ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560
---------มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการวิเคราะห์สถานภาพปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สมศ.
ก.พ.ร. รวมทั้งข้อมูลจากการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงพัฒนา
จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตใน 4 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560)
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์บนพื้นฐานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อ ง
โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการดาเนินการตามภารกิจ ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ รายละเอียด ดังนี้

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาแ ละ
วิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิง่ แวดล้อม
และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร
Phuket Rajabhat University:
Promotes the involvement of all interested stakeholders,
Knits the relationship between the University and the community,
Retains the core values of Thailand, and
Universalizes knowledge acquired through research

วัฒนธรรมองค์กร
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เน้นการทางานเป็น ทีม นึกถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็น
หลัก และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณ ภาพชี วิ ต การท่ อ งเที่ ย ว และ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น อันดามัน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการ
จัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์
คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจิตสาธารณะ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีขีดความสามารถระดับสากล
2. มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยใช้โจทย์ ก ารวิ จั ย สนองตอบ
ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรและความต้องการของชุมชน
3. มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้ อ งถิ่ น ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพชั้นสูง
ท้องถิ่นมีการน้อมนาโครงการพระราชดาริมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต

4. ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และมี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล
2. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญั ญาท้องถิ่น อันดามัน
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิ ช าชี พ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีขีดความสามารถระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน การพั ฒ นา
คณาจารย์ให้มีขีดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดาเนินการ
การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในทุกระดับ ส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ (UBI) การ
ดาเนินงานของศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการดาเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์
ประยุกต์ เป็นต้น
3) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่ อ การพั ฒ นาทั้ ง วิ ธี คิ ด การ
เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงจากการทางานให้แก่นักศึกษา โดยการร่วมมือกับ
สถานประกอบการภาคเอกชน
กลยุทธ์ที่ 1.2 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูต ร
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) เปิดสอนและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของ สกอ. และทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงตอบสนองความต้องการของสังคม ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้

หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรการท่องเทีย่ ว และ
หลักสูตรภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยในด้านภูมิประเทศ อาทิ ภาษา
มาเลย์ อินโดนีเซีย
2) ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อพัฒนาไปสู่ ก ารจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3) เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ
4) การพัฒนาระบบการติดตามบัณฑิตให้เข้าสู่ตลาดแรงงาน และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยการ
สร้างภาคีกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) พิจารณาการเปิดรับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการคัดเลือกที่เ หมาะสมและการ
พิจารณาถึงข้อจากัดของความพร้อมของทรัพยากรทุกด้าน เพื่อสามารถผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพ
2) พัฒนาและส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้แก่นักศึกษา
3) เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการสอบ TOEIC โดยก าหนดให้
นักศึกษา ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 500 คะแนน
4) ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ / กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Student)
เพิ่มขึ้น
5) ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มี “คุณธรรม สู้งาน จิต
อาสา” เช่น โครงการนักศึกษา ค่ายอาสาพัฒนา ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายพัฒนาภาษา
กิจกรรมชมรมต่าง ๆ การส่งเสริมให้นักศึกษาทางานระหว่างเรียน การพัฒนานักศึกษาเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น การให้บริการแนะแนวและคาปรึกษา การให้บริการทางสุขภาพอนามัยของนักศึกษา และการส่ ง เสริ ม
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามหลักศาสนา เป็นต้น
6) สนับสนุนการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เช่น การจัดสรรทุนการศึ ก ษา
ให้กับนักศึกษา โดยการประสานงานให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในลักษณะการเรียนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษาและเงินกู้ เพื่อการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
7) ส่งเสริมให้นักศึกษามีการแข่งขันทางวิชาการในระดับประเทศ เช่น การส่งเสริมให้มี
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา เป็นต้น

8) การพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งที่จะให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายและ
จิตใจของนักศึกษา ได้แก่ การสร้างเครือข่ายการติดตามนักศึกษา การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด การ
พัฒนาองค์กรนักศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) กระตุ้นให้คณาจารย์ทาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิช า
2) พัฒนาคณาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมโ ดยใช้
กระบวนการพัฒนาตามแบบ Good Governance เป็นต้น
3) พัฒนาขีดความสามารถทางด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการเร่ง
พัฒนาคณาจารย์ผู้สอนให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัด
และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4) พัฒนาระบบงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ
5) เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ TOEIC ซึ่งกาหนดให้คณาจารย์ที่สอนสาขาวิชาภาษาอั ง กฤษ และ
หลักสูตรนานาชาติ ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 700 คะแนน ส่วนคณาจารย์ที่สอนทั่วไป ได้คะแนนไม่ ต่ ากว่ า 550
คะแนน
6 ส่งเสริมการนาเสนอผลงานวิจัยในเวทีนานาชาติ
7) พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นา เช่น การจัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพ การจัด
โครงการพัฒนาภาวะผู้นาสาหรับอาจารย์ ผู้บริหารปัจจุบันและในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
2) ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มี การนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
3) เร่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน ทุกคนจะต้องเข้าใจและให้ความสาคัญ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้า งสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดยใช้โจทย์การ
วิจัยสนองตอบความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรและความต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) ส่งเสริมให้บคุ ลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสร้างองค์ความรู้โดยการผลิต
งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการปฏิบัตงิ าน
2) เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลการด้านรางวัลและผลตอบแทน
3) นาข้อบังคับเรื่องภาระงาน ด้านการวิจัยมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
4) มีการจัดการความรู้เรื่องการวิจัยโดยอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์ด้านการวิจัย
5) จัดตั้งหน่วยงานให้คาปรึกษาด้านการวิจัย ผลงานทางวิชาการแก่บคุ ลากร ในสังกัด
6) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาระบบ / กลไกการบริหารงานวิจัยให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) กาหนดกรอบทิศทางการวิจัย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2) พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยของคณาจารย์ โดย
การจัดภาระงานสอนที่เหมาะสมเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนมีเวลาผลิตงานวิจัยและเพื่อให้บรรลุเป้ า หมายตาม
แผนการวิจัย ควรลดขั้นตอนการพิจารณา การอานวยความสะดวกในการเบิกจ่าย ระบบการติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน
3) ส่งเสริมให้มีการนาผลการวิจัยมาบูรณาการการเรียนการสอน
4) สนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
5) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุ ค ลากร ให้ พิ จ ารณาจากภาระงานให้
ครอบคลุมทุกด้าน
6) การสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่ไปนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ห รื อ
นานาชาติ
7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันการศึกษา / องค์กรต่างประเทศ
8) สนับสนุนงานวิจัย Area-based
9) สนับสนุนงานวิจัย Topic-base ที่เป็นปัญหาของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3: ส่งเสริมการนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จากชุมชน
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) พัฒนาโจทย์การวิจัยให้ตอบสนองความต้องการของสั ง คม ก าหนดให้ ผู้ ใ ช้
ประโยชน์ได้เข้ามาพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกัน
2) บูรณาการความรู้จากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนและงานที่ปฏิบัติ
3) เผยแพร่ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จากชุมชน โดยมีการจั ด เวที ก ารประชุ ม
วิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติทุกปี
4) ส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5) การประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานตาม
เกณฑ์วิชาชีพชั้นสูง ท้องถิ่นมีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3.1: พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สัง คม การรวบรวมข้ อ มู ล การ
ให้บริการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เป็นต้น
2) การบูรณาการวิชาการแก่สังคม ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยเป็นรูปธรรม
3) ดาเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ /แหล่งบริการทางวิชาการให้สอดรับ
กับความต้องการของท้องถิ่น
4) ผลักดันการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการและเสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.2: การบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) สารวจความต้องการของชุมชน เพื่อกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน้นของสถานบัน
2) จัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการ เช่ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิชาการ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม โดยหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

