเป็นแบบแยกส่วน
ขาดการบูรณาการระหว่างชุมชน

• งบประมาณที่จัดสรรไม่เอื้อต่อ
การแก้ไขปัญหาชุมชนเชิง
บูรณาการ

พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมแบบชุมชน
นักปฏิบัติและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและ
ระบบพี่เลี้ยง ผู้สอนงานในการสร้าง
เสริมสมรรถนะการท างานแบบพันธกิจ
สัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและจัดตั้งทีม
พัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 





โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการยกระดับสินค้าชุมชนหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พิจารณาสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ คือกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และกลุ่มการแปรรูปสมุนไพรไทยเป็น
เครื่องส าอาง  โดยจังหวัดปทุมธานีมีการปลูกผลไม้ กล้วย ส้ม และตาล ส่วนจังหวัด
สระแก้วมีการปลูกพืชสมุนไพรเกือบทุกครัวเรือน จึงเป็นที่มาของการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทั้ง 
8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมต่อยอดการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถจ าหน่ายตลาดโมเดิร์นเทรด ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้และกระจาย
รายได้ในชุมชนท้องถิ่น เป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน 

ที่มาของโครงการ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ต่อ
รายผู้ประกอบการ ร้อยละ 15

จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1–3 
ดาว หรือกลุ่มปรับตัวพัฒนาสู่กลุ่ม D 
หรือกลุ่ม C ได้รับการพัฒนายกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผลติภัณฑ์ และมีแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมการพัฒนา 
โครงการวิจัยจากปัญหาจริงร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 8 โครงการ คือ

- จังหวัดปทุมธานี ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมผสมเนื้อตาลสุก น้ าส้มคั้นผสมคลอลลาเจน 
ข้าวเกรียบกล้วยผสมแก้วมังกรแดง  น้ าพริกนรกปลาย่าง
- จังหวัดสระแก้ว ผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูน้ ามะตูม ครีมเจลขมิ้นชันและมะขามป้อม 

น้ าถั่งเช่าพร้อมดื่มผสมเมล็ดบีดส์ น้ าถังเช่าเข้มข้น สครับผิวมะขาม

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกว

อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น

เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร



รูปแบบการด าเนินงาน (Model)



ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนได้เป็น "ไอศกรีมนมผสมเนื้อ

ตาลสุก" ที่อร่อย เป็นเอกลักษณข์อง
จังหวัดปทุมธานี

เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ

ขอขอบคุณที่ให้โอกาสแบรนด์น้ าส้มตะวัน
ฉาย จากน้ าส้มคั้นธรรมดาเป็น น้ าส้มผสม

คอลลาเจน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค



ขอขอบคุณที่แนะน าในเรื่องของการยืดอายุ
ขนมถ้วยฟู การลดระยะเวลาในการหมักแป้งจาก
12-13 ชม. เหลือเพียง 3 ชม. และยังไดพ้ัฒนา
ขนมถ้วยฟูน้ ามะตูมให้อีก 1 สูตร ท าให้มสีินค้า

หลากหลายมากขึ้น

เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการที่ดมีากๆ
ช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีสินค้าที่สามารถเข้าสู่

ตลาดได้ เพิ่มมูลค่า พัฒนานวัตกรรม และยังได้รับ
การช่วยเหลือไปจนถึงการออกแบบและพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจ าหน่าย



ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
ปลอดภัยคลองห้า
จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สวนฟุ้งขจร
อ าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทุมธานี

กลุ่มชุมชนน้ าส้มตะวันฉาย
อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไอศกรีม
และน้ าสมุนไพรครูแดง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 4 ผลิตภัณฑ์



ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
จังหวัดสระแก้ว 4 ผลิตภัณฑ์

กลุ่มถ้วยฟูบ้านมรกต  
อ าเภอเมืองสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปสมุนไพร

