รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ก

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเพชรบุ รี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-25๕7) ครั้งที่ 1 ตามคําสั่ งที่ 014/2555 ลงวั นที่ 17
กันยายน พ.ศ. 2555 และคําสั่งที่ 003/2557 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 มีหน้าที่ทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ปรับปรุงแนวทางการนําแผนสู่
การปฏิบัติ และทบทวนแนวทางการติดตามแผนนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ทบทวนแผนฉบับเดิม (พ.ศ.
2553-2557) มาเป็นฉบับปี พ.ศ. 2557-2561 และต่อมาได้มีการทบทวนในระยะที่ 2 โดยทบทวน
จากฉบับปี พ.ศ. 2557-2561 มาเป็นแผนฉบับปี พ.ศ. 2558-2562 โดยคณะกรรมการได้มีการประชุม
ทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน พิจารณากรอบการดําเนินงานคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ พิจารณาขอบเขตของการทบทวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดรูปแบบของแผนกลยุทธ์ รับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ รั บ บริ ก าร (Customers) คู่ ค วามร่ ว มมื อ (Cooperation Partners) ผู้ ส่ ง มอบ
(Suppliers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มาจาก
การส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดด
เด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว” มีเป้าหมาย จะเป็น 1 ใน 5 ของประเทศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
ซึ่งคณะกรรมการได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และมหาวิทยาลัยได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 27 และ 30
มกราคม 2558 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) และมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
ผลของการดํ าเนิ น งานครั้งนี้ คณะกรรมการได้ เ รียนรู้ก ารจัดทําแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น มี คู่ มื อ การเขี ย นคู่ มื อ ด้ า นวิ ช าการ และคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านกระบวนการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในโอกาสต่อไป
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คํานํา
รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งได้จัดทําโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ ที่ได้รวมพลัง
ร่วมกันระดมความคิดกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในระยะ 5 ปี ภายใต้กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได้มีการ
พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัตร ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากกระแส
โลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลก ผลกระทบ วิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร
การก้ า วสู่ ก ารเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นในปี 2558 การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น บนฐานของการพั ฒ นา
ความสามารถทางด้ านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยุทธศาสตร์นี้จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยพลังและ
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานร่วมกันบริหารจัดการและแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องต่อไป
การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และสําเร็จลง
ได้ด้วยดี คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณหน่วยงานภายในต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในช่วง 5 ปี ข้างหน้าต่อไป
ในนามของคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนงานสําเร็จตามเป้าหมายทุกประการ

คณะกรรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
มีนาคม 2558
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ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
แผนยุทธศาสตร์ เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) ซึ่งถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ
องค์ ก ร อั น เป็ น ผลผลิ ต ทางความคิ ด ร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ ทํ า งานร่ ว มกั น หรื อ จะทํ า งานร่ ว มกั น
โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นความเห็นพ้องต้องกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ม หาวิ ท ยาลั ย ประสงค์ จ ะไปให้ถึง และแปลงออกมาเป็ นวัต ถุป ระสงค์ (Objective) ที่ เป็ น
รูปธรรม ที่สามารถวัดได้้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจําปี
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อนํามหาวิทยาลัยสู่
ความสําเร็จโดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานดังนี้
1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) ครั้งที่ 1
2. เพื่อถอดบทเรียนจากการดําเนินงานของคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) ครั้งที่ 1 อันจะเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ในกลุ่ม เดียวกั น และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการจั ดทํ าแผนยุท ธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป
คณะกรรมการฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 2557) ซึ่งมีการทบทวนแผนมาตามลําดับ และแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558 – 2562) (ฉบับปัจจุบัน) ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการทบทวนเพื่อการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
กลวิ ธี และการปฏิ บั ติ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตรา 7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths)
และจุดอ่อน (Weaknesses) ที่มีอยู่ ของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่
ชื่อเสียง ความเก่าแก่และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ หรือปรัชญาและคุณค่าของมหาวิทยาลัย ความสามารถใน
การระดมทุน ความคล่องตัวในการดําเนินงาน สินทรัพย์ที่มั่นคง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
เทคโนโลยี ความสามารถในการขยายภารกิจ การวิจัยและพัฒนา ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยผู้บริหาร บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในเรื่องของโอกาส (ความ
ได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ ) และสิ่ ง คุ ก คาม (ความท้ า ทายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ) ต่ า ง ๆ จะช่ ว ยให้ ส ามารถกํ า หนด
วัตถุประสงค์ในการวางแผนยุทธศาสตร์ได้ และสิ่งสําคัญรองลงมา คือการติดตามประเมินผลงานในแต่ละปี
ซึ่งต้องมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Rolling plan) ร่วมด้วย การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนทําให้มีการ
แข่งขันกันมากมายและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

๒
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีความสําคัญและจําเป็น
อย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการและความต้องการในการพัฒนาของประเทศ โดยให้แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรซึ่งได้กําหนดกลยุทธ์ (Strategy) และนําทฤษฎีและแนวคิดทางวิชาการที่เหมาะสมมาประยุกต์
ผสมผสานกับวิสัยทัศน์ (Vision) มีข้อมูลที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Policy) รวมทั้งมีการนําแผนไปปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะบ่งชี้ถึงความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2
วิธีการดําเนินงาน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ครั้งที่ 1 คณะกรรมการฯ ได้มีการดําเนินงานดังนี้
2.1 การประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ดําเนินการประชุมเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว โดยมีการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
ระยะที่ 2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
คณะกรรมการได้เริ่มประชุมครั้งแรก เพื่อกําหนดการปฏิบัติงาน คือ ครั้งที่ 1/2555 วัน
อังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ จนถึงปัจจุบันรวม
ทั้งหมด 12 ครั้ง ในเวลา 3 ปี มีสาระสรุปได้ดังนี้
ระยะที่ 1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
ครั้งที่
วันที/่ เวลา
1/55(1) 2 ต.ค. 2555
(16 คน) เวลา 9.00 น.
2/55(2) 29 พ.ย. 2555
(14 คน) เวลา 9.00 น.

3/55(3) 28 ธ.ค. 2555
(12 คน) เวลา 10.00 น.

1/56(4) 1 มี.ค. 2556
(12 คน) เวลา 13.30 น.

สาระสําคัญของการประชุม
กําหนดกรอบแนวคิดกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ : มิติการวัดความสําเร็จของแผน
กลยุทธ์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
- แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Improvement
Plan)
- การทบทวนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- การทบทวนและกําหนดนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
- ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2555-2557) ครั้งที่ 1
- เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ปีการศึกษา 2554
- ให้ข้อเสนอแนะการกําหนดเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เพื่อการปรับปรุง
- พิจารณาข้อสังเกตของสภามหาวิทยาลัย
(1) อัตลักษณ์ “ตรงต่อเวลา แคบเกินไป
ปรับปรุงเป็นมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่
คุณธรรม”

ผลการดําเนินการ
ได้กรอบการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและ
มหาวิทยาลัย
ไ ด้ เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ อั ต
ลั กษณ์ และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย

- สังเคราะห์ข้อมูล สํารวจ
ความคาดหวังของ
บุคลากร นักศึกษา
คณะกรรมการภายใน
และคู่ความร่วมมือ
- ปรับปรุงเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ตาม
ข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย

๔
ครั้งที่

วันที/่ เวลา

2/56(5) 26 พ.ย. 2556
(13 คน) เวลา 13.30 น.

