
วิสยัทศัน์
มหาวิทยาลยั

พันธกิจ
มหาวิทยาลยั

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

1.  การพฒันาศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ใหม้ี

ความเข้มแข็ง ยั่งยืนและ
สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างมคุีณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

เปา้ประสงค์
มหาวิทยาลัย

1. บณัฑิตได้รับการ
พฒันาศักยภาพในการ

ด ารงชีวิตประกอบอาชีพ
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

7.  พฒันาระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามหลักการ

บริหารที่ดี

1. บณัฑิตคณะครุศาสตร์
ได้รับการศึกษาที่มคุีณภาพ
และมาตรฐาน             2. 
 นกัเรียนโรงเรียนสาธิตได้รับ

โอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง

1.  ได้องค์ความรู้และ
นวัตกรรมในการพฒันา

องค์กร และทอ้งถิ่น         
2.  สามารถรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง

ชีวภาพเพื่อความสมดุลและ
การพฒันาที่ยั่งยืน

1.  เปน็ที่พงึทางวิชาการและ
วิชาชีพและร่วมพฒันาชุมชน

และสังคม

1.ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่นเพื่อสร้างสรรค์

ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

1.  ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1.  การบริหารจัดการที่ดี
โดยยึดหลักธรรมาภบิาล

2.การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต การพฒันาครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

3.  การวิจัยเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาด้านวิชาการและ

พฒันาทอ้งถิ่น

4.  บริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมบนพื้นฐานความ
ต้องการของสังคม  ชุมชน

และทอ้งถิ่น

5.  อนรัุกษ ์ ฟื้นฟ ูและ
ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นภาคตะวันออก

6.  ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการพระราชด าริ  
เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

ความเชือ่มโยงสอดคล้องระหว่าง ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ของมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  เปน็มหาวิทยาลยัแหง่การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการผลติบณัฑิต  และบรูณาการภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและภมูปิญัญาสากล เพ่ือพัฒนาสงัคม ใหเ้ขม้แขง็และยั่งยนื

1.  ผลบณัฑิตที่มสีมรรถนะสงู  มคุีณธรรม  จริยธรรมและมจีรรยาบรรณในวิชาชพี    2.  เสริมสร้างบคุลากรใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวิชาการวิชาชพีชั้นสงูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิชาชพีครู   3.  วิจยัและพัฒนาเพ่ือ
สร้างความเปน็มหาวิทยาลยัที่เชี่ยวชาญดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในภมูภิาคตะวันออก   4.  ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมทั้งภาคประชาชน  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรหรือ
สถาบนัศาสนา  5.  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินพร้อมทั้งบรูณาการภมูปิญัญาทอ้งถ่ินกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหม ่ 6.  น าหลกัเกณฑ์และวิธีการบริการหารจดัการบา้นเมอืง

เชงิบรูณาการที่ดมีาใชใ้นการบริหารมหาวิทยาวิทยาลยัเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขง่ขนั



ตัวชี้วัดและ
เปา้หมายการ
ด าเนนิงาน

    1.  สัดส่วนผู้เรียน
สายวิทยาศาสตร์ต่อสาย
สังคมศาสตร์เปน็ 40: 60 
    2.  ระดับความพงึ
พอใจของผู้ใช้บณัฑิต     
      3. ร้อยละ
ของบณัพติระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพ
อสิระภายใน  1 ปี

 

กลยทุธ์
มหาวิทยาลยั

1.1  ผลิตบณัฑิตสู่
มาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติและระดับสากล

7.1  ส่งเสริมระบบการ
บริหารองค์กรโดยใช้หลัก

ธรรมาภบิาล

   1.  ร้อยละของระดับ
ความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิตครุศาสตร์ (5ป)ี       
   2.  จ านวนหลักสูตรครุ
ศาสตร์บณัฑิต (5ป)ี  
มหาบณัฑิต                    
 3.  จ านวนนกัศึกษาที่เรียน
สาขาครุศาสตรบณัฑิต    
(5ป)ี                            
4.  ร้อยละของบณัฑิต
ระดับปริญญาครุศาสตร์ 
(5ป)ี  ที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน
 1 ป ี           5.  จ านวน
นกัเรียนที่ได้รับการ
สนบัสนนุตามโครงการ

   1.  จ านวนผลงานวิจัยที่
ได้น ามาใช้ในการพฒันา
องค์กรและทอ้งถิ่น           
     2.  ร้อยละของงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า                
     3.  ร้อยละของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้อนักอ่ใหเ้กดิ
ประโยชนอ์ย่างชัดเจนต่อ
อาจารย์ประจ าหรือนกัวิจัย
ประจ า