3) สนับสนุนการให้บริการโดยการสร้างภาคีกับองค์กรในการจัดทาหลักสูตรเพื่อให้
ความรู้ทางวิชาการ
4) มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการ เผยแพร่สู่สาธารณชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดามัน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4.1 : พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ ี
ชีวิต
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น การจัดทาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด หรื อ การจั ด
นิทรรศการที่แสดงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัด ในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ หรือการบอกเล่าวัฒนธรรม
ประเพณี การบรรยาย สาธิต ในหัวข้อที่น่าสนใจ และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ สั ง คม รวมทั้ ง จั ด แสดง
นิทรรศการเคลื่อนที่ นิทรรศการหมุนเวียน
2) ประสานกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าพื้นเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่น
3) จัดโครงการเสวนาประชาคม เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
4) จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมทุกรูปแบบผ่านสื่อต่าง ๆ
5) บูรณาการความรู้ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเรียนการสอนในชัน้
เรียน
กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เผยแพร่ สื บ สานศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในเอกลักษณ์ไทย
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ สื บ สานศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการรณรงค์ และปลูกฝังบุคลากร และนักศึกษาให้ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา และคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลโครงการณรงค์การแต่งกายตามระเบียบและปลูกฝังมารยาท
ไทย โครงการจัดกิจกรรม และให้ความรู้ในวันสาคัญทางศาสนา และประเพณีของไทย
2) สนับสนุนให้นาองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทานุ บารุงศาสนา ศิล ปวั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) จัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนในชุมชน เพื่อ
สร้างสานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจ ผูกพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมในเอกลักษณ์ไทย
4) สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดสภาพแวดล้อมด้วยวิถี ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
5) สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
6) จัดชุดการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
กลยุทธ์ที่ 4.3 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายเพื่อสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ทางวิ ช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรการ / แนวทางในการดาเนินงาน
1) ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
และภูมปิ ัญญาไทย
2) จัดตั้งเรือนแห่งภูมปิ ัญญา "อันดามันศึกษา"
3) เผยแพร่บทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญั ญาท้องถิ่น
4) การสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5) ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) กระจายอานาจในการบริหารและอานาจการตัดสินใจลงสู่คณะ ศูนย์ สานัก และ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยทาหน้าที่กากับดูแลให้ดาเนินการไปตามเป้าหมาย
2) เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
สภาพคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
3) เร่งพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพการให้บริการของบุคลากร
3) ปรับปรุง / พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ 5.2 : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) จัดทากรอบอัตรากาลังเพื่อบรรจุบุคลากรเพิ่มให้ตรงกับ สาขาที่ ข าดแคลนให้
เพียงพอ ส่วนบุคลากรในหน่วยงานที่เกินดาเนินการพัฒนาโดยการศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติม
2) พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย (คนดี คนเก่ง)
3) กาหนดกรอบภาระงานของบุคลากรแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน และกาหนดแนว
ทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนกับภาระงาน (ข้อบังคับภาระ
งานของบุคลากร)
5) สร้างระบบสวัสดิการและขวัญกาลังใจ เพื่อให้เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลั ย
และความพึงพอใจในการทางาน
6) เร่งพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการโดยมีแผนการสื บทอดต าแหน่ ง
(Succession Plan)
7) การกาหนดและเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ วิชาชีพของบุคลกรทุกตาแหน่งงาน
8) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้
9) ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 5.3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย
2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม และสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
4) ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรี ย นการสอนและการ
บริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การเป็น E-University และ Digital University
5) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เช่น การจัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ elearning อย่างน้อย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของรายวิชา การจัดทาวีดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือการใช้ e - library

กลยุทธ์ที่ 5.4 : การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) ให้มีแผนระยะยาว 10 – 15 ปี (สอดคล้องกับ สกอ.)
2) ให้มีการปฏิบัติการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนของมหาวิทยาลัย
4) นาผลการประเมินแผน มาปรับปรุงและทบทวนเพื่อจัด ทาแผนในปีต่อไป
5) จัดให้มปี ฏิทินการปฎิบัติงานประจาปีของมหาวิทยาลัย เป็นกรอบสาหรับ
หน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 5.5 : การพัฒนาระบบการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง ของโครงการจัดหารายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ทั้งหมด
2) พัฒนาระบบการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย มีผู้รับผิดชอบด าเนิ น การและ
รายงานเกี่ยวการดาเนินงานจัดหารายได้
3) กาหนดรายการที่จะต้องเรียกเก็บ รายได้ ที่ ไ ด้ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญาของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเรียกเก็บคาตอบแทนจากโครงการวิจัย ค่าธรรมเนียมรายได้ของคณาจารย์ที่ได้จากการ
บรรยาย การนานักศึกษาไปแสดง การเป็นที่ปรึกษา หรือ การเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงรูปบแบบผลงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อนาไปใช้ได้จริง
4) พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ชดั เจน โปร่งใส
ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 5.6 : การพัฒนาภูมิทศั น์ภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) ดูแล รักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้ อ งส้ ว มและ
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย
2) เร่งปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีศิลปะ เพื่อสร้างสุนทรียะ และความ
ภาคภูมิใจแก่นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.7 : การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรการ / แนวทางการดาเนินงาน :
1) สร้างและปรับภาพลักษณ์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้เข้าถึงในแต่
ละพื้นที่ตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

2) สร้างเครือข่ายการสื่อสารที่แข็งแกร่ง ฉับไว เชื่อมโยงทั่วถึงทั้งเครือข่ายการสือ่ สาร
โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3) สร้างเครือข่ายการสื่อสารการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อบุคคลที่เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
4) สร้างฐานข้อมูลหรือสารสนเทศด้านการประชาสั มพันธ์ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การประชาสัมพัน ธ์ ใ นการเข้ า ถึ ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
ยุทธศาสตร์
5) สร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมในชุมชน
6) สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างค่านิยมร่วม หรือวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่ อ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่ง
7) เร่งพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
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