
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับทบทวน คร้ังที่ 1 
 

ความ
คาดหวังฯ 
(Stakeholders) 

ด�านการจัดการศึกษา ด�านการวิจัย ด�านการบริการวิชาการ  ด�านการส�งเสริมทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

ด�านการบริหารจัดการ 

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา จบ
แล วมีงานทํา  

2. คณาจารย&และบุคลากรต องมีการพัฒนาตนเองอย(างต(อเนือ่ง 
โดยมีแผนการพัฒนาตนเองอย(างชัดเจน 

3. เป0ดสอนในสาขาวิชาทีส่อดคล องกับความต องการท องถิ่นและ
สอดคล องกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเน นสาขาวิชาการ
ท(องเที่ยว เกษตรและอาหาร  

4. มีความพร อมในการเข าสู(ประชาคมอาเซียน โดยมีเครือข(าย
ความร(วมมอืกับมหาวทิยาลัยทั้งภายในและต(างประเทศ 

1. มีการวิจัยและสร างนวัตกรรมเพ่ือแก ไข
ป;ญหาและส(งเสริมอาชีพในท องถิ่น 

2. มีผลงานวิจัยได รับการตีพิมพ&ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. เป=นคลังป;ญญาและที่พ่ึงของท องถิน่ โดยมี
ศูนย&บริการทางวชิาการทําหน าทีอ่ย(าง
ชัดเจน 

2. มีการสร างและเผยแพร(องค&ความรู จาก
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1. เป=นศูนย&กลางการเผยแพร(องค&ความรู ด าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป;ญญาท องถิ่น 
(Folk Art Museum) 

2. มีเครอืข(ายทางวัฒนธรรมและการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. เป=นมหาวทิยาลัยช้ันนําอยู(ในด านการ
ท(องเที่ยวและอาหาร 

2. เป=นเมืองมหาวิทยาลัย และ              
E-University ที่มีสภาพแวดล อมเขียว
สะอาด (Green and Clean 
Campus) 

3. มีการนํากระบวนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา มาเป=นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานทกุระดับ  

4. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

 

อัตลกัษณ< 
(บัณฑิต) “ซ่ือสัตย< มีวินัย ใฝDเรียนรูF” 
 

เอกลักษณ< 
(มหาวิทยาลัย) “มหาวิทยาลัยแหHงการทHองเท่ียวและอาหาร” 
 

คHานิยม  
(บุคลากร) 

P = ทํางานเชิงรุก  
(Proactive) 

B =  สรFางประโยชน<สุขท่ีเปOนธรรม 
(Benefit) 

R = สํานึกนําความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 

U = กอบกิจเปOนหนึ่งเดียว  
(Unity) 

 

นโยบาย 
(สภา
มหาวิทยาลัย) 

ด�านการผลิตบัณฑิต ด�านการวิจัยและพัฒนา ด�านการบริการวิชาการแก�สังคม ด�านการส�งเสริมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ด�านการบริหารจัดการ 
1. เร(งรดัผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมนําความรู  มีความเข มแข็ง

ทางวิชาการและวชิาชีพ โดยมุ(งเน นในสาขาวิชาที่
สอดคล องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ตลอดจนมุ(งพัฒนา
นักศึกษาให มีสุขภาวะที่ด ี

2.  ส(งเสรมิการผลิตครูทีม่ีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวชิาชีพ
และสอดคล องกับความต องการของประเทศ โดยพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให เป=นแบบอย(างการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนเป=นศูนย&กลางการศึกษาและวิจัยของนกัศึกษา
วิชาชีพคร ู

3. เร(งรัดให มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย ตาม
ความต องการของตลาดแรงงานและเป=นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห(งชาติ  

4. เร(งรดัพัฒนาบุคลากรทุกระดับและนกัศึกษาให มีสมรรถนะ
สากล เพ่ือรองรับการเข าสู(ประชาคมอาเซียน 

5. สนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย&และ
ตอบสนองความต องการของท องถิ่นและ
ประเทศชาติ โดยเน นวจิัยในสาขา ที่
สอดคล องกับเอกลักษณ&ของมหาวทิยาลัย  
ตลอดจนพัฒนานกัวจิัยทีม่ีขีด
ความสามารถในการพัฒนางานวจิัยและ
สร างสรรค&นําไปสู(การจดทรัพย&สินทาง
ป;ญญา ถ(ายทอดเทคโนโลยีหรอืปรับใช กบั
ชุมชนสังคมได  