3/56(6) 16 ธ.ค. 2556
(14 คน) เวลา 13.00 น.

1/57(7) 14 ม.ค. 2557
(9 คน) เวลา 9.30 น.

สาระสําคัญของการประชุม
ผลการดําเนินการ
(2) เห็นด้วยกับอัตลักษณ์ “มหาวิทยาลัย
แห่งการท่องเที่ยวและอาหาร”
(3) ให้มีพันธกิจ ชี้แนะชี้นําสังคม
(4) ควรมีการประเมินผลแผนว่ามีความ
สําเร็จหรือไม่
สรุปที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาฯ
- ได้ร่างแผนยุทธศาสตร์
- พิจารณากรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย
พัฒนามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2562)
2558-2562)
- กําหนดแผนใหม่โดยนําแผนฉบับเดิมมา
ทบทวนดึงแต่นโยบายสภาด้านผลิต
บัณฑิต ควรมุ่งพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ งานวิจัย ควรมี
ระบบสนับสนุนงานวิจัย
- มอบฝ่ายเลขานุการจัดทําปฏิทินงาน
ร่าง แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย - ได้รูปแบบในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2558มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
2562)
(พ.ศ. 2558-2562)
- กําหนดรูปแบบในการจัดทําแผนฯ
1. แนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ์
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก
3. การจัดวางทิศของมหาวิทยาลัย
4. การกําหนดกลยุทธ์
5. ประเภทของกลยุทธ์
6. การนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
7. การติดตามและการเรียนรู้
- ได้รูปแบบของแผน
- กําหนดรูปแบบของแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
- ปก
- คํานํา
- บทสรุปผู้บริหาร
- บทที่ 1 บทนํา
- บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก

๕
ครั้งที่

วันที/่ เวลา

สาระสําคัญของการประชุม
ผลการดําเนินการ
- บทที่ 3 การวางทิศทางของมหาวิทยาลัย
- บทที่ 4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- บทที่ 5 การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
- บทที่ 6 การติดตามการประเมินและการ
เรียนรู้
- บทที่ 7 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
- ภาคผนวก
2/57(8) 28 เม.ย. 2557 - พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และ - ได้รูปแบบแผน
(13 คน) เวลา 9.30 น.
ให้เลขานุการไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์พัฒนาที่
เหมาะสม
- ได้คู่มือการจัดทําแผน
3/57(9) 21 ก.ค. 2557 - การจัดทําคู่มือจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์พัฒนา
เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แบ่งเป็น 4
มหาวิทยาลัยฯ สําหรับ
บท คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 ขั้นตอน
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
และกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เครื่องมือในการจัดทํา
บทที่ 3 ขั้นตอนมาตรฐานในการจัดทํา
แผนฯ
แผนยุทธศาสตร์ บทที่ 4 แบบฟอร์ม
ระยะที่ 2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2563)
ครั้งที่
วันที/่ เวลา
สาระสําคัญของการประชุม
ผลการดําเนินการ
- ได้กรอบการดําเนินงาน
4/57(10) 3 ธ.ค. 2557 - พิจารณากรอบการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ
(10 คน) เวลา 13.30 น. คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2553-2557) กําหนดไว้ดังนี้
1) วันพุธที่ 3 ธ.ค. 2557 ประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25532557) เพื่อกําหนดแนวทางการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
2) วันที่ 6-13 ธ.ค. 2557 กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานด้าน
บริหารและแผนยุทธศาสตร์ที่
ประเทศออสเตรเลีย (Council
Board’s Education Visit Sydney

๖
ครั้งที่

วันที/่ เวลา

สาระสําคัญของการประชุม
and Perth, Australia December
6-13, 2014)
- University of technology,
Sydney
- University of Western Sydney
- Edith Cowan University
3) 15 ธ.ค. 2557 เสนอกรอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
- SWOT analysis + TOWS Matrix
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก
- ผลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2557
- เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ของ สกอ.
- แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่
ความเป็นเลิศ
- ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
4) 22 ธ.ค. 2557 ประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562)
5) 23 ธ.ค. 2557 – 11 ม.ค. 2558
คณะทํางานปรับแก้ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริหาร
1/58(11) 15 ม.ค. 2558 1) ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(15 คน)
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25532557) เพื่อพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25582562) ก่อนนําเสนอสภาหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินการ

สภาอนุมัติกรอบ
การปฏิบัติการ

คณะกรรมการให้
ข้อสังเกตการเพิ่มกลยุทธ์
และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

๗
ครั้งที่

วันที/่ เวลา

สาระสําคัญของการประชุม
2) 19 ม.ค. 2558 ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ
3) 27 ม.ค. 2558 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
(อธิการบดีและผู้บริหาร)
4) 30 ม.ค. 2558 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ
สู่ผู้บริหารระดับสูง (รองอธิการบดี
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดูแลงาน
ประกันคุณภาพ)
5) 5 ก.พ. 2558 อธิการบดีถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรทุกระดับ
1/58(12) 13 มี.ค. 2558 พิจารณา (ร่าง) รายงานสรุปผลการ
(12 คน)
ดําเนินงานคณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดําเนินการ
สภาอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และให้ข้อสังเกตในการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติ

คณะกรรมการปรับแก้
ตามมติที่ประชุมและ
นําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ

๘

ภาพการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

๙
2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดของผู้ส่งมอบ (Suppliers) และผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2553-2557) ครั้งที่ 1 ได้ดําเนินการทบทวนแผน ซึ่งผ่านกระบวนการต่าง ๆ มาตามลําดับ เพื่อให้ได้
ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนฯ ที่ ครบถ้วนรอบด้าน จึงประสงค์จะให้มีการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีนักเรียน นักศึกษา สมัคร
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมทั้งผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้
มีส่วนร่วมในการกําหนด ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความโดดเด่นด้าน
อาหารและการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ สมควรจัดให้มีการ
ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารระดมความคิ ด เห็ น ของผู้ ส่ ง มอบและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ทบทวนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นผู้ส่งมอบและใช้บริการผลผลิต
ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจํานวน 40 คน โดยให้ข้อเสนอแนะดังนี้
2.2.1 ด้านการจัดการศึกษา
1) บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จบแล้วมีงานทํา
บัณฑิตสามารถใช้ภาษาได้ดีในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความรู้ใน
เชิงวิชาการ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม การวางตัวที่เหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม
2) คณาจารย์ และบุคลากรต้องมี การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการ
พัฒนาตนเองอย่างชัดเจน
3) เปิดสอนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกั บความต้องการท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นสาขาวิชาการท่องเที่ยว เกษตร อาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิชาชีพครู
4) ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและเพียงพอให้บริการการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
และโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
5) เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือด้านบริการ
วิชาการโรงเรียนในพื้นที่
6) ความพร้ อ มในการเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยมี เ ครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ
2.2.2 ด้านการวิจัย
1) วิ จั ย และสร้ า งนวั ต กรรม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและส่ ง เสริ ม อาชี พ ในท้ อ งถิ่ น
เพิ่มศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์และ
2) ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

