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กองนโยบายและแผน  
มหาวทยาลยราชภฏเพชรบร 

 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552 



[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 – 2552 
 

 

 

 

กองนโยบายและแผน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มกราคม  2550 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

แผนแผนกลยุทธกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      

ปปงบประมาณ  พงบประมาณ  พ..ศศ. .   22555500  ––  22555522  
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

11.  .  บทนําบทนํา  
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ความเปนมา 

 

กลยุทธถือเปนกรอบขอบเขตและทิศทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในอันที่จะพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ เกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการและเกิดประสิทธิผลขององคกร โดยเฉพาะในการที่จะกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นหรือมหาวิทยาลัยของประชาชน   สําหรับที่มาของ

กลยุทธของมหาวิทยาลัยนั้น ไดมาจาก 

1. กรอบแนวคิดการเปนมหาวิทยาลัย ซึ่งในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดระบุไววา “เห็นสมควร

กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล โดยเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทําหนาที่เปน

สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สราง

บัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกรอื่น เพื่อการพัฒนาทองถิ่น การศึกษาแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชัพของคนในทองถิ่น รวมทั้งศึกษา สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 

2. เปาประสงคของพ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมุงเนนการประกันคุภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยมีจุดมุงหมายวา การ

จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยใหยึดหลักในการเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน โดยใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ

พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

3. การประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   และคณะผูบริหารของ

มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่   4 – 5 มิถุนายน  2549   ณ   อาคารรับรองกองทัพบก  สวนสนประดิพัทธ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ตลอดจนการ

สอบถามความคิดเห็นจากคณาจารย  นักศึกษาและบุคลากรทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย  
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

22..    แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

 

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  
 

 

 

 

 

  

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มีคณุภาพ   

เปนคลังปญญาและเปนที่พึง่ของทองถิ่น  

มีความมัน่คงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

พันธกิจพันธกิจ  
 

1. สรางความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น 

2.  ผลิตบัณฑิต โดยสรางคุณธรรมนําความรู มีสํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ

ทองถิ่น 

3. เสริมสรางความเขมแข็งวิชาชีพครู 

4.  เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน และผูนําชุมชน ผูนําการศกึษาผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น 

5.  เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับองคกรภายใน และตางประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และ

พัฒนาทองถิ่น 

6. ศึกษา วิจัย  สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

7.  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยทุธศาสตรและเปาประสงคประเด็นยทุธศาสตรและเปาประสงคมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู 1. บณัฑิตที่มี่คุณธรรมนาํความรู  ตรงความตองการของชุมชน สังคม 

และประเทศ  

2.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และสบืสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนแหลงสรางและพัฒนาองคความรู 

ที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนลางและประเทศ 

3.  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญา

ทองถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนศนูยกลางการบริการวิชาการเปน

แหลงอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นที่สนับสนุนการพฒันาและเปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ 

4.  การบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนองคกรที่มีระบบการบรหิารจัดการ

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี  
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชี้วัด / กลยุทธ และโครงการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

1. การผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรมนําความรู 

1. บัณฑิตที่มี่คุณธรรมนํา

ความรู ตรงความ

ตองการของชุมชน 

สังคม และประเทศ  

1.  รอยละการมีงานทําของ

บัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

12 เดือน 

2.  รอยละของบัณฑิตที่ศึกษา

ตอในระดับที่สูงขึ้น 

3.  รายไดเริ่มตนตอเดือนของ

บัณฑิตที่ไดงานทํา 

4.  รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

5.  รอยละของบัณฑิตที่ไดงาน

ทําในทองถิ่น 

6.  รอยละของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

7. รอยละของนักศึกษาใหม

ระดับปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น 

8.  รอยละของบัณฑิตที่ศึกษา

ตอและหรือมีงานทําภายใน 

12 เดือน 

1.1  การผลิตบัณฑิตโดย

เนนผลิตในกลุม

สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว  

อุตสาหกรรมและ

คุณภาพชีวิต 

1.1.1  จัดทําแผนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตทุกกลุมสาขาวิชาที่

ชัดเจนทั้งปริมาณและคุณภาพทั้งที่เปนทิศทางรวมและ

ทิศทางเฉพาะดาน โดยจะตองสอดคลองกับความตองการ

กําลังคนของประเทศและการพัฒนาประเทศ  นโยบาย

การกระจายโอกาสทางการศึกษารวมทั้งศักยภาพพื้นฐาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยเนน 

1) การผลิตบัณฑิตกลุมสาขาวิชาดานการทองเที่ยว 

2) การผลิตบัณฑิตกลุมสาขาวิชาดานอุตสาหกรรม 

3)   การผลิตบัณฑิตกลุมสาขาวิชาดานคุณภาพชีวิต 

4) การผลิตบัณฑิตภาคพิเศษและโครงการพิเศษ 

5) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตอบสนอง

กลุมเปาหมายที่หลากหลายตามความเหมาะสม ใน

สาขาตามความเชี่ยวชาญและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย  

1.1.2  พัฒนาหลักสูตรสรางชื่อเสียง โดยใชความเปนเลิศในทาง

วิชาการในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญเปน

พิเศษ ใหเปนหลักสูตรที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ

ในระดับประเทศ 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

  9.  จํานวนนักศึกษาใหมใน

สาขาวิชาที่เปนจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย 

10.  จํานวนหลักสูตรใหมที่

สอดคลองกับการพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันของ

ประเทศ 

11. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุง

ใหมที่สอดคลองกับการ

พัฒนาศักยภาพการแขงขัน

ของประเทศ 

12.  จํานวนนักเรียนเรียนดีที่

ขาดแคลนในทองถิ่นที่

ไดรับทุนการศึกษา 

13.  จํานวนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนา 

1.2  การพัฒนา

กระบวนการผลิต

และสงเสริมวิทย

ฐานะครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

1.3  การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหเปน

บัณฑิตที่มีคุณธรรม

นําความรู    

1.2.1  จัดทุนสนับสนุนนักเรียนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย

ในทองถิ่นใหเขาเรียนในสาขาวิชาชีพครู 

1.2.2  จัดอบรมสงเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.2.2  จัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  และจัดจางบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาทํา

หนาที่สอน 

 

1.3.1  สงเสริมการทํางานระหวางการเรียน สรางเครือขายเพื่อ

การเรียนรูรวมกัน  และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

1.3.2 สงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมและ

ทักษะชีวิต 

1.3.3  พัฒนาการศึกษาระบบ e-Learning 

1.3.4  สงเสริมศักยภาพนักศึกษาดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.5  พัฒนาศักยภาพและความสามารถดานภาษาแกนักศึกษา 

1) ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

2) สอบวัดความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักศึกษาและบัณฑิต  
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมและแลกเปลี่ยนการเรียนรูดาน

ภาษาแกนักศึกษา 

1.3.6   จัดตั้ง "สถาบันภาษา” 

   1.4  การพัฒนา

กระบวนการผลิต

บัณฑิต 

1.4.1  จัดตั้งศูนยการศึกษาตอเนื่อง  เพื่อโดยใชประโยชนจาก 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และศูนยวิทยาศาสตร ฯ 

1.4.2  สรางเครือขายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 

1.4.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการ

เรียนรูของนักศึกษา และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อเสริมสรางใหเปนผูที่คิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปน และสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  

1.4.4   การพัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียนรูและพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน  

1) การจัดใหมีระบบและสิ่งสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรู การพัฒนาศักยภาพผูเรียนและการเรียนรูดวย

ตนเองที่เหมาะสม 

2) การดําเนินการใหเกิดความพรอมในดานตางๆ ทั้ง

บุคลากร อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคนิคตางๆ   หลักสูตรและสื่อการสอนตางๆ   

