
ยุทธศาสตรใ์หม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 



วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 



พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต 
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน

การจัดการศึกษา 
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล  สู่

การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 

2. การผลิตและพัฒนาคร ู

3. การยกระดับคุณภาพการศกึษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 



ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรม/ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม 

เทคโนโลยีการเกษตร และอาหารปลอดภัย 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และการบริการ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา 

การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ 

สุขภาพ 



ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

การผลิตครู ระบบปิด/
เปิด 

การพัฒนาศักยภาพคร ู

พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการผลิตครู 

จัดท าแผนผลิตครูตามความต้องการ 
ของประเทศ 

พัฒนาศักยภาพครูของคร ู

พัฒนาศักยภาพคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 

สร้างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู ้

ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย 
ของรัฐตั้งแต่ระดบัปฐมวัย 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญต้นแบบ 
ด้านการศึกษาของกลุ่ม มรภ. 

พัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู 

พัฒนาอาจารย์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยระบบ 
Coaching and Mentoring 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยระบบ 
PLC (Professional Learning Community) พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน 

พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย 

เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยกระดับความ
เป็นเลิศของ มรภ. 

คุณภาพบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ 

ICT 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรการเรยีนรู ้

พัฒนาหลักสูตร และบูรณา
การการจัดการเรียนรู้ 

พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านการจัดการเรียนรู้และ
ความเชี่ยวชาญในสาขา 

มาตรฐานคุณภาพ 
ทางวิชาการ 

สมรรถนะ 
ที่ตลาดแรงงานต้องการ 

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ผู้ประกอบการ/Startup 

ทักษะชีวิต/Soft skill 

การท างานร่วมกับผู้อื่น 

ความเป็นพลเมือง 

เศรษฐกิจพอเพียง 

EQ+MQ 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ใบประกอบวิชาชีพ 

มาตรฐานวิชาชีพ มรภ. 

หลักสูตรสหวิทยาการ 

Social Lab Productive Learning 

• Learning Space 
• Smart Classroom 
• ICT fot Learning & Teaching 

WIL Knowledge Create Teaching 

Create Text Innovation 

Work Shadow 

Research & Innovation 

ใบประกอบวิชาชีพ อ.มรภ. 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

2. ระบบฐานข้อมูล 

1. การแบ่งพื้นทีความ
รับผิดชอบในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
- ระบบสนับสนุนการบริหาร 
- ระบบข้อมูลทางวิชาการ 
- ระบบสนับสนุนการเรียนรู ้

ประกาศปฏิญญาราชภฏั 60 

ประกาศพืน้ท่ีรับผิดชอบรายมหาวิทยาลยั 

4. พัฒนาเครือข่าย 

5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศ
และเสริมสร้างธรรมภิบาล ศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

จัดท าแผนแม่บทจัดหา พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

3.การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

จัดท าข้อตกลงแลกเปล่ียนทรัพยากรทางการศึกษา 

สร้างเครือข่ายประชารัฐ 

พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  



ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  และโครงการส าคัญ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องเข้าไปสนับสนุนการเรยีนรูเ้พื่อการพัฒนา 
2. จ านวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนและร่วมพัฒนาในด้านตา่งๆ  
3. จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวพระราชด ารมิาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเขม้แข็งและยั่งยืน 

1. จ านวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรูท้ี่
ใช้พัฒนาเศรษฐกิจท้่องถิ่นเพิ่มขึ้น 

2. จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ ที่เพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น 
3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่มโครงการ

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
4. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 

1. จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน  ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ มรภ. มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

2. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละปีการศึกษา 
3. จ านวนแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชนท่้้มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นแกนน ามี

จ านวนเพิ่มมากข้ึน 
4. แรงงงานขอเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น 
5. สถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
6. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิด ชอบของ มรภ. ที่สามารถ

อ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น 
7. จ านวนโครงการที่ มรภ ด าเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาของ

ท้องถิ่นให้เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
8. ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มข้ึน 

1. จ านวนโครงการในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 

2. จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นแล้วน าองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ต่อยอดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
ที่เป็นไปตามบริบทและความตอ้งการในการพัฒนาท้องถิ่น 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิง่แวดล้อม 

1. โครงการก าหนดพื้นท่ีความรับผิดชอบและจัดท าแผนในการใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ มรภ. 

