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แผนพัฒนาความเปนเลิศและผลิตกําลังคนระดับสูง
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โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
ได.รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564)

ก

บทสรุปผู.บริหาร
(Executive Summary)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท"องถิ่นที่เสริมสร"างพลัง
ป$ญญาของแผ)นดิน ฟ+,นฟูพลังการเรียนรู" เชิดชูภูมิป$ญญาของท"องถิ่น สร"างสรรค/ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริ ญ ก" า วหน" า อย) า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส) ว นร) ว มในการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษา การใช"
ประโยชน/จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย)างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค/ให"การศึกษา
ส)งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให"บริการทางวิชาการแก)สังคม ปรับปรุง ถ)ายทอด
และพั ฒ นาเทคโนโลยี ทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ผลิ ต ครู แ ละส) ง เสริ ม วิ ท ยาฐานะครู
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และดําเนินการให"เปนไปตามภาระหน"าที่
ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีเปAาหมาย : เร)งรัดการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให"บรรลุภาระหน"าที่และวัตถุประสงค/ตามกฎหมาย และสอดคล"องกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยมุ)งเน"นในด"านต)าง ๆ ได"แก) ด"านการผลิตบัณฑิต ด"านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด"านการพัฒนาท"องถิ่น ด"านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด"านการทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ด"านการอนุรักษ/สิ่งแวดล"อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด"านการบริหารจัดการ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการจัดกลุ)มสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2564 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปI (พ.ศ. 2561 - 2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิท ยาศาสตร/ วิจัย และนวัต กรรม ได"กํา หนดทิศ ทางเพื่อ การพัฒ นาอุด มศึก ษาในระยะยาว โดยมี
นโยบายที ่จ ะปฏิร ูป อุด มศึก ษาเพื ่อ กํ า หนดบทบาทของสถาบัน อุด มศึก ษาในฐานะผู "ใ ห"บ ริก าร
(Service Provider) มียุทธศาสตร/หลักของการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาของประเทศที่ครอบคลุมใน
ทุกมิติของการพัฒนาทั้งผลผลิตที่เกิดจากอุดมศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และสร"างกลไก
การขับเคลื่อนในระบบอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารให"เกิดธรรมาภิบาล สร"างเครือข)ายความ
ร)วมมือกับทุกภาคส)วน รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช"ในการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการในอุดมศึกษาอย)างจริงจัง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให"ความสําคัญในการวางแผนพัฒนา
ความเปนเลิศของสถาบัน โดยพิจารณาความสอดคล"องจากยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปI แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห) งชาติ ฉบั บ ที่ 13 แผนพั ฒ นาจั งหวั ด เพชรบุ รี(การท) องเที่ ย ว การค" า การบริ การ และ
การเกษตรครบวงจร) แผนพัฒนากลุ)มจังหวัดภาคกลางตอนล)าง 2 (การท)องเที่ยว เกษตรปลอดภัยและ
การค"าชายแดน) รวมถึงแผนแม)บทพัฒนาการท)องเที่ยวในเขตพัฒนาการท)องเที่ยวฝ$[งทะเลตะวันตก
(The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) จากการสังเคราะห/ข"อมูลดังกล)าว พบว)ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีมีศักยภาพในการเปนกลไกสําหรับสร"างกําลังคน เปนแหล)งถ)ายทอดองค/ความรู" พัฒนา
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับ การขับ เคลื่อนแผนการพัฒ นาประเทศในระดับ ต)า ง ๆ
มีจุดแข็งในด"านการพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งความรู"และความสามารถ มีความพร"อมใน
การบูรณาการศาสตร/ด"านต)าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิต และเปนแหล)งถ)ายทอดความรู" สร"างกําลังคนให"มี

ข
ความรู"ความสามารถในสาขาวิชาชีพต)าง ๆ ตั้งแต)ระดับเริ่มต"น จนถึงระดับสูง และยังรวมถึงการสร"าง
กําลังคนในสาขาจําเพาะตามความต"องการของประเทศ โดยคณะกรรมการดําเนินการจัดกลุ)มสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามคําสั่งที่ 019/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการขับเคลื่อน
ในเชิงระบบ (System Drivers) และมีกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงาน (Strategic Enablers) ตาม
แนวคิดการดําเนินงานการกําหนดกลุ)มสถาบันอุดมศึกษา จากผลการประเมินตามกลุ)มเชิงยุทธศาสตร/
โดยการวิ เ คราะห/ ต ามตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งาน (Performance indicators) และตั ว ชี้ วั ด ศั กยภาพ
องค/ ก ร (Potential indicators) ซึ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี พิ จ ารณาเลื อ กกลุ) ม
สถาบันอุดมศึกษาในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยเห็นชอบ
