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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและความจําเป็น 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลากว่า 90 ปี โดยก่อต้ังครั้งแรกที่ตําบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
กสิกรรมประจําจังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมามีหลักฐานยืนยันว่าโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมได้
ก่อต้ังเม่ือวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ พ้ืนที่วัดท่าโค (ร้าง) ริมฝั่งนํ้าแม่กลอง ตําบลอู่เรือ จังหวัด
ราชบุรี หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยมีวิวัฒนาการตามลําดับดังต่อไปน้ี  

พ.ศ. 2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตําบลบ้านหม้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี และรับนักศึกษาเข้าฝึกหัดต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 

พ .ศ . 2476 ยกฐานะข้ึนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปล่ียนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดคร ู
ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา  

พ.ศ. 2481 ย้ายสถานท่ีไปต้ังบริเวณวัดเกตุ ตําบลท่าราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ. 2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล 

เพชรบุรี  
พ.ศ. 2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  
พ.ศ. 2506 ย้ายมาตั้งอยู่ท่ีตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเน้ือที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็น

สถานท่ีตั้งปัจจุบัน 
พ.ศ. 2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู

เพชรบุรีเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2519 ยกฐานะข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม 

“สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์   
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
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วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะ “สถาบันราชภัฏ” เป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”               
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอน
พิเศษ  23 ก ลงวันที่  14 มิ ถุนายน  พ .ศ . 2547 มีผลทําให้สถาบันราชภัฏเพชรบุรี มีฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”  โดยสมบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 คือ “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินที่ส่งเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและย่ังยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง” ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีภาระหน้าที่ตาม
วัตถุประสงค์การจัดต้ังมหาวิทยาลัย และได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่อย่างต่อเน่ือง มีการก่อสร้าง
อาคารสําคัญ ทั้งจากการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการทางการศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา เช่น   

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ สูง 8 ช้ัน  
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก่อสร้างอาคารเรียนและอเนกประสงค์ สูง 2 ชั้น  (หอประชุมใหญ่)   
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร สูง 6 

ช้ัน 
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 2 หลัง และอาคารชุดที่พัก

บุคลากร จํานวน 2 หลัง 
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก่อสร้างอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสระ

ว่ายนํ้ามาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา 
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต สูง 10 ช้ัน  
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อาคารราชพฤกษ์) สูง 7 ช้ัน  
8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) สูง 8 

ช้ัน และอาคารปฏิบัติการอาหาร (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี) สูง 6 ช้ัน  
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9. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สูง 5 
ช้ัน อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ สูง 8 ช้ัน อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง และ
อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งม่ันที่ “จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร
และการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2564” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดหลักสูตรปริญญาตรี รวม 59 
หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวม 6 หลักสูตร สัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา 
คิดเป็น 91 : 9  มีการบริหารหลักสูตรตามกลุ่มสาขาวิชา 7 กลุ่มสาขาวิชา และมีจุดเน้นตามลําดับ ดังน้ี  

1. กลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว ได้แก่ เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 
อาหารและโภชนาการประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โรงแรม) การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ท่องเที่ยว) 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิชาชีพครู ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
นาฏยดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง) นาฏยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) นาฎยดุริยางคศาสตร์ (ดนตรี
สากล) สังคมศึกษา ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา 
เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุข
ศาสตร์ 

4. กลุ่มสาขาวิชาธุรกิจและการส่ือสาร ได้แก่ นิเทศศาสตร์ (ส่ือสารการแสดง) นิเทศศาสตร์ 
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การ
บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 
การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) การบัญชี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

5. กลุ่มสาขาวิชาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย ได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
(การปกครองท้องถ่ิน) รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) 

6. กลุ่มสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างชาติ สารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์ ภาษาจีน ศิลปะและการออกแบบ 

7. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน 
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) ความม่ันคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ (วิศวกรรม
เครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเพาะเล้ียงสัตว์นํ้า สัตว
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ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาปัตยกรรมภายใน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ชีววิทยา) 

 
นอกจากการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกล่าวข้างต้นแล้ว  

สภาพของสังคมและการศึกษาในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากอันเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ และการแข่งขันทางการศึกษา  วิถีชีวิตและความ
ต้องการของคนในสังคม ชุมชนเปล่ียนแปลงไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติเม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่
ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน โดยประเทศไทยได้ให้ความสําคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมา
โดยตลอด และเน่ืองจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้ส้ินสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือวางกรอบเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหน่ึงว่า ให้แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ินในท้องที่ตน โดย
ต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเม่ือตกลงกันแล้วให้
นํายุทธศาสตร์ใหม่มาประยุกต์ใช้และปรับให้เหมาะสมกับสภาพและประเพณีท้องถ่ินด้วย เพ่ือเป็นการ
สนองพระบรมราโชบาย ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ (ทปอ.มรภ.) จึงได้ร่วมจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และด้านระบบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนผลิต
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และพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิต ที่มีอัตลักษณ์       
มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือ
สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ”  

 
ผลจากการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพ้ืนฐานการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

พ.ศ. 2551  พบว่า บุคลากรทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรยึดมั่นแนวทางการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือปวงชนและพัฒนาท้องถ่ิน โดยแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยควรประกอบด้วย 3 
ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การสนับสนุนตามความต้องการของพื้นท่ี ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่
สําคัญ เช่น  การพัฒนาคุณภาพคน  การส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระแสพระราชดํารัส และโครงการ      
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น การพัฒนาระบบบริหารบุคคลและคุณภาพคน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ การพัฒนาระบบการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ  การพัฒนา
การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและระบบประกันคุณภาพ และ 3) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้วยการพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยกลยุทธ์
ท่ีสําคัญ เช่น การจัดต้ังศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเพ่ิมศักยภาพการบริการ
จัดการวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา พัฒนาและถ่ายทอดงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม  สร้างระบบการศึกษาทางเลือก พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้แบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกลุ่มสถาบันได้ตรงตามจุดเน้นและสามารถเป็นเลิศตามจุดเน้นและศักยภาพของ
ตนเอง ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม และมติสภา
มหาวิทยาลัย ได้จัดอยู่ในกลุ่ม ข (2) สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม ซ่ึง
หมายถึง สถาบันที่ได้ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วน
ใหญ่ และผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีบางสาขาวิชา ให้เป็นบัณฑิตท่ีเรืองปัญญาและคุณธรรมตาม
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นสถาบันที่เน้นการประเมิน และการวิจัยและพัฒนา 
รวมท้ังการประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและการพัฒนาสังคมโดยการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วย
สํานึกแห่งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นท่ีพ่ึงของชุมชนและสังคม เช่นการศึกษาต่อเน่ือง 
การพัฒนาชุมชนและสังคม 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้องกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และความต้องการของท้องถ่ิน รวมท้ังการสร้างความ
เข้มแข็งในการปฏิ บั ติ พันธกิจตามตัวบ่งช้ีของสถาบัน อุดมศึกษากลุ่ม  ข  (2) และพัฒนาไปสู่
สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค (1) สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัยในอนาคต  ทั้งน้ี
เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์  ภายใต้สภาพแวดล้อมและสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและการดํารงอยู่อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 

 
 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 

 ข้ันตอนเตรียมการก่อนจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  1) สภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดทิศทางหรือเป้าหมาย
ในการดําเนินการ รวมท้ังแผนงานท่ีจะปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ ที่กําหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
  2) ทบทวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้อง ศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  1) วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ โดยใช้เคร่ืองมือ
แผนท่ีความคิดและตารางวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ส่งมอบ (Suppliers) 
  2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้วิธีการ SWOT Analysis 
  3) กําหนดหรือทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นช้ีนําสังคมท่ีมีความสดคล้องกัน 
  4) กําหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมตัวช้ีวัด
ความสําเร็จในแต่ละเป้าประสงค์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
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  5) กําหนดตัวชี้ วัด เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ โดยใช้ เทคนิคตามหลัก Result Based 
Management 
  6) จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยใช้เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายวัดความสําเร็จ
ของกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค Balance Scorecard: BSC 

 ข้ันตอนการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 
  1) นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือให้ความเห็นชอบ หากไม่เห็นชอบให้
นํากลับไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
  2) นําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและประกาศใช้หากไม่อนุมัติให้นํากลับไปพิจารณาโดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลําดับ 
  3) เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้มหาวิทยาลัยนําแผนยุทธศาสตร์ที่ต้องดําเนินการในแต่ละปี
มากําหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายในระดับแผนงานและโครงการ 

 ข้ันตอนการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลยุทธ์ และโครงการท่ีผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตาม

ค่านํ้าหนักกลยุทธ์ 
2) ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันของบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลและการเรียนรู้ 
1) ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของแผนโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะ 
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 แผนผังกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และการอนุมัติแผน 
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 ขอบเขตการนําเสนอ 
 ในการศึกษาและวิเคราะห์ครั้งน้ีได้นําหลักการจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์และใช้ในการพัฒนา
ระบบการกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการดําเนินการ 
รวมท้ังแผนงานที่จะปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และนําเสนอผลการวิเคราะห์ตามกรอบกระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
 - การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (The Internal Factor Evaluation Matrix) 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (The External Factor Evaluation Matrix) 
 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
 - การสร้างยุทธศาสตร์ทางเลือกด้วยการจับคู่อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
 - การเช่ือมโยงเหตุและผล และจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Balanced Scorecard and Strategy Map) 
 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)  
 ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามปลายเปิดให้แก่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค และจัดหมวดหมู่กลุ่มประเด็นที่ใกล้เคียงกัน แล้ววิเคราะห์คะแนนแบบถ่วงนํ้าหนัก (มีตัว
คูณคะแนน) เพ่ือเรียงลําดับคะแนนปัจจัยต่าง ๆ ผลสรุปแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกประเด็นเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากการสํารวจใช้
แบบสอบถามปลายเปิดเพียงครั้งเดียว และอาจมีอุปสรรคในด้านพ้ืนฐานความเข้าใจ การรับรู้ การตีความ 
และกลุ่มองค์ประกอบของบุคคลที่แตกต่างกันด้วยเหตุน้ีจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยประชุมกลุ่มตัวแทนที่
เป็นประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี รวมถึง
ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เพ่ือระดมความคิด จากน้ันจึงให้กลุ่มตัวแทนดําเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด ผลของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนจะนํามาจัดทําเป็น
ตัวเลือก (Choice) ในแบบสอบถามปลายปิดซ่ึงนํามาสอบถามความเห็นบุคคลทุกคนในองค์กรอีกครั้ง 
เม่ือได้ผลสํารวจมาแล้วจึงเร่ิมวิเคราะห์คะแนนแบบถ่วงนํ้าหนัก เพ่ือเรียงลําดับสภาพแวดล้อมที่เป็น
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ตัวแทนขององค์กรต่อไป โดยทุกความคิดเห็นต้องลงชื่อไว้ เพ่ือสามารถตรวจสอบสถานภาพผู้ลงคะแนน
เสียงได้ เพราะคะแนนเสียงแต่ละคนจะมีค่าไม่เท่ากัน 
 
