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ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ควำมท้ำทำยในอนำคตกับบทบำทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ที่มา : สอวช.

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2564 (Reinventing) 

กลุ่มที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน



ร่ำง ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภฏัเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

2. กำรผลิตและพัฒนำครู1. กำรพัฒนำท้องถิ่น

จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์

เปิดมิติใหม่ของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามลักษณะ

ภูมิ สังคมและความต้องการเชิง พ้ืนที่ และตลาด

(Demand-Driven) ด้ วยควำมเชี่ ยวชำญและ อัต

ลักษณ์ที่โดดเด่นของ มรภ. 

ทั้งด้านการวิจัย บริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้

ประสบการณ์ความเข้าใจท้องถิ่นและการท างาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยบูรณาการด าเนินการเป็น 

PLATFORM การท างานร่วมกับองค์กรและหน่วยงาน

ในพ้ืนที่ (CO-CREATION) ตลอดจนการสร้างนวัตกร

ชุมชนเพ่ือสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ

ตนเองของชุมชนท้องถิ่น

เสริมสร้ำงสมรรถนะและทักษะเพื่อกำรพัฒนำครู

ให้มีควำมสมดุลทั้งคุณภำพและคุณธรรม เพื่อ

เป็นต้นแบบครูเพื่อศิษย์

ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์

การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การเป็นนักพัฒนาและนวัตกร

ที่มีทัศนคติที่ดีมีอัตลักษณ์ และความสามารถโดด

เด่นหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ

บุคลากรครูของท้องถิ่ นและปร ะ เทศ และ มี

มาตรฐานระดับสากล พร้อมยกระดับความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพครูเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใช้กระบวนกำร “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกกำร

พัฒนำ Soft Skills และคุณลักษณะและ

สมรรถนะทำงวิชำชีพของนักศึกษำและบัณฑิต

มรภ.เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำชุมชน

ท้องถิ่น และพลิกโฉมการจัดการศึกษาในทุกคณะ

และทุกสาขาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยตาม

ความต้องการของท้องถิ่นทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึง

แหล่งการเรียนรู้ของ มรภ. ที่มีเอกลักษณ์ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป

และความต้องการของพ้ืนที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ

ทางการศึกษา หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการ

ศึกษาร่วมกับพันธมิตร การบูรณาการองค์ความรู้

จากท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล การยกระดับการจัด

การศึกษาและงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการจัดการศึกษา

ผนึกก ำลัง 38 มรภ. พัฒนาองค์กรสู่ Digital 

organization และ ข้อมูล ควบคู่กับการพัฒนา

บุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง Agile Learner 

และพร้อมท างานเชิงรุก

4. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร3. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ที่มา : สอวช.



ร่ำง ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 



กระบวนกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 

ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570”

Scenario Analysis

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.



ศ.ดร.สมบูรณ์    สุขส าราญ  

นายกสภามหาวิทยาลัย

“Change or Die” 

ประการแรกต้องปรับ Mindset และพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะ Digital 

Literacy ของบุคลากรให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption เพ่ือพลิก

โฉมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูยุคใหม่ ที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ความต้องการของ

ตลาดแรงงานในอนาคต” 

“จิ๋วแต่แจ๋ว” 

Rebrand สร้ำงอัตลักษณ์ควำมเป็นตัวตน มรภ.ภูเก็ต 

ที่โดดเด่น แตกต่ำงไม่ซ้ ำใคร

มหาวิทยาลัยวันนี้ ... วันที่ต้องเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ คิดใหม่ 

ท าใหม่ มีเป้าหมายร่วมกัน.....เพ่ือพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและความยั่งยืนสถาพร ด้วยการ 

“ผนึกก ำลังทุกภำคส่วน สร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนหลักสูตรที่แตกต่ำงไม่ซ้ ำใคร 

เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรตลำดงำนยุคใหม่”

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.

ศ.เกียรติคณุ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  อุปนายก

สภามหาวิทยาลัย

ศ.นพ.วุฒิชัย   ธนาพงศธร  

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

“จะสร้ำงบัณฑิตให้เปน็วิศวกรสังคม 

ต้องเริ่มต้นจำกกำรสร้ำงอำจำรย์ให้เป็นนวัตกรสังคม”

ดร.กิติพงค์   พร้อมวงค์  

ผู้อ านวยการ สอวช.

