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VISION
พฒันากําลังคนให้พรั�งพรอ้ม

ทั�งทักษะและภมูปิ�ญญา
เชี�ยวชาญในงานวจิยั

และนวตักรรม

พฒันาคนขั�นสงู

ARU VISION
วสิยัทัศน์ARU VISION

พฒันาคน

สบืสาน รกัษา ต่อยอด
และยกระดับภมูปิ�ญญาโบราณ
ด้วยงานวจิยัและนวตักรรม

สบืสานภมูปิ�ญญา

สบืสาน

2
1

ยกระดับและพฒันางานวจิยัให้มี
ความก้าวหนา้ เป�นที�ต้องการและ
ตอบโจทยก์ารพฒันาท้องถิ�นได้

พฒันางานวจิยั

ยกระดับ

มุง่สูก่ารเป�นมหาวทิยาลัย
แห่งการพฒันาคน ชุมชนสงัคม
ท้องถิ�นด้วยนวตักรรมแห่งภมูปิ�ญญา

พฒันานวตักรรม

มุง่สู่

4
3

“มหาวทิยาลัยแหง่การพฒันากําลังท้องถิ�น
ด้วยภมูปิ�ญญา งานวจิยัและนวตักรรม”

UNIVERSITY OF
LOCAL MANPOWER
DEVELOPMENT 
WITH KNOWLEDGE
RESEARCH AND
INNOVATION
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THE LEADERSHIP
UNIVERSITY OF
MANAGEMENT
STUDIES FOR LOCAL
MANPOWER
DEVELOPMENT 
WITH KNOWLEDGE
RESEARCH AND
INNOVATION

“มหาวทิยาลัยผูน้ําแหง่การจดัการศึกษา 
แหล่งพฒันากําลังคนเพื�อชุมชนท้องถิ�น 

ด้วยภมูปิ�ญญาและนวตักรรม”



IDENTITY

ARU IDENTITY
อัตลักษณ์ARU IDENTITY

“หล่อหลอมการพฒันากําลังคน ด้วยภมูปิ�ญญา
อันทรงคณุค่า สบืสาน รกัษา ศิลปวฒันธรรม

แหง่เมอืงมรดกโลก”

“หล่อหลอมการพฒันากําลัง ด้วยภมูปิ�ญญา
แหง่เมอืงมรดกโลก”

หรอื



MISSION

พนัธกิจ - MISSION ด้าน People : มุง่มั�นพฒันาและใสใ่จผูม้สีว่นได้เสยี
ของมหาวทิยาลัย

     1. ผลิต พฒันากําลังคนทกุชว่งวยั ใหม้คีณุภาพ มสีมรรถนะขั�นสงู 
พรอ้มทั�งสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติเกี�ยวกับทักษะในศตวรรษที� 21
เพื�อรองรบัต่อการเปลี�ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สงัคม ท้องถิ�น และตอบโจทยต่์อยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
      2. ใหค้วามสาํคัญต่อกระบวนการ การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู
การพฒันาเทคโนโลยต้ีนแบบทางการศึกษา รวมถึงการพฒันางานวจิยั
การสรา้งนวตักรรม และการบูรณาการศาสตรอ์ยา่งครบวงจร เพื�อการ
บรกิารวชิาการในการขบัเคลื�อนการพฒันาท้องถิ�นอยา่งยั�งยนื
      3. สง่เสรมิและพฒันาทักษะบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถต่อการ
พฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละการพฒันามหาวทิยาลัยไปสูม่าตรฐานระดบั
สากล



MISSION

พนัธกิจ - MISSION ด้าน Ecological : ยกระดับและพฒันาระบบนิเวศ
ของมหาวทิยาลัยเพื�อพรอ้มต่อการเรยีนรู ้

      1. พฒันาและก้าวทันเทคโนโลย ีมุง่สรา้งมหาวทิยาลัยที�มคีวามลํ�าสมยั
รองรบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility)
      2. พฒันามหาวทิยาลัยใหม้กีารบรหิารจดัการอยา่งชาญฉลาดและ
คํานงึถึงผลกระทบดา้นสิ�งแวดล้อมเพื�อชุมชนและสงัคมที�ยั�งยนื
(University of Green Recovery)
      3. ปรบัปรงุและพฒันากฎระเบยีบ และการบรหิารงานบุคคลเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล



MISSION

พนัธกิจ - MISSION  ด้าน Spiritual : ปลกูฝ�งจติวญิญาณความเป�น
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื�อการพฒันาท้องถิ�น