๑๐
2.2.3 ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1) เป็นคลังปัญญาและที่พึ่งของท้องถิ่น โดยมีศูนย์บริการทางวิชาการทําหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
2) สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โรงเรียนที่ขาดความพร้อมในพื้นที่ห่างไกลอย่าง
จริงจัง
2.2.4 ด้านการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา ค้ น คว้ า พั ฒ นา และเผยแพร่ องค์ ค วามรู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมพื้นบ้าน (Folk Art Museum)
2) สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.2.5 ด้านการบริหารจัดการ
1) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2) เป็ น เมื อ งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ส ภาพแวดล้ อ มเขี ย วสะอาด (Green and Clean
Campus) และเป็น E-University
3) นํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทุก
ระดับ
4) สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามหลักธรรมาภิบาล
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารระดมความคิดของผูส้ ่งมอบ
(Suppliers) และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

๑๒
2.3 ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลีย 4 แห่ง ได้แก่
University of Technology Sydney (UTS) University of Western Sydney (UWS) University of
Wollongong (UOW) และ Edith Cowan University (ECU) ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2557 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่สากล แสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก (Postdoctoral Research) และประสานความร่วมมือใน
การศึกษาต่อของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก ผลการศึกษาดูงานสรุปได้ดังนี้
2.3.1 กลยุทธ์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพสู่สากล
1) UTS เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกด้านเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายในการสร้างองค์
ความรู้ชั้นสูงด้านอุตสาหกรรมของโลก โดยมีกลยุทธ์สําคัญ ได้แก่ เสริมสร้างและยืนหยัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่ มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ เพิ่ ม คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย และสร้ า งงานวิ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบสู ง สร้ า งขี ด
ความสามารถของอาจารย์และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน
2) UWS เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในมหานครซิดนีย์
ตะวันตก โดยการมีส่วนร่วมด้วยการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีกุญแจสู่ความสําเร็จ คือ สร้างความ
โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการพัฒนาการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมในระดับโลก สร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระดับภูมิภาค และเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กร
3) UOW เป็นผู้นําทางความคิดและการแก้ปัญหาของชุมชนและคู่ความร่วมมือในด้วย
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้วยการวิจัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ร้อยละ 1 ของมหาวิทยาลัยโลก มุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถการเรียนการ
สอนจากการวิจัย มุ่งมั่นในการเสริมสร้างชุมชนทุกภูมิภาคให้แข็งแกร่งและมีความอิสระทางวิชาการ
4) ECU นําเสนอองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จํานวน
21 คน และมีบทบาทหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้บริหาร อนุมัติพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กํากับ
ดูแลตรวจสอบการบริหารจัดการและผลงานของมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายการทํางาน ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบการเงินและบัญชี ตรวจสอบและควบคุมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและ
ควบคุมกิจกรรมทางวิชาการ และอนุมัติการดําเนินการในเชิงพาณิชย์
2.3.๒ การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก และศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก
1) UTS เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมสูงและได้รับจัดลําดับในลําดับต้นของโลก
ยิ น ดี รั บ พิ จ ารณาเค้ า โครงการวิ จั ย (Proposal) สํ า หรั บ การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาเอกของอาจารย์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเสนอและจะส่งต่อให้คณะและอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป โดย
ในเบื้องต้นให้ความสนใจ 2 – 3 เรื่อง ซึ่งจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
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การศึกษาหลังปริญญาเอก เหมาจ่ าย 12,000 $AUS (ประมาณ 336,000 บาท) ต่อคน ใช้เวลาใน
การศึกษา 6 เดือน โดยจะดําเนินการร่วมกันจนงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ส่ ว นการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ซึ่ ง เป็ น การเรี ย นแบบวิ จั ย เป็ น ฐาน
(Research-Based Learning) UTS พร้อมจะให้ความช่วยเหลือกรณีที่อาจารย์มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ํา
กว่าเกณฑ์ โดยจะรับพิจารณาเป็นรายกรณี ๆ ไป ซึ่งอาจจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมในเรื่องที่เป็น
จุดอ่อนของผู้เรียน เช่น การเขียนบทความ การเขียนเชิงวิชาการ ฯลฯ และมีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา
เรียนดีและให้ช่วยงานในมหาวิทยาลัย
2) UWS เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี บ ทบาทที่ เ น้ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ ท้ อ งถิ่ น คล้ า ยกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสาขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษา พยาบาลศาสตร์ และ
เกษตรศาสตร์ มีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงที่จะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยยินดีจะรับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และให้ความช่วยเหลือในเรื่องภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียนใน
ระดับปริญญาเอกและการพัฒนาหลังปริญญาเอก
3) UOW มีจุดเด่นในสาขาวิชาปฐมวัย เคมี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวิทยาเขตในหลาย
ประเทศทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ไม่เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้นําเสนอความต้องการใน
การศึกษาต่อ จึงไม่มีการเจรจาต่อรองในรายละเอียดการศึกษาต่อและการพัฒนาอาจารย์หลังปริญญาเอก
4) ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ
พยาบาลศาสตร์ ยินดีจะทําบันทึกความตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยเร็ว และสามารถรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามที่มหาวิทยาลัยต้องการได้ในหลากหลายสาขาวิชาและเลือก
เรียนได้หลากหลายวิธีการ โดยสามารถจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ยังไม่พร้อมในด้าน
ภาษาอังกฤษ
2.3.3 แนวทางนําผลการศึกษาดูงานสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
1) นําแนวทางการกําหนดกลยุทธ์และการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาดู
งานจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง มาประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้สามารถสร้างจุดเด่นในระดับสากลได้อย่างก้าวกระโดด.
2) ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ให้เกิดการพัฒนาอาจารย์หลัง
ปริญญาเอกโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งดําเนินการวิจัยร่วมกันตามเค้าโครงการวิจัยที่ได้ยื่นให้มหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 แห่ง พิจารณาแล้วและให้ความสนใจที่จะดําเนินการร่วมกัน 2–3 เรื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สาขาอื่น ๆ พัฒนาเค้าโครงการวิจัยเพื่อประสานความร่วมมือในรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง
3) จั ดเตรี ย มอาจารย์ ใ ห้มี ค วามสามารถในการใช้ ภาษาอั ง กฤษเป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ซึ่งแตกต่างกัน และจัดส่งอาจารย์
ที่มีความพร้อมสูงศึกษาในสาขาวิชาที่สอคล้องกับแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย

๑๔
กรณี ที่ อ าจารย์ ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มในด้ า นภาษาอั ง กฤษแต่ เ ป็ น สาขาวิ ช าที่
จําเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน อาจจัดส่งไปศึกษาในหลักสูตรเตรียมปริญญาเอกก่อน ซึ่งบางมหาวิทยาลัย
ได้เสนอจะจัดหลักสูตรให้เป็นพิเศษ
4) ดําเนินการสร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เพิ่มเติม
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่าย และสร้างประสบการณ์ระดับนานาชาติให้นักศึกษาและอาจารย์
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ได้แก่ ความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ความสะอาดของอาคารเรียน
และห้องเรียน ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาให้เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั้ง
4 แห่ง
2.4 ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
2.4.1 ผลการศึกษาดู งานสถาบั นอุดมศึกษาในประเทศ ณ สถาบันบัณฑิตพั ฒนาบริหาร
ศาสตร์ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและ
ผู้แทนคณาจารย์ ในสภามหาวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่
1 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ” ผลการศึกษาดูงานสรุป ดังนี้
1) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ก่อตั้งมาแล้ว 48 ปี เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ที่ ก่อตั้ งขึ้น จากพระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั วฯ ที่ ท รงสนพระทั ย และเล็ง เห็ น
ถึงความจําเป็นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในการบริหารและพัฒนาประเทศ
2) ปรัชญาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ คือ การสร้างปัญญา เพื่อการ
เปลี่ ย นแปลง (Wisdom for Change) ปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนใน 10 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย
มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 44 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาโท จํานวน 30 หลักสูตร และปริญญา
เอก 14 หลักสูตร
3) มีบุคลากรสายวิชาการระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท เท่ากับ
89:11 และมีอัตราตํ าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ :
อาจารย์ เท่ากับ 5: 13: 37: 22 ซึ่งอยู่ในลําดับต้นของสถาบันอุดมศึกษา
4) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มีเป้าหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับ
โลกในปี ค.ศ. 2022 โดยมีแผนในการขับเคลื่อนเป็น 3 ระยะ คราวละ 3 ปี คือ ระยะที่ 1 พ.ศ.2557
– 2559 ระยะที่ 2 พ.ศ.2560 – 2562 และ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์สําคัญ 8 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลให้มีขีดความสามารถสูง
สามารถขับเคลื่อนสถาบันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 2) การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถาบัน
3) พัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

๑๕
4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 5) การ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ 6) การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรงานวิจัย และ
การบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 7) การเสริมสร้างบทบาท
และความรับผิดชอบต่อสังคม และ 8) การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน
5) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่สากล สถาบันใช้มาตรการ 5Qs Project ได้แก่
Q1 Quality manual (โครงการจัดทําคู่มือ บริหารเชิงคุณภาพ ) Q2 Quality Training (โครงการพัฒนา
หน่วยงานคุณภาพ) Q3 Quality Assessor (โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล)
Q4 Quality system (โครงการพัฒนาระบบงานสู่การรับรองมาตรฐานสากล) และ Q5 Quality Award
(โครงการประกวดหน่วยงานคุณภาพสากล)
6) ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจของสถาบันได้รับรอง The Association to Advance
Collegiate Schools of Business ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกและจะพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐาน
ระดับโลกตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ต่อไป
๒.๕ กลยุทธ์การนํา EdPEx ไปสู่การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
1) กํ า หนดนโยบายที่ ชั ด เจนในการนํ า ระบบคุ ณ ภาพมาใช้ เ ป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารการดําเนินงานของสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อมุ่งสู่กระบวนการ
บริ ห ารคุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ 5 ด้ า น ภายใต้ เ กณฑ์ TQA :EdPEx หรื อ THE Malcom Baldrige
National Quality
2) แนวทางการทํางานแบบ Triple Track
3) น โ ย บ า ย ก า ร ทํ า ง า น 6IS (Internal Connection, Innovation, Integrity,
intelligence, internationalization , Information)
2.๖ กลยุทธ์การนํา EdPEx ไปสู่การปฏิบัติ (How to) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1) Policy กําหนดเป็นนโยบายมหาวิทยาลัยให้ทุกคณะนําเอาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้
สําหรับหน่วยงานดําเนินการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
และผลลัพธ์ทตี่ อบสนองต่อวิสัยทัศน์
2) Knowledge (Skill, Experience) กลยุทธ์การให้ความรู้กับบุคลากรทุกระดับ
(ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร)
3) Assessor (Skill, Experience) กลยุทธ์การพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้มคี วาม
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4) Network สร้างเครือข่าย EdPEx ในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติ
5) Promotion การสนับสนุน จูงใจ กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศ

๑๖
2.7 กรอบการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เวลา 13.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2553-2557) (ทีส่ ภาแต่งตั้ง) เพื่อกําหนดแนว
ทางการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 6-13 ธ.ค. 57 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารศึกษาดู
งาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
วันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 57 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอกรอบการทบทวน
เวลา 9.30-12.00 น. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
- ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ผลจากการศึกษาดูงานจากในประเทศและ
ต่างประเทศ(ประเทศออสเตรเลีย)
- ตัวบ่งชี้ใหม่ของการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)
- แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ (อธิการบดีราช
ภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน)
- ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ
วันจันทร์ที่ 22 ธ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาทบทวน
เวลา 13.30-16.30 น. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
วันที่ 23 ธ.ค. 57 – 11 ปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
ม.ค. 58
วันจันทร์ที่ 12 ม.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ นําเสนอแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี
วันพุธที่ 14 ม.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เวลา 13.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2553-2557) (ทีส่ ภาแต่งตั้ง) เพื่อกลั่นกรองและ
กําหนดแนวทางในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
วันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 58 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอแผนยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี

ผู้รบั ผิดชอบ
- คณะกรรมการฯ

- กองนโยบายและแผน

- กองนโยบายและแผน
- กองนโยบายและแผน
- คณะกรรมการฯ
- คณะอนุกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ

๑๗
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
วันอังคารที่ 20 ม.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
09.30-12.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2553-2557) (ทีส่ ภาแต่งตั้ง) ทบทวนและปรับแก้
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 21-23 ม.ค. 58 - ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี และแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อพิจารณาความ
สอดคล้อง
- โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานักงานคณบดี / ผูอ้ ํานวยการ
และนักวิเคราะห์นโยบายฯ
วันอังคารที่ 27 ม.ค. 58 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี เมื่อวันที่ 21-23 ม.ค.
2558 และกําหนดแนวทางการนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
วันอังคารที่ 17 ก.พ. 58 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ
5 ปี ให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็น
ทิศทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายใน
ระยะเวลา 5 ปี
วันอังคารที่ 17 ก.พ. 58 คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