3)   จัดตั้งระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

2.  การวิจัยและพัฒนา

เพื่อสรางองคความรู 

และสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีเปนแหลง

สรางและพัฒนาองค

ความรู ที่ตอบสนอง

ตอการเพิ่มศักยภาพ

การแขงขันของกลุม

จังหวัดภาคกลาง

ตอนลางและประเทศ 

สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

1.  จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.  จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่น

และ/หรือไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร 

3. รอยละของงบประมาณดาน

วิจัยที่เพิ่มขึ้น 

4.  จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับ

ทุนจากแหลงทุนภายนอก 

5.  จํานวนโครงการวิจัยที่

ตอบสนองการพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันของ

จังหวัดภาคกลางตอนลาง 

6.  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ

การขยายผลและนําไป

ประยุกตใชในพื้นที่ และใน

ประเทศ 

2.1  การพัฒนา

โครงสรางและระบบ

บริหารจัดการการ

วิจัย 

2.1.1 จัดตั้ง"กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" 

2.1.2  สรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการวิจัย เชน การประกวด

ผลงาน คาตอบแทนที่เหมาะสม ประกาศเกียรติคุณ 

2.1.3  จัดตั้งกลุมการวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัยเปนทีม เปนชุด

โครงการ  วิจัยบูรณาการ 

2.1.4  จัดใหมีเครือขายความรวมมือดานวิจัยกับภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2.1.5  พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

2.1.6  ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายดานแนวโนมความตองการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  การพัฒนาบุคลากร  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน และบทบาทการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชน 

2.1.7  สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงกับระบบการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาและสรางระบบการนําผลงานวิจัยสู

ชุมชนและการขยายผลเชิงพาณิชย 

2.1.8  สงเสริมใหนําผลการวิจัยไปใชประโยชนแกชุมชนและ

สังคม 

2.1.9  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

  2.2 การสรางและพัฒนา

นักวิจัยอยางตอเนื่อง 

2.2.1 พัฒนาและสรางนักวิจัยรุนใหม 

2.2.2  จัดใหมีระบบผูชวยวิจัยและระบบผูชวยสอน ระบบที่

ปรึกษางานวิจัย 

2.2.3  สงเสริมนักวิจัยใหมีจรรยาบรรณในการวิจัย 

2.2.4  สงเสริมการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกตที่สอดคลองกับ

หลักสูตรสรางชื่อเสียง 

  

7. จํานวนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริที่

มหาวิทยาลัยมีสวนรวมใน

การ สืบสาน และขยายผล 

8.  จํานวนครัวเรือนไดรับการ

ถายทอดความรูจากการสืบ

สานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.3  การสืบสาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

2.3.1 จัดตั้งศูนยการศึกษาและถายทอดความรูโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

2.3.2 ศึกษา ถายทอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสู

ประชาชน และชุมชน 

3.  การบริการวิชาการและ

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีเปนศูนยกลาง

การบริการวิชาการเปน

แหลงอนุรักษ ภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่

สนับสนุนการพัฒนา

และเปนประโยชนตอ

ชุมชน สังคม และ

ประเทศ 

1.  รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการทาง

วิชาการ 

2.  รอยละของโครงการที่

สงเสริมและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

3.  ระดับความสําเร็จและ

ประสิทธิผลในการบริการ

วิชาการ 

 

3.1   การพัฒนาระบบ 

กลไก ปจจัย

สนับสนุนการ

ใหบริการวิชาการ 

3.1.1 การบริการวิชาการสนองยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด/

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.1.2   จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

3.1.3 จัดทําโครงการบริการวิชาการในลักษณะบูรณาการ 

3.1.4 บริการวิชาการ"คลินิกเทคโนโลยี" 

