
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

การประชุมชี้แจงโครงการส าคัญในปี ๒๕๖๖ 
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์



VUCA World : New Normal

V- Volatility ความผันผวนสูง

U- Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูง

C- Complexity มีความซับซ้อนที่มากขึ้น

A- Ambiguity มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว







ความสามารถเชิงแข่งขนัเราลดลง



6แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1

การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4











มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้

เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน



VRU. Values Proposition

Workable
Knowledge &
Innovation

OPPORTUNITY

ความรู้ นวัตกรรมที่น าไปใช้
ได้จริง ในการท างาน การแก้ไข
ปัญหาขององค์การ สถาน
ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น
(องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และนวัตกรรม)

การให้บริการที่เป็นเลิศ 
ค านึงถึงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ในราคาที่
เป็นธรรม โดยคณะบุคลากรที่มี
ความเป็นมืออาชีพ

โอกาสเข้าถึงได้เข้ามาเรียนรู้
โดยปราศจากขีดจ ากัดทางด้าน

เศรษฐกิจ สถานะทางสังคม ถิ่นที่
อยู่ เพศสภาพ และศาสนา สัญชาติ

(ทุน แหล่งเงินกู้ การจ้างท างาน
ระหว่างเรียน หลังจบการศึกษา) 

ประสบการณ์การเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติทั้งในส่วนของการท างาน 

ปฏิสัมพันธุ์ทางสังคม การด าเนิน
ชีวิตที่เพิ่มเติมสมรรถนะและความ

เชี่ยวชาญในระหว่างเรียน

Best
Experient

Excellencies 
Service





14ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทางสงัคม

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม 

1

2

4

3

1 แนวทางการด าเนินงาน

ท าข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม

ด าเนินกิจกรรมตามแผน/ข้อตกลงความร่วมมือ

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 : พัฒนา Community-
Based Innovation Parks ในพื้นที่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สระแก้วเมืองแห่งการเรียนรู้
สามโคกเมืองแห่งอนาคต

จัดท าแผนพัฒนาการสร้างแบรนด์เมือง/ชุมชนแห่งอนาคต3

ร่วมพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน5

O

K

R



15ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น จัดท าแผนบริการวิชาการ11 แนวทางการด าเนินงาน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 : สร้างนวัตกรชุมชน
เพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
ของชุมชนและขจัดความยากจน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก 
BCG Economy Model

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น2

ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่
(mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ บุคลากร เครือข่าย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

พัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามโมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG4

พัฒนาศักยภาพ Non-degree (Re-skill/Up-skill) 
ส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น

7

นวตักรชมุชน
VRU. Market 

Place

Smart Community

Smart SME

Smart Entrepreneur

Co-Creation

Community 

Dev. Project 

O

K

R



16ยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนในพื้นที่ 11 แนวทางการด าเนินงาน

2 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ 

3 พัฒนากิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย 
ประเมินความส าเร็จ 

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 : สร้างความร่วมมือไตรภาคี
เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย
และต้นแบบด้านการศึกษา

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมในระยะยาวเพื่อ
ยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลศิ

4

โรงเรียนร่วมพฒันายกระดบั
คณุภาพการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตต้นแบบ
ประจ าพืน้ท่ี

Teacher Tools Kits Innovative Teacher

PPU. Teacher Professional 

Development Platform

O

K

R





18ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็น

มืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้และสาขาความรู้ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างทั่วถึง

1

2

2 แนวทางการด าเนินงาน

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูที่มุ่งเนน้
สมรรถนะของครูมืออาชีพ การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ปลูกฝั่งจิตวิญญาณความเป็นครู และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 : Teacher Capacity 
Building : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและ
บัณฑิตครูของ มรภ.

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาครูของครูสู่ความเป็นเลิศ
โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PPU. Co-Creation School Talent Mobility
Pedagogy and Subject Expertise Incubation

Teacher Assistant Incubation and Experient Learning 
Pedagogy and Subject Expertise Study

ครนูวตักรท่ีมีสมรรถนะสงู

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให้ได้
มาตรฐาน

O

K

R



19

สร้างความร่วมมือ พัฒนาระบบกลไกการจัดหาเงินทุนสนับสนุน
การวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น

1

แนวทางการด าเนินงาน

จัดต้ัง Excellence Center แต่งตั้ง Program Manager วางแผน
และบริหารทุนวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) อาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย 2) การสร้าง
คุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรม 3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน 
4) การเรียนรู้เพื่อพฒันาอย่างยั่งยนื

2

บ่มเพาะนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการ การใช้ประโยชน์
การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

3

จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการ
วิจัยพื้นฐานที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น4

5

ยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู2

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 : Education Research 
and Innovation Platform : ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ ชุมชนนวตักรรม โรงเรียนนวตักรรม
รายได้จากการบริหารทรพัยสิ์นทางปัญญา

