
“.... ข้าพเจ้าได้ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว ท าให้รู้สึกมีความสุขและผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายอย่างมาก  ไปทุกครั้งก็มีความสุข 

อยากให้ทุกคนมีก าลังใจที่จะท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรา เป็น
ประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ใน
เรื่องการด ารงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อส าคัญคือผลิตคนดี ผลิตคนดี
ที่ เห็นประโยชน์แก่ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และสังคม  คิดว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศ
ได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมากๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนา
ประเทศและประชาชนได้อย่างมาก ...”

พระราชด ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน



พระราโชบายด้านการศกึษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้
▪ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
▪ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
▪ มีงานท า – มีอาชีพ
▪ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

กลุ่มเด็กที่ทรงห่วงใยเป็นพิเศษ
▪ เด็กแว๊น เด็กสลัม  (ปัญหาสังคม)
▪ ลูกเสือ รด. (ยกระดับการสร้างทัศนคติที่ดี ปลูกฝังระเบียบ

วินัย เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ)

การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ



องคมนตรีน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน พัฒนาครู (คุณภาพ) พัฒนาโรงเรียน

“แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน”

ผลิตบัณฑิตครูคุณภาพ การจัดการเรียนรู้
การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้

▪ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
▪ มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง
▪ มีงานท า – มีอาชีพ
▪ เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย



• จัดตั้งเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ท้องถิ่น
• กระจายตัวทั่วประเทศ
• แบ่งพื้นที่บริการในความรับผิดชอบ
• ฐานการผลิตครขูองไทย
• มีศักยภาพ (ถ้ารวมตัวกันและจัดระบบได้ จะ

เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศได้อย่างมาก) 

ท าไมต้อง “ราชภัฏ”



ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

พัฒนาท้องถิ่นใน
ท้องที่ตน

พัฒนาครู 
(คุณภาพ)

พัฒนา
โรงเรียน

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

๑. การพัฒนาท้องถิ่น
๒. การผลิตและพัฒนาครู
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดท า “ยุทธศาสตร์ใหม่” เพ่ือสนองพระราโชบาย



ระดับของแผน 
ความเชื่อมโยง และแนวทางการจัดท าแผน
ดร.นงรัตน์ อิสโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

คณะท างานจัดท าแผนแม่บทยทธศาสตร์ชาติด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะท างาน พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
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การสื่อสารระหว่าง มรภ.

การสื่อสารภายในองค์กร

ความเข้มแข็งของ ทปอ.

การเตรียมตัวรับมือบริบทที่เปลี่ยนแปลง

Core Value มรภ.



ระดับของแผน ตามมติ ครม. วันที่ 4 ตุลาคม 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน ..........

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนความมั่นคง

“แผนแม่บทด้าน...” “แผนพัฒนา...” “แผนปฏิบัติการด้าน .... ระยะที่ .... (พ.ศ. .... - ....)” “แผนอื่นๆ”

1

3

2

หมายเหตุ : มติ ครม. (4 ต.ค. 2560) ก าหนดการตั้งชื่อแผนระดับท่ี 3 ให้ชื่อว่า “แผนปฎิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฏหมาย ก่อนจะมีมติ ครม. ดังกล่าว เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฏกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา... หรือ แผนอื่นๆ จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติไว้ในกฏหมายนั้นๆ



ยุทธศาสตร์ชาติ (หัวข้อประเด็นส าคัญ)

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเตมิโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สวล.

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1. การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ

2. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

3. การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ

4. การบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความมั่นคง
กับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ และมิใช่ภาครัฐ

5. การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. อุตสาหกรรมและบริการ
3. การท่องเท่ียว
4. โครงสร้างพื้นฐาน
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ผู้ประกอบการยุคใหม่

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

3. การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21

4. การตระหนักถึงพหุปัญหา
ของมนุษย์ท่ีหลากหลาย

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะท่ีดี

6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

7. การเสริมสร้างศักยภาพการ
กีฬา

1. การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก

2. การปฏิรูประบบภาษีและ
การคุ้มครองผู้บริโภค

3. การสร้างหลักประกันสังคม 
(รวมประเด็นแรงงาน 
การศึกษาและสาธารณสุข)