3.1.5 การศึกษารณรงคและแกไขปญหาเอดส และยาเสพติด 

3.1.6 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต      

3.1.7  สรางเครือขายงานบริการวิชาการกับหนวยงานทั้ง

หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

4.  ระดับความสําเร็จและ

ประสิทธิผลในการสงเสริม

และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

 

3.2  การสงเสริมและ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

3.2.1 โครงการรวบรวมและรักษาภูมิปญญาทองถิ่น 

3.2.2  จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน 

3.2.3  พัฒนาระบบคลังภูมิปญญาและองคความรูของทองถิ่น

รวมกับปราชญชาวบาน 

4.1  การพัฒนา

โครงสรางการ

บริหารและระบบ

บริหารตามแนว

ทางการบริหาร  

จัดการบานเมืองที่ดี 

 

4.1.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4.1.2 จัดตั้งศูนยประสานงานราชการใสสะอาด 

4.1.3 จัดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

4.1.4 จัดตั้งสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี ระดับศูนย 

สถาบัน สํานัก  ระดับคณะ 

4.1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารดาน

ตางๆ ภายใตหลักการการบริหารจัดการที่ดี 

 

 

 

4.  การบริหารจัดการ

องคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรีเปนองคกรที่

มีระบบการบริหาร

จัดการตามหลักการ

บริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี   

1.  จํานวนบุคลการสาย

สนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนา 

2.  ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําและดําเนินงานตาม

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

ของสวนราชการ 

3.  จํานวนระเบียบ ขอบังคับที่

มีการทบทวนและปรับแก 

4.  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ

ยกยอง และเชิดชูเกียรติ 

5.  ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันและปราบปราม

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

4.2  การพัฒนาระบบการ

บริหารการบุคคล

และพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

4.2.1   เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.   2548  

4.2.2  จัดทํากรอบอัตรากําลังทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน

วิชาการ  ป 2549 - 2552 

4.2.2 พัฒนาระบบบริหารความรูภายในมหาวิทยาลัย 

4.2.3 จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

4.3  การพัฒนาระบบ

การเงินและบัญชี  

การงบประมาณ

และการพัสดุ 

4.3.1   พัฒนาและปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

4.3.2 จัดทําแผนการใชจายและการรายงานผลการใชเงิน

งบประมาณแผนดินและเงินรายได 

4.3.3 ปรับปรุงระเบียบวิธีการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

4.3.4 ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและบัญชี 

4.3.5 พัฒนาระบบบัญชีตนทุนผลผลิตตอหนวย ใหสามารถ

รายงานตนทุนหรือคาใชจายรายหลักสูตรของการจัด

การศึกษาและกิจกรรมการบริหาร 

4.3.6 พัฒนาระบบการจัดการรายไดเพื่อพึ่งตนเอง 

6.  ระดับความสําเร็จของรอย

ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

ลดรอบระยะเวลาของ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการ 

7.  รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

4.4   การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

4.4.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการและโครงสราง

พื้นฐานดานตาง ๆ  เพื่อแกปญหาดานกายภาพทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 

4.4.2 ปรับปรุงแผนแมบทการใชพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค

และโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ 

1) ปรับปรุงระบบจราจรในมหาวิทยาลัย 

2) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล/ระบบการจัดเก็บ/กําจัดขยะ 

3) ปรับปรุงระบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ / โครงการ 

4.5  การพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและ

จัดการ 

4.5.1 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการ (MIS) 

4.5.2  ขยายและพัฒนาเครือขายภายในและภานอกเพื่อยกระดับ

การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

   4.6   การพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ 

และระบบการ

ประเมินผล 

4.6.1   ปรับปรุงระบบการประเมินผูบริหารระดับตางๆ 

4.6.2   จัดระบบการใหคํารับรองปฏิบัติราชการ) 

4.6.3   พัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการที่มี

ประสิทธิภาพ 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

เปาประสงคและตัวชี้วัด 
 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน (ป) เปาหมาย (ป) 

  47 48 49 

รวม ป 

50-52 50 51 52 

1.  รอยละการมีงานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 12 เดือน 71.40 83.22 84.77 90 85 90 90 