6. ส(งเสริม สนับสนุนการบรกิารวิชาการ การ
พัฒนาและถ(ายทอดความรู และเทคโนโลยีใน
หลากหลายรูปแบบที่สอดคล องกับความ
ต องการของสังคม ชุมชน และท องถิน่ 

7. ส(งเสริม สืบสาน โครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  น อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช  และเป=นผู นําการถ(ายทอดสู(
สังคม 

8. ส(งเสริมการสร างจิตสํานกึทางวัฒนธรรมที่ดี
แก(เยาวชน นักศึกษา และประชาชนใน
ท องถิ่นเพ่ือให เกิดความตระหนักในการ
อนรุักษ&ซ่ึงค(านิยมเอกลักษณ& ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและเชิดชูภูมิป;ญญาไทยและสร าง
เครือข(ายทางวฒันธรรม เพ่ือการอนุรกัษ&  
เผยแพร(และนําสู(สากล 

9. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู(
องค&กรแห(งคุณภาพ โดยใช กลไกการ
ประกนัคุณภาพบูรณาการให เป=นส(วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารตามหลัก   
ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือนําไปสู(การเป=นเมอืง
มหาวิทยาลัย 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลยัฯ (2553-2557) ฉบับทบทวน คร้ังท่ี 1 
ปรัชญา “คุณธรรมนําความรูF มุHงสูHสากล ” 
วิสัยทัศน< “ภายในป� 2561 จะเปOนมหาวิทยาลัยช้ันนําลําดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ดFานการทHองเท่ียวและอาหาร” 
พันธกิจ 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ(งสู(สากล สร างอัตลักษณ& 
เอกลักษณ&ของมหาวิทยาลัยให เป=นที่ยอมรบัของผู ใช บัณฑิต
และสังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษา
อย(างเท(าเทียม 

 

2. วิจัยและพัฒนาองค&ความรู ที่จําเป=น
และประโยชน&ในการพัฒนาท องถิ่น
และประเทศ โดยให ความสําคัญกับ
การวิจัยเพ่ือแก ป;ญหาของพ้ืนที่และ
สนับสนุนเอกลักษณ&ของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถนําไปใช ประโยชน&ได อย(าง
แท จริง 

3. ให บริการวชิาการ ถ(ายทอดองค&ความรู  และ
เทคโนโลยีนวตักรรมบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทีต่อบสนองความต องการของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

4. สืบสาน ส(งเสริมโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดํารแิละปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู(
ชุมชนและสังคม 

5. วิจัยและพัฒนาองค&ความรู ด าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป;ญญาท องถิ่น  
และการสร างเครอืข(าย เพ่ือให เกิดความ
ตระหนกัในคุณค(าของการอนรุกัษ&และ 
เผยแพร(สู(สากล  

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
โดยมีคณะกรรมการหรอืสํานกับริหาร
ยุทธศาสตร&เป=นกลไกดําเนินการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร< 
 

1. การผลิตบัณฑิตที่มมีาตรฐานสากล 2. การวิจัยและพัฒนาองค&ความรู เพ่ือ
เพ่ิมความเข มแข็งทางวิชาการ 

3. การสร างความเข มแข็งของชุมชนและสังคม ถ(ายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิป;ญญา
ท องถิ่น 

4. การเสรมิสร างหลักการบริหารจัดการที่ด ี

เปWาประสงค< 1. บัณฑิตมีคุณภาพและมาตรฐานมุ(งสู(สากล โดยเฉพาะบัณฑิต
ด านการท(องเที่ยวและอาหาร 

2. มีผลงานวิจัยได รับการตีพิมพ&ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
โดยเฉพาะด านการท(องเที่ยวและ
อาหาร 

3. ผลงานวิจัยด านการท(องเที่ยวและ
อาหารเป=นประโยชน&ต(อการพัฒนา
ท องถิ่นและประเทศมีคุณภาพเป=นที่
ยอมรับในระดับสากล 