ตารางที่ 1 ผลแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีนโยบายท่ีสอดคล้องและสนับสนุนท่ีชัดเจนในการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านอาหาร และการท่องเท่ียว 
S2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับสูง 
S3 เป็นสถาบันผลิตครูท่ีเป็นท่ียอมรับมายาวนาน 
S4 มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท่ีเข้มแข็งและเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเป็นครู อาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา  
    ระดับพื้นฐานจํานวนมาก 
S5 มีโครงการบริการวิชาการท่ีให้บริการกับชุมชนจํานวนมาก 
S6 หลักสูตรได้มาตรฐานตาม TQF/TQR 
S7 นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
S8 มีการบริการวิชาการและสืบสานโครงการพระราชดําริอย่างต่อเน่ือง 
S9 บัณฑิตมีความสู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม 
S10 มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่หน่วยงานต่างๆ เอ้ือให้เกิดความคล่องตัวและอิสระตามบริบทของ 
      หน่วยงานโดยมีระบบการกํากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 
S11 ผู้บริหารให้ความสําคัญ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
S12 มีระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดี 
S13 มีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการทํางานวิจัยในระดับพื้นท่ี 
S14 เป็นสมาชิกเครือข่าย Uninet และโครงข่ายภาคใต้ 
S15 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานท่ี เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 
S16 การบริหารงานในมหาวิทยาลัยฯ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
S17 มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและวิจัย 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 บัณฑิตท่ีได้งานทําตรงสาขาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า 
W2 บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างตํ่า 
W3 บุคลากรขาดทักษะภาษาอังกฤษ 
W4 พนักงานสายสนับสนุนไม่เพียงพอและระบบสนับสนุนยังไม่ดีพอ 
W5 ทุน กยศ. ด้านสังคมศาสตร์ไม่เพียงพอขณะท่ีด้านวิทยาศาสตร์มีทุนเหลือ 
W6 นักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษามีผลการเรียนเฉล่ียค่อนข้างตํ่า 
W7 นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะทางสังคม 
W8 นักวิจัยยังมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อการทําโครงการวิจัยขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบระดับประเทศ 
W9 นักวิจัยมีจํานวนน้อยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
W10 สัดส่วนคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์อุดมศึกษา 
W11 นักศึกษาท่ีเรียนในสายวิชาชีพครูมีผลการเรียนเฉล่ียในระดับปานกลาง 
W12 หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
W13 หลักสูตรไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนท่ีต้องการเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต 
W14 บางสาขาวิชามีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตํ่า (มีจํานวนนักศึกษาน้อย) 
W15 ขาดความต่อเน่ืองเชิงนโยบายและการเตรียมคนเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร 
โอกาส (Opportunities) 

O1 แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กําหนดให้เป็นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอาหาร  
     และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
O2 ความต้องการครูท่ีมีศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
O3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาท่ีถูกลงทําให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีมากข้ึน 
O4 ความต้องการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีจํานวนมาก 
O5 ภาวะเศรษฐกิจท่ีภาคบริการมีการจ้างงานสูงและมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
O6 ความต้องการเรียนรู้แบบไม่นับเครดิตมากขึ้น ความต้องการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมความสามารถหรือการประกอบอาชีพ 
O7 ความต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางการสื่อสารด้านภาษาจากการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
O8 กลุ่มเป้าหมายมากข้ึนจากการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
O9 สังคมออนไลน์การส่ือสารไร้พรหมแดน 
O10 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโอกาสของผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 
O11 นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
โอกาส (Opportunities) (ต่อ) 

O12 จํานวนผู้สูงอายุคาดการณ์จะเพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ในปี 2563 
O13 เป็นแหล่งท่ีมีศิลปวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ยาวนาน 
O14 จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เป็นท่ีต้ังของโครงการพระราชดําริจํานวนมาก  
O15 จังหวัดเพชรบุรีเป็นท่ีต้ังของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจํานวนมาก 
O16 นโยบายยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุปสรรค (Threats) 
T1 อัตราการแข่งขันทางด้านการศึกษาท่ีมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนจากการเปิดอาเซียน 
T2 จํานวนเด็กในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มลดลงตามลําดับ 
T3 ค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงลบของสังคมท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
T4 การจัดสรรงบประมาณต่อหัวนักศึกษาตํ่ากว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม 
T5 การกําหนดให้ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาแห่งชาติเท่ากับร้อยละ 100 
T6 วิกฤติความเส่ือมถอยทางคุณธรรม จริยธรรมเน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
T7 อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนสู่การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ 

 
  จากผลคะแนนในตารางที่ 1 มีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกประเด็นเป็นจํานวนมาก 
เน่ืองจากการสํารวจใช้แบบสอบถามปลายเปิดเพียงคร้ังเดียว และอาจมีอุปสรรคในด้านพ้ืนฐานความ
เข้าใจ การรับรู้ การตีความ และกลุ่มองค์ประกอบของบุคคลที่แตกต่างกันด้วยเหตุน้ีจึงแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยประชุมกลุ่มตัวแทนที่เป็นประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
รองอธิการบดี อธิการบดี รวมถึงตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เพ่ือระดมความคิดพิจารณาทบทวน
ความสําคัญหรือนํ้าหนักของแต่ละปัจจัยท้ังหมดอีกคร้ังหน่ึง นํ้าหนักที่ผ่านการพิจารณาทบทวนครั้งใหม่น้ี 
จะสะท้อนให้เห็นลําดับความสําคัญก่อนหลังของแต่ละปัจจัย ซ่ึงจะนํามาใช้เป็นตัวกําหนดความสําเร็จของ
องค์กรในอนาคต จากน้ันจึงให้กลุ่มตัวแทนดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด ผลของความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนจะนํามาจัดทําเป็นตัวเลือก (Choice) โดยทั่วไปจะคัดเลือก
ให้มีไม่เกิน 5 ประเด็นต่อด้าน แต่อย่างไรก็ตามสามารถลดประเด็นให้น้อยกว่า 5 ประเด็นต่อด้านได้ และ
นํามาใส่ในแบบสอบถามปลายปิดซ่ึงนํามาสอบถามความเห็นบุคคลทุกคนในองค์กรหรือกลุ่มตัวแทนอีก
คร้ัง เม่ือได้ผลสํารวจมาแล้วจึงเริ่มวิเคราะห์คะแนนแบบถ่วงนํ้าหนัก เพ่ือเรียงลําดับสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ตัวแทนขององค์กรต่อไปดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลแบบสอบถามปลายปิดเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 

 
1 หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลักการ คือ  

1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม  
5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีวิสัยทัศน์ และ Road Map การพัฒนาด้านอาหาร ท่องเท่ียว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่หน่วยงานต่าง ๆ บริหารงานในมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล1 

3. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการทํางานในระดับพื้นท่ี และมีผลงานการบริการวิชาการให้กับชุมชนจํานวนมาก 
4. มีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. นักศึกษาและบัณฑิตขาดทักษะภาษาอังกฤษ การคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 
2. คณาจารย์ท่ีมีทักษะในการถ่ายทอดด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
3. การพัฒนาหลักสูตรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
2. มีนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมียุทธศาสตร์และความพร้อมทางทรัพยากรท่ีสนับสนุนด้านอาหารและท่องเท่ียว 
4. มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอยู่ในเขตให้บริการจํานวนมาก 
5. ความต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

อุปสรรค (Threats) 
1. จํานวนเด็กในวัยเรียนลดลง ทําให้อัตราการแข่งขันทางด้านการศึกษาสูงขึ้น 
2. สังคมสมัยใหม่ขาดการตระหนักถึงความมีจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 
3. ค่านิยมและมุมมองของสังคมต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (The Internal Factor Evaluation Matrix: IFE) 

จากตารางท่ี 2 จุดแข็งและจุดอ่อนที่ คัดเลือกได้นํามาเรียงใส่ในตาราง The Internal 
Factor Evaluation Matrix ดังตารางที่ 3 จากน้ันทําการคํานวณการถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Score) 
โดยใช้ค่าคะแนน 

จากค่าความสําคัญ/นํ้าหนัก (Weight) ของ S1-S4, W1-W4 คิดเทียบสัดส่วนรวมเท่ากับ 1.0 
จากน้ันทําการประชุมกลุ่มตัวแทน เพ่ือดําเนินการหาค่าความเร่งด่วน (Rating) ประเด็น   

จุดแข็งและจุดอ่อน โดยคะแนน Rating มีท้ังหมด 4 ระดับ คือ 1 (เร่งด่วนน้อยที่สุด), 2, 3 และ 4 (เร่งด่วน
มากท่ีสุด) 

นําค่าความสําคัญ/นํ้าหนัก (Weight) และ ค่าความเร่งด่วน (Rating) มาคูณกัน ก็จะได้ค่า
ถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Score) ของประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนแต่ละประเด็น แล้วทําการหาผลรวมของ
ค่า Weighted Score ทุกประเด็นจะได้ค่า Internal Factor Evaluation (IFE) เป็น 3.39 ดังตารางที่ 3 
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (The Internal Factor Evaluation Matrix: IFE) 

ปัจจัยภายในที่สําคัญ 
(Critical success factors) 

ค่าความสําคัญ/
นํ้าหนัก 

(Weight) 

ค่าความ
เร่งด่วน 
(Rating) 

ค่าถ่วงน้ําหนัก 
(Weighted 

Score) 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีวิสัยทัศน์ และ Road Map การพัฒนาด้านอาหาร ท่องเท่ียว 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
0.11 2 0.22 

2. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่หน่วยงานต่างๆ 
บริหารงานในมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล 

0.14 3 0.42 

3. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยท่ีมีศักยภาพในการทํางานในระดับพื้นท่ี 
และมีผลงานการบริการวิชาการให้กับชุมชน 

   จํานวนมาก 

0.11 3 0.33 

4. มีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม และโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.08 4 0.33 

รวม (S1-S4) - - 1.31 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. นักศึกษาและบัณฑิตขาดทักษะภาษาอังกฤษ การคิดเชิง

วิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ 
0.14 4 0.56 

2. คณาจารย์ท่ีมีทักษะในการถ่ายทอดด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 0.14 4 0.56 
3. การพัฒนาหลักสูตรไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง 0.14 3 0.42 

4. การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 0.14 4 0.56 

รวม (W1-W4) - - 2.08 
รวม 1.0  3.39 

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (The External Factor Evaluation Matrix: EFE) 

จากตารางที่ 3 โอกาสและอุปสรรคท่ีคัดเลือกได้นํามาเรียงใส่ในตาราง The External 
Factor Evaluation Matrix ดังตารางที่ 3 จากน้ันทําการคํานวณการถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Score) 
โดยใช้ค่าคะแนน    

จากค่าความสําคัญ/นํ้าหนัก (Weight) ของ O1-O5, T1-T3 คิดเทียบสัดส่วนรวมเท่ากับ 1.0 
จากน้ันทําการประชุมกลุ่มตัวแทน เพ่ือดําเนินการหาค่าความเร่งด่วน (Rating) ประเด็น

โอกาสและอุปสรรค โดยคะแนน Rating มีท้ังหมด 4 ระดับ คือ 1 (เร่งด่วนน้อยที่สุด), 2, 3 และ 4 
(เร่งด่วนมากที่สุด) 

นําค่าความสําคัญ/นํ้าหนัก (Weight) และ ค่าความเร่งด่วน (Rating) มาคูณกัน ก็จะได้ค่า
ถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Score) ของประเด็นโอกาสและอุปสรรคแต่ละประเด็น แล้วทําการหาผลรวม
ของค่า Weighted Score ทุกประเด็นจะได้ค่า External Factor Evaluation (EFE) เป็น 3.65 ดังตาราง
ท่ี 4 
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ตาราง 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (The External Factor Evaluation Matrix: EFE) 

ปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญ 
(Critical success factors) 

ค่าความสําคัญ/
น้ําหนัก 

(Weight) 

ค่าความ
เร่งด่วน 
(Rating) 

ค่าถ่วงนํ้าหนัก 
(Weighted 

Score) 
โอกาส (Opportunities) 
1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 0.11 3 0.32 
2. มีนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
0.14 4 0.54 

3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมียุทธศาสตร์และความพร้อมทาง
ทรัพยากรท่ีสนับสนุนด้านอาหารและท่องเท่ียว 

0.11 3 0.32 

4. มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาอยู่ในเขตให้บริการจํานวนมาก 

0.14 3 0.41 

5. ความต้องการบัณฑิตท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 0.11 4 0.43 

รวม (O1-O5) - - 2.03 
อุปสรรค (Threats) 
1. จํานวนเด็กในวัยเรียนลดลง ทําให้อัตราการแข่งขันทางด้าน

การศึกษาสูงข้ึน 
0.14 4 0.54 

2. สังคมสมัยใหม่ขาดการตระหนักถึงความมีจิตอาสา คุณธรรม 
และจริยธรรม 

0.14 4 0.54 

3. ค่านิยมและมุมมองของสังคมต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

0.14 4 0.54 

รวม (T1-T3) - - 1.62 
รวม 1.0 - 3.65 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี20 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567) 17 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าถ่วงนํ้าหนักรวมของปัจจัยภายในและภายนอก พบว่า  มีคะแนนถ่วง
นํ้าหนักรวมของปัจจัยภายใน (IFE) มีค่าเท่ากับ 3.39 และมีค่าถ่วงนํ้าหนักรวมของปัจจัยภายนอก (EFE) 
มีค่าเท่ากับ 3.65  นํามาพล๊อตลงในแผนภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร 
(Internal-External Matrix) ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตกอยู่ในช่องกําลังเติบโตและสร้าง (Grow and Build) แสดงว่าองค์กรมี
จุดแข็งและโอกาสท่ีดี เหมาะแก่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังน้ัน กลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีจะนํามากําหนดแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาตลาด (Market Development) ด้วย
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้งระยะส้ันและระยะยาวร่วมกับการ
เจาะตลาด ( Market Penetration) ในกลุ่มลูกค้าวัยทํางานตลอดจนศิษย์เก่าท่ีต้องการเพ่ิมสมรรถนะของ
ตัวเองให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานในอาชีพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดย
การมุ่งพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการสังคม ตลอดจนหลักสูตรท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการของลูกค้ารวมถึงหลักสูตรที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต การเจาะตลาดลูกค้าสังคมผู้สูงอายุและตลาด
สุขภาพ ได้แก่ หลักสูตรด้านการพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ การรวมธุรกิจ
แนวนอน (Horizontal Integration) โดยการดําเนินงานในมุมมองของคลัสเตอร์กลุ่มวิชาและการบริหาร
จัดการทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนการทําความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอาชีวศึกษา การ
กระจายธุรกิจที่มีความเช่ียวชาญ (Concentric Diversification) ได้แก่ การหนุนเสริมจุดแข็งในศาสตร์ที่
เช่ียวชาญและมีการดําเนินการมาอย่างยาวนาน ได้แก่ ด้านการผลิตครู ด้านอาหารและการท่องเที่ยว โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุก พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการดําเนินงานท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึน ขยายฐานลูกค้าหรือผู้
มาใช้บริการให้เพ่ิมข้ึนต่อไป 
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองค์กร (Internal-External Matrix) 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix) 

TOWS Matrix1 
แผนกลยุทธ์ ปี 2560-79 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
2. มีนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมียุทธศาสตร์และความพร้อมทางทรัพยากร

ท่ีสนับสนุนด้านอาหารและท่องเท่ียว 
4. มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโรงเรียนในโครงการ  

กองทุนการศึกษาอยู่ในเขตให้บริการจํานวนมาก 
5. ความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

1. จํานวนเด็กในวัยเรียนลดลง ทําให้อัตราการ
แข่งขันทางด้านการศึกษาสูงขึ้น 

2. สังคมสมัยใหม่ขาดการตระหนักถึงความมี
จิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 

3. ค่านิยมและมุมมองของสังคมต่อภาพลักษณ์
ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. มีวิสัยทัศน์ และ Road Map การ

พัฒนาด้านอาหาร ท่องเท่ียว และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. มีการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการสู่หน่วยงานต่าง ๆ บริหารงาน
ในมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล  

3. มหาวิทยาลัยมีนักวิจัยที่มีศักยภาพใน
การทํางานในระดับพื้นที่ และมี
ผลงานการบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนจํานวนมาก 

4. มคีวามพร้อมด้านสภาพแวดล้อม 
และโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University 

2. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
3. ให้บริการวิชาการท่ีรับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น เป็นศูนยร์วมความคดิ (Think Tank) ให้แก่สังคม 
4. สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียน

การสอนการวิจัย 
5. ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 
6. สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองคค์วามรู้วิทยาการผสมผสานกับ

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
7. สร้างระบบบริหารงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ 
8. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดย

บูรณาการกับการทํางานร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่าย 
9. ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการ 

วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 
10. ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ครศุาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วิชาชีพ 
11. ยกระดับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
12. พัฒนานวัตกรรมการวิจัยการเรียนการสอนและระบบฐานข้อมูล 
     สนับสนุนเครือขา่ยในท้องถิน่ 
13. ส่งเสริมกลไกและบริหารจัดการผลงานวิจัย องคค์วามรู้และ

นวัตกรรมและให้มีการนําไปใช้ประโยชนแ์ละส่ือสารสังคม 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ 

   เป็นเลิศ (Advanced Execution 
Premium) ซ่ึงมีระบบการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น 
Green and Clean University 

3. ส่งเสริมการนํากลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษา
เพ่ือสร้างรายได้และภาพลักษณ์ขององค์กร 

4. สร้างชื่อเสียงให้ได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติด้านอาหารและการท่องเท่ียว 

5. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการท่ีสอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

6. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน
ระดับสากล 

7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับโรงเรียน 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
จุดอ่อน (Weaknesses) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 

1. นักศึกษาและบัณฑิตขาดทักษะภาษาอังกฤษ การ
คิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค ์

2. คณาจารย์ท่ีมีทักษะในการถ่ายทอดด้าน
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

3. การพัฒนาหลักสูตรไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
4. การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย 

1. เพ่ิมขดีความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและ
นักศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายและใช้ประโยชน์
จากเครือขา่ยในการเพ่ิมจํานวนอาจารยแ์ละนักศึกษาชาว
ต่างประเทศ  

3. เพ่ิมศกัยภาพการวิจยัด้านอาหารและการท่องเท่ียวและ
บูรณาการกับการเรียนการสอน  

4. เพ่ิมหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเท่ียว  
5. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จาก

การปฏิบัติ (Action Learning)  
6. สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพื่อสร้างความ
เขม้แข็งของท้องถ่ิน ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติทีม่ีผลกระทบสูง  

7. ยกระดับสมรรถนะอาจารย์ให้มคีวามเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิน่ 

9. สร้างและพัฒนาศกัยภาพนักวิจัย บุคลากร เครือข่ายและ
หน่วยวิจัยในทุกระดบั 

1. เพ่ิมขดีสมรรถนะของบุคลากรด้วย
กระบวนการจดัการความรู้  

2. ปรับปรุงระบบการรับและรักษา
นักศึกษาให้อยู่ในระบบ 

    จนสําเร็จการศึกษา  
3. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร

ใหม่ให้ได้รับการยอมรับการรับรอง
มาตรฐาน TQF 

4. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อม
ด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ 
รวมทั้งคุณธรรมสามารถดํารงตนและ
ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมได้  

5. พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัย  
6. พัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและ
การท่องเท่ียว โดยเนน้การปฏิบัติ
ร่วมกับสถานประกอบการภาครัฐและ
เอกชน 

7. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้
มาตรฐาน TQF และ TQR 

8. สนับสนุนและบริหารจดัการงานวิจัย 
และพัฒนากลไกการสร้างสรรค์องค์
ความรูแ้ละนวัตกรรม เพื่อเป็นต้นแบบ 

1ผลจากการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 การสร้างยุทธศาสตร์ทางเลือกด้วยการจับคู่อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS 
Matrix) 
เม่ือมีการกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-

2579) ว่าควรเป็นไปในทิศทางนโยบายเติบโตและสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุก พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการดําเนินงานที่มีอยู่ให้ดีข้ึน ขยายฐานลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการให้เพ่ิมข้ึนต่อไป จึงนํามาสร้างเป็น
ยุทธศาสตร์ทางเลือก โดยใช้ TOWS Matrix ซ่ึงในข้ันตอนน้ีดําเนินการโดยการประชุมกลุ่มตัวแทนท่ีเป็น
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี อธิการบดี รวมถึง
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ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เพ่ือระดมความคิดพิจารณาทบทวนหารือ และแสดงความคิดเห็นซ่ึง
กันและกัน จนได้เป็นข้อสรุป ดังแสดงในตารางที่ 5 เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์ทางเลือกได้ 

เม่ือนําค่าถ่วงนํ้าหนักจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ในตารางที่ 3-4 มาทําการหา
ตําแหน่งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Strategic Positioning) ดังแสดงในภาพท่ี 2 พบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีตําแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่กลยุทธ์ WO (WO Strategies) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่
ท่ีเกิดจากการวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.08 และโอกาส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีจึงใช้ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไขเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์กรให้ดีข้ึน ด้วยการใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่เกิดข้ึนภายนอก พบว่า โอกาสจากภายนอกท่ีช่วยหนุนเสริมสู่ความสําเร็จ ได้แก่ นโยบาย
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สนับสนุนและมีความพร้อมทางทรัพยากรด้านอาหารและ
ท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอยู่ใน
เขตให้บริการจํานวนมาก ดังน้ันหากมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์เพ่ือเป็นต้นทุนในการ
พัฒนาหลักสูตร นักศึกษาและบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลก และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึงการนําผลงานวิจัยถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน และเสริมศักยภาพงานวิจัยเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้มากย่ิงข้ึน ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี
จึงเป็นที่มาของการนําแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้  

โดยมียุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้มากข้ึน (e-Administration) 
และดําเนินการยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ด้าน
อาคารสถานที่ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน การบริหารงานในมหาวิทยาลัยฯ มี
ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล แม้ว่าในระยะน้ีจะอยู่ในช่วงการปรับเปล่ียนสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์และปรับระบบการจัดการสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
และยกระดับเพ่ือรักษาข้อโดดเด่นและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เอื้อจากภายนอกและภายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและสร้างประโยชน์ให้กับท้องถ่ินได้ตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน” ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต้องบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ท้องถ่ินในด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นที่พ่ึงแก่สังคม แนวทางการพัฒนาในระยะยาวจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
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บริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมชุมชนและท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาและถ่ายทอดสู่สังคม 

เน่ืองจากปัจจุบันอัตราการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่มีแนวโน้มรุนแรงข้ึนจากการเปิด
อาเซียน ในขณะที่ จํานวนเด็กในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มลดลงตามลําดับ ค่านิยมและ
ภาพลักษณ์เชิงลบของสังคมบางกลุ่มที่ มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณต่อหัวนักศึกษาต่ํากว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม แต่การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้มีแนวโน้มใน
การจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ กระบวนการกําหนดคุณภาพของบัณฑิตมีการ
คัดเลือกที่เข้มข้นข้ึนโดยบางวิชาชีพมีการกําหนดให้ ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาแห่งชาติเท่ากับร้อยละ 100 ปัญหาสังคมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดวิกฤติความ
เส่ือมถอยทางคุณธรรมจริยธรรมเน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมุ่งพัฒนานักศึกษา
ให้มีสมรรถนะสากลรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีสุขภาวะที่ดี มีจิตสํานึกและจิตอาสาในการเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีความเข้มแข็งผ่านการ
ทํางานแบบบูรณาการ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเสริมหนุนข้อเด่นของมหาวิทยาลัยสู่ความเลิศที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากลและแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกในการปรับเปล่ียนไปสู่การกลยุทธ์
น่านนํ้าสีคราม (Blue Ocean Strategy : BOS) อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมและการให้บริการทาง
การศึกษารูปแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้มากย่ิงข้ึน โดยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
องค์กรแห่งคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) บู รณ าการ ให้ เป็ น ส่ วน ห น่ึ งขอ ง
กระบวนการบริหารและการดําเนินงานทุกระบบขององค์กรเพ่ือนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ
และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาอาหาร
และการท่องเที่ยว ให้เน้นการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิม
ศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเท่ียวโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการพัฒนาท้องถ่ิน 
สร้างช่ือเสียงด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับ
คุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน TQF และ TQR ในด้านการเสริมหนุนปัจจัยและกระบวนการผลิตบัณฑิต
ควรดําเนินการยกระดับสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตให้พร้อมทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพและอัตลักษณ์  
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ในด้านปัจจัยกระบวนการผลิตบัณฑิตควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยบูรณาการกับการทํางานร่วมกับสถานประกอบการและเครือข่าย ตลอดจนส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานระดับสากล  

การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูต้องมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและสมรรถนะบัณฑิตครูให้พร้อม
ทํางานด้วยวิชาการ วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ครุศาสตร์ให้มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ มีกระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกับ
โรงเรียน ซึ่งจะทําให้เกิดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมากย่ิงข้ึน 
ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีหน่วยงานท่ีสามารถให้การพัฒนาวิชาชีพครู ได้แก่ การให้โรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถ่ิน ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
การวิจัยการเรียนการสอนและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
โรงเรียนกองทุนการศึกษา รวมถึงสถานศึกษาต่าง ๆ ในท้องถ่ิน  

ในระยะยาวแผนพัฒนา 20 ปี ควรต้องทําให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรม
และสร้างความเป็นสากล พัฒนาหลักสูตรแบบสหวิทยากรและบูรณาการการเรียนรู้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
องค์กรวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการ
หลักสูตรเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างศาสตร์พระราชาและทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้านจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตควรมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้หลักไตรสิกขา มีการปรับปรุงรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตมือ
อาชีพ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสะเต็ม
ศึกษา (STEM) การพัฒนาศักยภาพด้านจัดการเรียนรู้สมรรถนะและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ  

ในด้านการพัฒนาบุคลากร ควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการต่อสัญญาที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาครูพัฒนาระบบการจัดการศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ สนับสนุนศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการนําระบบ Coaching and Monitoring และ Professional Learning Community  
(PLC) มาใช้ในการพัฒนาครู การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้วยศาสตร์พระราชา ตลอดจนสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย และนวตักรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการและวิจัยต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถ่ิน 
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ภาพที่ 2 ตําแหน่งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Strategic Positioning) 
 

 การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดทําแผนท่ีกลยุทธ์ (Balanced Scorecard and 
Strategy Map) 

 เน่ืองจากการวัดผลการดําเนินงานโดยใช้เกณฑ์ด้านการเงิน (Financial Perspective) หรือ
ประสิทธิผลตามพันธกิจ เพ่ือวัดความสามารถทางด้านการทํากําไร และผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคย
ปฏิบัติมากันในอดีต มีข้อจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการวัดผลงานที่เกิดข้ึนแล้วเพียงด้าน
เดียว แต่ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือวัดหรือประเมินความสามารถขององค์กรในการทํากําไรหรือ
ความสําเร็จในอนาคตได้ ข้อมูลด้านการเงินเพียงอย่างเดียวจึงยังไม่สามารถเพียงพอท่ีจะทําให้ผู้บริหารได้
มองเห็นภาพที่แท้จริงของผลการดําเนินงานขององค์กรได้ การประเมินผลทางด้านการเงินหรือ
ประสิทธิผลตามพันธกิจจึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่าน้ัน จากข้อจํากัดดังกล่าวในปี ค.ศ. 1992 Kaplan 
และ Norton จึงได้พัฒนาตัวแบบเพ่ือนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการดําเนินงานข้ึนเป็นครั้ง
แรก ซ่ึงสามารถวัดและประเมินผลงานได้หลายๆ ด้านที่สมดุลกัน ซ่ึงตัวแบบน้ีเรียกว่า “Balanced 
Scorecard Model” โดยการใช้เกณฑ์ในการวัดท้ังเกณฑ์ด้านการเงิน (Financial  Measures) หรือ
ประสิทธิผลตามพันธกิจ และเกณฑ์การวัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Nonfinancial  Measures) ได้แก่ ลูกค้า 
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(Customer Perspective) หรือคุณภาพการให้บ ริการ กระบวนการทํ างานในองค์กร (Internal 
Business Process) หรือประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and 
Growth) หรือการพัฒนาองค์กร Balanced Scorecard จึงเป็นชุดของเกณฑ์การวัดผลการดําเนินงาน ซ่ึง
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรโดยตรง โดยกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร (Long-term 
Strategy) จะถูกแปลออกมาให้อยู่ในรูปของเป้าหมายและการดําเนินงาน (Goals and Actions) ที่
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างสมดุล โดยกําหนดแนวทางใน
การประเมิน แยกออกเป็น 4 ด้าน หรือ 4 มุมมอง (Perspectives) ดังต่อไปน้ี  

 1. การจัดการด้านการเงิน (Financial Perspective) หรือประสิทธิผลตามพันธกิจ 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีดัชนีการจัดการด้านการเงิน โดยพิจารณาจากประสิทธิผล
ตามที่ได้รับงบประมาณเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจ ต่อไปน้ี   
                    1.1 อัตราเติบโตของรายได้ วัดจากการเติบโตของยอดของนักศึกษาใหม่ การจัดเก็บ
รายได้ และ สัดส่วนรายได้จากทางอ่ืน รายได้ที่หักจากทุนวิจัย/ทุนพัฒนาต่าง ๆ รายได้จากการเช่า-ซ้ือ 
รายได้จากการสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น 
                    1.2 ลดต้นทุน วัดจากรายรับ-รายจ่าย/จํานวนพนักงาน ต้นทุนเม่ือเทียบกับคู่แข่ง
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ รวมถึงอัตราการลดต้นทุน เป็นต้น 
                    1.3 การใช้สินทรัพย์ ต้องคํานึงถึงการลงทุน การทําวิจัยและพัฒนา ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนต่าง ๆ อน่ึง การที่มหาวิทยาลัยมีภาคเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมถึงบูรณาการการ
พัฒนาท้องถ่ินก็เป็นส่วนช่วยในการใช้ทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ลูกค้า (Customer Perspective) หรือคุณภาพการให้บริการ 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการวัดผลด้านลูกค้า  โดยพิจารณาจากคุณภาพการ
ให้บริการ ต่อไปนี้ 
                    2.1 ความพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เป็นดัชนีที่สําคัญที่สุด เพราะจะทําให้เกิด
การกลับมาใช้บริการใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบัณฑิตจะอันเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทาง
การตลาดในยุคการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการมุ่งสู่ระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็น
ท่ียอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
                    2.2 การรักษาลูกค้าเก่า ต้องมีการติดตามความต้องการของลูกค้าและประเมินผล การ
ความต้องการตลอดเวลา  
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                    2.3 ลูกค้าใหม่ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือดึงดูดให้มีลูกค้าใหม่เพ่ิมข้ึน และติดตาม
ผลอย่างต่อเน่ือง อาทิ การสร้างหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรพัฒนาคุณวุฒิสําหรับผู้มีงานทําแล้ว การ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ นักศึกษาได้รับการยอมรับระดับชาติหรือ
นานาชาติ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของท้องถ่ินและสังคม 
                    2.4 ส่วนแบ่งการตลาดจากจํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและลูกค้าที่
ต้องการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

 3. กระบวนการทํางานในองค์กร (Internal Business Process) หรือประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
                    ระบบการทํางานภายในมหาวิทยาลัยเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อด้านการเงิน และ 
ลูกค้า น่ันคือ หากมหาวิทยาลัยพัฒนาและมีการบริหารการทํางานภายในท่ีดีจะส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพ 
มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและบริหารจัดการหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
บัณฑิตจบการศึกษาได้ตามเวลา บัณฑิตครูมีมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู  มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  มีบริการสนับสนุนศิษย์เก่าให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงงานวิจัยเป็นที่
ยอมรับ และนําไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการเติบโตทางรายได้สูงข้ึน และมหาวิทยาลัยผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ดังน้ัน การพิจารณาจึงมุ่งเน้นประเด็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการเป็นสําคัญ  

 4. การเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth) หรือการพัฒนาองค์กร 
                    การพัฒนาองค์กรโดยพิจารณาจากการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยจะเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกระบวนการทํางานภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนต้นแบบที่นําศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติ และหากบุคลากรเกิดการเรียนรู้มีการพัฒนาขีดความสามารถการเรียนรู้จะทําให้
กระบวนการทํางานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน งานวิจัยเป็นที่ยอมรับ และนําไปใช้ประโยชน์
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและการบริการที่ดีต่อสังคม เกิดฐานข้อมูลกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน ช่วยพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนจนชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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 แผนที่กลยุทธ์ หรือแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
 เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารอีกอย่างหน่ึงท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ Balanced Scorecard 
ตามแนวคิดของ Kaplan and Norton แผนท่ีกลยุทธ์ถือเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process 
Innovation) ที่คิดค้นข้ึนมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถนํามาใช้เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญขององค์กรที่ใช้
การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยแผนที่กลยุทธ์จะทําหน้าที่เป็นแผนที่คอยชี้ทิศทางแสดงความเชื่อมโยงรวมทั้ง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) ของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้
มุมมองของ Balanced Scorecard โดยสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลักขององค์กร 
แผนท่ีกลยุทธ์ จึงเป็นตัวปรับเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรทํางานไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ เพ่ือนําองค์กรสู่
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งไว้ ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Balanced Scorecard and Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ปี 

พ.ศ. 2560-2579 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

--------------------------------- 

 

 

ปรัชญา 

 

“คุณธรรมนําความรู ค้ําชูสังคม”  

 

 

วิสัยทัศน 

 

“บูรณาการศาสตรพระราชาเพื่อพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่ประยุกตองคความรู 

สูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่น ภายในป 2579” 

 

