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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ราชภัฎ

ความเชื่อมโยงโครงการทีส่อดรับกบัยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

โครงการ
/Project 
Based

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด
แนวทาง

ยุทธศาสตร์
จัดสรร

ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

ผลสัมฤทธิ์
/Impact

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (ก3.1(5)) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่ได้รับการพัฒนาหรือต่อยอดระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 5
ผลิตภัณฑ์
2.สัดส่วนของการลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ของสถานประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
3.จ านวนสถานประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถบริหารจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีความความสมานฉันท์ในสังคมประชาชนชนได้รับ
การยอมรับเป็นสมาชิกชองสังคม  และได้รับการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

2.1. จ ำนวนครัวเรือนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเข้ำมำให้
ควำมรู้ และร่วมพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
ไม่น้อยกว่ำ 100 ครัวเรือน/จังหวัด

2.2 รำยได้ของครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรพ้นเกณฑ์
ควำมยำกจน (38,500 บำท/คน/ปี) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50

2.3 รำยได้ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ เ ข้ำร่วม
โครงกำรเพิ่มข้ึนร้อยละ 15

1. โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน

2.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อ
แก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5เสริมสร้าสงความมั่นคงแห่งชาติฯ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ

พัฒนาสังคมยกระดับเศรษฐกิจ

3.1 จ ำนวนต ำบลที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 20
ต ำบล

3.2 จ ำนวนคนในต ำบลที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 
ต ำบลละ 100 คน

3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

Outcome
1. ร า ย ไ ด้ เ ฉ พ า ะ ก า ร จ า ห น่ า ย ผลิ ต ภั ณฑ์ ข อ งก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย

ผลิภัณฑ์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15
2. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น

ทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1. รำยได้ของครัวเรือนที่เข้ำร่วมโครงกำรพ้น
เกณฑ์ควำมยำกจน (38,500 บำท/คน/ปี) ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50

1.ประชาชนในท้องถิ่นเป้าหมายเกิดความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น
2. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
สามารถด าเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ขยายองค์
ความรู้ในวงกว้างต่อไป
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ราชภัฎ

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

เป้าหมาย

โครงการ
/Project 
Based

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ตัวช้ีวัด
แนวทาง

ยุทธศาสตร์จัดสรร ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน

ผลสัมฤทธิ์
/Impact พัฒนาศักยภาพบุคคล ครู อาจารย์ให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
(ต้นแบบการผลิตและพัฒนาคร)ู

4. โครงการอ่านออกเขียนไดเ้พ่ือเสรมิสร้างสขุภาวะ
ส าหรับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
(พัฒนาคุณภาพบัณฑิต)

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศดีขึ้น

2.1 การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. การส่งเสริมโรงเรียนในท้องถ่ิน

5. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

4.1 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน/จังหวัด
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4.3 นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)วิชาภาษาไทยผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป

2.3การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

5.1 จ านวนนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแห่งละไม่
น้อยกว่า 2,000 คน 
5.2 จ านวนนักศึกษาครูที่ได้รับการพัฒนามีทักษะภาษาอังกฤษ สูงขึ้น ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการฯ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 (พ.ศ.2560-2579)

มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ

เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ความเชื่อมโยงโครงการทีส่อดรับกบัยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ปีงบประมาณ 2562

Outcome

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในตามพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีเ่ข้ารว่ม
โครงการมีผลการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจ านวน 76,000 คน มีทักษะภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น ร้อยละ 80