เลือกกลุ1มที่ 5 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาจําเพาะ (Development of Professionals
and Specialists)
ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได"มีการจัดทําแผนพัฒนาความ
เปนเลิศและผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปI พ.ศ. 2566 2570 ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน\ให. “ภายในป& 2570 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด.านอาหารการท1องเที่ยว
วิทยาศาสตร\สุขภาพด.วยการบูรณาการศาสตร\ และสร.างสรรค\องค\ความรู.ด.วยศาสตร\พระราชาเพื่อ
พัฒนาท.องถิ่นอย1างยั่งยืน” โดยมีเปAาหมาย “จะเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศด.านการผลิต
บัณฑิตและกําลังคนเฉพาะทาง มุ1งเน.นด.านอาหาร การท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\สุขภาพ” ด"วยการ
สร"างความเข"มแข็งจากภายในจากจุ ดแข็ งของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ/ เชิงพื้น ที่อันประกอบด" ว ย
“ความหลากหลายทางชีวภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต)อยอดและยกระดับมูลค)า
ในห)วงโซ)การผลิตสินค"าและบริการ ครอบคลุม 4 สาขา ยุทธศาสตร/สําคัญ ประกอบไปด"วย 1) ด"าน
การเกษตร 2) ด"านอาหาร 3) การท)องเที่ยวและเศรษฐกิจสร"างสรรค/ และ 4) วิทยาศาสตร/สุขภาพ
ซึ่งกลุ)มอุตสาหกรรมเหล)านี้ครอบคลุมในอุตสาหกรรม S-Curve โดยเปนการสานพลังทํางานร)ว มกัน
อย)างใกล"ชิดของภาคส)วนที่เกี่ยวข"องในลักษณะ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ระหว)างหน)วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือข)ายกับหน)วยงานต)างประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจทุกมิติของมหาวิทยาลัยให"สามารถสัมฤทธิ์ผลอย)างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ)านกิจกรรมหลัก
ทั้ง 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและ
แสวงหาบุคลากร กิจกรรมที่ 3 : ความเปนนานาชาติ กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
และกิจกรรมที่ 5 : การสร"างแพลทฟอร/มความร)วมมือ โดยเมื่อสิ้นสุดแผนจะมีผลลัพธ/ ดังนี้
1) เชิ งสั งคม : การพั ฒ นากํ า ลั ง คนที่ มี คุณภาพด" า นอาหาร วิ ทยาศาสตร/ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม (STEM degrees) ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
2) เชิงเศรษฐกิจ : มีผลงานวิจัย องค/ความรู"ขั้นสูง องค/ความรู"และกระบวนทัศน/ใหม)ประยุกต/ใช"
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห)งอนาคตให"เกิดขึ้นเพื่อตลาดแรงงานอนาคตที่มีมูลค)าสูงทางเศรษฐกิจและมี
ความยั่งยืน

ค
3) เชิ ง เศรษฐกิ จ : มี คุ ณ ค) า หรื อ มู ล ค) า จากทรั พ ย/ สิ น ที่ เ กิ ด จากธุ ร กิ จ ที่ ใ ช" เ ทคโนโลยี เ ข" ม ข" น
(Deep-tech) ที่มีการพัฒนาเทคนิคทางด"านวิศวกรรมหรือต"นแบบ (Prototype) จากงานวิจัยขั้นแนวหน"า
และมูลค)าการลงทุนขององค/กรภายนอกที่มาใช"ประโยชน/จากโครงสร"างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
4) เชิงสังคม: ได"รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
5) เชิงสิ่งแวดล"อม: มีสังคมเชิงวิชาการในรูปแบบใหม)ที่มีระบบนิเวศการวิจัย และฐานข"อมูล
Big Data เปนของตนเองและเปนศูนย/กลางการเรียนรู" (Hub of Knowledge)
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สารบัญ
บทสรุปผู.บริหาร
สารบัญ
ส1วนที่ 1
ข.อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.1 ยุทธศาสตร\ พันธกิจ วิสัยทัศน\ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.1.1 ยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปI (พ.ศ. 2560 - 2579)
1.1.2 ยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.1.3 พันธกิจ
1.1.4 วิสัยทัศน/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2 ข.อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2.1 หลักสูตรการเรียนการสอน
1.2.2 จํานวนนักศึกษา
1.2.3 จํานวนบุคลากร
1.2.4 โครงสร"างหน)วยงาน
1.2.5 งบประมาณ
1.2.6 นโยบายสภามหาวิทยาลัย
1.2.7 ระบบนิเวศน/พื้นฐาน (Eco-system)
1.3 ผลการประเมินตนเองและการกําหนดกลุ1มยุทธศาสตร\
ส1วนที่ 2
2.1 จุดเน.น ทิศทาง และเปcาหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ)งเน"น
2.1.2 ความสอดคล"องกับยุทธศาสตร/ประเทศ
2.1.3 เปAาหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.2.1 ด"านการบริหารบุคลากร
2.2.2 ด"านนโยบายและแผน ระบบการเงินและงบประมาณ
2.2.3 ด"านกฎระเบียบ ข"อบังคับ หลักเกณฑ/
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2.2.4 ด"านระบบธรรมาภิบาล
2.3 แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผนการผลิต
กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต.องการของประเทศ หรือแผนพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาด.านอื่น
2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนฯ ระบุความสอดคล"องกับ
แผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปกติ รวมทั้งการต)อยอดจากฐานเดิมของ
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2.3.3 การกําหนดเปAาหมายให"สอดคล"องกับเปAาประสงค/ ยุทธศาสตร/ และแผนงาน
ภายใต"ยุทธศาสตร/ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม
(อววน.)