ทับทิมสยาม 05
กลุ่มชุมชน Cordy Pro 

อ าเภอวัฒนานคร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
บ้านคลองชล  

อ าเภอวังสมบูรณ์ 



• ใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ถ่ายทอดความรู้แบบ Co-creation 
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
ผู้ประกอบการโดยเปิดให้นักศึกษา
บางส่วนร่วมเรียนรู้ด้วย

• ใช้กระบวนการ Design Thinking  
ในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์ที่
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ 

• เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่
สอดคล้องกับศักยภาพ และความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

• มหาวิทยาลัยตรวจวิเคราะห์การ
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ทั้งอาหาร
และเครื่องส าอางค์ แต่ไม่มีอ านาจ
ออกใบรับรองผลให้ผู้ประกอบการ
ได้

• แสวงหาพันธมิตรท าการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
การผลิตที่สอดรับกับศักยภาพ 
ความต้องการของผู้ประกอบการและ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีนวัตกรรม
ที่เหมาะสมมากขึ้น

• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีม่ีอ านาจหน้าที่ พัฒนาห้อง
ปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสามารถออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ได้





โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกว

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญของพื้นที่ทั้งมลพิษอากาศ 
น้ าเสียแต่ที่ส าคัญคือปัญหามีปริมาณมาก คนขาดความ 
ตระหนักและขาดวินัย ความไม่พร้อมของระบบการจัดการขยะ 
สิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน
คือการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
พลังในการท างาน

ที่มาของโครงการ

ฐานข้อมูลคุณภาพน้ า ขยะ และอากาศของชุมชน 
จ านวน 1 ฐานข้อมูล

เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และแปรรูปขยะ
มูลฝอยเพื่อเพิ่มมูลค่า

เกิดแผนงานระบบบริหารจัดการองค์รวมของเทศบาล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในโครงการส่งเสริมคัดแยกและแปรรูปขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

อบรมสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับลดขยะ และการคัดแยกขยะจ านวน 500 คน 

ชุมชนนววิลล่า 2 จ านวน 10 ครัวเรือนอาสาเป็นต้นแบบในการจัดการแยกขยะและท าน้ าหมัก
ชีวภาพ

จัดท าฐานข้อมูลด้านน้ า เส้นทางเก็บ และขนขยะ

การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้แยกขยะครบวงจร

ผลการด าเนินงาน

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ



พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนนวนคร  วิลล่า - แฟลต 2

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี

ลาดหลุมแกว



พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลต าบลพระอินทร์ราชา



รูปแบบการด าเนินงาน (Model)



รู้สึกขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้สนับสนุน
วิทยากรที่มีความรู้ประสบการณแ์ละ

มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่เทศบาลได้ก าหนดไว้และท าให้

บรรลุเป้าหมายของโครงการ เทศบาลอยาก
ให้มีความร่วมมือในครั้งต่อๆไปอีก

ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มาจัด
กิจกรรมให้กับชุมชนเพื่อสร้างเป็น

ต้นแบบในด้านการจัดการขยะ 
ทางชุมชนก็ยังอยากให้มีกิจกรรม

ที่ส่งเสริมอีกหลายอย่าง

รู้สึกดี มีน้องๆมาช่วยกิจกรรม 
อยากให้ทางมหาวิทยาลัย

มีการวางแผนท างานร่วมกันอีก

เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ



ภาพกิจกรรม

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ



กิจกรรมมีผู้มีส่วนร่วมหลายภาค
ส่วนประกอบด้วยเทศบาล โรงเรียน 
ผู้ประกอบการเอกชน ชุมชน และ
มหาวิทยาลัย

• การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
หน่วยงานภายในพื้นที่เป้าหมาย 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินตาม
แผนงานได้ตามที่ก าหนด

• ขาดผู้น าในการด าเนินกิจกรรม
ท าให้ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการ
ขยายผลและพัฒนากิจวัตรประจ า
ของชุมชน

• วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานพื้นที่เป้าหมายและบรรจุ
กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี

• รับสมัคร สร้างเครือข่าย ใช้พลังจิต
อาสาในพื้นที่ร่วมมือ ขับเคลื่อน
กิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง





โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี

ลาดหลุมแกว
อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น

เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระแก้ว

รูปแบบการด าเนินงาน (Model)

สถานการณ์ของสภาพปัญหาเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิดกฎหมาย มีแนวโน้มเพิ่มจ านวน
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุ
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี สะท้อนถึง
การขาดการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ที่มาของโครงการ

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการของจังหวัดปทุมธานี
และสระแก้ว จ านวน 4,000 คน                         

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี 
ร้อยละ 80

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

01วางแผน
ออกแบบระบบ

02
จัดหา ผลิต
สื่อ/คู่มือ

03
พัฒนาสมรรถนะ
ครูและมอบสื่อ/
คู่มือให้โรงเรียน

04
ด าเนิน
กิจกรรม

06

ถอดบทเรียน
05

ติดตามผลบันทึก
ผลกิจกรรม



พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดปทุมธานี

อ าเภอสามโคก
โรงเรียนวัดป่างิ้ว 
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 
โรงเรียนสามโคก 

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกวอ าเภอลาดหลุมแก้ว

1. โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกสร 

อ าเภอเมือง
1. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี   
2. โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบ ารุง

อ าเภอคลองหลวง
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
3. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง
4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5. โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์

(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)

อ าเภอล าลูกกา
1. โรงเรียนวัดคลองชัน

อ าเภอธัญบุรี
1. โรงเรียนวัดเขียนเขต  
2. โรงเรียนธัญรัตน์

อ าเภอหนองเสือ
1. โรงเรียนวัดศรีสโมสร
2. โรงเรียนชุมชนบึงบา
3. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา



พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสระแก้ว
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

เมืองสระแก้ว

คลองหาดวังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น

อ าเภอเมืองสระแก้ว
1. โรงเรียนบ้านเขาสิงโต 
2. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 
3. โรงเรียนบ้านแก้ง 
4. โรงเรียนสระแก้ว

อ าเภอวังน้ าเย็น
1. โรงเรียนอนุบาลวังน้ าเย็นมิตรภาพที่ 179
2. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 
3. โรงเรียนวังน้ าเย็นวิทยาคม 
4. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

อ าเภอวังสมบูรณ์
1. โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 
2. โรงเรียนบ้านคลองอุดม 
3. โรงเรียนวังจระเข้ 
4. โรงเรียนวังไพรวิทยา 
5. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

อ าเภอคลองหาด
1. โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม



1. หนังสือนิทาน 10 เรื่อง  

2. ชุดแต่งกาย

3. หุ่นเชิดปาก           

4. หุ่นเชิดมือ

5. ตุ๊กตา

1. “โลกของมิง้” สอนเรื่อง ความมีระเบียบวินัย
2. “จักรยานคันใหม่” สอนเรื่อง ความมีเหตุผล
3. “เรื่องนี้ถึงครูสมศรีแน”่ สอนเรื่อง ความรับผิดชอบ
4. “มันหน้าที่ใคร” สอนเรื่อง จิตสาธารณะ
5. “ทางเลือกของหน”ู สอนเรื่องความซื่อสัตย์

ผลิตสื่อคุณธรรม
1. บทเพลงแรพส่งเสริมคุณธรรม
2. การแสดงส่งเสริมคุณธรรม
3. Board Game / Card Game

ผลการด าเนินงาน : ชุดสื่อบ่มเพาะคุณธรรมฯ



• มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอก

• ผลิตสื่อ/นวัตกรรม ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับช่วงวัยการเรียนรู้

• การติดยึดการท างานแบบบริการ
วิชาการและทีมงานมีสมรรถนะ
การท างานพันธกิจสัมพันธไ์ม่
พอเพียง

• การวางแผนด าเนินงานไม่สอดรับ
กับช่วงเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ไม่
สอดคล้องกัน