     1.  จ านวนโครงการที่
ใหบ้ริการวิชาการแกชุ่มชน
และสังคม                       
      2.  จ านวนประชากรที่
ได้รับบริการวิชาการและการ
พฒันา                           
        3.  กลุ่มเปา้หมายมี
ร้อยละความพงึพอใจและมี
ความรู้ความเข้าใจกบัการ
บริการทางวิชาการ

1. จ านวนโครงการ / 
กจิกรรมในการท านบุ ารุง

ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม                    
    2.  จ านวนประชากรที่
ได้รับบริการวิชาการและ

การพฒันา                   
 3. กลุ่มเปา้หมายมร้ีอยละ
ความพงึพอใจและมคีวามรู้
ความเข้าใจกบัการบริการ

ทางวิชาการ

1. จ านวนโครงการที่
ส่งเสริมและสนบัสนนุ

โครงการพระราชด าริ    
    2.  กลุ่มเปา้หมายมี
ร้อยละความพงึพอใจ

และมคีวามรู้ความเข้าใจ
ในโครงการพระราชด าริ

1.  ระดับความส าเร็จของ
เปา้หมายตามยุทธศาสตร์
จากการประเมนิผลการ

ปฏบิติัราชการ                
 2.  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ทกุระดับของสถาบนั         
 3.  ระดับความส าเร็จในการ

เปดิโอกาสใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเหน็และร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏบิติั

ราชการ

2.1  เพิ่มประสิทธิภาพการ
พฒันาครูและบคุลากร

ทางการศึกษาใหม้ี
สมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

3.1  พฒันาบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยใหผ้ลิต

ผลงานวิจัยที่มคุีณภาพ  
เพื่อน าไปสู่การพฒันาด้าน
วิชาการที่สามารถบรูณา

การภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและ
สากลได้

4.1  พฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและใหบ้ริการ

วิชาการหลากหลายรูปแบบ
ที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของสังคม ชุมชน และทอ้งถิ่น

5.1  การพฒันา
มหาวิทยาลัยใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

ภาคตะวันออก

6.1  ส่งเสริมและ
สนบัสนนุโครงการ

พระราชด าริ



1.2  พฒันาศักยภาพ
บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุเพื่อ

การจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.3  ปรับปรุงหลักสูตร
เดิมและพฒันาหลักสูตร
ใหมใ่หเ้ปน็ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ
 (Thai Qualifications 
for Higher Education) 
 และสอดคล้องกบัความ
ต้องการของสังคมและ
มาตรฐานวิชาชีพ

7.2  พฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมอืทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ

2.3  ส่งเสริมพฒัน
ศึกษาศาสตร์

3.3  สนบัสนนุใหม้กีาร
สร้างสรรค์  ส่ิงประดิษฐ์  

นวัตกรรมที่มุ่งสู่การจดสิทธิ
บติัได้ รวมถึงการพฒันาการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกบัภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น

5.3  สนบัสนนุใหม้กีาร
วิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อการ

อนรัุกษแ์ละฟื้นฟู
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น

7.3  พฒันาระบบการ
ควบคุมภายใน  การ
ตรวจสอบภายในและ

บริหารความเส่ียงของทกุ
หนว่ยงานใหม้ปีระสิทธิภาพ

6.2. พฒันาเครือข่าย
ความร่วมมอืโครงการ
พระราชด าริทั้งภายใน

และภายนอก
มหาวิทยาลัย

กลยทุธ์
มหาวิทยาลยั

2.2  ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การบริหารจัดการการศึกษา

ตลอดชีพใหก้บัครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

3.2  ใหม้คีวามร่วมมอืด้าน
การวิจัยและใหม้กีาร
เผยแพร่งานวิจัยทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ

4.2  การใหบ้ริการทาง
วิชาการที่สามารถน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพชีวิตที่

ยั่งยืน

5.2  สนบัสนนุและส่งเสริม
จิตส านกึทางวัฒนธรรมแก่
เยาวชน  นกัศึกษาและ

ประชาชนในอ้งถิ่น เพื่อให้
เกดิความตระหนกัถึง
ค่านยิม เอกลักษณ์  

ขนบธรรมเนยีมประเพณี  
และเชิดชูภมูปิญัญาไทย

โดยสอดแทรกไว้ใน
กระบวนการเรียนการสอน



1.4  พฒันาระบบและ
กลไกการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา

.