คํานิยาม 

บูรณาการ  หมายถึง  การเชื่อมโยงความรู ประสบการณ แนวคิด แนวปฏิบัติ และการ

บริหารงาน ในการดําเนินงานเพ่ือสรางการมีสวนรวม เพ่ิมประสิทธิภาพ และการรับรู 

ศาสตรพระราชา  หมายถึง  องคความรูของพระราชา (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลท่ี 9) ที่พระราชทานแกปวงชนชาวไทย เปนการวางแนวทาง แนวคิด ทฤษฎี หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักการ ขั้นตอนการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือ

แกปญหาของประชาชนของพระองคเอง  

มหาวิทยาลัยชั้นนํา  หมายถึง  การเปนที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติในดานที่

เปนจุดเดนจุดเนน ดานการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการองค 

ประยุกตองคความรู  หมายถึง การนําองคความรูท่ีมีอยูมาใชประโยชนโดยพัฒนาให

เหมาะสมกับแตละทองถ่ิน ทองที่ หรือชุมชนเกิดการใชประโยชนอยางแทจริงในการพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต  
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คานิยมองคกร 

  

“ทํางานเชิงรุก  สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเปนหนึ่งเดียว” 

(PBRU  : Proactive  Benefit  Responsibility  Unity) 

 

 

พันธกิจ 

 

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา

ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดย

คํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศกึษาอยางเทาเทียม 

2. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให

มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

3. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม มุงเนนการบูรณาการเพ่ือประโยชนในการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศอยางแทจริงเปนรูปธรรม แกปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

4. นอมนําแนวพระราชดําริเพื่อถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ทองถิ่นและใหบริการวิชาการ โดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และเผยแพรสูสากล 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลดวยการนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร และความสอดคลอง 

 

1.  การยกระดับคุณภาพบัณฑิต สอดคลองกับแผนตางๆ ดังนี ้

1.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580)    

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

1.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

1.4 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป             

     (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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2.  การผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู

 2.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    

 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 2.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 2.4 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป  

           (พ.ศ. 2560 – 2579) 

3.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 3.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 3.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 3.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (OSM) 

 3.5 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุร ี

 3.6 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบฯ 

 3.7 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป  

           (พ.ศ. 2560 – 2579) 

4.  การพัฒนาทองถ่ิน 

 4.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    

 4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 4.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 4.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 (OSM) 

 4.5 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุร ี

 4.6 แผนพัฒนาจังหวัดประจวบฯ 

 4.7 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป  

           (พ.ศ. 2560 – 2579) 

5.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

 5.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    

 5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

 5.3 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

 5.4 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป  

           (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

1 . บั ณ ฑิ ตมี ค ว าม

เปนเลิศดวยหลักสูตร

ที่ มี การบู รณ าการ

อ ง ค ค ว า ม รู สู

น วัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

ก ล ยุ ท ธ ที่  1  ย ก ระดั บ

ห ลั ก สู ต ร ให ทั น ส มั ย

ตอบสนองความตองการ

และการพัฒนาเชิงพื้นที่

ต าม ม าต รฐาน การจั ด

ก า รศึ ก ษ า เพื่ อ ร อ ง รั บ

น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของโลก 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงให

ทันสมัยเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2. จํานวนหลักสูตร 2 ภาษา / นานาชาติ 

3. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน

การศกึษาระดับชาติ/นานาชาติ 

4. รอยละของหลักสูตรบูรณาการองคความรูสู

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตอหลักสูตร

ทั้งหมด 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการปฏิบัติดานอาหารและ

การทองเที่ยว 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นดานอาหารและการ

ทองเท่ียว 

3. โครงการสื่อสารเพ่ือการสราง PBRU Food and Tourism 

Branding 

4. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรใหไดมาตรฐาน 

การศกึษาระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

2. ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตมืออาชีพให

เปนที่ ต องการของ

ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ ม ี     

อั ต ลั ก ษ ณ ด า น

ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  4 

ป ร ะ ก า ร  พ ร อ ม

ร อ ง รั บ บ ริ บ ท ที่

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพพรอมทํ างาน

ตามอัตลักษณและทักษะ

ในศตวรรษที่  21 พรอม

ปฏิรูปการเรียนการสอน

โด ยบู รณ าการ กับ ก าร

ทํางานจากประสบการณ

จ ริ ง  ร อ ง รั บ ก า ร

เปลี่ ยนแปลงและความ

ตองการของทองถ่ินและ

สากล 

5. ระดับความพึ งพอใจของผู ใชบัณฑิตตอ

คุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตมืออาชีพ 

6. อัตราการได งานทํา/ทํ างานตรงสาขา/

ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลําเนาและนอก

ภูมิลําเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภายในระยะเวลา 1 ป 

7. ผลงานของนักศึกษาที่ ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 

8. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพที่เก่ียวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

9. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

มาตร CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่นๆ  

10. อัตราการศึกษาตอในพ้ืนที่ของประชากรวัย

อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพดานอาหารและ

การทองเทีย่วระดับชาติและนานาชาติ 

6. โครงการจัดตั้ งศูนยความเปน เลิศดานอาหารและการ

ทองเท่ียว 

7. โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหพรอมทํางานดวยวิชาการ 

วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21  

9. โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

10. โครงการพัฒนานวัตกรรมสรางสรรคและทักษะการเปน

ผูประกอบการรุนใหม (Startup) 

11. โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 

12. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษา 

13. โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาดวยศาสตร

พระราชา 

14. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรู

จากการปฏิบัติและสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและ

เครือขายองคกรวิชาชีพ 

15. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

3 .  อ า จ า ร ย ทุ ก

ส าข าวิ ช ามี ค ว าม

เชี่ ย วชาญ แบบมื อ

อาชีพ มีสมรรถนะ

เป น ที่ ย อ ม รั บ ใน

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาติ 

ก ล ยุ ท ธ ที่  3  พั ฒ น า

สมรรถนะอาจารย  ดาน

วิชาการและวิชาชีพ ใหมี

ความเชี่ยวชาญในระดับ

สากล โดยส ง เสริม แล ะ

สนับสนุนใหทําวิจัยและ

พั ฒ น าน วั ต ก ร รม ก า ร

จัดการเรียนรู   

11. รอยละของอาจารยที่มี ใบรับรองความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพที่ เก่ียวของกับสาขาที่

สําเร็จการศึกษา 

12. ร อยละของอาจารยที่ ผ านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล 

13. สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 

(ป.โท:ป.เอก / 40:60) 

14. สัดสวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ิมขึ้น (ผศ./รศ./ศ./ : อ.50:50)  

15. ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

16. โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร

งานวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยว 

17. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางวิชาชีพ 

18. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของอาจารยและ

บุคลากร 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

1. ผ ลิ ตบัณ ฑิ ตครู

ของมห าวิท ยาลั ย    

ราชภัฏที่มีอัตลักษณ

และสมรรถนะเปน

เ ลิ ศ ต า ม ค ว า ม

ตองการของทองถ่ิน 

และผูใชบัณฑิต 

 

ก ล ยุ ท ธ ที่  1  พั ฒ น า

หลักสูตรใหมีสมรรถนะ

เปน เลิศและปฏิ รูปการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม

ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด

การศึกษารองรับความ

ตองการของทองถ่ินและ

ประเทศ 

 

1. มี ก ารป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต รค รุ ศ าส ต ร /

ศึกษาศาสตรและกระบวนการผลิตครูเพื่อให

บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ 

สมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระรา

โชบายดานการศึกษาและคุณลักษณะครู

ศตวรรษที่ 21  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะเปนเลิศทางวิชาชีพครู 

2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเนนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียนเครือขายในทองถ่ิน 

 

2. มี Platform เพ่ือสรางเครือขายแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่

เขาสูวิชาชีพ 

3. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู (DLTV คลังขอสอบวัดแวว 

ระบบฐานขอมูล) 

2 . บั ณ ฑิ ตค รูข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ส ม บู ร ณ ด ว ย

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  4

ประการ ถายทอด/

กลยุทธที่  2 สรางความ

เป น เลิ ศ ด าน ก ารผ ลิ ต

บัณฑิ ตครูและบุคลากร

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห มี

สมรรถนะตามวิชาชีพผาน

3. สัดสวนบัณฑิตครูที่ ได รับการบรรจุเขา

ทํางานในภูมิภาค 

4. รอยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผานเกณฑ

ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายใน 1 ป 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตครูใหพรอมทํางานดาน

วิชาการ วิชาชีพ และทักษะศตวรรษที่ 21  
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

บ ม เพ า ะ ให ศิ ษ ย    

แตละชวงวัยได 

ก า ร ทํ า ค ว า ม ร ว ม มื อ

เครือขายทางการศึกษาทั้ง

ภ า ย ใน แ ล ะ ภ าย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

5. รอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ

การพัฒนาทักษะและมีวิทยฐานะสูงขึ้น 

6. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนที่ เพิ่ม ข้ึนจากการพัฒนา

สมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัย 

5.  โครงการศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทองถ่ิน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

7 . จํ าน วน โรงเรี ยน ในท อง ถ่ินที่ มี การนํ า

นวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอนไปใช

ประโยชน 

6.  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศนูย 

ฝกปฏิบัติการและการวิจัยเปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน 

3 .  น วั ต ก ร ร ม

ก า ร ศึ ก ษ า แ ห ง

ศตวรรษที่  21 เพ่ือ

ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า

กลยุทธท่ี 3. ปฏิรูประบบ

การบริหารสมรรถนะและ

ความเชี่ยวชาญอยางมือ

อาชีพของอาจารย รองรับ

8. จํานวนอาจารยตนแบบความเชี่ยวชาญใน

วิชาชีพทีไ่ดรับการยอมรับ 

9. รอยละครูของครูที่มีประสบการณสอนใน

โรงเรียนตอปการศกึษา 

7. โครงการาพัฒนาสมรรถนะอาจารยให เปนตนแบบทาง

การศกึษาวิชาชีพครู 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

บั ณ ฑิ ต ค รู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ที่เขาสูวิชาชีพ ไดรับ

การเสริมสมรรถนะ  

เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ระดับสากล 

10. ผลงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

8. โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

1. ผลงานวิจัย หรือ

งานสรางสรรค หรือ

น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ

ป ระ โยช น ต อก าร

พัฒนาทองถ่ินอยาง

เปนรูปธรรม  

 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพ

บุ ค ล า ก ร ใ ห ผ ลิ ต

ผลงาน วิจัย  นวัตกรรม 

หรืองานสรางสรรค  ที่มี

คุณภาพ หรือมีผลกระทบ

ต อ ท อ ง ถ่ิ น อ ย า ง เป น

รูปธรรม 

1. รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมที่พัฒนาชุมชนทองถิ่น

ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนตอจํานวน

อาจารยประจํา 

1. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

 

กลยุทธที่  2 บู รณ าการ

พันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนา

งานวิจัย นวัตกรรม หรือ

งานสรางสรรค ที่สามารถ

สรางเอกลักษณ ในกลุ ม

สาขาวิชาที่เปนจุดเนนของ

มหาวิทยาลัย และตอบ

โจทยของทองถิ่น 

2. จํานวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองไดจากผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม 

3. จํ าน วน งาน วิ จั ย  น วั ต ก รรม  ห รื อ งาน

สรางส รรค  เพ่ื อ เป นต นแบบหรือนํ าม าใช

ประโยชน ในการพัฒนาทองถ่ิน 

2. โครงการพัฒนางานวิจัย สรางสรรคองคความรู  และ

นวัตกรรม เพ่ือเปนตนแบบหรือนํามาใชประโยชน ในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

 

 

4. จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

เพื่ อสรางมูลค าเพิ่ ม  (Value Creation) สู เชิ ง

พาณิชย หรือเศรษฐกิจสรางสรรค 

3. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคเพ่ือ

สร า งมู ลค า เ พ่ิ ม  (Value Creation) สู เชิ งพ าณิ ช ย  ห รือ

เศรษฐกิจสรางสรรค 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพ

การใชประโยชนหรือตอ

ยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม 

หรืองานสรางสรรค อยาง

เปนรูปธรรม 

5. จํ านวนผลงานวิจัย  งานสรางสรรค  หรือ

นวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

6. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรู

ตาง ๆ ที่ เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวน

ผลงานดังกลาวท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปน

รูปธรรม 

7. รายรับจากการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

เพ่ือตอยอดสูเชิงธุรกิจ/เชิงพาณิชย 

4. โครงการเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนหรือตอยอด

ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค อยางเปนรูปธรรม 

5. โครงการสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรค

เพ่ือจดทะเบียนคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพ

ระบบสนับสนุนการวิจัย 

น วั ต ก ร ร ม  ห รื อ ง า น

สร างสรรค เ พ่ื อ เพิ่ มขี ด

ความสามารถด านการ

แขงขันหรือแกปญหาเชิง

พ้ื น ที่ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

8. จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก  

9. จํานวนระบบการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยที่ทําให

เกิดประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา 

6. โครงการพัฒนาศูนย / หนวยวิจัยความเปนเลิศเพ่ือแสวงหา

แหลงทุนจากภายนอก 

7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม หรือ

งานสรางสรรคเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาทองถิ่น 

เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

1. ชุ ม ช น ท อ ง ถ่ิ น

ได รั บ ก า ร พั ฒ น า 

ดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่ งแ ว ด ล อ ม  แล ะ

การศึกษาเพ่ือพัฒนา

แล ะแก ป ญ ห าแ ก

ชุมชนและประเทศ

อย างเป นรูปธรรม

และยั่งยืน 

กลยุ ท ธ ที่  1  ส ร า งและ

พัฒนาความรวมมือ กับ

ผูวาราชการจังหวัดในการ

วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 

และดําเนินโครงการตาม

พันธกิจและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย 

1. มีฐานขอมูลของพ้ืนที่บริการ (ศักยภาพชุมชน 

สภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของ

ชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะห ประเมินและ

วางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1. โครงการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือรองรับการจัดทํา

ระบบสารสนเทศ ของพ้ืนที่บริการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ

ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏดําเนินโครงการจากผลการวางแผนพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ 

2. โครงการติดอาวุธทางปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยาง

ยั่งยืน 

3. จํ า น ว น โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ 

สะสม (แยกประเภทตามเปาหมาย) 

4. ร อ ย ล ะ ส ะ ส ม ข อ ง จํ า น ว น ห มู บ า น ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนินโครงการพัฒนา 

เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานทั้งหมดในพ้ืนท่ี

บริการ (การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่) 

3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยนอมนํา

แนวทางพระราชดําริ 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

กลยุทธที่  2 บู รณ าการ

ค ว า ม ร ว ม มื อ ภ า ย ใน

มหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลั ย  (ภ าครั ฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชา

สั ง ค ม ) ใน ก า ร ดํ า เนิ น

โครงการพัฒนาใหบรรลุ

ตามเปาหมาย 

5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่

บริการ 

4. โครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน 

6. อัตราอพยพของประชากรวัยทํางานในทองถ่ิน

ลดลง 

7. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดครัวเรือนในพื้นที่

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8. จํานวนวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมใน

พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบ

ความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

5. โครงการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการใหมโครงการ

สรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

6. โครงการแกปญหาความยากจน 

2. องค ก รต น แบบ

แห งการเรียนรูทุ ก

ช ว ง วั ย แ ล ะ ก า ร

เรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธที่  3 สงเสริมและ

พัฒนาองคกรตนแบบแหง

การเรียนรูทุกชวงวัยและ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

9. จํานวนชุมชน / โรงเรียน ที่ประสบความสําเร็จ

จากการสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

10. รอยละของหมูบานที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวล

รวมชุมชนเพ่ิมขึ้น 

7. โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชนเพ่ือวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวล

รวมชุมชน 

8. โครงการสรางชุมชนตนแบบ 



 

      ยุทธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 42 

เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

11.จํานวนแหล งเรียนรูด านศิลป วัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางคุณคา

และสํานึกรักษทองถ่ิน 

9. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดานศิลปวัฒนธรรม โดยใช

ภูมิปญญาและตอบสนองสังคมดิจิทัล 

12.จํานวนผูเขารวมโครงการที่เก่ียวกับการนอม

นําพระราโชบายดานการศึกษา เพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 

13.อัต ราการอ านออก เขี ยน ได ของจํ าน วน

ประชากร โดยเฉพาะในวัยประถมศึกษา ในพ้ืนที่

บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

10. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนอมนําพระราโชบายดาน

การศกึษา เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

1. บุคลากรทํางาน

อ ย า ง มื อ อ า ชี พ 

(Smart Staffing) 

 

ก ล ยุ ท ธ ที่  1  ส ง เส ริ ม

บุคลากรที่ เปนคนดีและ

ค น เก ง ให พั ฒ น าแ ล ะ

แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม รู 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ

ศั ก ย ภ า พ เ พ่ื อ พั ฒ น า

มหาวิทยาลัยและทองถิ่น

อยางเต็มท่ี 

1.  ระดับดัชนีความสุขในการทํางานของบุคลากร 

2.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

1.  โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ 

2.  โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและ

การจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

2. พัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

(Digital University) 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาระบบ

เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล แ ล ะ

โครงข ายการสื่ อสารให

ต อบ ส น องก ารทํ า งาน

รวมกันของพันธกิจหลัก

อยางคุมคาและยั่งยืน 

3.  ระดับความพรอมใชของระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

4.  ความพึงพอใจของผู ใชบริการผานระบบ

ดิจิทัล 

 

 

3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

ก ล ยุ ท ธ ที่  3  พั ฒ น า

ศักยภาพนั กศึกษาและ

บุคลากรดานเทคโนโลยี

ดิจิตอล 

 

5.  ระดับความรอบรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ

นักศึกษาและบุคลากร 

4. โครงการพัฒนาทักษะการใชไอซีทีแกนักศึกษาและบุคลากร  

5. โครงการเครือขายสมัพันธดานไอซีทีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

3 .  พั ฒ น า สู

มหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green and Clean 

University) อ ย า ง

ยั่งยืน 

ก ล ยุ ท ธ ที่  4  พั ฒ น า

โครงสรางพื้ น ฐาน และ

ระบบเพ่ือรองรับสูการเปน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย สี เขี ย ว

( Green and Clean 

University)  โ ด ย ก า ร มี

สวนรวม  

6.  ผลการจัดอันดบัเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  

 

6. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสูการเปนมหาวิทยาลัยสี

เขียว 

1. โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสูการเปนมหาวิทยาลัยสี

เขียวโดยการมีสวนรวม 

2. โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

4 . ม ห า วิ ท ย าลั ย   

รา ช ภั ฏ ได รั บ ก าร

ยอมรับ ระดับช าติ

และนานาชาติดาน

กลยุทธ ท่ี 5 เพ่ิมบทบาท

การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ

ทองถ่ินโดยใหความสําคัญ

กับ การบู รณ าการการ

7. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับ

รางวัลในระดับชาติ/ นานาชาต ิ

8. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรู

ตาง ๆ ที่ เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวน

9 . โค รงการสื่ อ ส ารเพ่ื อ การส ร า งภ าพ ลั กษ ณ ที่ ดี ขอ ง

มหาวิทยาลัย 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

ก า ร เ ป น

สถาบั นการศึ กษ า

เพื่ อทองถิ่นที่ สราง

ความมั่ น ค งให กั บ

ประเทศ 

 

เรี ย น ก ารส อน กั บ ก าร

พัฒนาทองถิ่น และการ

สร างผลประโยชน จ าก

ทรัพยสินทางปญญา 

ก ล ยุ ท ธ ที่  6  ส ร า ง

เครือขายความรวมมือกับ

อ ง ค ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ

เสริมสรางประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปน

รูปธรรม 

9 .  ผ ล ก ารสํ าร วจ ก าร รั บ รู ข า วส าร  แล ะ

ภาพลักษณ(เชน นโยบาย/แผนพัฒนาตาง ๆ ที่

สําคัญระดับชาติ/จังหวัด/องคกร) ของบุคลากร

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

5 . ม ห า วิ ท ย าลั ย   

ร า ช ภั ฏ มี ร ะ บ บ

บ ริ ห า ร ที่ มี

ป ระสิทธิภ าพและ

คลองตัว มุงเนนการ

สรางธรรมาภิ บาล 

ค ว าม พ ร อ ม แ ล ะ

กลยุท ธ ท่ี  7  ป รับปรุง /

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

โดยเฉพาะดานโครงสราง

พ้ืนฐาน และฐานขอมูล

งบประมาณ และบุคลากร

ให ทั น ส มั ย  ร วด เร็ ว  มี

ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  โป ร งใส 

10.  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

11.  จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการ

ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

12.  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูในระดับสูงหรือ

10.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความ

เปนเลิศ 

11.  โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจเชิงพ้ืนที่บริการในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตาม

บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI โครงการหลัก 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ป รั บ ตั ว อ ย า ง มี

ประสิทธิภ าพและ

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล กั บ

สถานะมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ 

และมีธรรมาภิบาล 

 

สูงมาก 

13.  จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกร

ภายในและตางประเทศ 

14.  มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธ

เพ่ือขยายเครือขายและปรับปรุงฐานขอมูลอยาง

สม่ําเสมอ 
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ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดทําแผนที่กลยุทธ (Balanced Scorecard and Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-2579 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

--------------------------------- 

 

 

ปรัชญา 

 

“คุณธรรมนําความรู ค้ําชูสังคม ”  

 

 

วิสัยทัศน 

 

“ภายในป 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดานอาหาร การทองเที่ยว และสรางสรรคองคความรูดวย

ศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 

 

พันธกิจ 

 

1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนํา

ความรู เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันตอทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต         

โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 

2. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

3. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม มุงเนนการบูรณาการเพ่ือประโยชนในการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศอยางแทจริงเปนรูปธรรม แกปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

4. นอมนําแนวพระราชดําริเพื่อถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ทองถิ่นและใหบริการวิชาการ โดยรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

สังคม ประเทศชาต ิและเผยแพรสูสากล 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรวมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลดวยการนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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คานิยมองคกร 

  

“ทํางานเชิงรุก  สรางประโยชนสุขที่เปนธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจเปนหนึ่งเดียว” 

(PBRU  : Proactive  Benefit  Responsibility  Unity) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  

 

1. การสรางความโดดเดนดานอาหาร และการทองเที่ยว 

2.  การยกระดับคุณภาพบัณฑิต  

3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู

4.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

5.  การพัฒนาทองถ่ิน 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความโดดเดนดานอาหาร และการทองเที่ยว 

เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 
1. กลุม
สาขาวิชาเกษตร 
อาหาร และการ
ทองเท่ียวไดรับ
การยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนในกลุม
สาขาวิชาอาหาร
และการทองเที่ยว 
โดยเนนการปฏิบัติ
รวมกับสถาน
ประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน 

 

1. หลักสูตรนานาชาติ
ดานอาหารและการ
ทองเท่ียวรวมกับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ 