4. เร่ืองกระบวนการยุติธรรม
5. การกระจายศูนย์กลาง

ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี

6. การเสริมสร้างพลังทาง
สังคม

7. การเพิ่มขีดความสามา
ถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งพาและ
จัดการตนเอง

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจสีเขียว

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
สั่งคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

4. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ า 
พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศ

1. การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน

2. ปรับสมดุลภาครัฐ (การ
กระจายอ านาจ)

3. การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ

4. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
5. การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ
6. การแก้ไขกฏหมาย
7. การปรับปรุงกระบวนการ

ยุติธรรม



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (อยู่ระหว่างด าเนินการ)แผนระดับ 2



แผนการปฎิรูปประเทศด้าน ...แผนระดับ 2



อา้งองิ : สภาการศึกษา



อา้งองิ : สภาการศึกษา



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12แผนระดับ 2



แผนระดับ 3
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับ ท่ี 1 และแผนระดบัท่ี 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามท่ี
กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ท้ังนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณของส่วนราชการ



แผนระดับ 3
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560 – 2564)



แผนระดับ 3 ?
(แผนที่เกี่ยวข้อง)

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (เปลี่ยนช่ือ ?)

นับตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 ครม. มีมติก าหนดการตั้งชื่อแผนในระดับท่ี 3 โดยให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้น
แต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนท่ีจะมีมติ ครม. วันท่ี 4 ธ.ค. 60 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น



แผนระดับ 3 ?
(แผนที่เกี่ยวข้อง)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
(เปลี่ยนชื่อตามมติ ครม. หรือ ไม่จัดท าเป็นแผนระดับ 3 ?)

นับตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 60 ครม. มีมติก าหนดการตั้งชื่อแผนในระดับท่ี 3 โดยให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” 
เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนท่ีจะมีมติ ครม. วันท่ี 4 ธ.ค. 60 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง มติ ครม. เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ แผนอื่น ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายนั้น

“แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2574)” 

“แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)” 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

Where is our place 



แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 – 2564)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมอบหมายภารกิจให้องคมนตรี
แนะน า มรภ. ให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน
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มติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผนปฏิบัติการด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ.....เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564

แผนปฏิบัติการด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ..เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2569
แผนปฏิบัติการด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ..เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570 - 2574
แผนปฏิบัติการด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ..เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 4 พ.ศ. 2574 - 2579

แผนงานโครงการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี



แนวทางการท าแผนปฏิบัติการด้านมหาวิทยาลยัราชภัฏ......เพื่อการพฒันาทั้งถิ่น ระยะที.่.. พ.ศ. .... - ....
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) 



แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ยุทธศาสตร์ มรภ. 

20 ปี

แผนปฏิบัติการ มรภ.xxx
(ระยะ 5 ป)ี



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ฉบับผ่านการทบทวนและน าเสนอองคมนตรี
(11 ตุลาคม 2561)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น

เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย

กลยุทธ์

KPI

โครงการหลัก

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

สรา้งและพฒันาความร่วมมอืกบั ผวจ. ในการ

วางแผนพฒันาเชงิพื้นที ่และด าเนินโครงการ

ตามพนัธกิจและศกัยภาพของมหาวทิยาลยั

บูรณาการความร่วมมอืภายในมหาวทิยาลยั และภายนอก

มหาวทิยาลยั (ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม) ในการ

ด าเนินโครงการพฒันาใหบ้รรลตุามเป้าหมายอย่างมนียัส  าคญั

บูรณาการการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัของนกัศึกษา

และอาจารย ์กบัการพฒันาทอ้งถิน่

อัตราอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง

โครงการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ.

ด้านการศึกษา

โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
(บ่มเพาะประชาชนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ)

โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน

มีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของ มรภ.

จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่

ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านท้ังหมดในพ้ืนที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที)่

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย)

จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ มรภ. ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ

อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ มรภ.เป็นแกนน า เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถ่ินทั้งหมดของ มรภ.

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ท้ัง 4 ประการ สู่การปฎิบัติในพ้ืนที่บริการของ มรภ.

อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพ้ืนที่บริการของ มรภ.

ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น

จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ.

อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของ มรภ.

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ิน



โครงการหลัก
จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของพ้ืนที่บริการ เพื่อใช้

เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ.

ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างย่ังยืน

ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน

BIG DATA 
76 จังหวัด

• ศักยภาพของพื้นที่
• ฐานทรัพยากร/ความหลากหลายทางชีวภาพ
• ศักยภาพ/ความพร้อมของชุมชน
• ปัญหา/ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
• ฯลฯ

• มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
• มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง
• มีอาชีพ มีงานท า
• เป็นพลเมืองดี มีวินัย

เข้าใจ เข้าถึง

“เตรียมพื้นที่” “เตรียมคน” “ตรึงคนในพืน้ที่”

• บูรณาการความ
ร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน

• บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
งานวิจัย เข้ากับ
การพัฒนา
ท้องถิ่น

ชุมชนท้องถิ่นมี
ความม่ันคงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา

พัฒนา

มรภ. เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศวิสัยทัศน์



รู้จักท้องถิ่นในท้องที่ตน

สิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจ

สร้างระบบฐานข้อมูล

วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการของท้องถิน่

วางแผนพัฒนาภายใต้บริบทของพื้นที่
และยุทธศาสตร์จังหวัดโดยความร่วมมือ

ทั้งภายในและภายนอก มรภ.

สร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

ติดตามและประเมินผล

การศึกษา

มรภ. ทุกแห่ง ต้องรู้จักพื้นท่ีให้บริการของตนเองเป็นอย่างดี 
มีการประสานงานกับ ผวจ. อย่างใกล้ชิด

ก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละ มรภ./กระจายโครงการให้คลอบคลุม

แนวทางการด าเนินการเพื่อท างานให้เข้าเป้าในการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน

ต้นทุน / ศักยภาพ

สิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา



พัฒนาจากรายงาน Baseline ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

โครงการวิจัย
โครงการอบรม / 
บริการวิชาการ

โครงการพัฒนากลุ่มโครงการ

ผลลัพธ์

ประเภทของผลลัพธ์

สิ่งแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ

การศึกษา/เรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมสัมพันธ์

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ตาม Agenda

ถ่ายทอดองค์ความรู้
ตาม Agenda

สร้างฐานข้อมูล/องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

น าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้
ชุมชมท้องถิ่นเกิดการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรม (และยั่งยนื)

ศิลปวัฒนธรรม
สุขภาวะ

ภูมิปัญญาฯ

• รายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น
• ประกอบอาชีพหลากหลายขึ้น

• แนวทางส่งเสริมการขาย
• วิธีเพิ่มผลผลิต

• อบรมการปลูกผักไร้ดิน
• อบรมเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า

• จัดงานตลาดนัดชุมชน
• จัดงานจับคู่ธุรกิจ SME

• อัตราการป่วยลดลง
• เกิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาฯ

• เครื่องกายภาพบ าบัด
• ฐานข้อมูลการใช้สมุนไพร

• อบรมเชิงปฎิบัติการผู้น าชุมขน
• อบรมการรับมือสังคมสูงวัย

• จัดงานประเพณีต่างๆ
• รณรงค์อนุรักษ์

• ชุมชนมีการคัดแยกขยะและ
น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง

• ฐานข้อมูล biodiversity
• Model บริหารจัดการน้ า

• อบรมผลกระทบจากเขื่อน
• อบรมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

• จัดประกวดชุมขนสีเขียว
• จิตอาสาเพื่อรักษ์ป่าไม้

• “อุดมศึกษาพี่เลี้ยง”
• จ านวนปราชญ์ชาวบ้านเพิ่มขึ้น

• นวัตกรรมการจัดการห้องเรียน
• หลักสูตรท้องถิ่นของเรา

• อบรมโลกโซเชียลให้ผู้สูงอายุ
• อบรมเทคนิคการสอนส าหรับครู

• ประกวดผลงานวิจัยชุมชน
• รณรงค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ตัวอย่าง : กรอบแนวทางของผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการแต่ละกลุ่ม

การจ าแนกการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น



แนวคิดการบูรณาการการเรียนการสอน-งานวิจัย-การพัฒนาท้องถิ่น

E – commerce Team

Marketing (R&D) Team

Business planning Team

Public relation Team

One Stop Service
Digital Platform

• โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
• โครงการพัฒนาท้องถิ่นตาม “ยุทธศาสตร์

ใหม่” ที่เกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

“ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา”
ในประเทศ

ต่างประเทศ

องค์กรระหว่าง
ประเทศ

ค่านิยมในการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้าและบริการ) 
โดยใช้มิติวิทยาศาสตร์และศักยภาพของ มรภ. ในการพัฒนา 

และมิติรัฐศาสตร์/ภูมิศาสตร์การเมืองในการสร้างความต้องการของ 
“ตลาดใหม่”

Holistic Research & Development Based 

หลักสูตร/งานวิจัยที่สอดคล้องกนั เพ่ือยกระดับคณาจารย์และสร้างพลังนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่



ประโยชน์ที่ได้รับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชุมชนท้องถิ่น ผู้บริโภค

• ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาท้องถิ่น”
๑. ยกระดับการด าเนินงานของโครงการเดิมที่ท าอยู่ เช่น 

โครงการพัฒนาสินค้า OTOP ระดับล่าง และ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่

๒. มีกรอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน 
สามารถชี้วัดและทวนสอบผลลัพธ์ได้ตามท่ีส านักงบฯ ต้องการ เช่น 
กรอบ งปม. พัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้วยการขับเคลื่อนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ Digital Platform เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน*

๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆได้ชัดเจนโดยใช้
ศักยภาพของ มรภ. เป็นจุดเชื่อมโยง เช่น มท. (กรมพัฒนาชุมชน/ 
จังหวัด /...) กษ. (สนง.เศรษฐกิจการเกษตร/ สนง. มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร /...) ทส. (BEDO / GEF / ...) ฯลฯ

• สร้างผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นบนฐานองค์ความรู้ท่ีมีแบบแผน เป็นระบบ 
• มีความยั่งยืนในกระบวนการผลิต การตลาด และโลจิสติกส์
• มีกรอบการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานของการตลาดร่วมสมัย
• สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง สามารถตรึงคนในพื้นท่ีได้ เนื่องจากลดอัตราการว่างงาน 

และลดอัตราการย้ายถิ่นเพ่ือหางานท าของประชากรวัยหนุ่มสาว 
• ส่งเสริมความมั่นคงในท้องถิ่น เนื่องจากชุมชนรักถิ่นฐาน ภูมิใจในท้องถิ่นตน และ

ร่วมรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจอย่าง
รู้เท่าทัน

• ขยายฐานลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ
• ผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้า/บริการ) ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการขาย
• เพ่ิมรายได้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
• สามารถสร้างระบบสหกรณ์ท่ีเข้มแข็ง
• สามารถสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง

๑. ค้นหาสินค้าและบริการตามความ
ต้องการของตนเองได้สะดวกและ
รวดเร็ว

๒. มีความภูมิใจในตนเองท่ีมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก

๓. เกิดค่านิยมในการซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชน (สินค้า/บริการ) 

๔. มีความมั่นใจในสินค้าและบริการ
๕. มีความพอใจในสินค้าและบริการ
๖. มีพฤติกรรมซื้อซ้ า และ/หรือ บอก

ต่ออย่างเต็มใจ 
๗. มีการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเพ่ือ

สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (สินค้า/บริการ)

• ยุทธศาสตร์ “การยกระดับคุณภาพการศึกษา”
๑. บูรณาการศาสตร์ (ข้ามคณะ)
๒. บูรณาการพันธกิจเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น (การ

เรียน/สอน วิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ)
๓. ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการอย่างมีวิสัยทัศน์ 

(พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการศึกษาสากล)

• เยาวชนเข้าศึกษาต่อใน มรภ. และประกอบอาชีพในท้องถิ่น สอดคล้องกับการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (สินค้าและบริการ) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ

• นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระราโชบาย ภายใต้
บริบทของท้องถิ่นตนเอง

• มีกลุ่มความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น

*โครงการของแต่ละ มรภ. ขึ้นอยู่กับบริบทท้องถิ่น แต่มีความชัดเจนว่าเมื่อชุมชนผลิตสินค้าและบริการแล้วต้องขายได้ โดยมี Digital Platform และ Marketing research based เป็นฐานอ้างอิง



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู

เป้าหมาย

กลยุทธ์

KPI

โครงการหลัก

บัณฑิตครูของ มรภ. มีอัตลักษณ์และสมรรถนะ
เป็นเลิศ เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