“ถึงเวลาที่มหำวิทยำลัยต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เตรียมความพร้อมสร้างบัณฑิตตอบโจทย์งานรูปแบบใหม่ และรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ผศ.ดร.หริัญ  ประสารการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต





Objective 1.1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ 

อาหาร เกษตรและการแปรรูป   โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อสร้างรายได้

ครัวเรือน เพิ่มความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานรากและความยั่งยืนให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

Key Result :

1. ครัวเรือนได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

2. เกิดผู้ประกอบการใหม่ในชุมชนเพิ่มขึ้น xx รายต่อปี

3. ชุมชนเป้าหมายมรีายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5 ชุมชน/ปี 

4. เกิดการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชมุชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ชุมชน

5. ชุมชนนวัตกรรม Smart Community ไม่น้อยกว่า xx ชุมชน/ปี

6. ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการปริมาณขยะได้เพิ่มขึ้น  5 ชุมชน/ปี 

7. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (SCD Ranking) ไม่ต่ ากว่า 20 อันดับแรก

Strategic Package: 

1. พัฒนาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ สุขภาพ อาหาร เกษตรและการแปรรูป  และต้นแบบการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด/การกระจายสินค้า

3. สร้างนวัตกรชุมชนเพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและขจัดความยากจน

Objective 1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่บริการ

Key Result :

1. หลักสูตรการเรียนรู้อัตลักษณ์ท้องถิ่น xx หลักสูตร

2. คุณภาพ (คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ของนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ที่ มรภ. 

รับผิดชอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

3. อัตราการเรียนตอ่ระดับอุดมศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรในพื้นที่เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ XX ต่อปี

Strategic Package: 

1. สร้างความร่วมมือไตรภาคเีพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนในพ้ืนที่

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอันดำมัน 

จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ : 

สนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว สุขภำพ อำหำร เกษตรและกำรแปรรูป โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และเทคโนโลยี บูรณาการท างานร่วมกับหุ้นส่วนความร่วมมือทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างรายได้ครัวเรอืน เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากและความยั่งยืนให้ชุมชนท้องถิ่น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมยกระดับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ครูเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.



Objective 2.1 เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตครู ทั้งศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในอนาคต 

Key Result :

1. บัณฑิตครู มรภ.ภูเก็ตทุกคนได้รับใบประกอบวิชาชีพ ก่อนส าเร็จการศึกษา

2. บัณฑิตครู มรภ.ภูเก็ตสอบบรรจุได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ครูประจ าการในพ้ืนที่บริการที่เป็นศิษย์เก่าทุกคนได้รับการยกระดับสมรรถนะและทักษะการเป็น

ครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

Strategic Package: 

1. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตครู ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน 

Objective 2.2 พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นโรงเรียนและชุมชนเป็นฐาน และตอบโจทย์ความต้องการ

ของชุมชนท้องถิ่น 

Key Result :

1. ครูผู้สอนสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น โดยมีโรงเรยีนที่น าไปประโยชน์ ไมต่่ า

กว่า 10 แห่ง ภายใน 5 ปี

Strategic Package: 

1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็นตน้แบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของโรงเรียนในพื้นที่ 

จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ : 

ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูและครูประจ าการฐานสมรรถนะ ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และทักษะสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

รวมถึงมีจรรยาบรรณ เจตคติที่ดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติและเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ จนถึงหน่วยงานระดับชาติ

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 : 

พลิกโฉมกำรผลิตบัณฑิตครูและพัฒนำนวัตกรกำรศึกษำ พร้อมทั้งยกระดับ

สมรรถนะทำงวิชำชีพครูของครูประจ ำกำร

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.