• ออกแบบช่วงการด าเนินกิจกรรม
โดยยึดช่วงเวลาของโรงเรียนเป้าหมาย
เป็นส าคัญ



ภาพชุดสื่อบ่มเพาะคุณธรรมฯ



ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม





โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น
เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระแก้ว รูปแบบการพัฒนาครูในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงของครู ครูส่วนใหญ่ต้องทิ้งชั้นเรียนเพื่อเข้า
รับการอบรมที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถน าความรู้จากการอบรม
มาใช้พัฒนางานได้ จากการสอบถามครูผู้สอนในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จ านวน 200 คน พบว่า 

ครูผู้สอนร้อยละ 100 ต้องการยกระดับสมรรถนะด้านการสอน
ของตนเอง ต้องการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ ระบบ
พี่เลี้ยง ระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบคลินิกครู ระบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน ระบบนิเทศออนไลน์ ต้องการอบรมระบบออนไลน์ 
ได้แก่ สอนงานออนไลน์ คอร์สออนไลน์  คลังเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 

สาระที่ครูต้องการ ได้แก่ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน  การสอนให้สอดคล้องตัวชี้วัด การ
แก้ปัญหาผู้เรียน การสร้างสื่อที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้ เรียน การวัดและประเมินผล ตามล าดับ มหาวิทยาลัย
ตระหนักถึงการพัฒนาครูประจ าการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของครู พัฒนาให้มีครูต้นแบบในโรงเรียนสาธิตเพื่อเป็น
พี่เลี้ยงและช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้ของครูในพื้นที่

ที่มาของโครงการ

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

ล าลกูกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกว

จ านวนโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ 40 โรงเรียน 
และมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,000 คน

จ านวนครูที่สร้าง หรือใช้นวัตกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีนหลังเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการทีจ่ัดท า 
บทความ E - Booklets

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สถานศึกษาสังกัดปทุมธานี จ านวน 21 แห่ง 
และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 49 แห่ง รวมทั้งสิ้น 
70 แห่ง

ผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 
1,152 คน จังหวัดปทุมธานี จ านวน 536 คน 
และจังหวัดสระแก้ว จ านวน 616 คน

จ านวนครูที่สร้าง หรือใช้นวัตกรรม 
จ านวน 50 ชุด

ผลการด าเนินงาน



รูปแบบการด าเนินงาน (Model)
ขั้นตอนที่ 1

วางแผน Planning
เตรียมการด าเนินงาน

ครูต้นแบบ 
(Small Sucsessed) 

โรงเรียนสาธิต ขั้นตอนที่ 2
ด าเนินการพัฒนา

Process for Development

1. ระยะต้นทาง  Workshop Training 
- เรื่องเล่า Small Sucsessed 

Tecnihg (SST)
- ผู้เชี่ยวชาญ 

2. ระยะกลางทาง Develop in School
: (PLCs) Together
- Sharing and Learning
- Coaching and Mentoring

3. ระยะปลายทาง Showcase
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ถอดบทเรียน 1

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นสรุปและสะท้อนผล 
Post and Refection

- ถอดบทเรียน 2
- อบรมการเขียนบทความ

ครูมีนวัตกรรม
Active Learning

น าเสนอ SS ร้อยละ 90

สถานศึกษามี PLCs  
ร้อยละ 90

ผู้เรียนมีผล
การเรียนดีขึ้นระดับดี

ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
ระดับมาก ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด

ครูกลุ่มเป้าหมายสมัครใจ
ปทุมธานี 500 คน
สระแก้ว 500 คน
จ านวน 70 แห่ง



เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนวังหลังวิทยาลัย 
อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว

“โครงการนี้ยอดเยี่ยมตรงที่เป็นโครงการต่อเนื่อง 
คือ หลังการอบรมมีพี่เลีย้งที่เป็นต้นแบบมา Coach 
และช่วยครูที่โรงเรียนพัฒนาบทเรียนถึงหอ้งเรียน
และร่วมวง PLC ท าให้ครูมั่นใจ และมีนวัตกรรม