ผู้รบั ผิดชอบ
- คณะกรรมการฯ

- กองนโยบายและแผน

- กองนโยบายและแผน

- คณะกรรมการฯ
- อนุกรรมการฯ
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2.8 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน
รองคณบดี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและคณะ/สํานัก/สถาบัน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ให้ครอบคุลมทุกภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) คณะกรรมการจึงจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อขับเคลื่อนแผน
ไปสู่ผลสําเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป โดยมีผลการประชุมดังนี้
2.8.1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ในวันที่ 27 มกราคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) คณบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา รวม 63 คน โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
มอบนโยบายการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
2) สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานที่มีความ
เชื่ อ มโยงกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดย รองศาสตราจารย์ เ ทื้ อ น ทองแก้ ว
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
3) ชี้แจงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2558-2562) โดยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
4) ชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานระดับคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า (คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย รอง
ศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยและกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
6) มอบหมายคณะ สํานัก สถาบัน ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน สํานัก
สถาบัน ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
2.8.2 หน่วยงานระดั บ คณะ สํา นัก สถาบั น ทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ข องหน่ว ยงาน
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2558 ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยประชุมทบทวนแผน
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในคณะ สํานัก/สถาบัน ผู้รับบริการ ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย นําเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
2.8.3 ประชุมปฏิบัติการ นําเสนอผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของคณะ สํานัก
สถาบั น ในวั น ที่ 30 มกราคม 2558 มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ สํานัก/สถาบัน ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รวม 61 คน โดยมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
มอบนโยบาย
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2) หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะและเทียบเท่าหรือผู้แทนเสนอผลการทบทวนแผน
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาหน่ ว ยงานโดยนํ า เสนอเป็ น เอกสารแผนภาพสรุ ป และนํ า เสนอด้ ว ย Power Point
ตามลําดับดังนี้
2.1) คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัฐกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
2.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.4) คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
2.5) คณะเทคโนโลยีสารเทศ โดยนางสาวกนกเรขา เผือกประคอง นักบริหารงาน
ทั่วไป คณะเทคโนโลยีสารเทศ
2.6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตรคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.7) คณะครุ ศ าสตร์ โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปั ญ ญา ทองนิ ล คณบดี
คณะครุศาสตร์
2.8) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงินคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2.9) สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยอาจารย์ ปิ ย วรรณ
คุสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.10) สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น โดยอาจารย์ อั ต ภาพ มณี เ ติ ม
รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.11) สถาบั น วิ จั ย และส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยอาจารย์ ค งขวั ญ
ศรีสะอาด รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.12) สํานักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ณรงค์ วงษ์พานิช ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี
3) รองอธิ ก ารบดี ที่ กํ า กั บ ดู แ ลยุ ท ธศาสตร์ เ สนอแนะแผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาของ
หน่วยงาน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
5) อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม มอบนโยบาย
2.8.4 ผลการจัดประชุมปฏิบัติการฯ
1) สรุปผลการมอบนโยบายของอธิการบดี
1.1) ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเน้นจะโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
โดยในด้านอาหารได้จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอาหาร ซึ่งได้รับอนุมัติ
งบประมาณแล้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาหารที่สมบูรณ์แบบ ส่วนด้านการท่องเที่ยวให้จัดทําแผน
ขับเคลื่อนให้ชัดเจน และร่วมกันดําเนินการให้สําเร็จ
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1.2) เพื่อให้ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยสําเร็จตามเป้าหมายจําเป็นต้องพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจะขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งประมาณ 100 ล้านบาทในการสนับสนุน
1.3) ขอให้ ค ณะ/สํ า นั ก /สถาบั น ต่ า ง ๆ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาระดับมหาวิยาลัยให้เห็นผลสําเร็จภายในปี 2562 โดยให้คิดและทําให้
เต็มที่ไม่ต้องห่วงเรื่องงบประมาณ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะให้การสนับสนุนของเพียงสามารถทํา
ให้เป้าหมายของยุทธศาสตร์สําเร็จและเกิดประโยชน์ต่อบัณฑิตและชุมชน
2) สรุปกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานของ รองศาสตราจารย์
เทื้อน ทองแก้ว
หน่วยงานจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัย คือ การทบทวน/การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา เพื่อหาข้อพัฒนาจากแผนเดิมว่ามี
จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร มีขั้นตอนคือ การทํา SWOT Analysis จากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
คู่ ค วามร่ ว มมื อ คู่ แ ข่ ง เพื่ อ กํ า หนดจุ ด ยื น และทิ ศ ทางของมหาวิ ท ยาลั ย และวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต หรือหน่วยงานในอนาคต ที่ผ่านกระบวนการ คือ การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําคณะ/หน่วยงาน ในการกําหนดนโยบายให้ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร กําหนด
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ และนํ า มาจั ด ทํ า เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายของคณะ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะ จะต้องเน้นกระบวน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและผู้เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ของคณะจึงเป็นแผนของทุกคนในคณะ
3) สรุปสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ
5 ปี (พ.ศ.2558-2562) โดยสังเขป ดังนี้
3.1) กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ได้ดําเนินการจากการวิเคราะห์ SWOT
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลจากการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) ตัวชี้วัดของระบบการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ
3.2) สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีดังนี้
3.2.1) อัตลักษณ์ของนักศึกษา : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
3.2.2) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้าน
อาหารและการท่องเที่ยว
3.2.3) ปรัชญา : คุณธรรมนําความรู้ มุ่งสู่สากล
3.2.4) ปณิธาน : พลังปัญญาของท้องถิ่น
3.2.5) วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความ
โดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
3.2.6) ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว”
ซึ่งมีกลยุทธ์นําไปสู่ความสําเร็จ 4 กลยุทธ์ ดังนี้

๒๑
กลยุทธ์ที่1.1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว
และบูรณาการกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงระบบการรับและการคงอยู่ของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.4 สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยว โดยจะวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์จากจํานวนหลักสูตรและ
จํานวนที่เพิ่มขึ้น การมีงานทําของบัณฑิต ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 “การยกระดั บ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ” โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ “ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพพร้อมทํางาน” ซึ่งมีกลยุทธ์นําไปสู่ความสําเร็จ 4
กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใ ห้ได้รับ
การยอมรับการรับรองมาตรฐาน TQF
กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ (Action Learning)
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.3 พั ฒ นาสมรรถนะอาจารย์ ใ ห้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ทาง
วิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.4 พั ฒ นาสมรรถนะบั ณ ฑิ ต ให้ ถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช าการ
วิ ช าชี พ และอั ต ลั ก ษณ์ รวมทั้ ง คุ ณ ธรรมสามารถดํ า รงตนและช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล สั ง คมได้ โดยจะวั ด
ความสําเร็จของเป้าประสงค์จากความมีมาตรฐานของหลักสูตรการจัดการเรียนที่เน้นการปฏิบัติศิษย์เก่า
ได้ รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ความพึ งพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิต จํานวนบั ณฑิตที่ ผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ เงินเดือนตั้งต้นของบัณฑิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 “การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” ซึ่งมีกลยุทธ์
นําไปสู่ความสําเร็จ 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น
ชุมชนและประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัย
กลยุ ท ธ์ ที่ 3.3 สนั บ สนุ น การบู ร ณาการผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง โดยวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์จาก
จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัยได้รับการอ้างอิงจํานวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาและจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