หลักสูตร 
 
 
 
 

- - 1 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรโดยเนน
การปฏิบัติดานอาหารและการ
ทองเท่ียว 
 
 
 

2. รายไดจากหลักสูตร
ระยะสั้นดานอาหารและ
การทองเที่ยวและการ
จําหนายผลิตภัณฑ 

ลานบาท 0.15 0.175 2.0 2.5 3.0 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นดานอาหารและการทองเที่ยว 
 
 

กลยุทธที่ 2 เพ่ิม
ศักยภาพการวิจัย
ดานอาหารและการ
ทองเท่ียวโดยบูรณา
การกับการเรียน
การสอนหรือการ
พัฒนาทองถ่ิน 

3. รอยละงานวิจัยที่
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

รอยละ 50 50 60 
 
 
 
 
 
 

70 80 3. โครงการสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และเผยแพรงานวิจัย
ดานอาหารและการทองเที่ยว 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 
กลยุทธที่ 3 สราง
ชื่อเสียงดานอาหาร
และการทองเที่ยว
ใหไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4. จํานวนบุคลากรและ
นักศึกษาที่ไดรับรางวัล/
การยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติดานอาหาร
และการทองเที่ยวหรือที่
เก่ียวของ 

คน 
 
 
 
 

 

5 10 15 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

4. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
และวิชาชีพดานอาหารและการ
ทองเท่ียวระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

5. จํานวนมาตรฐานเปนที่
ยอมรับดานอาหารและ
การทองเที่ยวหรือที่
เก่ียวของ 

 

มาตรฐาน 
 

- - 1 2 
 

3 
 

5. โครงการจัดตั้งศนูยความเปน
เลิศดานอาหารและการทองเที่ยว 
6. โครงการยกระดับมาตรฐาน
อาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 
7. โครงการสื่อสารเพ่ือการสราง 
PBRU Food and Tourism 
Branding 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย
นับ 

60 61 62 63 64 โครงการหลัก 

1. บัณฑิตมี
คุณภาพพรอม
ทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธที่ 1 
ยกระดับ
คุณภาพ
หลักสูตรใหได
มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ.2558) 
และเกณฑ
มาตรฐานที่
เก่ียวของ 

1. รอยละของ

หลักสูตรที่ไดรับ

รองมาตรฐาน

หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

 

รอย
ละ 

70 75 80 85 90 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรใหไดมาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 

กลยุทธที่ 2 
ยกระดับ
สมรรถนะ
อาจารยใหมี
ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2. รอยละของ
อาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการตอ
จํานวนอาจารย
ประจํา 
3. รอยละของ
อาจารยที่มี

รอย
ละ 
 
 

รอย
ละ 

- 
 
 
- 

30 
 
 

40 
 

40 
 
 

50 

50 
 
 

60 

60 
 
 

70 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของ 
อาจารยและบุคลากร 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย
นับ 

60 61 62 63 64 โครงการหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกตอ
อาจารยประจํา 

กลยุทธที่ 3 
ยกระดับ
คุณภาพและ
สมรรถนะ
บัณฑิตใหพรอม
ทํางานดวย
วิชาการ วิชาชีพ 
และอัตลักษณ 

 

4. รอยละของ
บัณฑิตที่มี
สมรรถนะเปนที่
พึงพอใจของ
สถาน
ประกอบการ 
ระดับ 3.51 
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 
5. รอยละ
ความสามารถ
ดานการใช
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของ
ผูสําเร็จ

รอย
ละ 
 
 
 
 

รอย
ละ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

80 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

65 
 
 

90 
 
 
 
 

70 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหพรอมทํางานดวยวิชาการ วิชาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. โครงการพัฒนาอัตลักษณและคณุลกัษณะที่พึงประสงค 
6. โครงการบมเพาะบัณฑิตใหมทักษะผูประกอบการรุนใหม (Startup) 
7. โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 
8. โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศของนักศึกษา 
9. โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาดวยศาสตรพระราชา 
10. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและเครือขาย 
11. โครงการปฏิรูปสื่อการเรียนรูออนไลน 
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะฝมือแรงงานดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย
นับ 

60 61 62 63 64 โครงการหลัก 

การศกึษาระดับ
ปริญญาตรีเม่ือ
ทดสอบตาม
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
สูงข้ึน 
6. รอยละการ
ไดงานทํา/
ประกอบอาชีพ
อิสระของ
ผูสําเร็จ
การศกึษา
ภายใน 1 ป 
เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย

นับ 

60 61 62 63 64 โครงการ

หลัก 

1. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

กลยุทธที่ 1 

ยกระดับ

คุณภาพและ

สมรรถนะ

บัณฑิตครูให

พรอม

ทํางานดวย

วิชาการ 

วิชาชีพและ

ทักษะใน

ศตวรรษที่ 

21 

 

1. รอยละของบัณฑิตครูที่สอบผานมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
2. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร (ผานเกณฑมาตรฐานทางความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 450) ไมนอยกวารอยละ 20 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

80 
 
 
- 

85 
 
 
- 

90 
 
 

20 

95 
 
 

30 

100 
 
 

40 

1. โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร
ครุศาสตร
บัณฑิตใหได
มาตรฐาน
ทางวิชาชีพ 
2. โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
บัณฑิตครูให
พรอมทํางาน
ดวยวิชาการ 
วิชาชีพและ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย

นับ 

60 61 62 63 64 โครงการ

หลัก 

21 
3. โครงการ
พัฒนา
ความรูทักษะ
ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 
๒๑ สําหรับ
นักศึกษาครู
ใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
 

กลยุทธที่ 2 

ยกระดับ

สมรรถนะ

อาจารยครุ

ศาสตรใหมี

ความ

3. รอยละของอาจารยที่เปนตนแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับ 

รอยละ - - 40 50 60 4. โครงการ
พัฒนา
อาจารยเปน
อาจารย
ตนแบบดาน
การศกึษา 
5. โครงการ
พัฒนา
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย

นับ 

60 61 62 63 64 โครงการ

หลัก 

เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง

วิชาชีพ 

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการ

สอนเนนการ

เรียนรูจาก

การปฏิบัติ

จริงรวมกับ

โรงเรียน 

กลยุทธที่ 3 

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการ

สอนเนนการ

กระบวนการ
เรียนการ
สอนเนนการ
เรียนรูจาก
การปฏิบัติ
จริงรวมกับ
โรงเรียน
เครือขายใน
ทองถิ่น 
6. โครงการ
ศูนยพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาใน
ทองถิ่นโดย
ใชโรงเรียน
เปนฐาน 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย

นับ 

60 61 62 63 64 โครงการ

หลัก 

เรียนรูจาก

การปฏิบัติ

จริงรวมกับ

โรงเรียน 

กลยุทธที่ 4 

ยกระดับ

การพัฒนา

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษาใหมี

ความ

เชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กลยุทธที่ 5 

พัฒนา

4. จํานวนโรงเรียนในทองถ่ินที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของ

โรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน 

โรงเรีย
น 

2 4 6 8 10 7. โครงการ
พัฒนา
โรงเรียน
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย

นับ 

60 61 62 63 64 โครงการ

หลัก 

โรงเรียน

สาธิตใหเปน

ศูนยฝก

ปฏิบัติการ

และการวิจัย

เปนตนแบบ

ใหกับ

โรงเรียนใน

ทองถิ่น 

สาธิตใหเปน
ศูนยฝก
ปฏิบัติการ
และการวิจัย
เปนตนแบบ
ใหกับ
โรงเรียนใน
ทองถิ่น 
 

กลยุทธที่ 6 

พัฒนา

นวัตกรรม

การวิจัยการ

เรียนการ

สอนและ

ระบบ

ฐานขอมูล

5. ผลงานวิจัยทางการเรียนการสอนที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและ

พัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 

เรื่อง 2 4 6 8 10 8. โครงการ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
สนับสนุน
การผลิตและ
พัฒนาครู 
9. โครงการ
พัฒนา
งานวิจัยเพ่ือ
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวย

นับ 

60 61 62 63 64 โครงการ

หลัก 

สนับสนุน

เครือขายใน

ทองถิ่น 

พัฒนาการ
เรียนการ
สอน 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 

1. ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ไดรับการ
ยอมรับในระดับ
สากล 

กลยุทธที่ 1 
สนับสนุนและ
บริหารจัดการ
งานวิจัย และ
พัฒนากลไกการ
สรางสรรคองค
ความรูและ
นวัตกรรมเพ่ือเปน
ตนแบบ 

1. จํานวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่นําไปใชเพ่ือ
เปนตนแบบหรือใช
ประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่น สังคม และ
ประเทศ 

จํานวน 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

1. โครงการพัฒนางานวิจัย 
สรางสรรคองคความรู และ
นวัตกรรม เพ่ือเปนตนแบบหรือ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นตามศาสตร
พระราชา 

2. ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัย 

ระดับ 3 

 

3 

 

3 

 

3 3 

 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
งานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถ
สมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

กลยุทธที่ 2 สราง
และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 
บุคลากร เครือขาย
และหนวยวิจัยใน
ทุกระดับ 

2. รอยละโครงการวิจัย / 
ชุดโครงการวิจัยที่ไดรับ
การสนับสนุนจากแหลง
ทุนภายนอก 

รอยละ 10 10 10 15 20 3. โครงการพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะ
ทางและแสวงหาแหลงทุนจาก
ภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 

 กลยุทธท่ี 3 
สงเสริมกลไกและ
บริหารจัดการ
ผลงานวิจัย องค
ความรูและ
นวัตกรรมและใหมี
การนําไปใช
ประโยชนและ
สื่อสารสังคม 

3. จํานวนผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

เรื่อง 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคใหไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4. จํานวนผลงาน/
นวัตกรรม จากการวิจัย 
หรืองานสรางสรรคที่สราง
มูลคาเพ่ิม (Value 
Creation ) สูเชิงพาณิชย/ 
อุตสาหกรรมหรือ
เศรษฐกิจสรางสรรค 

ชิ้น 

 

 

 

3 3 4 5 6 

 

 

5. โครงการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
(Value Creation) สูเชิงพาณิชย / 
อุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
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เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 

5. รอยละของผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค ที่
เผยแพร ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา 

6. จํานวนของบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน Refereed  
journal หรือในฐานขอมูล
ระดับ ชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

รอยละ 

 

 

 

 

เรื่อง 

30 

 

 

 

 

5 

30 

 

 

 

 

5 

30 

 

 

 

 

5 

35 

 

 

 

 

5 

40 

 

 

 

 

6 

 

6. โครงการขับเคลื่อนการเผยแพร
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาทองถิ่น 

เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 
1. นอมนํา
ศาสตร
พระราชา
พัฒนาชุมชน
ตนแบบ 

กลยุทธที่ 1 บูรณา
การพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาและแกไข
ปญหาของทองถ่ิน
ในดานสังคม 
เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และ
ศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนโครงการท่ี
บูรณาการพันธกิจ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
และการศึกษา 

โครงการ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุนการบูรณา
การพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 

2. จํานวนองคกรภาครัฐ 
เอกชน ชมุชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 

หนวย/
ชุมชน 

 

- 
 

 

- 
 

 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนโดยใชศาสตรพระราชา 

3. รอยละรายไดที่เพิ่มข้ึน
ของประชาชน
กลุมเปาหมายที่เขารวม
โครงการ 

รอยละ 
 

- 
 

 
 