เป็นของตนเอง”

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรียนท่าเกษม 

อ.เมือง จ.สระแก้ว

“คณะวิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์จริง 
ท าให้ครูน าไปปฏิบัติได้จริง และเมื่อเข้ามา 
Coach ถึงห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม 
PLC ในสถานศึกษายิ่งท าใหค้รูสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับปัญหาของผู้เรียน”

ผู้อ านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดปทุมธานี

“การร่วมพัฒนากับโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
มีความชัดเจน ท าให้โรงเรียนกลับไปปรับ

ระบบ PLC ทั้งวงเล็ก วงใหญ่น าไปสู่
การสร้าง และใช้นวัตกรรมของคร”ู



ภาพกิจกรรม



• การพัฒนาตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการการพัฒนาเน้น 
Coach จาก โรงเรียนสาธิตฯ 
เพื่อสร้าง Coach ให้กับโรงเรียน
ในท้องถิ่น

• ครูที่เป็น Coach ขาดทักษะการ
เป็น Coach

• จัดอบรมครูที่เป็น Coach 
ให้เป็น Coach มืออาชีพ



โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
ประจ าปีงบประมาณ 2562





โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
ส าหรับนักเรียน

ล าลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี

ลาดหลุมแกว
อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น

เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระแก้ว

ในการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะทักษะอ่านออก
เขียนได้ เป็นความจ าเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จากการศึกษา
ปัญหาของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านการอ่าน การเขียน ในระดับที่ต้องพัฒนา โดยเฉพาะการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่คล่อง โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาครูไม่ครบชั้น  
และขณะเดียวกันก็ขาดนวัตกรรมที่ช่วยในการอ่านและการเขียนของนักเรยีน 
ดังนั้น จึงควรพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ โดยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน โรงเรียนและครูเพื่อสร้างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน

ที่มาของโครงการ
ผลการด าเนินงาน

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

จ านวนโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 20 โรงเรียน และ
จังหวัดสระแก้ว 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40 โรงเรียน

ได้ชุดนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น 8 ชุด และคู่มือ
ประกอบการใช้สื่อ จ านวน 1 เล่ม

ร้อยละของโรงเรียนที่น านวัตกรรมไปใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 
ร้อยละ 90

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 178 คน 
ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี จ านวน 100 คน (20 โรงเรียน) และจังหวัดสระแก้ว 
จ านวน 78 คน (20 โรงเรียน)

ชุดนวัตกรรม “พี่อ่านคล่อง น้องอ่านได้ ประกอบด้วย 1)บัวตูม จ านวน 4 เล่ม  
2)บัวแย้ม จ านวน 2 เล่ม 3)บัวบาน จ านวน 1 เล่ม และคู่มือ จ านวน 1 เล่ม



รูปแบบการด าเนินงาน (Model)



ภาพกิจกรรม



ตัวอย่างชุดนวัตกรรม



• นวัตกรรมได้พัฒนาเกิดจากปัญหา
จริง ครูในสถานศึกษาได้ร่วมพัฒนา
นวัตกรรมและใช้งานจริง

• นวัตกรรมใช้ได้กับนักเรียน
คละระดับชั้นที่มีปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้แตกต่างกัน

• โรงเรียนไม่กล้าให้ข้อมูลที่แท้จริง
• ครูไม่สามารถทิ้งห้องเรียนมาร่วม

กิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น

• นักเรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เท่ากัน

• ครูขาดการใช้นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา

• อาจารย์ลงพื้นท่ีศึกษาปัญหาที่โรงเรียน 
สร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจให้ครู

• ใช้การติดต่อครูหลายช่องทาง โดยเฉพาะ
สื่อสังคมแทนการดึงครูออกมานอก
ห้องเรียน

• พัฒนานวัตกรรมให้ใช้กับนักเรียนต่าง
ระดับชั้นได้

• ครูและอาจารย์ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาจริง และใช้แก้ปัญหา
ในชั้นเรียนได้จริง 





