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วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนองคกรสมรรถนะสูง นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา

ทองถ่ินอยางยั่งยืน ภายในป 2579

พันธกิจ (Mission)
1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และ

ภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ังสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและ
คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลติบัณฑิตของประเทศ

3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ
4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบรหิารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน

ท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

องคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

เปาหมาย (Goal)
เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน (University Engagement for Sustainability)

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรท่ี 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดํารแิละนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสังคม
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน
1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน

2.1 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา
2.3 สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3.1 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
3.2 สงเสริมและพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม
3.3 ผลิตบัณฑิตดานสังคม และดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ
และทองถ่ิน

3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐาน
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
4.4 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย
4.5 สรางเครือขายการทํางานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
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ภาพรวมกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

กับยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตรใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี 2
การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตรท่ี 2
การผลิตและพัฒนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน
1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.3 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสังคม
1.4 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1.5 ยกระดบัภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2560 - 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579

1.1 จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยนําศาสตรพระราชาไป
พัฒนาทองถ่ิน

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

1.2 จํานวนชุมชนเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ี
สามารถเปนตนแบบการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน

ไมนอยกวา
1 ชุมชน

ไมนอยกวา
2 ชุมชน

ไมนอยกวา
3 ชุมชน

ไมนอยกวา
4 ชุมชน

1.3 จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/
นวัตกรรม/งานวิจัยเพ่ือแกปญหา/พัฒนาใหกับทองถ่ิน ใน
ดานเศรษฐกิจ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

1.4 จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/
นวัตกรรม/งานวิจัยเพ่ือแกปญหา/พัฒนาใหกับทองถ่ิน ใน
ดานสังคม

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

1.5 จํานวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/
นวัตกรรม/งานวิจัยเพ่ือแกปญหา/พัฒนาใหกับทองถ่ิน ใน
ดานสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

1.6 รอยละของผลงานดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาตแิละทองถ่ิน

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

1.7 รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับบริการจาก
มหาวิทยาลยั

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ แนวทางการพัฒนา

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน

1) ศึกษา วิจัยและตอยอดการพัฒนาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
2) สงเสริม สบืสาน และขับเคลื่อนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
3) ถายทอดองคความรูตามศาสตรพระราชาสูทองถ่ินและประชาชน

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ิน

1) กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนารวมกับจังหวัด
2) สํารวจความตองการในการพัฒนาทองถ่ินตามเปาหมายท่ีกําหนด
3) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
4) จัดทําโครงการบริการวิชาการแกทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
5) สงเสริมสนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
6) บูรณาการการทํางานระดับคณะ/สาํนัก/สถาบัน ในการลงพ้ืนท่ีพัฒนาทองถ่ิน
7) บูรณาการการทํางานและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี
8) ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูสูทองถ่ินเพ่ือนําไปใชประโยชน ในการสรางคน

สรางงาน และสรางรายได
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กลุยทธ แนวทางการพัฒนา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ในเรื่องท่ี

เก่ียวกับการสรางอาชีพ รายได และเศรษฐกิจชุมชน
2) พัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ี
3) พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานในทองถ่ิน
4) พัฒนาผูประกอบการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
5) พัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสังคม 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2) จัดกิจกรรมสัมพันธกับทุกภาคสวนเพ่ือเสริมสรางความรัก ความสมานสามัคคี และ
ความเปนอยูท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ี

3) สงเสริมและพัฒนาการศึกษาของคนในทองถ่ิน
4) สงเสริมและพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษาในทองถ่ิน
5) สงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมวัย
6) สงเสริม สนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรมกับประชาชนในพ้ืนท่ี

1.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

2) บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี

3) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในทองถ่ิน
4) สรางความตระหนักรูในการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1.6 สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปญญา
ทองถ่ิน

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน

2) พัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายครูภมูิปญญาทองถ่ิน
3) พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหมีรปูแบบท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและไดมาตรฐาน
4) พัฒนารูปแบบการสรางมลูคาใหกับภูมิปญญาทองถ่ิน
5) เผยแพรและประชาสัมพันธภมูปิญญาทองถ่ิน สูสังคมและประชาคมโลก

1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 1) สรางความรวมมือและบรูณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน กับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

2) ศึกษา วิจัยและสรางองคความรูทางดานวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน
3) อนุรักษ สืบสาน ฟนฟูศลิปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน
4) เผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน สูสังคมและประชาคมโลก
5) พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยกลางความรูวัฒนธรรมอยธุยา
6) อนุรักษโบราณสถานท่ีเปนแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมาย

2.1 ผลติครรูะบบปด/เปด
2.2 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมสีมรรถนะสงูข้ึน
2.3 พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2560 - 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579

2.1 รอยละของบัณฑิตครูท่ีมีงานทําภายใน 1 ป รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70
2.2 รอยละบัณฑติครูท่ีไดรับการบรรจุเขาทํางานในทองถ่ิน รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20
2.3 รอยละของโรงเรียน สพฐ. ในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปน
พ่ีเลี้ยง

รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50

2.4 รอยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนใน
พ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา

รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50

2.5 รอยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ี
เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50
ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน

รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50

2.6 รอยละของโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลีย้งมีการนํา
นวัตกรรมการจดัการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช
ประโยชน

รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ แนวทางการพัฒนา

2.1 ผลติครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 1) พัฒนาระบบการผลิตครูในระบบปด
2) พัฒนาหลักสตูรการผลิตครูในสาขาท่ีขาดแคลน ตามเปาหมายของประเทศและทองถ่ิน
3) พัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิตท่ีเปนหลักสูตรนานาชาติ
4) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาดวยนวัตกรรมการทางศึกษาสมัยใหม
5) พัฒนานักศึกษาครูใหมีทักษะการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21
6) พัฒนาสมรรถนะ ความรูและความสามารถของบัณฑติครู ใหเปนครูมืออาชีพและเปน

ครูมาตรฐานสากล
7) พัฒนาและปลูกฝงคณุลักษณะของการเปนครูท่ีดีใหแกนักศึกษาครู
8) สรางเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรยีน สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของในการผลิตและพัฒนาครู
9) สรางเครือขายและความรวมมอืในการฝกประสบการณวิชาชีพท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ
10) การเตรียมความพรอมของบณัฑิตครูสูอาชีพครู

2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

1) พัฒนาครูประจําการท่ีสอนไมตรงวุฒิใหมีสมรรถนะดานการสอนตรงตามสาขาวิชาเอก
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน ดวยระบบ โคชช่ิง แอนด เมนเตอรริ่ง

(Coaching and Mentoring) และพีแอลซี (Professional learning Comunity)
3) เปนพ่ีเลี้ยงใหกับโรงเรยีนในทองถ่ิน
4) พัฒนาและยกระดับการจดัการศึกษาระบบสะเต็มศึกษา (Stem Education)
5) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยใช Stem Education
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กลุยทธ แนวทางการพัฒนา
6) พัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
7) ยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน

2.3 สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

1) วิจัยและพัฒนารูปแบบการผลติและพัฒนาครู
2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
3) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูระดับชาติและ

นานาชาติ
4) พัฒนาโรงเรยีนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบตัิการและการวิจัยตนแบบใหกับสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในทองถ่ิน
5) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาพิเศษ
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
เปาหมาย

3.1 ยกระดบัคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒนาผูบริหาร อาจารยและบุคลากรใหมีศักยภาพสูงข้ึน
3.3 พัฒนาบณัฑิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ
3.4 ยกระดบังานวิจัยและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2560 - 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับหนวยงานระดับจังหวัด

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

3.2 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานวิทยาศาสตร
สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา
10 หลักสตูร

ไมนอยกวา
10 หลักสตูร

ไมนอยกวา
10 หลักสตูร

ไมนอยกวา
10 หลักสตูร

3.3 จํานวนหลักสูตรสหวิทยาการท่ีตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

3.4 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูรอยู
ในระดับดี

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95

3.5 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
สถาบัน/สํานัก และมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95

3.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตาํแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45

3.7 รอยละของอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45
3.8 รอยละของบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถ
สรางงานไดดวยตนเอง

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10

3.9 รอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80

3.10 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85
3.11 รอยละของอาจารยทําวิจัยตอจํานวนอาจารยท้ังหมด รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80
3.12 รอยละของผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน

รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 65

3.13 รอยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ แนวทางการพัฒนา

3.1 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
มรดกโลก

1) สรางความรวมมือและบรูณาการการจดักิจกรรมสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

2) สนับสนุนการบรหิารจดัการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
3) ผลติและพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
4) พัฒนาฐานขอมูลดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
5) พัฒนามหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
6) ศึกษาและวิจยัเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
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กลุยทธ แนวทางการพัฒนา
3.2 สงเสริมและพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

1) สรางความรวมมือและบรูณาการการดาํเนินงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

2) สรางนวัตกรรมและงานวิจยัดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชน
ทองถ่ิน

3) พัฒนาหลักสตูรฝกอบรมระยะสั้นดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสาธารณสุข
4) พัฒนาหลักสตูรฝกอบรมระยะสั้นดานสิ่งแวดลอม
5) พัฒนาหลักสตูรผูชวยพยาบาล
6) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีในการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7) พัฒนาหลักสตูรฝกอบรมระยะสั้นดานการอภิบาลผูสูงวัย
8) สงเสริมและสนับสนุนการใชศักยภาพของผูสูงวัย
9) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอารยสถาปตยท่ีเหมาะสมกับผูสูงวัย

3.3 ผลติบัณฑิตดานสังคม และดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ
และทองถ่ิน

1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและแสวงหาความตองการดานกําลังคนของประเทศและทองถ่ิน
2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตามความตองการของทองถ่ิน
3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาต/ิจัดการเรียนการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษ
4) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
5) สงเสริมการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) ในทุกหลักสูตร
6) พัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรยีนไดฝกปฏบิตัิ
7) สรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย
8) สรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา
9) พัฒนาและปรับปรุง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษา

3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร 1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ

2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูบรหิารทุกระดับ
3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมีคณุวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใน

ระดับท่ีสูงข้ึน
4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเช่ียวชาญและมี

ความกาวหนาในสายอาชีพ
5) สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการจดัการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษา
6) พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดบั
7) สงเสริมการสรางความผาสุกใหกับบุคลากรทุกระดับ
8) พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีมคีวามสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย
3.5 พัฒนาคณุภาพนักศึกษา 1) พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

2) พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะตามสมรรถนะสากล 7 ประการ
3) พัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (English proficiency) ของนักศึกษาทุกช้ันป
4) พัฒนาระบบการดูแลใหคําปรกึษาและการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเรียน
5) เตรยีมพรอมนักศึกษาสูการปฏบิัติงานและการประกอบอาชีพ
6) พัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาท่ีมคีวามสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลยั

คุณลักษณะบณัฑติท่ีพึงประสงค ทักษะตามสมรรถนะสากล 7 ประการ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ

7) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมีความตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ
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กลุยทธ แนวทางการพัฒนา
3.6 ยกระดบังานวิจัยและนวัตกรรม 1) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและผลิตนักวิจัยรุนใหม

2) พัฒนางานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมโดยใชทองถ่ินเปนฐาน และมุงเนนการ
แกปญหาและพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน

3) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั
4) พัฒนางานวิจัยแบบชุดโครงการ
5) ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมสูทองถ่ิน
6) ผลติผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
7) ยกระดับการตีพิมพเผยแพร วารสารวิชาการและผลงานวิจัย
8) สงเสริมสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนวิจัย
9) สรางความรวมมือและสรางเครือขายดานการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาหมาย

4.1 มสีภาพแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี
4.2 มรีะบบการบรหิารจดัการท่ีเปนเลิศ
4.3 มรีะบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีทันสมยั
4.4 มเีครือขายการทํางานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2560 - 2564 2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579

4.1 รอยละความพึงพอใจของผูรบับริการและผูมีสวนได
สวนเสยี

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

4.2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมตีอ
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลยั

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

4.3 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงาน

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

4.4 จํานวนระบบงาน/ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลัก

ไมนอยกวา
1 ระบบ/ฐาน

ไมนอยกวา
2 ระบบ/ฐาน

ไมนอยกวา
3 ระบบ/ฐาน

ไมนอยกวา
4 ระบบ/ฐาน

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ แนวทางการพัฒนา

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐาน 1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเปนมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University)
2) สนับสนุนการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลยั
4) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

4.2 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ 1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
2) พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (HPO)
3) พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารทรัพยากรบุคคล
4) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
5) พัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบตัิ

ราชการ (ITA)
6) ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทการเปลีย่นแปลง
7) พัฒนาระบบการจัดหารายได

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart University

2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับเศรษฐกิจดิจิตลั
3) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน
4) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สนับสนุนการผลิตสื่อ และสารสนเทศ

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเรยีนการสอน
5) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูจากมหาวิทยาลยัสูทองถ่ิน
6) พัฒนาระบบฐานขอมลูการบรหิารและการตัดสินใจ
7) พัฒนาระบบฐานขอมลูทองถ่ิน
8) พัฒนาระบบฐานขอมลูการผลติและพัฒนาครู
9) พัฒนาระบบฐานขอมลูบุคลากร
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กลุยทธ แนวทางการพัฒนา
10) พัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษา
11) พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย/งานวิชาการ

4.4 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย 1) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร
2) จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือความรับผดิชอบตอสังคม (Corporate Social

Responsibility : CSR)
4.5 สรางเครือขายการทํางานท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ

1) สรางเครือขายประชารัฐ(ภาครฐั เอกชน และประชาสังคม) ในการทํางานตามพันธกิจ
2) พัฒนาเครือขายในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3) พัฒนาเครือขายการทํางานกับสวนราชการในระดับจังหวัด/ภาค
4) พัฒนาเครือขายการทํางานกับมหาวิทยาลยัในตางประเทศ

12




