ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครเป็ น สถาบั น การผลิ ต ครู
แห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับ
การสถาปนาโดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 ในนาม “โรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2435 ณ บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก
ตาบลสวนมะลิ ถนนบารุงเมือง สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ มีบทบาทหน้าที่
ผลิตครู เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบราชการแบบใหม่ มีมิสเตอร์กรีนด์รอด ชาวอังกฤษ
เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ในปีแรกมีนักเรียน 3 คน คือ นายนกยูง วิเศษกุล (พระยาสุรินทราชา)
นายบุญรอด เศรษฐบุตร (พระยาภิรมย์ภักดี) และนายสุ่ม
พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” เมื่อวันที่
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2461
เปิดสอนหลักสูตรประโยค
ครูประถม (ป.ป.) หลักสูตร
2 ปี รับนักเรียนจบ ม. 6
และประกาศนียบัตรครูมูล
ส่ วนค รู มั ธ ย ม นั้ น ส่ งไ ป
สมทบกั บ โรงเรี ย นมั ธ ยม
เบื้องปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ และโรงเรียนมัธยม
วัดปทุมคงคา
พ.ศ. 2477 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนคร”
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พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประถมพระนครเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู
พระนคร” ผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี
พ.ศ. 2499 ทางการได้ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครจากวังจันทรเกษมมาเปิดสอน
ณ เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลอนุสาวรีย์ อาเภอบางเขน จังหวัดพระนคร หลัง
วัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครขึ้นเป็น
“วิทยาลัยครูพระนคร” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 จึงสามารถเปิดสอนหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง
(ป.กศ.ชั้นสูง) ที่ใช้เวลา
เรียน 2 ปี ได้ และเพื่อ
สนองความต้ อ งการ
ของโรงเรี ย นมั ธ ยม
แบบประสม วิทยาลัยครูพระนครจึงได้เปิดสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักศึกษาที่
จบ ป.กศ. มาเรียนวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง และช่างปั้นดินเผา ต่อมาใน
พ.ศ. 2512 จึงได้เปิดสอนวิชาเอก อื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยครูพระนครร่วมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ได้เปิดสอน
ประโยคครูอุดมศึกษาโดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา รับผู้สาเร็จการศึกษา ป.กศ.
ชั้นสูงหรืออนุปริญญามาเรียนต่อ 2 ปี เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปริญญาการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.)
พ.ศ. 2518 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2518 มีผลทาให้วิทยาลัยครูพระนครสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี ทาให้นักศึกษาที่
เรียนหลักสูตรประโยคครูอุดมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ. 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี
เป็นรุ่นแรก
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พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม จึงสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นนอกเหนือจากวิชาชีพครู โดยสภาการฝึกหัดครู
อนุมัติให้เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครเป็น “สถาบันราชภัฏพระนคร”
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตรา
พระราชลัญจกร ซึ่งเป็น
ตราประจ าพระองค์ ม า
เ ป็ น ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์
ประจาสถาบัน
ต่อมาวันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2547
สถาบันราชภัฏพระนคร
ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” เพื่อปฏิบัติภารกิจสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยไทยเพื่อความเป็นไท และเปิดสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาจนถึงปัจจุบัน
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สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก ทั้ง 3 รอบจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ยังพบว่า
หลายปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขและทาให้บรรลุผลตามที่คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะ
และแก้ไข ได้แก่
ผลการประเมินรอบที่ 1 (พ.ศ. 2544-2548)
มาตรฐานด้านการผลิตบัณฑิต ควรพัฒนาและบูรณาการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา
นอกจากนี้การกระจายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเปิดศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มาตรฐานด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยต้องสร้างจิตสานึกให้คณาจารย์
ตระหนักว่างานวิจัยเป็นงานที่ทุกคนต้องทา โดยมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนงบประมาณอย่าง
เพียงพอและกาหนดเป้ าหมายอย่างชัด เจน รวมถึงกระตุ้น ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย
มาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากร ควรจัดทาแผนจัดหาบุคลากรทดแทนคณาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการและเร่งรัดการเพิ่มอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพื่อรองรับโครงการเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
ผลประเมินรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553)
มาตรฐานด้านนโยบายและแผน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งในเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองหลวง
ควรมีนโยบายและแผนงานบริหารที่เน้นทั้งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่เป็น
ที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ
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2. นโยบายโรงเรียนสาธิตต้องชัดเจนทั้งในสถานภาพและบทบาท โดยมุ่งการบริหาร
จัดการให้โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกสอนของนักศึกษาและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์
3. ควรยุ บ รวมหน่ ว ยงานที่ มี ลั ก ษณะงานใกล้ เ คี ย งกั น เช่ น ส านั ก งานโครงการ
บัณฑิตศึกษากับสานักงานโครงการผนึกกาลังสอนปริญญาเอกรวมทั้งพิจารณาลดจานวนศูนย์
การสอนภายนอกสถาบันที่ไม่จาเป็นหรือผู้เรียนไม่มากพอ
4. ควรวิเคราะห์ให้ทราบสาเหตุปัญหาที่แท้จริงที่ทาให้การดาเนินงานของสถาบันตาม
ข้ อ เสนอแนะของคณะผู้ ป ระเมิ น รอบแรกยั ง ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพของทั้ ง 3
มาตรฐานยังไม่พัฒนาไปในระดับดีและควรจัดทาตัวชี้วัดคุณภาพในเชิงปริมาณในทุกกิจกรรมที่
มีการดาเนินงาน
5. ควรจัดทาแผนปฏิบัติการที่สร้างจุดเด่นทางวิชาการให้มีผลงานเด่นดังที่สถาบัน
ประสบความสาเร็จจากงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการมาแล้ว
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
1. ควรเร่งพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้ านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งพัฒนา
ความรู้จากการทางานวิจัยและเข้าอบรมด้านทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ให้ อาจารย์ป ฏิบั ติ พัน ธกิ จ ที่ส ถาบั นต้ องเร่งรีบ พัฒ นาให้ม ากขึ้ น คื อ การพัฒ นาบั ณฑิ ตให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ก าหนดไว้ เน้ น การสอนให้ บั ณ ฑิ ต มี ทั ก ษะพื้ น ฐานตาม
สาขาวิชาที่ศึกษาและพัฒนาการสอนการวิจัยและลดการพึ่งพาอาจารย์พิเศษลงโดยพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน
2. ควรพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรให้ความสาคัญกับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ซึ่ง
เป็นผู้ให้บริการภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทั้งสถาบัน โดยพิจารณาลดภาระงาน
ของคณาจารย์เพื่อให้มีเวลาพัฒนาการเรียนการสอน โดยลดการให้บริการการสอนภาคพิเศษ
และการสอนที่ศูนย์บริการการศึกษา เพื่อให้มีเวลาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์เป็นกลุ่มที่มี ความสาคัญ เพราะสถาบันมีต้นกาเนิดจากการ
ผลิตครู คุณภาพครูจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งเพราะเป็นต้นแบบของเยาวชนในอนาคต
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3. ควรจัดแผนการสอนที่มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้ าของวิทยานิพนธ์อย่าง
ต่อเนื่อง บริหารและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กาหนดและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกในวารสารระดับนานาชาติ
มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. นาแผนกลยุทธ์ที่จัดทาไว้ในกลยุทธ์ที่ 3 คือ การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่
แผนปฏิบัติที่มีตัวชี้วัดความสาเร็จและเงื่อนไขด้านเวลา พร้อมมาตรการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ
ตามชิ้นงานและคุณภาพงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพรวมทั้งสร้างค่านิยมของ
องค์กร คือ “รักและภาคภูมิใจในสถาบันและต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครเป็นสถาบันที่ร่วมเคียงคู่กับการพัฒนาสังคม” บนพื้นฐานของปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันร่วมกันและงานวิจัยเป็นพันธกิจที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อสร้าง
ผลงานให้ปรากฏและเป็นที่ยอมรับอย่างช้าที่สุดเมื่อมีการประเมินครั้งต่อไป
2. เร่งรีบนาผลงานวิจัยที่สาเสร็จแล้วไปสู่การเผยแพร่ โดยจัดตั้งทีมผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
พี่เลี้ยงในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และปรับปรุงวารสารของสถาบันให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อรองรับ
การเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ รวมทั้งต่อยอดงานวิจัยที่มีอยู่เดิมให้ไปสู่งานที่มีคุณภาพ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์และ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุนจากภายนอก
3. บู ร ณาการวิ จั ย ข้ า มสาขาเพื่ อ ให้ งานบริ ก ารวิ ชาการและท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมที่สถาบันมีทิศทางการทางานที่ชัดเจนและเป็นจุดเน้นที่มีน้าหนักเพียงพอที่จะใช้เป็น
ผลงานวิจัยรวมทั้งบูรณาการไปกับการเรียนการสอน
4. คิดภาระงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนาไปใช้ในการประเมินผลงานประจาปีและ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านสิทธิประโยชน์จากผลงานวิชาการ เพื่อดาเนินการด้าน
แนวทางจดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ออกระเบีย บและก าหนดเกณฑ์ การแบ่ งสั ด ส่ ว นผลงาน
วิชาการของอาจารย์ในงานวิทยานิพนธ์และผลการศึกษารายบุคคลของนักศึกษา
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มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
1. เร่งส่งเสริมสร้างแรงจูงใจและช่วยพัฒนาอาจารย์ให้สามารถขอตาแหน่งวิชาการ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกณฑ์ใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งต้องใช้
ผลงานวิจัยเป็นตัวชี้วัดและส่งเสริม อาจารย์รุ่นใหม่ให้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่
จาเป็น เพื่อรองรับอัตราเกษียณและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งควรให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มสัดส่วนการศึกษาต่อต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นและเพิ่มความหลากหลายของสถาบันที่เลือก
ไปศึกษา อาจารย์ที่ไม่ได้ศึกษาต่อควรให้มีการพัฒนาทักษะที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถทางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่นาไปสู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ จากการอ่านและ
วิเคราะห์แ หล่ งวิชาการจากสิ่งพิมพ์ ภาษาต่ างประเทศเพื่ อฝึ กทั กษะและกระตุ้ นให้ ก้า วทั น
วิทยาการใหม่ ๆ และปูพื้นฐานความรู้ไปสู่การศึกษาวิจัยทั้งของนักศึกษาและอาจารย์
3. จั ด หาปั จจั ย เกื้ อ หนุ นในด้ า นการเรี ย นการสอน เช่ น จัด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษโดยมี
คอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศน์ไว้ในห้องเรียนเพื่อรองรับการสอนโดยใช้สื่อที่คณาจารย์พัฒนาขึ้น
ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกปฏิบัติการควรมีเครื่องมือเพียงพอและทันสมัย ห้องสมุดควรจัดซื้อ
ตาราในวิชาเปิดสอนให้มีความทันสมัยและมีจานวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
โดยเฉพาะตาราภาษาต่างประเทศและวารสารในสาขาที่มีการวิจัยเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาและสถาบันควรลงทุนจัดหาคอมพิวเตอร์ให้คณาจารย์เพื่อใช้พัฒนาทักษะ
และใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการสืบค้นข้อมูลจากสารสนเทศอินเทอร์เน็ต เพื่อให้อาจารย์
มีทักษะก่อนจะนานักศึกษาค้นคว้า
4. ควรนานโยบายด้านการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐาน คือ
พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากร ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการที่มี
ครุภัณฑ์ เพื่อการฝึกทักษะอาชีพของแต่ละหลักสู ตรตามความต้องการของผู้ ใช้บริการ และ
วิเคราะห์ด้านงบประมาณเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับด้านความสามารถในการทางานและสร้างชื่อเสียง โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อ
คุณภาพและการบริหารจัดการของสาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบัน 69 หลักสูตร
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ผลการประเมินรอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ระดับสถาบัน
1.1 มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยให้ทั่วถึง กาหนดให้การทางาน
วิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณาจารย์เพื่อเพิ่มจานวนงานวิจัย รวมถึงกาหนดมาตรการ
ในการจูงใจให้มีการขอทุนจากภายนอก รวมถึงส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์ใน
ระดับนานาชาติ
1.2 คณาจารย์บางคณะสามารถทางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคมโดยเน้นมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง
คณะวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การทางานวิจัยและบริการสู่สังคมมีความโดดเด่นและ
ชัดเจน รวมถึงชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
1.3 ควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเพื่อรองรับอัตราอาจารย์ที่
เกษียณอายุ รวมถึงการจัดหา จัดจ้างอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลนและ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการจัดจ้างอาจารย์ด้วยวุฒิ
ปริญญาเอกเท่านั้น
1.4 คณาจารย์ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกและต าแหน่ ง วิ ช าการยั ง มี น้ อ ย ควรจั ด ท า
แผนพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอกใน
สาขาที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
1.5 การเขียน SAR ของระดับคณะวิชาและระดับสถาบันควรเป็นเอกภาพ นิยามศัพท์
ที่ใช้ควรทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ร่วมกัน
2. ระดับคณะ
2.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดาเนินงานที่โดดเด่นในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้
ชุมชนสามารถนาประโยชน์ไปใช้ได้จริง รวมถึงมีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัยอย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์ โดยใช้ในการเรียนการสอนแบบ
