
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
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ทบทวนเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  



วิสัยทัศน์ VISION 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิต

บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มี
สมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณา

การองค์ความรู้สู่ 
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้าง

ความมั่นคงให้ประเทศ  



พันธกิจMISSION   

วิจัยสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  มุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี  

เป็นพลเมืองดีในสังคม  และมีสมรรถนะตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ
สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของ
ชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี
และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถ
ในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

บริหารจัดการทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
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1 
เป้าหมาย    

ด้านเศรษฐกิจ   

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคม 

ด้านการศึกษา 

Strategies :  
1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่  และด าเนินโครงการตาม
พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) 
ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์  กับการพัฒนาท้องถิ่น 

KPI :  • โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big 
Data) ของพื้นที่บริการ  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาท
และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

• โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

• โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อ
วัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน 

1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน  สภาพปัญหา  และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  
ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการ  จากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
3. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา  เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดใน
พื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที)่ 
4. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจ านวนโครงการฯ สะสม(แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
5. จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ท่ีร่วมมือกับมหาวิทยาลัย   ราชภัฏด าเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
6. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า  เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน าพระราโชบายด้านการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 
ประการ  สู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
9. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
10. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อสร้างคุณค่าและส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
12. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
13. อัตราอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 

โครงการหลัก  : 



2 
เป้าหมาย    

มีอัตลักษณ์และ
สมรรถนะเป็นเลิศ  

คุณลักษณะ 4 
ประการ  

เข้าสู่วิชาชีพ  ได้รับ
การเสริมสมรรถนะ

เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง  

Strategies :  
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร/์ศกึษาศาสตรแ์ละกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ  เป็นท่ียอมรับด้วย School Integrated  
Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ 
4. ยกระดับสมรรถนะครปูระจ าการ  โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรบักับ
สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
5. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ห้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ  

KPI :  

1. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในระบบปิด 
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
3. โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความ
เป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4. โครงการจัดท า Platform เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าสู่วิชาชีพ 
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย  เป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์  สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  พร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21  
2. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าสู่
วิชาชีพ 
3. ร้อยละครูของครูท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
4. ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี 
5. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจ าการของมหาวิทยาลัย 
6. สัดส่วนบัณฑิตครูท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  หรือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

โครงการหลัก  : 



3 
เป้าหมาย    

ความเป็นเลิศใน
การสร้างความ

มั่นคง  

เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

เป็นมืออาชีพ  

Strategies :  
1.ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการประเทศ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
4.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ 

KPI :  

1.โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที ่
2.โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถานประกอบการและ
องค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ 
3.โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 1.จ านวนหลักสูตรท่ีปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 
3.ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา 
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน 
CEFR ( Common European Framework of Reference for Languages ) หรือเทียบเท่า
มาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
5.อัตราการได้ท างาน/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระท้ังตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี 
6.ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
7.อัตราการศึกษาต่อในพื้นท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

โครงการหลัก  : 



4 
เป้าหมาย    

การยอมรับระดับชาติ

และนานชาติ  

ระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพและ

คล่องตัว  

Strategies :  
1.ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
2. เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการเรียนการสอน
กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4.ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  

KPI :  

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 
2.โครงการ “ราชภัฏโพลล”์ (รอค าจ ากัด
ความที่แน่ชัด ต้องมุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่น) 
3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
4.โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
5.โครงการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

1.จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
2.อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
3.ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่ส าคัญ๘ระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร) ของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4.จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
5.ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก 
6.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
7.มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ 
8.มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
9.ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

โครงการหลัก  : 



แผนที่น าทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2560-2579) 