ยุทธศำสตร์ท่ี 3

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

Objective 3.1  ยกระดับการจัดการศึกษาแบบ    องค์รวมร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย เพ่ือความต้องการของสถานประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านสุขภาพ อาหาร และการแปร

รูป และด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

Key Result :

1) หลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE ร่วมกับสถานประกอบการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 

2) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ  ไม่น้อยกว่า xx

ผลงานต่อปี

3) เกิดการจ้างงานของนักศึกษาในรูปแบบ CWIE ระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25

Strategic Package: 

1) สร้างพันธมิตรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคี

เครือข่าย 

2) Education Sandbox ด้านท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Objective 3.2 สร้างทักษะทางสังคม ทักษะเชิงสมรรถนะ และทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

Key Result :

1) นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

และมีทักษะวิศวกรสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบการใช้ Digital Literecy ในระดับ IC3 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ xxx

3) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาองักฤษตามมาตรฐาน CEFR  ใน

ระดับ B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ xxx

4) ร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่ผ่านกระบวนการ “วิศวกรสังคม” มีงานท าหรืออาชีพ

ภายใน 6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา

5) ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน

Strategic Package: 

1) ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skill และ

คุณลักษณะของนักศึกษาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง

Objective 3.3: ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

(Lifelong Learning)

Key Result :

1) หลักสูตรระยะสั้น ระบบคลังหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า xx หลักสูตร

2) คนทุกช่วงวัยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้รับการ Up Skills/ Re 

Skills/ New Skills ไม่น้อยกว่า 1,500 คน

3) อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ XX ต่อปี

Strategic Package: 

1) พัฒนาแพลตฟอร์มครบวงจร รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ : 

จัดการศึกษาแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและความต้องการเชิงพ้ืนที่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ด้านสุขภาพ อาหาร และการแปรรูป และด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills คุณลักษณะและสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย(Lifelong Learning)

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.



ยุทธศำสตร์ที่ 4

ยกระดับงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของชุมชนท้องถิ่นอันดำ

มัน

Objective 4.1  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแบบ  มุ่งเป้า ตอบโจทย์

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 

Key Result :

1) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภายใต้เศรษฐกิจ BCG

ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สุขภาพ การเกษตร อาหาร

และการแปรรูป XX ผลงานต่อปี

3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

ไม่น้อยกว่า xxx ผลงานต่อปี 

4) วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เป้าหมาย

ประสบความส าเร็จในการยกระดับรายได้ หรือเกิด local startups ไม่

น้อยกว่า xxx รายต่อปี

Strategic Package: 

1) พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม

Objective 4.2: เพ่ิมศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ

นักวิจัยและนักศึกษา

Key Result :

1) อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและนัวตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  

ไม่น้อยกว่าXXผลงาน/ ปี

3) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ /

นานาชาติ ไม่น้อยกว่า xx ผลงาน/ ปี

4) ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25

Strategic Package: 

1) พัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของนักวิจัยและ

นักศึกษา

Objective 4.3: พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและการสร้าง

นวัตกรรม

Key Result :

1) หน่วยงานภายนอกที่ร่วมให้การสนับสนุนทรัพยากร (in-kind 

หรือ in cash) ไม่น้อยกว่า xxx หน่วยงาน

2) เครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ ด้านการวิจัย ไม่

น้อยกว่า xxx เครือข่าย/ปี

3) งบประมาณด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกในสัดส่วน

เพิ่มขึ้น xxx

4) บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

เพิ่มขึ้น xxx

Strategic Package: 

1) พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม

จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ : 

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือแก้ไขปัญหา/ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นเชิงพ้ืนที่ และส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 

(ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร อาหารและการแปรรูป)

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.



ยุทธศำสตร์ที่ 5

พลิกโฉมระบบบริหำรจัดกำรมุ่งสูก่ำรเป็นมหำวิทยำลัยด้ำนกำรพัฒนำเชิงพืน้ที่

Objective 3.1  บุคลากรมีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางาน และมีทักษะรองรับความเปลี่ยนแปลง 

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนมหาวิทยลัย

Key Result :

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการ reskill/upskill /new skill ไม่น้อยกว่า xx ชั่วโมงต่อปี •

2) บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นร้อยละ xxต่อปี

Strategic Package: 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Objective 5.2 ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือไปสู่ Digital Organization ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

Key Result :

1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86

2) มรภ.ภูเก็ต ติดอันดับ SDGs Ranking 601-800 

Strategic Package: 

1) พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

2) สร้างเรือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

3) ปลดล็อคกฎระเบียบ เพื่อการท างานที่คล่องตัว

จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์ : 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นคล่องตัว บนพื้นฐานของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมอืและหลักธรรมาภิบาล

ที่มา : กองนโยบายและแผน มรภ.ภูเก็ต.