1.6.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาแกน่กัเรียน
ผู้ด้อยโอกาส    (Pre 

college)

7.6  การประชาสัมพนัธ์และ
แนะแนวการศึกษาเชิงรุก

เพื่อเพิ่มจ านวนและคุณภาพ
นกัศึกษา

7.7  มรีะบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การ

ปฏบิติัที่สอดคล้องเปน็
แนวทางเดียวกนั

7.4 พฒันาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารมาใช้ในการบริหาร

จัดการ

5.5  เร่งรัดการพฒันาพระ
ต าหนกัวังสวนบา้นแกว้ให้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของ
จังหวัดจันทบรีุและภาค

ตะวันออก

7.5  พฒันาบคุลากรด้าน
การบริหารจัดการ และความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในทกุ

ระดับ

กลยทุธ์
มหาวิทยาลยั

2.4  พฒันาโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้/แหล่งสาธิต

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.4  เร่งรัดใหม้กีารวิจัย
สถาบนัเพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการเรียนการ
สอนอนัจะน าไปสู่การเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของ

5.4  สนบัสนนุใหม้กีาร
สร้างเครือข่ายทาง

วัฒนธรรม



ผลผลคิ/
โครงการ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1.1 มทีรัพยากร
สารสนเทศทั้งในรูปแบบ

ส่ิงพมิพแ์ละส่ือ
อเิล็กทรอนกิส์ให้

ครอบคลุมทกุหลักสูตร

กลยทุธ์ 
ส านักวิทย
บริการฯ

2.1  มโีครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มอีย่าง

ทั่วถึง   พอเพยีงและมี
คุณภาพ

3.1  มกีารพฒันาถ่ายทอด
ด้านสารสนเทศ  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
ใหบ้ริการวิชาการ  ที่

หลากหลายสอดคล้องกบั
ความต้องการ สังคม ชุมชน 

 และทอ้งถิ่น

4.1  พฒันาบคุลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการ

เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการใหท้นัสมยั

5.1 เปน็องค์กรที่สนบัสนนุ
 ส่งเสริมการท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ยทุธศาสตร์
ส านักวิทย
บริการฯ

1.  การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้

หลากหลายและพฒันา
ศักยภาพในการ

ใหบ้ริการสารสนเทศที่
ทนัสมยั

2.  การพฒันาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

3.  บริการวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมสู่ชุมชนและทอ้งถิ่น

4.  ส่งเสริม  และพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารการ

จัดการ และบคุลากร

5.  การส่งเสริมและ
สนบัสนนุโครงการตาม

แนวทางพระราชด าริ และ
การท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์

ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ
ผลงานการวิจัยเพื่อถ่ายทอด

องค์ความรู้
ผลงานท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการเรียนฟรี 15 ปี



1.2 สถานที่ใหบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศมี
บรรยากาศแหง่การ

เรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั 

เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
และวิจัย

1.3 พฒันาศักยภาพใน
การใหบ้ริการสารสนเทศ
ที่หลากหลาย ทนัสมยั 
ทนัเวลา และสอดคล้อง
กบัความต้องการของ

คณาจารย์ นกัศึกษาและ
บคุลากรของมหาวิทยาลัย

4.3 พฒันาระบบงานเพื่อ
สนบัสนนุและส่งเสริมใหฝ่้าย

ต่าง ๆ  ของส านกัมกีาร
บริหารจัดการใหบ้ริการที่มี

คุณภาพ

กลยทุธ์ 
ส านักวิทย
บริการฯ

2.2  มกีารส่งเสริม  
สนบัสนนุความรู้ด้าน

สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า  การวิจัย และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

3.2  มกีารประยุกต์ใช้และ
พฒันาซอฟต์แวร์ที่พฒันา
จากโอเพนซอร์สเพิ่มขึ้น 
เพื่อน ามาใช้กบัภารกจิใน

การด าเนนิงานของ
มหาวิทยาลัยและการพฒันา

4.2  บคุลากรมสีมรรถนะ
วิชาชีพ มคีวามสุขในการ
ท างาน มคีวามภาคภมูใิจ
และความรักต่อองค์กร

5.2  มทีรัพยากร
สารสนเทศและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุ ส่งเสริมการท านุ

บ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม

2.3 มกีารพฒันาและน าส่ือ
อเิล็กทรอนกิส์ มาใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย



หน่วยงาน
รับผิดชอบ

  หอสมดุกลาง           
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  
ส านกังานผู้อ านวยการ

4.4  เปน็องค์กรที่มี
ภาพลักษณ์การบริการที่มี
คุณภาพและเอาใจใส่ต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ

  หอสมดุกลาง           ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา  
ส านกังานผู้อ านวยการ

  หอสมดุกลาง           ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา  
ส านกังานผู้อ านวยการ

  หอสมดุกลาง                 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    
   ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

 ส านกังานผู้อ านวยการ

  หอสมดุกลาง           
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
 ส านกังานผู้อ านวยการ