2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสรา้งองค์ความรูท้ี่ใช้
พัฒนาเศรษฐกิจท้่องถิ่น 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ 

1. โครงการส่งเสริมและจัดการเรียนรูเ้รื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น/
ชุมชน  

2. จัดท าฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 

3. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และสุขภาพ 

1. โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับสภาพชุมชน/ท้ถงถิ่นให้กับประชาชนทุกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน  

2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการหลัก 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู

การผลิตครู ระบบปิด/เปิด การพัฒนาศักยภาพคร ู การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาคร ู

ร้อยละของโรงเรียนขั้นพื้นฐานในพ้ืนท่ี ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นพี่เลี้ยง 

1. ร้อยละของความขาดแคลนครูในโรงเรยีนขั้นพื้นฐานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจ านวนลดลง  

2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐาน 
ใบประกอบวิชาชีพครู 

3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุ
ครูได้ในครั้งแรก 

4. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเขา้ท างานในท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ 
2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ไดร้ับการพัฒนาจาก มรภ. และ/หรือ

ได้รับวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
3. ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิึน้

พื้นฐาน (ONET) แต่วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

1. จ านวนนักเรียน ครู หรือโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรอื
นานาชาติด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสะเต็ม (STEM 
Education) 

2. ผลงานการวิจัยฉพาะสาขาวิชาชีพครูได้รบัตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลติ
และพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

3. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจดัการ 

ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครแูละ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 

พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สู่การศึกษา 4.0 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนนุการผลิตและพัฒนาครู 
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบการผลติครู 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา 
3. โครงการศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน ด้วยระบบโค้ชช่ิง แอนด์ เมนเตอร์ริ่ง และพีแอลซี 
 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
2.  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัตกิารและการ

วิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์
โครงการหลัก 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศกึษา 

ยกระดับความเป็นเลิศของ มรภ. พัฒนาอาจารย์ คุณภาพบัณฑิต 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/
จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรพัยากรการเรยีนรูใ้น 
มรภ. เพิ่มขึ้น 

3. จ านวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐานอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผา่นมาตรฐานภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ 

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้น 

2. ระดับความสามารถดา้นการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี เมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น 

3. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นท่ี
พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
2. พัฒนาคุณภาพการบริการทรพัยากรการเรยีนรู ้
3. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมอือาชีพ พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 

1. โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรพัยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการหลักสูตร มรภ. ใหม้ีความ
พร้อมและเป็นจุดเด่นตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ 

3. โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณา
การการจัดการเรยีนรูก้ับผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 
 

1. โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ 

 

1. โครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
2.  พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ 

(Startup) 
 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์

โครงการหลัก 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ระบบฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากร พัฒนาเครือข่าย 
 

จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและ
เสริมสร้างธรรมภิบาล 

มีปฏิญญามหาวิทยาลัยราชภัฏร่วม
พัฒนาท้องถิ่น ภายในปี 2560 

 

จ านวนระบบงาน/ฐานข้อมูลร่วมที่
ร่วมมือพัฒนาส าเร็จตามแผนงาน
ร่วม 
 

ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่จัดหาและแลกเปลีย่น
รัพยากรการศึกษารว่มตามเกณฑ์ 
 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมร่วมที่เครือข่าย
ด าเนินการได้แลว้เสร็จตามแผน 
 

1. กฎหมาย ระเบียบ ได้รับการปรบัปรุง
ประกาศใช้เป็นไปตามแผน 

2. ร้อยละของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีร่วม
โครงการหรือผ่านการประเมิน EdPEx 

ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 
 

จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากร 
ทางการศึกษา 
 

สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างาน 
ตามพันธกิจ 
 

จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสรมิสรา้ง 
ธรรมภิบาล 
 

1. โครงการประกาศปฏิญญา 
ราชภัฏ 60 

2. โครงการประกาศพื้นท่ี
รับผิดชอบรายมหาวิทยาลัย 

 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูล
เพื่อการบริหาร 
- ระบบสนับสนุนการบริหาร 
- ระบบข้อมูลทางวิชาการ 
- ระบบสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทจดัหา พัฒนา
ทรัพยากรทางการศกึษา 

2. โครงการจัดท าข้อตกลงแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการศกึษา 

 

1. โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายในกลุ่ม

มหาวิทยาลัย 
 

1. โครงการพัฒนาและประเมินระบบบรหิาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 

2. โครงการศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมาย 
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์

โครงการหลัก 



ยุทธศาสตรใ์หม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 