PBL (Problem Based Learning) โดยนักศึกษาได้ศึกษาจากสภาพความเป็นจริงในสังคม
เป็นการฝึกการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้มากรวมถึงเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง
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2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร ดนตรี
ไทย ผลผลิตของหลักสูตรช่วยอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี นักศึกษายังได้รับ
รางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย
2.3 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษารู้จักพึ่งพาตนเอง
นอกจากนี้ยังช่วยสอนนักศึกษาคณะอื่น ๆ ให้รู้จักทาธุรกิจมีการตั้งธุรกิจจาลองเพื่อให้นักศึกษา
ได้ประสบการณ์จริง สามารถสร้างงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสอนนักศึกษาคณะอื่น ๆ
ให้รู้จักทาธุรกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอีกด้วย
2.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณาจารย์ที่สามารถผลิตงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวาสารระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่สูงซึ่งควร
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
2.5 วิ ท ยาลั ย การฝึ ก หั ด ครู มี รู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม โดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปและ/หรือรายวิชาที่สามารถบูรณาการได้ ซึ่งน่า จะเป็นตัวแบบให้กับคณะ
วิชาอื่น ๆ อนึ่งสิ่งซึ่งจะเป็นกระบวนการที่น่าจะได้ผลดีคอื การพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี เพราะการทาให้ดูและเป็นตัวอย่างย่อมได้ผลดีกว่าการบอกให้ทา
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1. ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1) พั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพเป็ น เลิ ศ สามารถอบรมบ่ ม เพาะบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
2) บั ณ ฑิ ต ควรใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีวินัย มารยาทดี แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบและกาลเทศะ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มีปัญญา
และมีเหตุผล
3) เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะในวิชาชีพ โดยพัฒนาหลักสูตรวิชา เพื่อ
เพิ่มทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษาสามารถสร้างงานด้วยตนเองและสามารถเป็นผู้นาในการฟื้นฟู
ชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
2. ด้านการพัฒนาอาจารย์
1) เร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เน้นการทาผลงานทางวิชาการและเร่งรัดพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก การศึกษาต่อในระดับสูงมากขึ้น
2) กระตุ้นให้อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ ภายใต้ขีดจากัดด้านการเงิน
1) จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างยุติธรรม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สภาวะเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
2) ให้ มหาวิท ยาลั ยปรั บปรุงการด าเนิน งานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศให้ มี ความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาระบบงานให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) ให้มหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญ ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้าน
ต่าง ๆ
4) ปรับระบบการบริหารจัดการในส่วนของงานต่าง ๆ ให้มีระบบบริหารจัดการที่
ชัดเจน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2557 - 2561
วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีพันธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ แ ละฐานปั ญ ญาที่ จ ะด ารงชี วิ ต ในประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ได้อย่างมีความสุข
2. ท าการวิ จั ย เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมสู่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
องค์กรและสังคม
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อการยกคุณภาพ
และมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น
5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการเรี ย นการสอน การวิ จั ย กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและ
สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
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วัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ระดับนานาชาติ และเป็นผู้มีปัญญา ทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรมที่ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญา
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ทุกคนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และ
เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสาคัญ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับอย่าง
มีคุณภาพและมั่นคงต่อไป
6. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและ
นานาชาติ
7. เสริมสร้างความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยง
ความรู้ระหว่างชุมชนและท้องถิ่น