2.  รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น - - - 5 3 4 5 

3.  รายไดเริ่มตนตอเดือนของบัณฑิตที่ไดงานทํา - 73.51 - 85 75 80 85 

4.  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต        

5.  รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําในทองถิ่น - - - 40 20 35 40 

6.  รอยละของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 12.5 26.70 6.00 15 5 10 15 

7. รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร

เพิ่มขึ้น 

 

- 

 

-8.74 

 

1.20 

 

12 

 

4 

 

8 

 

12 

8.  รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอและหรือมีงานทําภายใน 12

เดือน 

80.61 85.49 84.79 90 85 90 90 

9.  จํานวนนักศึกษาใหมในสาขาวิชาที่เปนจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย 

- - - 3,600 1,000 1,200 1,400 

10.  จํานวนหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพการ

แขงขันของประเทศ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 

1. บัณฑิตที่มี่คุณธรรมนําความรู ตรง

ความตองการของชุมชน สังคม และ

ประเทศ  

11. จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมที่สอดคลองกับการพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน (ป) เปาหมาย (ป) 

  47 48 49 

รวม ป 

50-52 50 51 52 

 12.  จํานวนนักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลนในทองถิ่นที่ไดรับ

ทุนการศึกษา 

 

- 

 

- 

 

- 30 10 10 10 

 13.  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา - - - 750 200 250 300 

         

1.  จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 2.82 34.62 4.18 7 5 6 7 

2.  จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นและ/หรือไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

       

3. รอยละของงบประมาณดานวิจัยที่เพิ่มขึ้น - - - 30 20 25 30 

4.  จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก - - 13 45 15 15 15 

5.  จํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพการ

แขงขันของจังหวัดภาคกลางตอนลาง 

 

- 

 

- 

 

3 

 

7 

 

5 

 

6 

 

7 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปนแหลง

สรางและพัฒนาองคความรู ที่

ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันของกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลางและประเทศ 

6.  จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการขยายผลและนําไปประยุกตใช - - - 15 5 5 5 

 5. จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มหาวิทยาลัยมี

สวนรวมในการ สืบสาน และขยายผล 

 

- 

 

1 

 

1 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

6.  จํานวนครัวเรือนไดรับการถายทอดความรูจากการสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของมหาวิทยาลัย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

450 

 

100 

 

150 

 

200 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน (ป) เปาหมาย (ป) 

  47 48 49 

รวม ป 

50-52 50 51 52 

1.  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการ - - - 80 70 75 80 

2.  รอยละของโครงการที่สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

เพิ่มขึ้น 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

5 

 

7 

 

9 

3.  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการบริการวิชาการ - - - 4 4 4 4 

4.  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปน

ศูนยกลางการบริการวิชาการเปนแหลง

อนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นที่สนับสนุน

การพัฒนาและเปนประโยชนตอชุมชน 

สังคม และประเทศ 

        

1.  จํานวนบุคลการสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา - - 99 330 100 110 120 

2.  จํานวนระเบียบ ขอบังคับที่มีการทบทวนและปรับแก - - - 45 10 15 20 

3.  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการยกยอง และเชิดชูเกียรติ - - 2 12 2 4 6 

4.  ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินงานตามขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.5 

 

4 

 

4.2 

 

4.5 

5.  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

- 

 

3.45 

 

4 

 

4.5 

 

4 

 

4.2 

 

4.5 

6.  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ

ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

 

- 

 

4.66 

 

- 

 

4.8 

 

4.7 

 

4.8 

 

4.8 

7.  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ - 74.25 - 80 75 77 80 

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปน

องคกรที่มีระบบการบริหารจัดการตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

8.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของเงินคงคลังจากเงินรายได - - - 60 20 20 20 
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[แผนกลยุทธมหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปงบประมาณ พ.ศ 2550 - 2552] กองนโยบายและแผน 
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