     1. มุง่ฝ�กฝนใหม้คีวามรูคู้่คณุธรรม มศีีลธรรม จรยิธรรมอันดงีาม
สาํนกึรกัและภาคภมูใิจในความเป�นพลเมอืงดขีองท้องถิ�นและประเทศชาติ 
     2. ปลกูฝ�งค่านยิมพรอ้มอุทิศตนเพื�อสงัคม เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ของผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนาและนกัการเมอืงในท้องถิ�นใหม้ี
จติสาํนกึประชาธปิไตย คณุธรรม จรยิธรรม และสามารถบรหิารงาน
พฒันาชุมชนและท้องถิ�นเพื�อประโยชนข์องสว่นรวม
     3. สง่เสรมิและพฒันางานค้นควา้ การวจิยัดา้นประวติัศาสตร ์และ
บูรณาการองค์ความรู ้"อยุธยาภมู"ิ เพื�อการเป�นศูนยก์ลางทางขอ้มูล
ศูนยก์ลางการศึกษาประวติัศาสตร ์วฒันธรรมและภมูปิ�ญญาอยุธยาของ
โลก



GOAL

เป�าหมาย - GOAL  ด้าน Spiritual : ปลกูฝ�งจติวญิญาณความเป�น
มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื�อการพฒันาท้องถิ�น

1. มหาวทิยาลัยต้นแบบในการพฒันากําลังคนในท้องถิ�นดว้ยภมูปิ�ญญา
งานวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม
 2. ไดร้บัการไวว้างใจในการผลิตและพฒันาความรู ้ความสามารถ และ
ทักษะวชิาชพีใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน สงัคม และท้องถิ�น
 3. มหาวทิยาลัยเป�นผูน้าํแหง่การผลิต และพฒันาบณัฑิตที�มคีณุลักษณะ
ที�พึ�งประสงค์ตามวชิาชพี และมสีมรรถนะเพื�อรองรบักับการเปลี�ยนแปลง
 แห่งโลกอนาคต ในศตวรรษที� 21
 4. การวจิยัและนวตักรรมมกีารยกระดบัการพฒันาตอบสนองต่อการขบั
เคลื�อนต่อการพฒันาชุนชน สงัคม และท้องถิ�น
 5. เป�นองค์กรที�มกีารบรหิารจดัการอยา่งชาญฉลาดและคํานงึถึงผลกระ
ทบดา้นสิ�งแวดล้อมเพื�อชุมชนและสงัคมที�ยั�งยนื



CORE VALUES

ค่านยิมองค์กร 

“เพราะการศึกษา
ของคนในสงัคม 
ชุมชน ท้องถิ�น 
เป�นเรื�องสาํคัญ 
จงึมเีราที�อยุธยา”

พรั�งพรอ้มทั�งภมูปิ�ญญาโบราณ
และงานวจิยัสมยัใหม่
กลางเมอืงมรดกโลก

Innovation

Uniqueมเีอกลักษณ์

สรา้งสรรค์

สรา้งสรรค์สิ�งใหมเ่พื�อการพฒันา
การศึกษาและพฒันาท้องถิ�นให้มั�นคง

และยงัยนื

CORE
VALUES

ค่านยิมองค์กร

พรั�งพรอ้ม

มเีอกลักษณเ์ฉพาะตัว 

ซึ�งปฏิบติัได้จรงิ ตรงต่อความต้องการ
ของชุมชน สงัคม และท้องถิ�น

ตอบสนอง
ต่อความต้องการ

Realistic

ตอบสนอง

ปฏิบติั
ได้จรงิ

R
 Accountability รบัผดิชอบ

มคีวามรบัผดิชอบต่อหนา้ที�และสงัคม
เพื�อการจดัการศึกษาและการบรกิาร
วชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพสงู

A

I

U

เขา้ถึงความต้องการของผูใ้ช ้และผูร้บับรกิาร
ทางการศึกษาอยา่งแท้จรงิ

เขา้ใจป�ญหา เขา้ใจสงัคม 

Access

เขา้ใจ

เขา้ถึง

A

การสนบัสนนุทางด้าน
การจดัการศึกษา

และการบรกิารวชิาการครบครนั 
ครอบคลมุทกุมติิ

Modern ทันสมยั

ครบครนั

ทันสมยักับชว่งเวลาM



 เป�าหมาย (Objective : O)
 1.1 ท้องถิ�นไดร้บัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นสิ�งแวดล้อม
ดา้นการศึกษา ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น และทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม
 1.2 ระบบฐานขอ้มูลตําบลในจงัหวดัสามารถขบัเคลื�อนการพฒันาสงัคม
ชุมชนท้องถิ�นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การพฒันาชุมชน สงัคมและท้องถิ�น