แสวงหาพันธมิตรร่วมลงทุน ร่วมพัฒนาวิสาหกิจ กิจการใน
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

ทนุวิจยัท่ีได้รบั ผลงานวิจยัท่ีเผยแพร่
O

K

R
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พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม

1

แนวทางการด าเนินงาน

2 พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาชุมชน และสังคม

3 ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการของ
ชุมชน

ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชน และสังคม

4

ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา3

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1: ใช้กระบวนการ 
“วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skill และ
คุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิต มรภ.ให้เป็นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนานักศึกษา วิศวกรสังคม
ผู้ประกอบการใหม่ฝึกหัด (Startup) ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บัณฑิตผู้น าการเปลี่ยนแปลง วิสาหกิจเพื่อสังคมในชุมชน

Community Enterprise

Business Model Canvas

community enterprise
community enterprise

community enterprise
community enterprise

Pitching Hall

O

K
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการ
เครือข่าย

1

แนวทางการด าเนินงาน

2 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

3 จัดกิจกรรมในการด าเนินการโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา3

แผนงานบูรณาการหลักที่ 2 : หลักสูตร Co-creation 
รองรับ Career of the Future และ local Economic 
Growth

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย
หุ้นส่วนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

CWIE
Curriculum

Special Group
Curriculum

O

K

R



23

การท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดการ
เรียนการสอน / การท าวิจัยของนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในประเทศ 
หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1

แนวทางการด าเนินงาน

2 วิเคราะห์จุดเด่นหลักสูตรและเช่ือมโยงเข้ากับ
ความต้องการของหน่วยงาน

3
ด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน / การท าวิจัยของนักศกึษา
กับหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา3

แผนงานบูรณาการหลักที่ 3 : เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็น
เลิศทางการศึกษาของ มรภ.ในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและ
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมสิังคม
ของพื้นที่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมจัดการศกึษา 
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานระดับ
สากล

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Co-Curriculum
Co Research 

Project
Co Learning 

Classrooms

O
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ส ารวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาหลักสูตร

1

แนวทางการด าเนินงาน

2
แสวงหาพันธมิตรภาครัฐ/เอกชนร่วมปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก

3
ผลิตชุดการเรียนรู้ (MOOC) จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
Active and Blending Course For All

การจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (Credit bank)4

ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา3

แผนงานบูรณาการหลักที่ 4 : พัฒนา มรภ. ให้เป็น 
University of Lifelong Learning for All ที่เป็น
ตัวอย่างระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning)  ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course) สร้างทักษะใหม่ (Reskill) และยกระดับทักษะ
เดิม (Upskill)

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Krunio.com Satit-VRU.Net

VRU3L.Academy
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26ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พัฒนาระบบงานการบริการ การบริหารจัดการที่น าAgile
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน

4
แนวทางการด าเนินงาน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 : Digitalization และ Agile ระบบบริหาร
จัดการของกลุ่ม มรภ.
แผนงานบูรณาการหลักที่ 1 : เ ชื่อ ม โ ย ง ระ บ บ ข้อ มูล ร่ว ม กัน ทั้ง 
38 ม ร ภ .

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็น Digital

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการ Rajabhat Dataset
โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Agile 

Organization
Digital

University

Rajabhat
Cloud
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27ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พัฒนาแพลตฟอร์มความร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสถาน
ประกอบการและผู้ประกอบการ

4 แนวทางการด าเนินงาน

แผนงานบูรณาการหลักที่ 4 : การเชื่อมกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อสร้างแหล่งสนับสนุนอื่น ๆ ด้านนโยบายและ
แหล่งรายได้

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Rajabhat
Lifelong Learning

Platform

Rajabhat
Academy for 
All PlatformO

K

R
Rajabhat

Marketplace  
Platform



28ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ4

แผนงานบูรณาการหลักที่ 5 : พัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าทางอาชีพบุคลากรของ มรภ.

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการ ด้านคุณวุฒิและการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
แสวงหาอาจารย์ต่างชาติเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

1

แนวทางการด าเนินงาน

จ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย2

เสริมสร้างความรู้และทักษะส าหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ3

เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากร4

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญของบุคลากร5

สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด6

VRU. Banding
and Professional 

Personel
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29ความท้าทาย



30ข้อจ ากัด

Digital

Platform

ระเบียบ
กฏหมาย

สมรรถนะของ
ก าลงัคน

Branding

Communication

Private 

Partnership

Fix 

Mindset

Internationalization

Learning Space

Silo

Organization
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A

B

C

D

E

การสนับสนุน
ที่ต้องการ

1. Budgeting

2. Deregulation

3. Reinventing University CoP

4. Private Partnership Matching

5. Reorganization and HRD. 

Consultancy

6. Co-Management Platform



Thank you!