โครงการยกระดับ ONET ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น

อรัญประเทศ

ตาพระยา
เมืองสระแก้ว

โคกสูง

คลองหาด

วังสมบูรณ์

วังน้ าเย็น
เขาฉกรรจ์

วัฒนานคร

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสระแก้ว
ตามที่ได้มีการก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ O-NET (Ordinary National 
Educatiand Test) สถาบันทดสอบทางการศกึษา
แห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลคะแนนพบว่า 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ในรายวิชาภาษาไทยเฉลี่ย 46.58 ภาษาอังกฤษ 
36.34 คณิตศาสตร์ 37.12 และวิทยาศาสตร์ 39.12
โดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก
ในการผลิตและพัฒนาครู จึงต้องช่วยให้โรงเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าเดิม

ที่มาของโครงการ

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

ล าลกูกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี
ลาดหลุมแกว

จ านวนโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 20 โรงเรียน 
และจังหวัดสระแก้ว 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 40
โรงเรียน 

ประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน O-NET 
ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

จ านวนนวัตกรรมการเรียนรู้ทีอ่อกแบบ
ตามปัญหาของพื้นที่ จ านวน 4 วิชา 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จ านวนโรงเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์คา่คะแนน O-NET 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย  จ านวน 63 โรงเรียน ดังนี้ 

- ปทุมธานี จ านวน 31 โรงเรียน
- สระแก้ว จ านวน 32 โรงเรียน

ค่าเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3% 
จากปีการศึกษา 2561

นวัตกรรม 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ
วิชาภาษาอังกฤษ

ผลการด าเนินงาน



รูปแบบการด าเนินงาน (Model)



เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ



ภาพกิจกรรม



• นวัตกรรมได้พัฒนาเกิดจากปัญหา
จริง ครูในสถานศึกษาได้ร่วมพัฒนา
นวัตกรรมและใช้งานจริง

• นวัตกรรมใช้ได้กับนักเรียน
คละระดับชั้นที่มีปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้แตกต่างกัน

• โรงเรียนไม่กล้าให้ข้อมูลที่แท้จริง
• ครูไม่สามารถทิ้งห้องเรียนมาร่วม

กิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น

• นักเรียนแต่ละระดับชั้น มีทักษะ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เท่ากัน

• ครูขาดการใช้นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา

• อาจารย์ลงพื้นท่ีศึกษาปัญหาที่โรงเรียน 
สร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจให้ครู

• ใช้การติดต่อครูหลายช่องทาง โดยเฉพาะ
สื่อสังคมแทนการดึงครูออกมานอก
ห้องเรียน

• พัฒนานวัตกรรมให้ใช้กับนักเรียนต่าง
ระดับชั้นได้

• ครูและอาจารย์ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาจริง และใช้แก้ปัญหา
ในชั้นเรียนได้จริง 





โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเขา้พบว่า นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  99 .95 มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งระบบโดยให้งานศูนย์ภาษา งานวิชาศึกษาทั่วไป และคณะ ร่วมมือกันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์

ที่มาของโครงการ

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

อบรมภาษาอังกฤษระดับ CEFR (A2-B2) จ านวน 4 หลักสูตร
นักศึกษาที่มีผลคะแนน CEFR ระดับ B1ขึ้นไป ร้อยละ 70.37

ผลการด าเนินงาน

นักศึกษา ร้อยละ 90 มีผลทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ร้อยละ 85 มีผลทดสอบ
ตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด



เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ

“หลังจากเรียนจบคอร์สท าให้ได้รู้
เทคนิคและหลักการเขียนที่ถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น”

“ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
และค าศัพท์ยากๆที่ไม่เคยพบมา

ก่อน อาจารย์สอนสนุก
ถาม-ตอบ กับนักศึกษาตลอด 

ท าให้เราฝึกพูดกับ
ชาวต่างชาติ” 