กลยุทธที์� 1 การพฒันาชุมชน สงัคมและท้องถิ�น

 แนวทางการพฒันา
 1.1 สง่เสรมิและสนับสนนุการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ดา้นสิ�ง
แวดล้อม ดา้นการศึกษา ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น และทํานบุาํรงุ ศิลปวฒันธรรม
 1.2 สง่เสรมิและสนบัสนนุการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานบณัฑิตครสูู่
ความเป�นเลิศ
1.3 พฒันาระบบและกลไกการขบัเคลื�อนการพฒันาท้องถิ�นดว้ยระบบฐาน
ขอ้มูลของพื�นที�บรกิาร



 แผนงาน/โครงการ สาํคัญ 
 1.1 โครงการยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a
Marketplace
 1.2 โครงการพฒันาคณุภาพชวีติ และยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก                
 1.3 โครงการยกระดบัมาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตครสููค่วามเป�นเลิศ            
 1.4 โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก
 1.5 โครงการพฒันา Soft Skill ดว้ยกระบวนการวศิวกรสงัคม
 1.6 โครงการศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื�อเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนืสาํหรบัการ
บรหิารจดัการทรพัยากรชุมชน
1.7 โครงการสง่เสรมิการขบัเคลื�อนการพฒันาท้องถิ�นดว้ยระบบฐานขอ้มูล
ตําบลในจงัหวดั

การพฒันาชุมชน สงัคมและท้องถิ�น

กลยุทธที์� 1 การพฒันาชุมชน สงัคมและท้องถิ�น



 เป�าหมาย (Objective : O)
  2.1 บณัฑิตของมหาวทิยาลัยไดร้บัการผลิตและพฒันาทั�งทักษะ
ภมูปิ�ญญา และมคีวามเชี�ยวชาญในงานวจิยัและนวตักรรมเพื�อท้องถิ�น
 2.2 ทรพัยากรมนษุยใ์นท้องถิ�นไดร้บัการยกระดบัและพฒันาเพื�อรองรบั
ต่อการเปลี�ยนแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งมสีมดลุ และสมรรถนะสงู
 2.3 เกิดระบบการพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยความรว่มมอืกับภาค
เอกชน สาํหรบัคนทกุชว่งวยั อยา่งมคีณุภาพ มคีวามเป�นนานาชาติ 
 ตามมาตรฐานสากล
 2.4 มหาวทิยาลัยสามารถผลิตและพฒันาคนในพื�นที� ใหม้จีติสาํนกึ มคีวาม
รูแ้ละความสามารถ เพื�อเป�นหลักในการขบัเคลื�อน พฒันา และเปลี�ยนแปลง
ในระดบัท้องถิ�น
 2.5 บณัฑิตของมหาวทิยาลัยมคีณุลักษณะบณัฑิตที�พงึประสงค์ มทัีกษะ
ทางวชิาการและวชิาชพีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที� 21 และพรอ้มรบั
การเปลี�ยนแปลงในอนาคต

การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู

กลยุทธที์� 2 การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู



 แนวทางการพฒันา
 2.1 พฒันาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาระดบัสากล (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
 2.2 พฒันาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที� 21 สาํหรบันกัศึกษา
 2.3 ปฏิรปูกระบวนการการเรยีนรูเ้พื�อศตวรรษที� 21
 2.4 พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
 2.5 การพฒันาหลักสตูรและการจดัการศึกษา ใหส้อดคล้องต่อความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ�น และมทัีกษะชวีติรอบดา้น เหมาะสมทกุชว่งวยั
 2.6 พฒันานกัศึกษาใหม้คีณุลักษณะบณัฑิตที�พงึประสงค์ มทัีกษะทาง
วชิาการและวชิาชพีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที� 21 และพรอ้มรบัการ
เปลี�ยนแปลงในอนาคต

การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู

กลยุทธที์� 2 การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู



 แผนงาน/โครงการ สาํคัญ 
  2.1 โครงการประกันคณุภาพการศึกษาใหเ้ป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาเพื�อการดาํเนนิการที�เป�นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
  2.2 โครงการพฒันาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที� 21 สาํหรบั
นกัศึกษา
  2.3 โครงการพฒันา และยกระดบัมาตรฐานบณัฑิตครสููค่วามเป�นเลิศ        
  2.4 โครงการยกระดบัและพฒันาทรพัยากรมนษุย์
  2.5 โครงการพฒันาหลักสตูรและการจดัการศึกษา ใหส้อดคล้องต่อ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ�น มทัีกษะชวีติรอบดา้น เหมาะสมทกุชว่งวยั
  2.6 โครงการพฒันานกัศึกษาใหม้คีณุลักษณะบณัฑิตที�พงึประสงค์ มี
ทักษะทางวชิาการและวชิาชพีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที� 21 และ
พรอ้มรบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต

การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู

กลยุทธที์� 2 การผลิตและพฒันากําลังคนขั�นสงู



 เป�าหมาย (Objective : O)
 3.1 งานวจิยัและนวตักรรมเพื�อการพฒันาท้องถิ�นตอบโจทยก์ารพฒันา
ชุมชน สงัคมท้องถิ�น และมคีวามเป�นมาตรฐานระดบัสากล
 3.2 องค์ความรูด้า้นงานวจิยัและนวตักรรมสามารถขบัเคลื�อนการพฒันา
ชุมชนสงัคมท้องถิ�นไดค้รอบคลมุทกุมติิ
 3.3 ศิลปวฒันธรรมและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น ไดร้บัการสบืสาน อนรุกัษ์
ประยุกต์และพฒันา เพื�อเพิ�มคณุค่าใหเ้ขา้กับยุคสมยั
 3.4 งานวจิยัและนวตักรรมทางการศึกษาของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย
เป�นต้นแบบการจดัการเรยีนการสอนของโรงในเขตพื�นที�การบรกิาร

การยกระดับและพฒันาการวจิยัและนวตักรรม

กลยุทธที์� 3 การยกระดับและพฒันาการวจิยัและนวตักรรม



แนวทางการพฒันา
 3.1 สง่เสรมิและพฒันางานวจิยันวตักรรมในความหลากหลายทางชวีภาพ
และความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื�อการพฒันาในพื�นที�ภมูภิาค
เต็มรปูแบบ
 3.2 สง่เสรมิการขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนสงัคมท้องถิ�นครอบคลมุทกุมติิ
ดว้ยองค์ความรูด้า้นงานวจิยัและนวตักรรม
 3.3 สบืสาน อนรุกัษ์ ประยุกต์และพฒันา ศิลปวฒันธรรมและภมูปิ�ญญา
ท้องถิ�น เพื�อเพิ�มคุณค่าใหเ้ขา้กับยุคสมยั
3.4 พฒันางานวจิยัและนวตักรรมต้นแบบทางการศึกษาของโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลัยเพื�อพฒันาโรงเรยีนในชุมชน สงัคม และท้องถิ�น                       
 3.5 ยะระดบัและพฒันาคณุภาพ และการจดัการศึกษาโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลัยการเป�นโรงเรยีนต้นแบบแหง่การศึกษาเพื�อพฒันาท้องถิ�นการยกระดับและพฒันาการวจิยัและนวตักรรม

กลยุทธที์� 3 การยกระดับและพฒันาการวจิยัและนวตักรรม



 แผนงาน/โครงการ สาํคัญ 
  3.1 โครงการการสง่เสรมิองค์ความรูด้า้นงานวจิยัและนวตักรรมสูอ่ยุธย
ภมูพิฒันา
  3.2 โครงการสบืสาน อนรุกัษ์ ประยุกต์และพฒันา ศิลปวฒันธรรมและ
ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น เพื�อเพิ�มคณุค่าใหเ้ขา้กับยุคสมยั                        
 3.3 โครงการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมต้นแบบทางการศึกษาของ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา           
 3.4 โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยาสูก่ารเป�นโรงเรยีนต้นแบบแหง่การศึกษาเพื�อพฒันา
ท้องถิ�น

