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ยุทธศาสตร กลยุทธ
วิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ปรัชญา
“สถาบันเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น”
วิสัยทัศน
“วิ ท ยาลั ย น า น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ บริ ห ารจั ด การด ว ยคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
สถาบั น อุดมศึก ษา มีบ ทบาทในการชี้นํ าและรวมมือกับ ท องถิ่ น เพื่อกอให เกิด การพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

จุดหมาย

“วิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ประชาชน และองคกรทองถิ่น
ยอมรับวา มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพรอมกาวรวมประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

เพื่อใหการพัฒนา วิทยาลัยนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ บรรลุผลตาม วิสัยทัศนและจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไว จึงกําหนดพันธกิจหลักไว 6 ประการ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
2. วิจัย บริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี สรางองคความรูและนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
3. ทํานุบํารุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนอมนําแนว
พระราชดําริมาใชในการรวมพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
4. สรางเครือขายและความรวมมือภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพื่อรวมพัฒนาทองถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานดวยธรรมาภิบาล
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คานิยมองคกร
1)
2)
3)
4)

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบตองาน และมุงความสําเร็จเพื่อสวนรวม
แสวงหาความรู ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหมๆ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

เอกลักษณ

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ภายใตความรวมมือของภาคีเครือขาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ
คนดี มีจิตอาสา รักและพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงค กลยุทธ และมาตรการที่รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พันธกิจสัมพันธกับการพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค
๑. ดานเศรษฐกิจ
๒. ดานสังคม
๓. ดานสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ ๑ บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ที่เปนไปตาม
บริบทและความตองการในการพัฒนาทองถิ่น
มาตรการที่ ๑.๑ สงเสริม สนั บ สนุ น ให หน วยงาน นั กศึ ก ษา ประชาชนนํ า แนวคิ ดปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริสูการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
มาตรการที่ ๑.๒ ส ง เสริ ม การบู ร ณาการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อย า งมี ส ว นร ว มกั บ
ทุกภาคสวน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่น
มาตรการที่ ๑.๓ สงเสริมใหมีการนําองคความรูจากการบูรณาการพันธกิจสัมพัน ธดานการยกระดับ
เศรษฐกิจของทองถิ่น ไปเผยแพร ถายทอดสูผูใชประโยชน
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มาตรการที่ ๑.๔ สรางภาคีเครือขายและสงเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยอยาง
มีสวนรวม เพื่อสรางองคความรูพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ และเปนพื้นฐานในการแกปญหาทองถิ่นและ
พัฒนาประเทศ
มาตรการที่ ๑.๕ สงเสริมการบูรณาการองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูการใชประโยชนในเชิง
นโยบาย เชิงพาณิช ย เชิงวิชาการ และเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒ นา สังคมทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ
มาตรการที่ ๑.๖ สงเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยอยางมีสวนรวมกับทุกภาค
สวน ทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ
พระราชดําริและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สูการสรางองคความรู พัฒนาความเขมแข็ง
ทางวิชาการ และเปนพื้นฐานในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอมของทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ บัณฑิตดีมีคุณภาพ
เปาประสงค
๑. การผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ มีจิตอาสา รักและพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ ๒ ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รักและพัฒนาทองถิ่น
มาตรการที่ ๒.๑ สนับสนุนใหมีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรม
ทั้งในและ/หรือนอกหลักสูตร ที่สงเสริมใหนกั ศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
มาตรการที่ ๒.๒ สนับ สนุนสงเสริมให สรางอัต ลักษณของบั ณฑิต แตละคนใหมี พื้น ฐานในการเปน
ผูประกอบการ
มาตรการที่ ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยหรือบริการวิชาการเปนฐาน
กลยุทธที่ ๓ สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ สูการศึกษา ๔.๐
มาตรการที่ ๓.๑ การพัฒ นาแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุ นการสรางนวัตกรรมให
ตอบสนองการพัฒนานักศึกษาและอาจารยในศตวรรษที่ ๒๑ สูการศึกษา ๔.๐
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค
๑. การยกระดับความเปนเลิศของวิทยาลัยนาน
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๒. พัฒนาอาจารย
๓. คุณภาพบัณฑิต
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น
มาตรการที่ ๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น
มาตรการที่ ๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยหรือบริการวิชาการเปนฐาน
มาตรการที่ ๔.๒ ส ง เสริม และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ด อ ยโอกาสและ/หรื อ
ผูพิการใหมีโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธที่ ๕ พัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนมืออาชีพ
มาตรการที่ ๕.๑ พัฒนาสัดสวนตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
มาตรการที่ ๕.๒ พัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตามศาสตรของตนเอง
มาตรการที่ ๕.๓ เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยเชิงบูรณาการทุกระดับ
มาตรการที่ ๕.๔ สงเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ ๕.๕ ส งเสริ ม เผยแพรงานวิจัย พั ฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่ อการนํา ผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในระดับทองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาการจัดการเรียนรูใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มาตรการที่ ๖.๑ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพสําหรับนักศึกษา สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
มาตรการที่ ๖.๒ สงเสริมให คณะ วิทยาลัย หลักสูตรที่มีความพรอมเขาสูการบริหารหลักสูตรแบบ
WIL
มาตรการที่ ๖.๓ สงเสริมให คณะ วิทยาลัย หลักสูตรที่มีความพรอมเขาสูการบริหารหลักสูตรแบบ
สหกิจศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหาร
เปาประสงค
๑. พัฒนาเครือขาย
๒. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๗ สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจ
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มาตรการที่ ๗.๑ สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจที่เนนมีสวนรวมของประชาชน
อยางกวางขวางจริงจัง และตอเนื่อง ในทุกระดับ
มาตรการที่ ๗.๒ สรางเครือขายการพัฒนาโดยรวมวางแผนรวมดําเนิ นการ รวมติดตามประเมิน ผล
รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๘ จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล
มาตรการที่ ๘.๑ สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรการที่ ๘.๒ สงเสริมใหมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคาของโครงการ
มาตรการที่ ๘.๓ สงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ ๘.๔ ปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงานใหเหมาะสม สามารถใชทรัพยากรทั้งดาน
ตนทุน แรงงานระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการดําเนินการตามพันธกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ ๘.๕ จัดทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการทุกหนวยงานและนําขอมูล
ยอนกลับมาปรับปรุงแกไขการใหบริการ
มาตรการที่ ๘.๖ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยเผยแพรขอมูลขาวสาร
หรือกิจกรรมของหนวยงาน ผานสื่ออินเทอรเน็ต และออนไลนใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว
และเปนปจจุบัน
มาตรการที่ ๘.๗ สงเสริมการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการอยางเหมาะสม
มาตรการที่ ๘.๘ มีระบบบริหารงานบุคคลที่ มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือไดตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ดี สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกประเภทใหไดรับสิทธิในการ
พัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาตามสายงานที่ปฏิบัติ

