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

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป็นสถาบันหลักทีบ่ ูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

1. ผลิตบัณฑิตให้มคี ุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้นาชุมชนให้มคี ุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ
สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ ผวจ. ในการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดาเนินโครงการ
ตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย

ด้านสิ่งแวดล้อม

บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนยั สาคัญ

ด้านการศึกษา

บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจยั ของนักศึกษา
และอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิน่

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของ มรภ.
จานวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดาเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
ร้อยละสะสมของจานวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดาเนินโครงการพัฒนา เปรียบเทียบกับจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่)
จานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจานวนโครงการฯ สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย)

KPI

จานวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ มรภ. ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ มรภ.เป็นแกนนา เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของ มรภ.
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฎิบัติในพื้นที่บริการของ มรภ.
อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา ในพื้นที่บริการของ มรภ.
ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ มรภ.

จานวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบความสาเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ.

โครงการหลัก

โครงการจัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ.

มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น

อัตราอพยพของประชากรวัยทางานในท้องถิ่นลดลง

โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(บ่มเพาะประชาชนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ)

โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน

โครงการหลัก
• บูรณาการความ
ร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน
• บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
งานวิจัย เข้ากับ
การพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ มรภ.

เข้าถึง

เข้าใจ

BIG DATA
76 จังหวัด

•
•
•
•
•

ศักยภาพของพื้นที่
ฐานทรัพยากร/ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศักยภาพ/ความพร้อมของชุมชน
ปัญหา/ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
ฯลฯ

“เตรียมพื้นที่”

วิสัยทัศน์

ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

•
•
•
•

มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
มีอาชีพ มีงานทา
เป็นพลเมืองดี มีวินัย

“เตรียมคน”

ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัด
ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน

พัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นมี
ความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา

“ตรึงคนในพืน้ ที่”

มรภ. เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
เป้าหมาย

กลยุทธ์

บัณฑิตครูของ มรภ. มีอัตลักษณ์และสมรรถนะ
เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มี
สมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย
School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

บัณฑิตครูของ มรภ. สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4
และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้

พัฒนาสมรรถนะ
ครูของครูให้มี
ความเป็ นมืออาชีพ

บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

บัณฑิตครู มรภ. ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการ
เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับสมรรถนะครู
ประจาการ โดยเฉพาะผูท้ จ่ี บ
การศึกษาจาก มรภ. และบ่ม
เพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดรับ
กับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง

มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

KPI

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา

สร้างเครือข่าย
แลกเปลีย่ นเรียนรู ้
ให้กบั บัณฑิตครู
จาก มรภ. ทีเ่ ข้าสู่
วิชาชีพครู

มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู มรภ. ที่เข้าสู่วิชาชีพ

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี

ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการของ มรภ.

สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในภูมิภาค

ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น

โครงการหลัก

โครงการผลิตครู
เป็นเลิศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในระบบปิด

โครงการสนับสนุน DLTV
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

โครงการจัดทาคลังข้อสอบ
วัดแววความเป็นครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการจัดทา Platform เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ

โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการพัฒนา
ครูของครู

ยกระดับกระบวนการผลิตครูและ
การบ่มเพาะจิตวิญญาณครูราชภัฏ
โครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระบบปิด

มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ
โครงการจัดทาคลังข้อสอบวัดแววความเป็นครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
โครงการจัดทา Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ

เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 และ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
มีความสามารถในการถ่ายทอดและบ่มเพาะให้เด็กแต่ละ
ช่วงวัยมีคุณลักษณะ 4 อันสอดคล้องกับ 3Rx8C
ได้รับการเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์
(Re-skill / Up-skill)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย

กลยุทธ์

มรภ. มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและ
คุณลักษณะ4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย

จานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

KPI

ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุก
สาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
บูรณาการกับการทางาน และ
เสริมสร้างทักษะและจิตสานึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น

ผลงานของนั ก ศึ ก ษา/อาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิต มรภ.
ภายในระยะเวลา 1 ปี

ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สาเร็จการศึกษา

ผลการประเมิ น สมรรถนะของบั ณ ฑิ ต โดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้น (ระดับสูง)

มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เพือ่ พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

โครงการหลัก

โครงการบูรณาการองค์ความรู้
สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถานประกอบการและและ
องค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ (Learning Space)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

มรภ. ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง
ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

KPI

โครงการหลัก

มรภ. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการ
สร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

จานวนฐานข้อมูล เพื่อบริห ารจัดการในการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ มรภ.

ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก (A/AA)

จานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/ นานาชาติ

จานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ

ผลสารวจประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่
สะท้อนให้สังคมได้รับรู้

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ

โครงการ
“ราชภัฏโพลล์”

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการเครือข่าย
สัมพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ
และบุคลากรให้ทินสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้มี
ความคล่องตัวและทันสมัย

มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย
และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียน
การสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
ฐานรากตาม
พระราโชบายเพื่อความเป็นเลิศ

Inside out

Outside in

มรภ. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

มรภ. ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่ง
ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของ มรภ.

ปรับปรุง/ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้าน
ฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการ
สร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

“ราชภัฏโพลล์”

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

แผนที่นาทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ย.1 : พัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติภารกิจ

คุณภาพการ
บริการ

ประสิทธิผล

ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา ในพื้นที่บริการของ มรภ.

ดัชนีชี้วัดความสุขมวล
รวมชุมชนเพิ่มขึ้น

ชุมชนในพื้นที่บริการได้รับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทที่แท้จริง
ของท้องถิ่นและศักยภาพของ มรภ.

บูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา นักศึกษาและ
บัณฑิตมีจิตวิญญาณราชภัฏ

เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
โดยให้ความสาคัญกับการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้าง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

สร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครู
มรภ. ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง

เพิ่มจานวนทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่มหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์

นักศึกษา มรภ. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและบ่ม
เพาะคุณลักษณะอันเป็นอัตลักษณ์ เป็นที่ยอมรับ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพบูรณาการ
งานวิจัยและการจัดการศึกษากับ
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
ระบบบริหารงาน
บุคคล

ย.3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

สร้างครูคุณภาพสู่สังคมไทย โดยมีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์
ความรู้และคุณลักษณะ 4 ให้แก่เยาวชนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม

มีสถาบันราชภัฏโพลล์

มีฐานข้อมูลพื้นที่
บริการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล

ย.2 : ผลิตและพัฒนาครู

หน่วยงานภายนอกทุกระดับ
มีความเชื่อมั่นใน มรภ. และ
คุณภาพบัณฑิต มรภ.

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

พัฒนา Platform แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และระบบฐานข้อมูล
เครือข่ายร่วมพัฒนา/ศิษย์เก่าสัมพันธ์

พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
และระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น

ปรับปรุงกฏระเบียบ
ให้ตอบสนองต่อ
ประสิทธิผลของ 4
ยุทธศาสตร์

พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4

จัดหาเครื่องมือและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่
จาเป็นอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

ย.4 : พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ

