ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ภายใตยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560

วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนองคกรสมรรถนะสูง นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน ภายในป 2579

พันธกิจ (Mission)
1. แสวงหาความจริ ง เพื่ อ สู ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทย และ
ภูมิปญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและ
คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
4. เรี ย นรู แ ละเสริ ม สร างความเข มแข็ งของผู นํ าชุ มชน ผู นํ าศาสนา และนั ก การเมื อ งท องถิ่ น ให มีจิ ต สํ านึ ก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
องคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย (Goal)
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน (University Engagement for Sustainability)

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตร
2.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการ
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ศึกษา
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสังคม
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น
1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
3.1 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
3.2 สงเสริมและพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
3.3 ผลิตบัณฑิตดานสังคม และดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
และทองถิ่น
3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร
3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
4.4 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย
4.5 สรางเครือขายการทํางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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ภาพรวมกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
กับยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตรใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.3 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานสังคม
1.4 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
1.5 ยกระดับภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
1.1 จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนําศาสตรพระราชาไป
พัฒนาทองถิ่น
1.2 จํานวนชุมชนเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่
สามารถเปนตนแบบการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน
1.3 จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/
นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแกปญ
 หา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ใน
ดานเศรษฐกิจ
1.4 จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/
นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแกปญ
 หา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ใน
ดานสังคม
1.5 จํานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถายทอดองคความรู/
นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแกปญ
 หา/พัฒนาใหกับทองถิ่น ใน
ดานสิ่งแวดลอม
1.6 รอยละของผลงานดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
1.7 รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจาก
มหาวิทยาลัย

2560 - 2564
ไมนอยกวา
10 โครงการ
ไมนอยกวา
1 ชุมชน
ไมนอยกวา
10 โครงการ

คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2565 - 2569 2570 - 2574
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
10 โครงการ
10 โครงการ
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
2 ชุมชน
3 ชุมชน
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
10 โครงการ
10 โครงการ

2575 - 2579
ไมนอยกวา
10 โครงการ
ไมนอยกวา
4 ชุมชน
ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
10 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
5 โครงการ

ไมนอยกวา
รอยละ 50
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 50
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 50
ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 50
ไมนอยกวา
รอยละ 80

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1) ศึกษา วิจัยและตอยอดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2) สงเสริม สืบสาน และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) ถายทอดองคความรูต ามศาสตรพระราชาสูทองถิ่นและประชาชน
1) กําหนดพื้นที่เปาหมายการพัฒนารวมกับจังหวัด
2) สํารวจความตองการในการพัฒนาทองถิ่นตามเปาหมายที่กําหนด
3) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4) จัดทําโครงการบริการวิชาการแกทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6) บูรณาการการทํางานระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ในการลงพื้นที่พัฒนาทองถิ่น
7) บูรณาการการทํางานและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่
8) ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูส ูทองถิ่นเพื่อนําไปใชประโยชน ในการสรางคน
สรางงาน และสรางรายได
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กลุยทธ
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการสรางอาชีพ รายได และเศรษฐกิจชุมชน
2) พัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชนในพื้นที่
3) พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานในทองถิ่น
4) พัฒนาผูประกอบการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
5) พัฒนาและสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสังคม
1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2) จัดกิจกรรมสัมพันธกับทุกภาคสวนเพื่อเสริมสรางความรัก ความสมานสามัคคี และ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชนในพื้นที่
3) สงเสริมและพัฒนาการศึกษาของคนในทองถิ่น
4) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในทองถิ่น
5) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกกลุมวัย
6) สงเสริม สนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2) บูรณาการและประสานความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
3) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในทองถิ่น
4) สรางความตระหนักรูในการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปญญา
1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องที่
ทองถิ่น
เกี่ยวกับการยกระดับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
2) พัฒนาศักยภาพและสรางเครือขายครูภมู ิปญญาทองถิ่น
3) พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหมีรปู แบบที่หลากหลาย มีคณ
ุ ภาพและไดมาตรฐาน
4) พัฒนารูปแบบการสรางมูลคาใหกับภูมิปญญาทองถิ่น
5) เผยแพรและประชาสัมพันธภมู ปิ ญญาทองถิ่น สูสังคมและประชาคมโลก
1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
1) สรางความรวมมือและบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น กับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2) ศึกษา วิจัยและสรางองคความรูทางดานวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
3) อนุรักษ สืบสาน ฟนฟูศลิ ปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
4) เผยแพรและประชาสัมพันธวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น สูสังคมและประชาคมโลก
5) พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาใหเปนศูนยกลางความรูวัฒนธรรมอยุธยา
6) อนุรักษโบราณสถานที่เปนแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย

2.1 ผลิตครูระบบปด/เปด
2.2 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมสี มรรถนะสูงขึ้น
2.3 พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