“TOEIC Boot CAMP มีความส าคัญ
ต่อสายงานอาชีพของผมโดยตรง

เพราะใช้ในการสมัครงานสายการบิน 
ผมเชื่อว่าโครงการดีๆเหล่านี้เป็น

ประโยชน์ต่อน้องๆ ทุกคน Anyone 
can do anything. Just try on my 

best”



ภาพกิจกรรม



• มีรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกชั้น
ปีอย่างต่อเนื่องตามระดับ
ความสามารถ CEFR ที่เหมาะสมกับ
แต่ละชั้นปี

• ใช้อาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสอน
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่
นักศึกษา

• คณาจารย์มีศักยภาพและคุณวุฒิด้าน
ภาษาอังกฤษที่เหมาะกับหลักสูตรเชิง
วิชาการ

• การจัดหา พัฒนาทรัพยากร
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และใช้ภาษาอังกฤษไม่พอเพียง

• เอกสารประกอบบางหลักสูตรมี
ระดับความยากง่ายไม่เหมาะกับ
กลุ่มผู้เรียนทั่วไปที่มีหลายระดับ

• ระบบเครื่องเสียงทีไ่ม่พร้อมต่อการ
จัดอบรม

• ปรับปรุงหลักสูตรและเอกสารประกอบให้
มีระดับความยาก ง่ายให้สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถและตามความสนใจ
ของกลุ่มผู้เรียน

• พัฒนา จัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ สื่อ 
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ บุคคล และพื้นที่
เพื่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อมใช้งาน





โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ในปัจจุบันฐานข้อมูลต่างๆมีการจัดเก็บแยกส่วนกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านบริการนักศึกษา ไม่ได้จัดเก็บอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้
ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในการรองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้ประกอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของโครงการ

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จ านวน 5 ระบบ ได้แก่ 
1. ระบบบริการด้านนักศึกษา 2. ระบบการเงินและงบประมาณ 
3. ระบบบริหารงานบุคคล 4. ระบบบัญชีและทรัพย์สิน 
5. ระบบเอกสาร งานสารบรรณ

ผลการด าเนินงาน

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ านวน 1 ระบบ

จุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เพิ่มขึ้น 30 จุด รองรับการใช้งาน
ไม่ต่ ากว่า 256 อุปกรณ์ และมีความเร็วในการเชื่อมต่อ 300 Mbps

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

Model



ระบบบริหารจัดการสามารถรายงาน
ผลข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลท าให้การตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ผังกระบวนการ (Flow Chart)
ท างานของหน่วยงานไม่มีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบและซ้ าซ้อน 
ท าให้การออกแบบระบบบริหาร
จัดการเกิดความล่าช้า 

ออกแบบระบบพิมพ์เขียวบริการ (Service 
Blueprint) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา กระบวนการ และวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานบริการ



• มีฐานข้อมูลชุมชนและเครือข่ายประชาชน 
โดยความร่วมมือของประชาชนเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ 

• มีรูปแบบกระบวนการท างานที่เป็นระบบ
สามารถขยายผลได้

• ประชาชนรับรู้ ร่วมมือ พึงพอใจต่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

• มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

• มีนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาในพื้นที่

• การยึดติดการท างานในรูปแบบการ
บริการวิชาการ และมีสมรรถนะการ
ท างานพันธกิจสัมพันธ์ไม่เพียงพอ

• ขาดการด าเนินการโครงการแบบ
บูรณาการระหว่างชุมชน

• งบประมาณที่จัดสรรไม่เอื้อต่อการ
ท างานเชิงบูรณาการ

• การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
หน่วยงานในพื้นที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด

• ขาดข้อมูลที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหา

• พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแบบชุมชนนัก
ปฏิบัติและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และระบบ
พี่เลี้ยงผู้สอนงานในการสร้างเสริมการท างาน
แบบพันธกิจสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร และจัดตั้ง
ทีมพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ

• ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสนอ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการท างาน
เชิงบูรณาการ

• พัฒนาโปรแกรมการศึกษาปัญหาชุมชนและ
หน่วยงานจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



จบการน าเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562