3. เป=นที่พ่ึงของชุมชน สังคม ด านองค&ความรู ในการ
ประกอบอาชีพ และการดํารงชีวติในสังคม 

4. เป=นผู นําในการน อมนําโครงการพระราชดําริและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู(สังคม 

5. บุคลากรและนกัศึกษามีบทบาทในการ
ส(งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ถ(ายทอดสู(สากล 

 

6. ระบบบริหารของมหาวทิยาลัยมี             
ธรรมาภิบาล  มีประสิทธิผลและ
ประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัด 1.1 ร อยละของบัณฑิตทีม่ีงานทําอย(างน อยร อยละ 80 
1.2 ร อยละความพึงพอใจของนายจ างอย(างน อยร อยละ 80 
1.3 สัดส(วนนักศึกษาต(างประเทศต(อนักศึกษาภายในประเทศ

อย(างน อยร อยละ 5  
 
 
 
 
 

 

2.1 ร อยละของผลงานการวิจัยด านการ
ท(องเที่ยวและอาหารที่ได รับการ
ตีพิมพ& ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2  ร อยละของผลงานการวจิัยด านการ
ท(องเที่ยวและอาหารทีน่ําไปใช 
ประโยชน& 

3.1 ร อยละของความพึงพอใจในการให บริการ
วิชาการแก(สังคมและเป=นที่พ่ึงของชุมชนอย(าง
น อยร อยละ 80 

3.2 ระดับความสําเร็จในการส(งเสริมการอาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

4.1 ร อยละทีเ่พ่ิมขึ้นของผลการเรียนรู และเสรมิสร างความ
เข มแข งของชุมชนอนัเกิดจากงานโครงการอนั
เนือ่งมาจากแนวพระราชดํารแิละปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อย(างน อยร อยละ 5 

4.2 ร อยละโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวจิัยต(อ
โครงการทั้งหมดอย(างน อยร อยละ 30 

5.1 ร อยละโครงการด านศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน กับ
การวจิัย ทีม่ีต(อจํานวนโครงการทั้งหมด
อย(างน อยร อยละ 30 

 5.2 ร อยละของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของการอนรุักษ& เผยแพร(องค&ความรู ภูมิ
ป;ญญาท องถิน่และเครอืข(ายไปสู(สากล 

 

6.1 ระดับความสําเรจ็ของการบริหาร
จัดการตามแผนยุทธศาสตร& 

6.2 ระดับความพึงพอใจต(อการบริหาร
จัดการมหาวทิยาลัยของผู รับบริการ
และผู มีส(วนได ส(วนเสีย อย(างน อยร อย
ละ 80 

กลยุทธ< 1. สนับสนุนส(งเสรมิการผลิตบัณฑิตให เกิดเอกลักษณ&และ          
อัตลักษณ& 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและบูรณาการหลักสูตร
ตามกลุ(มสาขาวิชา 

3. พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนกัศึกษาและส่ือการ
เรียนการสอน 

4. พัฒนาความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 
5. ส(งเสริมการผลิตครทูี่มขีีดความสามารถสูง 
6. พัฒนาคุณลักษณ&ที่พึงประสงค&การกีฬาและสุขอนามัย

สําหรับนักศึกษา 
7. สร างนกัวิชาการมืออาชีพ 

8. ส(งเสริม สนับสนุนการวจิัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

9. สร างและพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
10. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน

ทุนการวจิัยหรืองานสร างสรรค& 
11. พัฒนาระบบกลไกการจดัการความรู 

จากงานวิจัยหรอืงานสร างสรรค& 

12. บูรณาการองค&ความรู เพ่ือสร างความเข มแขง็แก(ชมุชน 
13. สืบสาน ส(งเสริมโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
14. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป;ญญาท องถิ่น 

15. พัฒนาระบบการขับเคล่ือนยุทธศาสตร&
มหาวิทยาลัย 

16. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

17. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรสาย
สนับสนุนและผู บริหาร 

18. ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให 
ทันสมัยและรองรับการพัฒนาทุกด าน 

19. สร างเครอืข(ายความร(วมมอืทั้งในและ
ต(างประเทศ 


