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1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนดอัตลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหารจัดการในรูปแบบ 
“อุตรดิตถ์โมเดล Uttaradit Model” ท่ีเป็นการบริหารแบบบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยบริการ
วิชาการเพื่อน าองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน ทุกคณะในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
คณะละ 3 - 4 ต าบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นท่ีจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากน้ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
และประกาศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธก์ับสังคม [1]  
 จากการท่ีองคมนตรีพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะได้เข้ามาเย่ียมติดตามงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ได้ให้แนวคิดด้านการบริหารจัดการท่ีสามารถแก้ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนด้วยศาสตร์และองค์ความรู้ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านการเกษตร ด้านการจัดการและด้านการเรียนรู้[2] จึงท าให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยให้เป็นท่ีพึ่งของชุมชน 
2. วิธีการด าเนินการ (Materials and Methods)/ความรู้พืน้ฐาน (Preliminaries)  
3. เนื้อหาหลกั (Main Results)/ผลการวิจัย (Results and Discussion) 
4. อภิปรายผล (Summary)(ถ้ามี) 
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