๒๒
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 “การเร่ ง รั ด และยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น” โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “ก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งมีกลยุทธ์นําไปสู่ความสําเร็จ 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 4.3 ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุท ธ์ที่ 4.4 สร้ า งคลั ง ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มีอ งค์ ค วามรู้ วิ ท ยาการ
ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์จากจํานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและโครงการที่มีส่วน
ร่วมกับชุมชน รวมทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 “การสร้ า งความเป็ น สากล” โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการ “พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล” ซึ่งมีกลยุทธ์นําไปสู่ความสําเร็จ 3
กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นภาษาของบุ ค ลากรและ
นักศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.3 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลายและใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจํานวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยจะวัดความสําเร็จของ
เป้าประสงค์จากหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้น จํานวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เพิ่มขึ้น และความสามารถใน
การใช้ภาษาของนักศึกษาและอาจารย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กร
เรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ” โดยมี เ ป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการ “องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง” ซึ่งมีกลยุทธ์นําไปสู่ความสําเร็จ 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(10 ข้อ) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advanced Execution
Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 6.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้
กลยุ ท ธ์ ที่ 6.3 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Common Data
Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
กลยุ ท ธ์ที่ 6.4 พั ฒ นามหาวิท ยาลั ยให้ น่า อยู่ มุ่ง สู่ก ารเป็ น Green
and Clean University
กลยุทธ์ที่ 6.5 ส่งเสริมการนํากลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษาเพื่อสร้าง
รายได้และภาพลักษณ์องค์กร โดยจะวัดความสําเร็จของเป้าประสงค์จากระดับความสําเร็จจากการจัดการ

๒๓
ความรู้ หน่ ว ยงาน นํ า ร่ อ งการนํ า เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาที่ เ ป็ น เลิ ศ มาใช้ ใ นการบริ ห าร ผลการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย สีเขียว ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้รับบริการ
3.3) แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
3.3.1) คณะหรื อ หน่ ว ยงานจั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะหรื อ
หน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
3.3.2) คณะหรือหน่วยงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยการทบทวน SWOT
Analysis ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คู่ความร่วมมือ คู่แข่ง ผู้ส่งมอบ ฯลฯ) และทบทวนกลยุทธ์
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
3.3.3) นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําเรียบร้อยเข้าที่ประชุมคณะ เพ่อ
นําส่งมหาวิทยาลัย
3.4) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
3.4.1) ได้เอกสารคู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต
3.4.2) ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรในคณะและหน่วยงาน
สนับสนุน
3.5) การมอบหมายงานแก่คณะ สํานัก สถาบัน
3.5.1) คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ตามคู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.5.2) คณะ/สํานัก/สถาบัน วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์ โครงการ
และกิจกรรมภายในคณะ และประเมินแผนยุทธศาสตร์ของคณะถึงความเป็นไปได้ ความเชื่อมโยง และ
ความครอบคลุม และสอดคล้องกันมุ่งไปสู่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
3.5.3) คณะ/สํ า นั ก /สถาบั น นํ า เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส มบู ร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการประจําคณะ และส่งมหาวิทยาลัยต่อไป
2.8.5 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562) ต่อบุคลากร
คณะกรรมการฯ ได้มีการถ่ายทอดแผนโดยนํ าเสนอในการประชุมคณาจารย์ แ ละ
บุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม วิ ท ยาภิ ร มย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.8.6 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562) ต่อสภาวิชาการ
คณะกรรมการฯ ได้มี ก ารถ่า ยทอดแผนโดยนํ า เสนอในการประชุ ม กรรมการสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3 วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
2.8.7 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562) ต่อบุคคลทั่วไป
กองนโยบายและแผนได้ จัดทํารูปเล่มเผยแพร่ไปยังหน่ วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยัง
เผยแพร่ในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
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ภาพการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
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2.๙ ผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 12 ครั้ง
ครั้งที่
1/2555
4/2555

วันที่
20 ก.พ.
2555
23 เม.ย.
2555

วาระที่ 4.7
วาระที่ 3.5
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

9/2555 15 ต.ค. 2555 วาระที่ 3.2

วาระที่ 4.1
11/2555 17 ธ.ค. 2555 วาระที่ 3.3

วาระที่ 4.5

4/2556

22 เม.ย.
2556

สาระสําคัญของการประชุม
หมายเหตุ
อัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“คุณธรรมเด่น เน้นความเป็นไทย เข้าใจ
ท้องถิ่น”
“ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตรและ
โภชนาการ และด้านเทคโนโลยี
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
มีความโดดเด่น”
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(พ.ศ.2553-2557) ฉบับที่ 1 (หน้า
216)
กรอบการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ครั้งที่ 1
(หน้า 217)
กรอบการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ครั้งที่ 1
(หน้า 259-260) มีการจัดโครงการ
สัมมนา : ทบทวนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ครั้งที่ 1
ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 2555 ห้องวิทยา
ภิรมย์ 1
ทบทวนตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2555
- กําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ด้าน
วิชาชีพครู 2) ด้านเกษตรและอาหาร 3)
ด้านการท่องเที่ยว 4) ด้านเทคโนโลยี

วาระที่ 3.5 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
เอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีและ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกลักษณ์ด้าน
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ครั้งที่

วันที่

5/2556

20 พ.ค.
2556

6/2556 17 มิ.ย. 2556
7/2556 15 ก.ค. 2556
8/2556 19 ส.ค. 2556
9/2556 16 ก.ย. 2556
12/2556 16 ธ.ค. 2556

3/2558 16 มี.ค. 2558

สาระสําคัญของการประชุม
หมายเหตุ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี
พ.ศ. 2556-2559 (หน้า 73)
วาระที่ 4.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
เอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ปี 2556-2559 (หน้า 101)
วาระที่ 4.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เอกลักษณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปี 2556-2559 (หน้า 101)
วารที่ 3.4 แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ปี 2556-25559 (หน้า 108)
วาระที่ 3.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกลักษณ์ด้าน
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปี 2556-25559 (หน้า 136)
วาระที่ 4.6 (ร่าง) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี
2556-25559 (หน้า 166)
วาระที่ 4.4 (ร่าง) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(หน้า 183)
วาระที่ 4.5 การทบทวนตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปี
การศึกษา 2556 (หน้า 240)
วาระที่ 4.8 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(พ.ศ. 2557-2561) (หน้า 242)
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ

๒๘
2.10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562)
2.10.1 ความเป็นมา
ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลัย มีคํ าสั่ งที่ 014/2555 ลงวัน ที่ 17 กั น ยายน 2555 แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ครั้งที่ 1
โดยมี ร องศาสตราจารย์ เ ทื้ อ น ทองแก้ ว ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยอีก 2 ท่าน เป็นรองประธานกรรมการ ได้แก่ ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
ดร.เสกสรร นาควงศ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ท่าน เป็นกรรมการมีหน้าที่ทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557) ปรับปรุงแนวทางการนําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และทบทวนแนวทางการติดตามประเมินผลงานตามแผน นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) มาเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ดั ง กล่ า ว ในคราวประชุ ม ที่ 1/2558 เมื่ อ วั น ที่ 19 มกราคม 2558 นั้ น และ
มหาวิทยาลัยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558-2562) สู่หน่วยงานระดับคณะ สํานัก/สถาบัน เมื่อวันที่ 27 และ 30 มกราคม 2558
และได้ ป ระเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการทบทวนและจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อปรับปรุงและกําหนดแนวทางการ
ทบทวนแผนในครั้งต่อไป
2.10.2 วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจความพึงพอใจต่อการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
2.10.3 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการทบทวนแผนฯ คณบดี หรือรองคณบดี
ที่ได้รับมอบหมายงานนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ดูแลงานประกัน
คุณภาพ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่งแบบประเมินให้กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 54 ฉบับ ได้รับกลับคืน จํานวน 40 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 74.07
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2.10.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ผล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องของข้อมูลแล้ว นําเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
2.10.5 หลักเกณฑ์การแปลผล
ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.50 หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า
มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
2.10.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูล

จํานวน (40 คน)

ร้อยละ

10
30

25.0
75.0

6
14
13
7

15.0
35.0
32.5
17.5

16
24

40.0
60.0

3
3
3
3
3
3

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ตําแหน่ง
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
สังกัด
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๓๐

ข้อมูล

จํานวน (40 คน)

ร้อยละ

2
3
3
3
3
2
6

5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
5.0
15.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สํานักงานอธิการบดี
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมินส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 75.0 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 ตําแหน่งสายสนับสนุน จํานวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบประเมินเป็นคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจความพึงพอใจต่อแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยรวมรายประเด็น และรายข้อ
ประเด็นประเมิน
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1. การวิเคราะห์ SWOT/แนวโน้มในอนาคตของมหาวิทยาลัย
1.1 มีกระบวนการวิเคราะห์คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 สะท้อนจุดแข็งจุดอ่อน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ชัดเจน
1.3 สะท้อนสภาพปัจจุบันของสถาบันชัดเจน
1.4 แต่ละประเด็นมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
1.5 สามารถนํามาใช้ในการกําหนดจุดยืนของสถาบันปัจจุบันได้
1.6 สามารถนํ า มาใช้ ใ นการกํ า หนดลั ก ษณะของสถาบั น และ
ทิศทางในอนาคตได้
2. กําหนดวิสัยทัศน์
2.1 มีความสอดคล้องกับ SWOT
2.2 ชี้จุดยืนของสถาบันในอนาคตได้ชัดเจน
2.3 มี ก ารกํ า หนดจุ ด เน้ น ของงานที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาและเวลาที่
กําหนดได้ชัดเจน
2.4 มีความชัดเจนและเป็นไปได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
2.5 ได้ใจความ สั้น กะทัดรัด

4.05

.53

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.10

.59

มาก

4.05
4.10
3.92
4.10

.67
.63
.61
.70

มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.09
4.15
4.10

.69
.64
.76
.77

มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
3.95
4.10

.67
.78
.81

มาก
มาก
มาก
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ประเด็นประเมิน
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3. การกําหนดพันธกิจ
3.1 มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดใน พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย
3.2 มีความครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
3.3 กําหนดพันธกิจชัดเจน
4. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
4.1 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การสั ง เคราะห์
TOWS Matrix
4.2 เป็นจุดเน้นในการบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นสูง
(HPO) ในระยะยาว
4.3 สามารถดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
4.4 มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง
4.5 สามารถประเมินผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้
5. การกําหนดเป้าประสงค์
5.1 มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
5.2 มีความท้าทาย
5.3 เป็นผลลัพธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
6. การกําหนดตัวชี้วัด
6.1 มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์
6.2 กําหนดหน่วยวัดความสําเร็จชัดเจน
6.3 วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา
6.4 มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
6.5 การรวบรวมข้อมูลจากการวัดทําได้ง่าย
7. การกําหนดค่าเป้าหมาย
7.1 มีความท้าทายและเป็นไปได้
7.2 มีการเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมา 3 ปี
8. การกําหนดกลยุทธ์
8.1 กลยุทธ์สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
8.2 กลยุทธ์มีความเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์
8.3 กลยุทธ์ชี้บ่งถึงงานที่ต้องพัฒนาชัดเจนแยกออกจากงานปกติ
8.4 กลยุทธ์สามารถดําเนินงานได้จริง
8.5 กลยุทธ์จะสะท้อนกลับถึงวิสัยทัศน์
9. ภาพรวม
9.1 ลักษณะแผนยุทธศาสตร์มีความเรียบง่ายอ่านเข้าใจง่าย
9.2 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน

4.18
4.12
4.22
4.20
3.97

.61
.68
.61
.72
.63

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

.72

มาก

4.00
4.00
3.85
3.95
4.10
4.15
4.05
4.12
4.04
4.07
4.00
4.07
4.12
3.95
3.90
3.87
3.92
4.05
4.12
4.05
3.97
4.10
4.00
4.07
4.17

.64
.67
.69
.78
.61
.66
.78
.64
.66
.69
.75
.72
.72
.71
.77
.85
.82
.57
.60
.71
.76
.59
.67
.64
.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.07

.72

มาก

๓๒

ประเด็นประเมิน
9.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
9.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชัดเจนสามารถวัดและประเมินได้
9.5 แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกัน
ภายใน
9.6 แผนยุทธศาสตร์มีความยืดหยุ่น
ค่าเฉลี่ยรวม
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3.97
4.12

.76
.72

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก

4.07
4.00
4.05

.65
.75
.56

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
( X =4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการกําหนดพันธกิจ ( X =4.18) รองลงมา คือ ด้านการกําหนดเป้าประสงค์ ( X
=4.10) และด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ ( X =4.09) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
1. การวิ เ คราะห์ SWOT/แนวโน้ ม ในอนาคตของมหาวิ ท ยาลั ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.05) เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่
มีกระบวนการวิเคราะห์คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนสภาพปัจจุบัน
ของสถาบันชัดเจน และสามารถนํามาใช้ในการกําหนดจุดยืนของสถาบันปัจจุบันได้ ( X =4.10) เท่ากัน
รองลงมา คือ สามารถนํามาใช้ในการกําหนดลักษณะของสถาบันและทิศทางในอนาคตได้ ( X =4.07)
และสะท้อนจุดแข็งจุดอ่อน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ชัดเจน ( X =4.05)
ตามลําดับ
2. กําหนดวิสัยทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.09, S.D.=.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีการกําหนดจุดเน้นของงานที่จะต้อง
พัฒนาและเวลาที่กําหนดได้ชัดเจน ( X =4.17) สูงสุด รองลงมา คือ มีความสอดคล้องกับ SWOT ( X
=4.15) และชี้จุดยืนของสถาบันในอนาคตได้ชัดเจน และได้ใจความ สั้น กะทัดรัด ( X =4.10) เท่ากัน
ตามลําดับ
3. การกํ า หนดพั น ธกิ จ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( X =4.18, S.D.=.61)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีความครอบคลุมภารกิจทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย ( X =4.22) รองลงมา คือ กําหนดพันธกิจชัดเจน ( X =4.20) และมีความสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดใน พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย ( X =4.12) ตามลําดับ
4. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.97,
S.D.=.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์
มีความสอดคล้องกับการสังเคราะห์ TOW Matrix ( X =4.07) รองลงมา คือ เป็นจุดเน้นในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นสูง (HPO) ในระยะยาว และสามารถดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ และ
พันธกิ จ ( X =4.00) เท่ ากั น และสามารถประเมิน ผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ( X =3.95)
ตามลําดับ