- 
 
 

 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระดับรายไดชุมชนฐานราก 
 

4. จํานวนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน/ ผูประกอบการใหม
ในชุมชน 

 
 

กลุม 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

4. โครงการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน/ผูประกอบการใหม 
5. โครงการสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจ
สรางสรรค 
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5. จํานวนชุมชนตนแบบ
ที่นําศาสตรพระราชาสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ชุมชน 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

6. โครงการสรางชุมชนตนแบบ 

6. จํานวนเทคโนโลยีที่
สามารถตอบสนองการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ชิ้น 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

2 
 
 

2 
 

2 
 

7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

7. จํานวนฐานขอมูลกลาง
ของชุมชน 

ฐาน 
 

- 
 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8. โครงการรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานชุมชนของพ้ืนท่ีบริการ 
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจใน 

8. รายไดของประชาชนที่
เขารวมโครงการเพ่ิมข้ึนไม
นอยกวารอยละ 15 ตอป 

รอยละ 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

15 
 
 

20 
 

25 
 

9. การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามศาสตรพระราชาในกลุม มรภ. 
เขตภูมิภาคตะวันตก 

9. จํานวนผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา
มูลคา 5 ผลิตภัณฑ : 1
จังหวัด  

ชิ้น 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

10. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ
ชุมชน 

10. จํานวนชุมชนที่นํา
โครงการพระราชดําริไป
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 10 ตําบล : 

คน - - 2,000 2,000 2,000 11. โครงการ สงเสริม ความรัก
ความสามัคคี ความเปนระเบียบ
วินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง
และผูอ่ืน  
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จังหวัด และ 100 คน : 
ตําบล  

 

11. นักเรียนระดับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ชวง
ชั้นที่ 1) ที่เขารวม
โครงการสามารถอานออก
เขียนไดตามเกณฑเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 85 เปนจํานวน 
20 โรงเรียน : จังหวัด 

รอยละ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

85 
 
 
 

12. โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูดานการอานการเขียน
และการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12. จํานวนระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหารงานดานการพัฒนา
ทองถิ่น 

ฐาน 
 
 
 
 
 

- - 
 

2 
 
 
 
 
 

2 2  



 

      ยุทธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 67 

ยุทธศาสตรที่ 6 : การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร 

เปาหมาย กลยุทธ KPI หนวยนับ 60 61 62 63 64 โครงการหลัก 
1. ระบบ
บริหารจัดการที่
คลองตัวและมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา
ผูนํารุนสูรุนเพ่ือ
ขับเคลื่อนเปาหมาย
องคกร 

1. รอยละของผูบริหารที่
ไดรับการพัฒนา 
 

รอยละ 30 40 50 60 70 1. โครงการพัฒนาผูบริหาร
มืออาชีพ 
 
 

กลยุทธที่ 2 
สงเสริม
ความกาวหนาใน
สายวิชาชีพของ
บุคลากร 

2. รอยละของผูผานการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
3. รอยละของบุคลากรที่
ผานการประเมินตาม
เกณฑ 
4. บุคลากรไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานทั้ง
ภายและภายนอก 

รอยละ 
 

รอยละ 
 
 

คน 

50 
 

50 
 
 

1 
 

60 
 

50 
 
 

2 
 

70 
 

70 
 
 

3 

80 
 

80 
 
 

4 

90 
 

90 
 
 

5 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธที่ 3 พัฒนา
สูมหาวิทยาลัยสี
เขียว 

5. ไดรับการจัดอันดับเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 
10 ของประเทศไทย 

อันดับ - - 8/10 5/10 3/10 3. โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว  
 

กลยุทธที่ 4 พัฒนา
สูสถาบันแหงการ
เรียนรู 

6. จํานวนองคความรู และ
นวัตกรรมที่นําไปใช
ประโยชน 

ชิ้น 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศกึษาและการจัดการ
ความรู 
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 7. มหาวิทยาลัย คณะ 

สํานัก สถาบัน สาขาวิชา 
ที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดี 

 

หนวย 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 
 

กลยุทธที่ 5 พัฒนา
กระบวนการสื่อสาร
และการสราง
ภาพลักษณที่ดี 

8. ระดับการยอมรับของ
บุคลากรภายในและ
ภายนอกตอภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ   4 4 4.5 5. โครงการพัฒนา
ภาพลักษณที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธที่ 6 พัฒนา
สูมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

9. ระดับความพรอมใช
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 
10. ระดับความรอบรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
นักศึกษาและบุคลากร 
11. ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการผานระบบ
ดิจิทัล 

 
 
 
 

ระดับ 

 

ระดับ 

ระดับ 

  4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

6. โครงการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 กลยุทธที่ 7 

ปรับปรุง / พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส และมีธรร
มาภิบาล กับสถานะ
มหาวิทยาลัยใน
กํากับ 

12. ระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

ระดับ   4 4 4 7. โครงการการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 
8. โครงการขับเคลื่อน
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พ้ืนที่บริการ ในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินตามศาสตร
พระราชาในกลุม มรภ. เขต
ภูมิภาคตะวันตก 
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ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงเหตุและผล และจัดทําแผนที่กลยุทธ (Balanced Scorecard and Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 
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 ส่วนที่ 3 
การนํายทุธศาสตรส์ ู่การปฏิบตัิ และการประเมินผล 

 
แนวทางในการนํายทุธศาสตรก์ลยทุธไ์ปสู่การปฏิบตัิ  

 
การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปสู่ความเป็นเลิศจะเกิด 

ผลสมัฤทธิใ์นทางปฏบิตัไิดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยกลไกการดาํเนินงานหลายสว่นดว้ยกนั การสรา้ง
การยอมรบัและมสีว่นรว่มของบุคลากรทุกระดบัในองคก์รเป็นสิง่ทีค่วรใหค้วามสาํคญั  เพราะจะ
เป็นกลไกในการร่วมกนัขบัเคลื่อนนําแนวทางการพฒันาของมหาวทิยาลยัไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็น
รปูธรรม ร่วมกบัการวางแผนพฒันากําลงัคนใหเ้พยีบพรอ้มดว้ยสมรรถนะตามความรบัผดิชอบ 
การวางระบบการจดัสรรทรพัยากร การบรหิารความเสีย่งของยุทธศาสตร ์ ตลอดจนการพฒันา
ระบบตดิตามประเมนิผลใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  โดยมแีนวทางหลกั ดงัน้ี 
 
การนํายทุธศาสตรส์ ู่การปฏิบตัิ 

 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จดัอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ

รว่มกนัเกี่ยวกบัยุทธศาสตร ์และกลวธินํีาแผนลงสู่ระดบัหน่วยงาน และบุคคล  เพื่อใหบุ้คลากร
ทุกระดบัไดร้บัทราบและเกดิทกัษะในการนําไปปฏบิตั ิ  

2. พฒันาการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อประชาสมัพนัธ์ยุทธศาสตรใ์ห้บุคลากรได้รบั
ทราบโดยทัว่กนัดว้ยรปูแบบทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์ สือ่แผน่พบั เป็นตน้ 

3. เสรมิสรา้งสมรรถนะของบุคลากร จดัทํายุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบั
การดาํเนินงานตามยทุธศาสตร ์ และการจดัหาทรพัยากรสนบัสนุนการพฒันา 

4. บรหิารจดัการความรูเ้พือ่เสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์รว่มกนั 
5. พฒันาระบบบรหิารความเสี่ยงเชงิยุทธศาสตร์  เพื่อพฒันา ปรบัปรุง แก้ไข การ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล โดยแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร ์เพื่อร่วมกนัวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งที่ทําให้การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรเ์กดิความล่าช้า  
พรอ้มทัง้กาํหนดแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุ   

6. จัดทําแผนพัฒนมหาวิทยาลัยระยะปานกลาง ช่วงละ 5 ปี พร้อมทัง้กําหนด
ยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นในแต่ละช่วง และเป้าหมายสุดท้ายของแผนระยะปานกลางที่เป็น
รูปธรรมเพื่อให้สามารถวดัผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเทยีบกบัเป้าหมายสุดท้ายของแผน
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ระยะยาว 20 ปี โดยในชว่งที ่1 ระหวา่งปี พ.ศ. 2560 – 2564  ชว่งที ่2 ระหว่างปี 2565 – 2569 
ชว่งที ่3 ระหวา่งปี 2570 – 2574 และชว่งที ่4 ระหวา่งปี 2575 – 2579 

7. จดัทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปี ให้สอดคล้องกบัรายได้ของมหาวทิยาลยั และ
กาํหนดจุดเน้นในแต่ละปีใหช้ดัเจน 
 
การติดตามประเมินผล   

 
จากการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัริะดบัหน่วยงาน ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของ

บุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กร และการสนับสนุนทรพัยากรที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตาม
วสิยัทศัน์และเป้าประสงค์ การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข  
และปรบัแผนใหเ้หมาะสม เป็นกลไกสําคญัที่จะผลกัดนัการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรภ์ายใต้แผน  
กลยทุธอ์กีวธิหีน่ึง  ประกอบกบัปัจจุบนัรฐับาลไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการพฒันาระบบราชการ โดย
นําเกณฑก์ารประเมนิมาใชเ้ป็นแนวทางในการยกระดบัการบรหิารงานภาครฐั พรอ้มกบัตรวจวดั
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลการดําเนินงานของหน่วยงานในกํากบั เช่น สาํนักงบประมาณ : แบบ
สงป. 301-302 และ PART สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สภาพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ: การประเมนิความคุม้คา่การปฏบิตังิานภาครฐั  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีได้พฒันาแนวทางการติดตามประเมนิผลให้เป็นระบบ 
ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมนิผลของประเทศ ดงัน้ี 

1. ติดตามกํากบัการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทัง้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
ไดแ้ก่ 

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
หน่วยงานระดบัคณะและสาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

1.2 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้เพื่อเพิม่ความเขม้แขง็
ทางวชิาการ โดยสถาบนัวจิยัและสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม และหน่วยงานระดบัคณะ 

1.3 ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคม ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม และหน่วยงานระดบัคณะ 

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างหลักการบรหิารจดัการที่ดี โดยทุก
หน่วยงาน 
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2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทัง้ 3 มิติ คือ        
Function : คํารบัรองการปฏิบตัิราชการ และการจดัสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ  
Policy : นโยบายรฐับาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
Area : การดําเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอื่น ๆ อาทเิช่น ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  

3. พฒันาระบบการจดัการข้อมูลสารสนเทศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีเพื่อ
รวบรวมตวัชีว้ดัทีส่าํคญัสาํหรบัเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจดาํเนินงานของผูบ้รหิาร 
 
การควบคมุคณุภาพ 

 
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะถูกควบคุมโดยกลไกระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั ดัชนีตัวชี้วดัความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรจ์งึเป็นดชันีตวัชี้วดัที่มหาวทิยาลยัพฒันาขึน้เพื่อควบคุมคุณภาพภายใน และเป็น
ตวัชีว้ดัทีด่ําเนินการตามระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอกและคํารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการ  และเพื่อใหร้ะบบการตดิตามประเมนิผลภายในของมหาวทิยาลยัมคีวามเป็นเอกภาพ 
จงึไดม้แีต่งตัง้คณะกรรมการตรวจตดิตาม ประเมนิผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั ทาํหน้าที่
ในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัไปพรอ้ม ๆ กบั
การตรวจประกนัคุณภาพในทุกปี 
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