
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ทบทวน เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
วิสัยทัศน์ :   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันทีผ่ลิตบัณฑิต ที่มอัีตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิน่เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

พันธกิจ : 
  ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  ๒. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น
การบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
  ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  ๕. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ : 

๑. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และด าเนินโครงการ
ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

๒. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 

๓. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด  : 

๑. มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพ่ือ
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๒. จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการ จากผลการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
๓. ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจ านวน

หมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 
๔. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจ านวนโครงการฯ สะสม(แยกประเภทตาม

เป้าหมาย) 
๕. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
๖. อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๗. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๘. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากรโดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๙. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
๑๐. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๑๑. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
๑๒. จ านวนวสิาหกิจชุมชน/ผูป้ระกอบการใหม่ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความส าเร็จ

จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๑๓. อัตราอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 

โครงการหลัก : 
๑. โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๒. โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๓. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพ่ือวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน  

- ๒ - 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมาย :  

๑. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
๒. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละ

ช่วงวัยได้  
๓. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ข้าสู่วชิาชีพ ได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ : 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย 

School Integrated Learning และ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๒. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
๓. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณ

ความเป็นครูและ คุณลักษณะ ๔ ประการ  
๔. ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการ โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบ่มเพาะ

สมรรถนะใหม่ให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๕. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ข้าสู่วิชาชีพครู 

ตัวช้ีวัด : 
๑. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้บัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ ๒๑  

๒. มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ  
๓. ร้อยละครูของครูที่มปีระสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา  
๔. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทีส่อบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนภายในเวลา ๑ ปี  
๕. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครู

ประจ าการของมหาวิทยาลัย 
๖. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค  
๗. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น  
โครงการหลัก : 

๑. โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด  
๒. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  
๓. โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๔. โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่

วิชาชีพ  
๕. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  

- ๓ - 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย : 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่ 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

๒. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณด์้านสมรรถนะและ คุณลักษณะ 
๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

๓. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ  
กลยุทธ์ : 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนา
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  

๒. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ  
๓. พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  
๔. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้บูรณาการกับการท างาน และเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๕. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ 

และคุณลักษณะ ๔ ประการ  
ตัวช้ีวัด : 

๑. จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

๒. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ  
๓. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา  
๔. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ  
๕. อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา ๑ ปี  
๖. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  
๗. อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน  

โครงการหลัก : 
๑. โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
๒. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้ 
๓. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน  
  

- ๔ - 



 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย : 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น
ทีส่ร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความ
พร้อมและความสามารถ ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
กลยุทธ์ : 

๑. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่  

๒. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

๔. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด : 

๑. จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ  
๒. อัตราส่วนจ านวนผลงานวจิัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่

ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
๓. ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร) ของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
๔. จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น  
๕. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก  
๖. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ  
๗. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย ๕ ระบบ 
๘. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
๙. ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โครงการหลัก : 
๑. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
๒. โครงการ “ราชภัฏโพลล์” (รอค าจ ากัดความที่แน่ชัด ต้องมุ่งเน้นการเปน็ที่พ่ึงของท้องถิ่น) 
๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
๔. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

- ๕ - 



 