14

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2557 - 2561

เป้าหมาย
เพื่อ ให้บ รรลุตามวิ สัยทั ศน์ พัน ธกิจ และวั ตถุ ประสงค์ของมหาวิ ทยาลัย ที่กาหนด
เห็นสมควรกาหนดเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
จึงกาหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้
1. เชิงคุณภาพ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่
 ร้อยละ
ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม
80
เป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะวิชาชีพ และมี
คุณธรรม ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
สังคมและประเทศชาติยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ และเป็นประชากรโลกอย่างมี
ความสุข โดยมีงานทาและประกอบอาชีพ
อิสระ (ร้อยละ 78.88) *
1.2 บัณฑิตมีทักษะภาษาอังกฤษ ICT
 ระดับ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3.51
(ระดับ 3.3675) *
และพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม
 ระดับ
(ระดับ 4.4981) *
4.51
1.3 ผู้ใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจ
 ร้อยละ
(ร้อยละ 85.33) *
85
1.4 ผลงานด้านวิชาการ วิจัย และ
 ระดับ
วิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่และ
2.51
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ และ
นาไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ตามเกณฑ์
ขั้นต่าของ สมศ.**

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
82
85
85
85

 ระดับ
3.51

 ระดับ
4.01

 ระดับ
4.51

 ระดับ
4.51

 ระดับ
4.51

 ระดับ
4.51

 ระดับ
4.51

 ระดับ
4.51

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
85
90
90
90
 ระดับ
2.51

 ระดับ
2.51

 ระดับ
2.51

 ระดับ
2.51

* หมายถึง จากผลการประเมินของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
** หมายถึง จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2557 - 2561
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1. เชิงคุณภาพ (ต่อ)
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1.5 ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจการบริการ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
ของหน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย
80
85
85
85
75
1.6 ผู้รับบริการทางด้านบริการวิชาการ
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
มีความพึงพอใจ
85
85
90
90
90
1.7 เป็นศูนย์กลางและแหล่งบริการข้อมูล
และสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนบางเขน และลพบุรี

2. เชิงปริมาณ
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
2.1 ผลิตบัณฑิตให้ได้สัดส่วน
30 : 70
วิทยาศาสตร์: สังคมศาสตร์
2.2 หลักสูตรสหกิจศึกษา และพัฒนา
 ร้อยละ
หลักสูตรทาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
70
2.3 มีหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนทั้งใน
 3 สาขา
ระบบ นอกระบบ และเรียนรู้บนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และ online
2.4 มีหลักสูตรที่โดดเด่นและเป็น
 3 สาขา
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และมีหลักสูตรนานาชาติ
 3 สาขา
2.5 ระดมทุนและรายได้จากการบริการ
 50
ทางวิชาการ และการวิจัย จากแหล่งวิจยั
ล้านบาท
ภายนอก
2.6 มีระบบการบริหารจัดการศึกษา และ
ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
ให้ใช้งานได้สมบูรณ์และครบทุกระบบ
เพื่อลดเวลาและค่าใช้จา่ ย
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35 : 65

35 : 65

40 : 60

45 : 55

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
75
80
85
90
 4 สาขา  5 สาขา  5 สาขา  5 สาขา

 3 สาขา  3 สาขา  3 สาขา  3 สาขา
 3 สาขา  3 สาขา  3 สาขา  3 สาขา

 55
ล้านบาท

 60
ล้านบาท

 65
ล้านบาท

 70
ล้านบาท

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ
5 ต่อปี 10 ต่อปี 15 ต่อปี 15 ต่อปี 15 ต่อปี
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นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เพื่อ ให้บ รรลุตามวิ สัยทั ศน์ พัน ธกิจ และวั ตถุ ประสงค์ของมหาวิ ทยาลัย ที่กาหนด
จาเป็นต้องมีการปฏิรูป การบริหารทั้งระบบ จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2557 - 2561 ไว้ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ทั ก ษะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills) ทั้งด้านคุณธรรม การแก้ปัญหา
การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้ ICT ภาษา และสื่อใหม่
1.2 เน้นการเรียนรู้ต ลอดชีวิต ที่ผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะ
ภาษา ICT การเรีย นรู้ บ นระบบอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ และ
online ได้ทุกเวลา ไม่จากัดสถานที่
1.3 จัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น และสนองความต้องการของ
ผู้เรียน (student-driven)
1.4 เชื่ อมโยงและบูรณาการหลั กสูต รและการเรียนการสอนเข้ ากับ งานวิจั ย
การให้บริการทางวิชาการและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการจัดสหกิจศึกษา (cooperative education) และ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ด้านบริหารจัดการ
2.1 ยกคุ ณ ภาพและมาตรฐานบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีอาเซียน
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่วิชาชีพ และจัดสวัสดิภาพ สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้
และความสามารถ
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2.3 จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ทรัพยากร และสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย เชิงระบบ ที่ขับเคลื่อนด้วยแผนยุทธศาสตร์
ICT การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล ภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย
2.5 กระจายอานาจการบริหารจัดการ ลงสู่คณะและหน่วยงาน ให้มีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น และโปร่งใส เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งอาศัยระบบ ICT และ
การสื่อสารที่ทันสมัย สู่การเป็น e-university
2.6 จัดสรรและระดมการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีคุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการที่จะสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย
2.7 ยกมาตรฐานการระดมทุน และการหารายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีคุณภาพ และสู่ความเป็นมืออาชีพ
2.8 ปฏิ รู ปการสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ และการตลาดของคณะ ส านั ก และ
มหาวิทยาลัยเชิงรุก เพื่อการเผยแพร่ผลงานการจัดเรียนการสอน งานวิชาการและงานวิจัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการที่ จ ะสร้ า งภาพลั กษณ์ ที่ ดี และสร้ า งชื่ อ เสี ยงให้ เ ป็ น ที่ รู้ จัก ยอมรั บ แก่
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและสังคมโดยรวม
3. ด้านวิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้
3.1 ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ชาการ ทั้ ง การวิ จั ย พื้ น ฐาน วิ จั ย
ประยุกต์ และวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อวางรากฐานในการพัฒนา สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
การตี พิ มพ์ เ ผยแพร่ สู่ ร ะดั บนานาชาติ การจดสิ ท ธิ บัต รและการเพิ่ ม มู ล ค่ า (value-added)
ภูมิปัญญาไทยให้กับมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
3.2 ขับเคลื่อน พัฒนา และชี้นาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เพื่อยกมาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความผาสุก เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3.3 พัฒนาและสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
นาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของสังคม
3.4 เร่งรัดการพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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3.5 เชื่อมงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน การบริการชุมชน และงานกิจการ
นักศึกษา และเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก คือ ชุมชน องค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ
4. ด้านบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
4.1 เป็นแหล่งความรู้ ธนาคารแห่งความรู้และปัญญาของชุมชนที่จะเป็นแหล่ง
รวมความรู้ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชน ของชุ ม ชนและเพื่ อ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นวิ ชาการในการพั ฒ นา
นวัตกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
4.2 เชื่อมโยงกิจกรรมด้านการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดย
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
5. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และนาสู่สากล
5.1 ท านุ และบารุ งศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยบูร ณาการเข้ ากั บ การเรี ย น
การสอน การวิจัย กิจการนักศึกษา และการให้บริการทางวิชาการ
5.2 เผยแพร่ พัฒนาและยกมาตรฐานภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่
สากล
5.3 เป็นศูนย์กลางบริการและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศทางด้านศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม และนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กาหนดแผนยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ด้วย
หลักธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใส

 เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างงานสายสนับสนุน
วิชาการ และการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2 พัฒนาและสร้างภาวะการนาองค์กรให้ผู้บริหารทุกระดับและบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
และการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาและยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนสู่มาตรฐานสากล

 เป้าประสงค์ บัณฑิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบัณฑิตที่เก่งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ มีความพร้อมเข้าสู่สากล
กลยุทธ์ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการชุมชน ตลาด
เฉพาะ สังคมและนโยบายของประเทศ
กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรให้สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบการสอนแบบทางไกลและ E-learning
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กลยุทธ์ 4 พัฒนาหลักสูตรและการสอน English Program และนานาชาติ
กลยุทธ์ 5 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 6 ส่งเสริมสาขาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมคนเก่ง/คนดี
กลยุทธ์ 7 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์
ความรู้ และสร้างนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติและ
การพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
กลยุทธ์ 1 เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ 2 ระดมทุนและกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา
กลยุ ท ธ์ 4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยและท าความร่ ว มมื อ การวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานภายนอก
ภาคธุรกิจและเอกชน เพื่อยกมาตรฐาน OTOP, SMEs และภูมิปัญญาไทย สู่การพัฒนาและ
เติบโตที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ 5 วิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2557 - 2561

21

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนา และยกคุณภาพคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
และนักศึกษาสู่สากล

 เป้าประสงค์ 1 ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมสู่
สากล (การพัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน)
กลยุทธ์ 1 ยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริม สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและ
นอกระบบพร้อมด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ 5 พัฒนาระบบค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 เป้าประสงค์ 2 ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมสู่
สากล (การยกคุณภาพมาตรฐานนักศึกษา)
กลยุทธ์ 1 ปรับระบบการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การดูแลสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพและสวัสดิการ ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย
กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและนันทนาการ
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเด่น กิจกรรมดังและรณรงค์รักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทย และความเป็นไทย
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ 5 ระบบแนะแนวและส่งเสริมการสร้างงาน และการทางานระหว่างเรียน
กลยุทธ์ 6 เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ให้ทันสมัย

 เป้าประสงค์ มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกให้ทันสมัยและเพียงพอ
กลยุทธ์ 1 ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ อาคารสถานที่ ห้องเรียน สิ่งแวดล้อมและ
สิ่งอานวยความสะดวก ให้น่าอยู่ สวยงาม สะอาด และเรียบร้อย
กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงระบบงานสนับสนุนทางวิชาการและการเรียนรู้ให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการ ให้มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

 เป้ า ประสงค์ มีก ารบริ ก ารวิช าการที่มี คุ ณภาพและตรงกั บ ความต้อ งการของ
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1 สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมให้น่าอยู่
และปลอดภัย
กลยุทธ์ 2 ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ 3 ยกภูมิปัญญาไทย OTOP, SMEs สู่มาตรฐานสากลและสร้างมูลค่าเพิ่มและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
ในชุมชนเมือง
กลยุทธ์ 5 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7

เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
และนาพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล

 เป้าประสงค์ มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับชุมชน
ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรี
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ ากล

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการใน
การระดมทุน และหารายได้จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยและพันธมิตร สู่ความเป็นมืออาชีพ

 เป้าประสงค์ มีรายได้จากการระดมทุนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 1 ระดมทุนและรายได้จากการบริการทางวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ 2 ระดมทุนจากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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