2560 - 2564
2.1 รอยละของบัณฑิตครูที่มีงานทําภายใน 1 ป
รอยละ 70
2.2 รอยละบัณฑิตครูทไี่ ดรับการบรรจุเขาทํางานในทองถิ่น
รอยละ 20
2.3 รอยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเปน
รอยละ 20
พี่เลี้ยง
2.4 รอยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
รอยละ 20
พื้นที่ไดรับการพัฒนา
2.5 รอยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเปนพี่
รอยละ 50
เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2.6 รอยละของโรงเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเปนพี่เลีย้ งมีการนํา
รอยละ 20
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใช
ประโยชน

คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2565 - 2569 2570 - 2574
รอยละ 70
รอยละ 70
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 30
รอยละ 40

2575 - 2579
รอยละ 70
รอยละ 20
รอยละ 50

รอยละ 30

รอยละ 40

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 30

รอยละ 40

รอยละ 50

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ
2.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น

2.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการผลิตครูในระบบปด
2) พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน ตามเปาหมายของประเทศและทองถิ่น
3) พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เปนหลักสูตรนานาชาติ
4) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาดวยนวัตกรรมการทางศึกษาสมัยใหม
5) พัฒนานักศึกษาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
6) พัฒนาสมรรถนะ ความรูและความสามารถของบัณฑิตครู ใหเปนครูมืออาชีพและเปน
ครูมาตรฐานสากล
7) พัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะของการเปนครูที่ดีใหแกนักศึกษาครู
8) สรางเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการผลิตและพัฒนาครู
9) สรางเครือขายและความรวมมือในการฝกประสบการณวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
10) การเตรียมความพรอมของบัณฑิตครูสอู าชีพครู
1) พัฒนาครูประจําการทีส่ อนไมตรงวุฒิใหมีสมรรถนะดานการสอนตรงตามสาขาวิชาเอก
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น ดวยระบบ โคชชิ่ง แอนด เมนเตอรริ่ง
(Coaching and Mentoring) และพีแอลซี (Professional learning Comunity)
3) เปนพี่เลี้ยงใหกับโรงเรียนในทองถิ่น
4) พัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาระบบสะเต็มศึกษา (Stem Education)
5) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยใช Stem Education
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กลุยทธ
2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

แนวทางการพัฒนา
6) พัฒนาครูใหมีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
7) ยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถิ่น
1) วิจัยและพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครู
2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูระดับชาติและ
นานาชาติ
4) พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบตั ิการและการวิจัยตนแบบใหกับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในทองถิ่น
5) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาพิเศษ
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เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒนาผูบริหาร อาจารยและบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้น
3.3 พัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
3.4 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

2560 - 2564
3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
ไมนอยกวา
วัฒนธรรมที่บูรณาการกับหนวยงานระดับจังหวัด
10 โครงการ
3.2 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานวิทยาศาสตร
ไมนอยกวา
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
10 หลักสูตร
3.3 จํานวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการ
ไมนอยกวา
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
2 หลักสูตร
3.4 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู
รอยละ 80
ในระดับดี
3.5 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
รอยละ 80
สถาบัน/สํานัก และมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี
3.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงทาง
รอยละ 30
วิชาการ
3.7 รอยละของอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
รอยละ 30
3.8 รอยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถ
รอยละ 10
สรางงานไดดวยตนเอง
3.9 รอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐาน
รอยละ 50
ภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย
3.10 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
รอยละ 85
3.11 รอยละของอาจารยทําวิจัยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด
รอยละ 50
3.12 รอยละของผลงานวิจัยทีส่ อดคลองกับความตองการ
รอยละ 50
ของทองถิ่น
3.13 รอยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ามารถ
ไมนอยกวา
นําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
รอยละ 30

คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2565 - 2569 2570 - 2574
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
10 โครงการ
10 โครงการ
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
10 หลักสูตร
10 หลักสูตร
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
2 หลักสูตร
2 หลักสูตร
รอยละ 85
รอยละ 90

2575 - 2579
ไมนอยกวา
10 โครงการ
ไมนอยกวา
10 หลักสูตร
ไมนอยกวา
2 หลักสูตร
รอยละ 95

รอยละ 85

รอยละ 90

รอยละ 95

รอยละ 35

รอยละ 40

รอยละ 45

รอยละ 35
รอยละ 10

รอยละ 40
รอยละ 10

รอยละ 45
รอยละ 10

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80

รอยละ 85
รอยละ 60
รอยละ 55

รอยละ 85
รอยละ 70
รอยละ 60

รอยละ 85
รอยละ 80
รอยละ 65

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ
3.1 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมือง
มรดกโลก