บัณฑิตครูของ มรภ. สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 
และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้

บัณฑิตครู มรภ. ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการ
เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มี

สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นท่ียอมรับด้วย 
School Integrated Learning และ

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

และคุณลักษณะ 4

ยกระดบัสมรรถนะครู

ประจ าการ โดยเฉพาะผูท้ีจ่บ

การศึกษาจาก มรภ. และบ่ม

เพาะสมรรถนะใหม่ใหส้อดรบั

กบัสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

โครงการจัดท าคลังข้อสอบ
วัดแววความเป็นครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการจัดท า Platform เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

มี Platform เพ่ือสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มรภ. ที่เข้าสู่วิชาชีพ

ร้อยละครูของครทูี่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี

สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาคผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจ าการของ มรภ.

ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครเูพ่ิมข้ึน

สรา้งเครอืข่าย

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ใหก้บับณัฑติครู

จาก มรภ. ทีเ่ขา้สู่

วชิาชพีครู

พฒันาสมรรถนะ

ครูของครูใหม้ี

ความเป็นมอือาชพี 

โครงการผลิตครู
เป็นเลิศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในระบบปิด

โครงการสนับสนุน DLTV 
เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก



มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ

เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 และ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

มีความสามารถในการถ่ายทอดและบ่มเพาะให้เด็กแต่ละ
ช่วงวัยมีคุณลักษณะ 4 อันสอดคล้องกับ 3Rx8C

ได้รับการเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์ 
(Re-skill / Up-skill)

โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินในระบบปิด

โครงการจัดท าคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการจัดท า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ

ยกระดับกระบวนการผลิตครูและ
การบ่มเพาะจิตวิญญาณครูราชภัฏ



กลุ่มสมรรถนะด้านการ
ปฎิบัติงานคุณภาพเป็น

เลิศในสถานศึกษา

กลุ่มสมรรถนะด้าน
วิชาพื้นฐานส าหรับ
ครูคุณภาพเป็นเลิศ

กลุ่มสมรรถนะด้าน
ความเป็นครู

คุณภาพเป็นเลิศ

ครูคุณภาพเป็นเลิศ

กลุ่มสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้
คุณภาพเป็นเลิศ

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ท้ังทางด้านจิต
วิญญาณและความประพฤติ

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ท่ีมั่นคงใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ท่ีพร้อมด้วย
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้านการวิจัย
ทางการศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง

มอัีตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้านศาสตร์การ
สอนและวิชาชีพครู

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้านศาสตร์ของ
เนื้อหาวิชาเอกแต่ละสาขา

มอัีตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการสร้าง
พลเมืองดีให้สังคม

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้านการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการเข้าถึง
แก่นแท้ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ และสามารถปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้านการ
ถ่ายทอดและเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการน า
สมรรถนะกลุ่มท่ี ๑-๓ สู่การปฏิบัติได้จริง

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน และร่วมกิจกรรม

ของสถานศึกษา/ชุมชน

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการ
จัดท าคุรุนิพนธ์และประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

ตนเองและนักเรียนต่อไปในอนาคต

๑

๒

๓

๔

ฐานสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะความเป็นครู 

(คุรุสภา)

ฐานสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ 

(คุรุสภา)

ฐานสมรรถนะด้าน
ความรู้ในเนื้อหา 

(คุรุสภา)

ฐานสมรรถนะด้าน
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

(คุรุสภา)



๑. กลุ่มสมรรถนะความเป็นครูคุณภาพเป็นเลิศ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (ชื่อรายวิชา ?!!!?) สอนอะไร สอนยังไง (Knowledge)/เดก็ได้อะไร (Skill) หน่วยกิต ชั้นปีที่สอน รวมหน่วยกติ

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครขูอง มรภ. 
ทั้งทางด้านจิตวญิญาณและ

ความประพฤติ

ชุดวิชาจติวญิญาณความเป็นครู

จิตวิทยาส าหรับครู

คุณธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณและวินัยครู

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครขูอง มรภ. 
ที่มั่นคงในสถาบนัชาต ิศาสนา 