๓๓
5. การกําหนดเป้าประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.10, S.D.=.61)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ( X =4.15) รองลงมา คือ เป็นผลลัพธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ( X =4.12) และมีความท้า
ทาย ( X =4.05) ตามลําดับ
6. การกําหนดตัวชี้วัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.04, S.D.=.66) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ( X =4.12)
รองลงมา คือ มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และวัดได้ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา ( X =
4.07) เท่ากัน และกําหนดหน่วยวัดความสําเร็จชัดเจน ( X =4.00) ตามลําดับ
7. การกําหนดค่าเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =3.90, S.D.=.77)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ มีการเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่าน
มา 3 ปี ( X =3.92) และมีความท้าทายและเป็นไปได้ ( X =3.87) ตามลําดับ
8. การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( X =4.05, S.D.=.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ กลยุทธ์สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ ( X =4.12) รองลงมา คือ กลยุทธ์สามารถดําเนินงานได้จริง ( X =4.10) และกลยุทธ์มีความ
เชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์ ( X =4.05) ตามลําดับ
9. ภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X =4.07, S.D.=.64) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ลักษณะแผนยุทธศาสตร์มีความเรียบง่ายอ่าน
เข้าใจง่าย ( X =4.17) รองลงมา คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ชัดเจนสามารถวัดและประเมินได้ ( X =4.12)
และผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และแผนยุทธศาสตร์มีความ
สมบูรณ์สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันภายใน ( X =4.07) เท่ากัน ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.
2.
3.
4.

รายการ
อาจารย์ยังต้องพัฒนาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อีกมาก
กระบวนการทํางานชัดเจน สามารถนําไปใช้ได้จริง
เป้าหมายของตัวชี้วัด ควรกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน
การติดตามควรทําให้เป็นรูปธรรมกว่านี้ และควรสรุปความสําเร็จของตัวชี้วัดในแต่
ละปี ไม่ควรสรุปแต่งบประมาณ

ความถี่
1
1
1
1

๓๔
2.10.7 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือในการประเมินฯ
Reliability
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean
Variance
Itemif Item
if Item
Total
Deleted
Deleted Correlation
A
B
C
D
E
F
G
H
I
AI

ด้านการวิเคราะห์ SWOT
ด้านกําหนดวิสัยทัศน์
ด้านกําหนดพันธกิจ
ด้านการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการกําหนดเป้าประสงค์
ด้านการกําหนดตัวชี้วัด
ด้านการกําหนดค่าเป้าหมาย
ด้านการกําหนดกลยุทธ์
ด้านภาพรวม
ภาพรวมทั้งหมด

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9786

35.8907
35.8874
35.8185
36.0141
35.8852
35.9074
36.0241
35.8874
35.9352
35.9167
N of Items = 10

32.1918
30.8440
31.1700
31.0780
30.9716
30.6329
29.4635
31.2323
30.8512
30.8557

.8657
.8701
.9165
.8821
.9279
.8928
.8476
.9128
.9177
1.0000

Alpha
if Item
Deleted
.9775
.9771
.9757
.9767
.9753
.9764
.9796
.9758
.9755
.9732

๓๕
ส่วนที่ 3
บทสรุป
คณะกรรมการได้มีการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น
12 ครั้ง เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน พิจารณากรอบการดําเนินงานคณะกรรมการฯ พิจารณา
ขอบเขตของการทบทวน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดรูปแบบของแผนกลยุทธ์ รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ (Customers) คู่ความร่วมมือ (Cooperation Partners) ผู้ส่งมอบ (Suppliers) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มาจากการส่วนร่วมอย่างแท้จริง
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการ
ท่องเที่ยว” มีเป้าหมาย จะเป็น 1 ใน 5 ของประเทศด้านอาหารและการท่องเที่ยว และได้วิเคราะห์ SWOT
นํามากําหนดกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ TOWS Matrix
คณะกรรมการได้นําเสนอต่อสภามหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี เพื่ อพิจารณาและอนุมัติแ ผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งกอง
นโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 27 และ 30 มกราคม
2558 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ได้รับทราบแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
ผลของการดํ า เนิ น งานครั้ ง นี้ คณะกรรมการได้ เ รี ย นรู้ ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น มี คู่ มื อ การเขี ย นคู่ มื อ ด้ า นวิ ช าการ และคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านกระบวนการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในโอกาสต่อไป
1. บทเรียนที่ได้รบั
จากการดําเนินงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งเป็น
กระบวนการจัดการความรู้ และการมีสว่ นร่วมอย่างหนึ่ง คณะกรรมการฯ สามารถถอดบทเรียนได้ดังนี้
1.1 การทํางานจะสําเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอธิการบดีที่มี
วิสัยทัศน์ และหน่วยงานที่สนับสนุน คือ กองนโยบายและแผน ประสานการดําเนินงาน
1.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถที่จะ
พัฒนาให้เป็นยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด จึงต้องแยกเป็นแผนงานปกติ งานยุทธศาสตร์เชิงรุก
และแผนฉุกเฉิน
1.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ถ้าได้มีคู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทํา
แผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ได้
1.4 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องต้องใช้เวลา และความตั้งใจร่วมกันของบุคลากรอย่างดี
อีกทั้งมีทัศนคติและเห็นประโยชน์และความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์
1.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีข้อมูลเชิงกลยุทธ์ศาสตร์ย้อนหลัง 3-5 ปี กระบวนการ
จัดทําแผนที่ดี
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2. แนวปฏิบัติที่ดี
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
2.1 นโยบายที่ชัดเจน (Policy)
2.2 มีคณะกรรมการดําเนินงานเป็นเจ้าภาพดําเนินงาน (Committee)
2.3 มีแผนปฏิบัติงาน และคู่มือการจัดทําแผน (Plan and Manual)
2.4 การสร้างความรู้การจัดทําแผน เช่น ให้ความรู้ การศึกษาดูงาน (Knowledge)
2.5 การสื่อสารสู่การปฏิบัติ (Deploy)
2.6 การควบคุม ติดตาม และประเมินผล (Controlling Monitoring and Evaluating)
2.7 การปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
สรุปแนวปฏิบัติที่ดี คือ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Common
Data Set : SCDS) กระบวนการแผนยุทธศาสตร์ที่ดี (Strategic Planning System - SPS) และการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผล (Strategic Controlling Monitoring and Evaluating System SCMES)