แนวทางการพัฒนา
1) สรางความรวมมือและบูรณาการการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2) สนับสนุนการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
3) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
4) พัฒนาฐานขอมูลดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
5) พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
6) ศึกษาและวิจยั เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
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กลุยทธ
แนวทางการพัฒนา
3.2 สงเสริมและพัฒนาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ 1) สรางความรวมมือและบูรณาการการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2) สรางนวัตกรรมและงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชน
ทองถิ่น
3) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสาธารณสุข
4) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานสิ่งแวดลอม
5) พัฒนาหลักสูตรผูชวยพยาบาล
6) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีในการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานการอภิบาลผูส ูงวัย
8) สงเสริมและสนับสนุนการใชศักยภาพของผูสูงวัย
9) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอารยสถาปตยที่เหมาะสมกับผูสูงวัย
3.3 ผลิตบัณฑิตดานสังคม และดานวิทยาศาสตรและ 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและแสวงหาความตองการดานกําลังคนของประเทศและทองถิ่น
เทคโนโลยี ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 2) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตามความตองการของทองถิ่น
และทองถิ่น
3) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ/จัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ
4) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5) สงเสริมการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) ในทุกหลักสูตร
6) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบตั ิ
7) สรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
8) สรางและพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
9) พัฒนาและปรับปรุง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษา
3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร อาจารยและบุคลากร 1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารทุกระดับ
3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการมีคณ
ุ วุฒแิ ละตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น
4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเชีย่ วชาญและมี
ความกาวหนาในสายอาชีพ
5) สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการจัดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา
6) พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของบุคลากรทุกระดับ
7) สงเสริมการสรางความผาสุกใหกับบุคลากรทุกระดับ
8) พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มคี วามสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1) พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2) พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะตามสมรรถนะสากล 7 ประการ
3) พัฒนาสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (English proficiency) ของนักศึกษาทุกชั้นป
4) พัฒนาระบบการดูแลใหคําปรึกษาและการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเรียน
5) เตรียมพรอมนักศึกษาสูการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ
6) พัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาที่มคี วามสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ทักษะตามสมรรถนะสากล 7 ประการ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ
7) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหมีความตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
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กลุยทธ
3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและผลิตนักวิจัยรุนใหม
2) พัฒนางานวิจัย องคความรูและนวัตกรรมโดยใชทองถิ่นเปนฐาน และมุงเนนการ
แกปญหาและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
3) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
4) พัฒนางานวิจัยแบบชุดโครงการ
5) ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมสูทองถิ่น
6) ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย
7) ยกระดับการตีพิมพเผยแพร วารสารวิชาการและผลงานวิจัย
8) สงเสริมสนับสนุนการจัดหาแหลงทุนวิจัย
9) สรางความรวมมือและสรางเครือขายดานการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เปาหมาย

4.1 มีสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ดี
4.2 มีระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
4.3 มีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่ทันสมัย
4.4 มีเครือขายการทํางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

2560 - 2564
4.1 รอยละความพึงพอใจของผูรบั บริการและผูมีสวนได
ไมนอยกวา
สวนเสีย
รอยละ85
4.2 รอยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี อ
ไมนอยกวา
บรรยากาศและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
รอยละ85
4.3 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ไมนอยกวา
บริหารงาน
รอยละ 85
4.4 จํานวนระบบงาน/ฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการ
ไมนอยกวา
ตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
1 ระบบ/ฐาน

คาเปาหมาย (พ.ศ.)
2565 - 2569 2570 - 2574
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ85
รอยละ85
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ85
รอยละ85
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
รอยละ 85
รอยละ 85
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
2 ระบบ/ฐาน
3 ระบบ/ฐาน

2575 - 2579
ไมนอยกวา
รอยละ85
ไมนอยกวา
รอยละ85
ไมนอยกวา
รอยละ 85
ไมนอยกวา
4 ระบบ/ฐาน

กลยุทธและแนวทางการพัฒนา
กลุยทธ
4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน

4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล

แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
2) สนับสนุนการพัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
3) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
4) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
2) พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (HPO)
3) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
5) พัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบตั ิ
ราชการ (ITA)
6) ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับบริบทการเปลีย่ นแปลง
7) พัฒนาระบบการจัดหารายได
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart University
2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเศรษฐกิจดิจิตลั
3) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน
4) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สนับสนุนการผลิตสื่อ และสารสนเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
5) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูจ ากมหาวิทยาลัยสูทองถิ่น
6) พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริหารและการตัดสินใจ
7) พัฒนาระบบฐานขอมูลทองถิ่น
8) พัฒนาระบบฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาครู
9) พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
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กลุยทธ
4.4 พัฒนาภาพลักษณมหาวิทยาลัย
4.5 สรางเครือขายการทํางานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

แนวทางการพัฒนา
10) พัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษา
11) พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย/งานวิชาการ
1) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร
2) จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
1) สรางเครือขายประชารัฐ(ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) ในการทํางานตามพันธกิจ
2) พัฒนาเครือขายในกลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3) พัฒนาเครือขายการทํางานกับสวนราชการในระดับจังหวัด/ภาค
4) พัฒนาเครือขายการทํางานกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
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