กลยุทธที์� 3 การยกระดับและพฒันาการวจิยัและนวตักรรม

การยกระดับและพฒันาการวจิยัและนวตักรรม



 เป�าหมาย (Objective : O)
   4.1 เป�นมหาวทิยาลัยที�มคีวามลํ�าสมยั รองรบัการเปลี�ยนแปลงในอนาคต
(University of Smart Mobility)
 4.2 เป�นองค์กรที�มกีารบรหิารจดัการอยา่งชาญฉลาดและคํานงึถึงผลกระ
ทบดา้นสิ�งแวดล้อมเพื�อชุมชนและสงัคมที�ยั�งยนื (University of Green
Recovery)
 4.3 เป�นองค์กรที�มกีารบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
 4.4 เป�นองค์กรที�มศัีกยภาพรองรบัวถีิใหมแ่หง่การพฒันาคน งานวจิยั
และนวตักรรม เพื�อท้องถิ�นขั�นสงู
 4.5 มหาวทิยาลัยมรีะบบนเิวศที�เหมาะสมกับกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนและกระบวนการแหง่การเรยีนรู ้

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

กลยุทธที์� 4 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ



 เป�าหมาย (Objective : O)
 4.6 สนบัสนนุกลยุทธเ์พื�อการจดัอันดบั World University Ranking
ที�สงูขึ�น
 4.7 สรา้งความเป�นนานาชาติทั�งดา้นอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา และ
สภาพแวดล้อม
 4.8 เสรมิสรา้งความรว่มมอืเพื�อการพฒันาการจดัการศึกษาเพื�อการ
พฒันาชุมชน สงัคม และท้องถิ�น

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

กลยุทธที์� 4 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ



 แนวทางการพฒันา
4.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการโดยเฉพาะฐานขอ้มูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทั้นสมยั รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ่และมธีรรมาภิบาล
 4.2 พฒันามหาวทิยาลัยใหเ้ป�น Green University ตามเกณฑ์
มาตรฐาน UI GreenMetric
 4.3 พลิกฟ�� นและพฒันาองค์กร สงัคม ชุมชนท้องถิ�น ดว้ยหลักการความ
เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม เพื�อยกระดบัคณุภาพชวีติความเป�นอยูแ่ละสรา้ง
ภมูคิุ้มกันรว่มกันกับคนภายในสงัคม ชุมชน ท้องถิ�น
 4.3 พฒันามหาวทิยาลัยใหม้คีวามลํ�าสมยั รองรบัการเปลี�ยนแปลงใน
อนาคต (University of Smart Mobility)
 4.4 วางพื�นฐานระบบรองรบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชด้จิทัิลแพลตฟอรม์
 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

กลยุทธที์� 4 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ



 แนวทางการพฒันา
 4.5 พฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะและจรยิธรรมสงูเพื�อรองรบัการทํางาน
ที�เกิดประโยชนส์งูสดุต่อองค์กรและมสีว่นรว่มต่อการพฒันาที�ยั �งยนื
 4.6 สง่เสรมิและขบัเคลื�อนการดําเนนิการระบบงบประมาณและการเงินให้
ถกูต้องตามหลักของกฎหมายและวธิปีฏิบติัของสาํนกังบประมาณ
 4.7 แก้ไขขอ้บงัคับ ระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลัยเพื�อใหก้าร
บรหิารจดัการของมหาวทิยาลัยสามารถขบัเคลื�อนไดอ้ยา่งมดีลุยภาพ
 และมศัีกยภาพ

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

กลยุทธที์� 4 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ



 แผนงาน/โครงการ สาํคัญ 
   4.1 โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการมหาวทิยาลัยสูค่วามเป�นเลิศ          
   4.2 โครงการพฒันาสิ�งอํานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการ
จดัการเรยีนการสอนที�ทันสมยั เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม     
  4.3 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนนุการจดัการ
เรยีนการสอนและการบรหิารจดัการมหาวทิยาลัยใหเ้ป�นองค์กรที�มกีาร
บรหิารจดัการอยา่งชาญฉลาด (Smart University)        
  4.4 โครงการพฒันามหาวทิยาลัยสูก่ารเป�นมหาวทิยาลัยสเีขยีว Green
University
 4.5 โครงการยกระดบัคณุภาพการบรหิารจดัการดา้นคณุธรรมและความ
โปรง่ใสข่องหนว่ยงานภาครฐั มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา
 4.6 โครงการพฒันาบุคลากรใหม้สีมรรถนะและจรยิธรรมสงูเพื�อรองรบั
การทํางานที�เกิดประโยชนส์งูสดุต่อองค์กรและการมสีว่นรว่มต่อการพฒันา
ที�ยั �งยนื

การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

กลยุทธที์� 4 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
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