และพระมหากษัตรยิ์

ศาสตร์พระราชา

จิตอาสา จิตสาธารณะ

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครขูอง มรภ. 
ที่พร้อมด้วยทักษะส าหรบั

ศตวรรษท่ี ๒๑

“Critical thinking and problem-
solving”

“Creativity and innovation”

“Communication” (ไทย / อังกฤษ)

“Collaboration”

“Career and learning self-reliance”

“Digital & ICT”

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครขูอง มรภ. 
ด้านการวิจยัทางการศกึษาที่
สามารถน าไปใชง้านได้จรงิ

การวิจัยและการใช้ผลการวจิัยเพื่อการ
พัฒนา



๒. กลุ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้คุณภาพเป็นเลิศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ชื่อรายวิชา ?!!!?) สอนอะไร สอนยังไง (Knowledge) / เด็กได้อะไร (Skill) หน่วยกิต ชั้นปีที่สอน รวมหน่วยกิต

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ 
มรภ. ด้านศาสตร์การสอนและ

วิชาชีพครู

หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้

การจัดการชั้นเรียน

สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

เทคนิคการสอนและดึงความสนใจ
ส าหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ 
มรภ. ด้านศาสตร์ของเนื้อหา

วิชาเอกแต่ละสาขา

วิชาเอกแต่ละสาขา (๗ สาขา)

สะเต็มศึกษา 
(เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์,เทคโนโลยี,การศึกษา
ปฐมวัยประถมศึกษา)

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ 
มรภ. ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา



๓. กลุ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้คุณภาพเป็นเลิศ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ชื่อรายวิชา ?!!!?) สอนอะไร สอนยังไง (Knowledge)/เด็กได้อะไร (Skill) หน่วยกิต ชั้นปีที่สอน รวมหน่วยกิต

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการ
สร้างพลเมืองดีให้สังคม

ความเป็นพลเมืองดี

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้าน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน

สาระวิชา

การใช้ภาษาไทยสื่อการสอน 
(ฟัง พูด อ่าน เขียน)

การใช้ภาษาอังกฤษสื่อการ
สอน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ในการ
เข้าถึงแก่นแท้ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการ และสามารถปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน

นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน 
และโครงการ

การปรับตัวและรู้เท่าทันเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. ด้าน
การถ่ายทอดและเสริมสร้างทักษะชีวิต

และอาชีพ

ทักษะชีวิตและอาชีพ

การสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ



๔. กลุ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานคุณภาพเป็นเลิศในสถานศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ชื่อรายวิชา ?!!!?) สอนอะไร สอนยังไง (Knowledge)/เด็กไดอ้ะไร (Skill) หน่วยกิต ชั้นปีท่ีสอน รวมหน่วยกิต

มอีัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. 
ในการน าสมรรถนะกลุ่มที่ ๑-๓ สู่

การปฏิบัติได้จริง

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1 (SIL1)

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 (SIL2)

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 3 (SIL3)

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 4 (SIL4)

การประเมินผล สะท้อนผล และพัฒนาปรับปรุง 
5 (SIL5)

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ 
มรภ. ในการบริหารจัดการช้ัน
เรียน และร่วมกิจกรรมของ

สถานศึกษา/ชุมชน

การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 6 (SIL6)

การประเมินผล สะท้อนผล พัฒนาปรับปรุง 
และสรุปคุรุนิพนธ7์ (SIL7)

ค่ายฝึกสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

มีอัตลักษณ์บัณฑิตครูของ มรภ. 
ในการจัดท าคุรุนิพนธ์และ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
และนักเรียนต่อไปในอนาคต

ร่างคุรุนิพนธ์

คุรุนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

กลยุทธ์

KPI

โครงการหลัก

มรภ. มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ4  พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก
สาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ี

ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ท้ังด้านสมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
และคุณลักษณะ 4 ประการ

โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถานประกอบการและและ

องค์กรวิชาชีพเพ่ือจัดการเรียนรู้

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบท
ของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา

ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ

ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต

อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิต มรภ. ภายในระยะเวลา 1 ปี

อัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน

พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการท างาน และ

เสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น



• ปรับปรุงหลักสูตรรายคณะ

Reprofile

ยุทธศาสตร์ Reprofile
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุทธศาสตร์ Reprofile
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง

• ทบทวนภาควิชาที่เปิดสอน

• วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน

• วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น/ประเทศ

คุณภาพบัณฑิตที่จบไปท างาน คือ แรงสะท้อนในการสร้าง Profile มรภ.

การจะผลิตบัณฑิตสาขาใด จ านวนเท่าไร 
ให้พิจารณาร่วมกับ กศจ.

แนวทางการด าเนินการเพื่อท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

Repositioning = มหาวิทยาลัยเพื่อทอ้งถิ่น (ภายใต้ “ยุทธศาสตร์ใหม่”)
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

4,033 5,747 3,759 5,792 3,688 5,721

2,076 2,971 1,932 3,027 1,826 2,974

3,041 4,343 2,946 4,575 3,140 4,663

2,002 3,012 2,099 3,103 2,047 3,156

11,152 16,073 10,736 16,497 10,701 16,514

27,215รวม

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธ์ุ

ประมาณการจ านวนนักเรียน ม.6

27,225 27,233

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560

ขอนแก่น

มหาสารคาม

พิกัดโรงเรียน / จ านวนนักเรียน ม.ปลาย
กลยุทธ์เชิงรุก

เพ่ือดึงความสนใจจ านวนประชากรพ้นวัยเรียน / กลุ่มอาชีพ
กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

KPI

โครงการหลัก

มรภ. ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อ

ท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ 
และบุคลากรให้ทินสมัย รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง
ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการ
สร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ 
“ราชภัฏโพลล์”

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่
ได้รับรางวัลในระดับชาติ/ นานาชาติ

อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆที่
ส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ

ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ มรภ.

มรภ. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลอ่งตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

ผลส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง



มรภ. ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

มรภ. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลอ่งตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสทิธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

Outside in Inside out

เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการ
สร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์

และพันธกิจของ มรภ.

ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้าน
ฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ส่งเสริมบุคลากรท่ีเป็นคนดีและคนเก่ง
ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

“ราชภัฏโพลล์”โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง



แผนที่น าทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560 – 2579)
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ย.1 : พัฒนาท้องถิ่น ย.2 : ผลิตและพัฒนาครู ย.3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ย.4 : พัฒนา
ระบบบริหาร

จัดการ

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาล

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ

ระบบบริหารงาน
บุคคล

เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้าง

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปญัญา

พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า 
และระบบฐานขอ้มูลเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย

และท้องถิ่น

ปรับปรุงกฏระเบียบ
ให้ตอบสนองต่อ

ประสิทธิผลของ 4
ยุทธศาสตร์

จัดหาเครื่องมือและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่
จ าเป็นอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

บูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ

เพ่ิมประสิทธิภาพบูรณาการ
งานวิจัยและการจัดการศึกษากับ
การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา นักศึกษาและ
บัณฑิตมีจิตวิญญาณราชภัฏ

พัฒนา Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายร่วม

พัฒนา/ศิษย์เก่าสัมพันธ์

พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4

ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา ในพื้นที่บริการของ มรภ.

สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

สร้างครูคุณภาพสู่สังคมไทย โดยมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์
ความรู้และคุณลักษณะ 4 ให้แก่เยาวชนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม

มีฐานข้อมูลพื้นที่
บริการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มีสถาบันราชภัฏโพลล์ เพ่ิมจ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มหาวิทยาลัยและ

ท้องถิ่นได้รับประโยชน์
ดัชนีชี้วัดความสุขมวล

รวมชุมชนเพิ่มขึ้น

สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครู 
มรภ. ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง

หน่วยงานภายนอกทุกระดับ
มีความเชื่อม่ันใน มรภ. และ

คุณภาพบัณฑิต มรภ.

ชุมชนในพ้ืนที่บริการได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทท่ีแท้จริง
ของท้องถิ่นและศักยภาพของ มรภ.

นักศึกษา มรภ. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและบ่ม
เพาะคุณลักษณะอันเป็นอัตลักษณ์ เป็นที่ยอมรับ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เครือข่าย (รัฐ เอกชน และประชาสังคม) และ มรภ. มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ/บทบาท/ภารกิจของตนเอง



Thank you for your attention

&

Enjoy brainstorming (workshop)

ดร.นงรัตน์ อิสโร (ฝน)
Tel: 0836440849

E-mail: fon_nongrat@Hotmail.com
Line ID: fonparis