2.3.4 การวิเคราะห/และกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร/ตาม
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2.3.5 การวิเคราะห/โอกาสประสบความสําเร็จและความเสี่ยงของแผนพัฒนาความ
เปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
2.3.6 แผนปฏิบัติการรายปI
2.3.7 แนวทางการติดตามและประเมินผล
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ส1วนที่ 1
ข.อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนสถาบันการศึกษาเก)าแก)มีการพัฒนาอย)างต)อเนื่องมาจนถึงป$จจุบัน
เปนเวลากว)า 90 ปI โดยก)อตั้งครั้งแรกที่ตําบลอู)เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเปนโรงเรียนฝ}กหัดครูกสิกรรม
ประจําจังหวัดราชบุรี ในปI พ.ศ. 2469 ต)อมามีหลักฐานยืนยันว)าโรงเรียนฝ}กหัดครูกสิกรรมได"ก)อตั้งเมื่อวันที่ 27
มี น าคม พ.ศ. 2468 ณ พื้ น ที่ วั ด ท) า โค (ร" า ง) ริ ม ฝ$[ ง น้ํ า แม) ก ลอง ตํ า บลอู) เ รื อ จั ง หวั ด ราชบุ รี หลั ง จากนั้ น
มหาวิทยาลัยมีวิวัฒนาการตามลําดับดังต)อไปนี้
พ.ศ. 2470 ย"ายมาอยู)ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน/ (วังบ"านป+น) ตําบลบ"านหม"อ อําเภอเมื อง
จังหวัดเพชรบุรี และรับนักศึกษาเข"าฝ}กหัดตั้งแต)วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2476 ยกฐานะขึ้นเปนโรงเรียนฝ}กหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝ}กหัดครู ประกาศนี ยบั ตร
จังหวัดเพชรบุรีในปIต)อมา
พ.ศ. 2481 ย"ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตําบลท)าราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2485 เป~ดสอนนักเรียนฝ}กหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝ}กหัดครูมูล เพชรบุรี
พ.ศ. 2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝ}กหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ. 2506 ย"ายมาตั้งอยู)ที่ตําบลนาวุ"ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร)เศษ ซึ่งเปนสถานที่ตั้ง
ป$จจุบัน
พ.ศ. 2512 เป~ดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2519 ยกฐานะขึ้นเปนสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ/ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล"าโปรดกระหม)อมยกฐานะ “สถาบันราชภัฏ” เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล)ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทําให"สถาบันราชภัฏเพชรบุรี มีฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” โดย
สมบูรณ/ มีวัตถุประสงค/ตามมาตรา 7 คือ “ให"มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท"องถิ่นที่
ส)งเสริมพลังป$ญญาของแผ)นดิน ฟ+,นฟูพลังการเรียนรู" เชิดชูภูมิป$ญญาของท"องถิ่น สร"างสรรค/ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก"าวหน"าและยั่งยืนของปวงชน มีส)วนร)วมในการบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช"ประโยชน/จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค/ให"การศึกษา ส)งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ทําการสอน วิจัย
ให"บริการทางวิชาการแก)สังคม ปรับปรุง ถ)ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลิต
และส)งเสริมวิทยฐานะครู มีภาระหน"าที่ตามวัตถุประสงค/การจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได"มีการพัฒนาด"านอาคาร
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สถานที่อย)างต)อเนื่อง มีการก)อสร"างอาคารสําคัญ ทั้งจากการใช"เงินงบประมาณแผ)นดินและเงินงบประมาณ
รายได" ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการให"บริการทางการศึกษาและเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา เช)น
1. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2550 ก)อสร"างอาคารคณะวิทยาการจัดการ สูง 8 ชั้น
2. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก)อสร"างอาคารเรียนและอเนกประสงค/ สูง 2 ชั้น (หอประชุมใหญ))
3. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2552 ก)อสร"างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร สูง 6 ชั้น
4. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2553 ก)อสร"างอาคารหอพักนักศึกษา จํานวน 2 หลัง และอาคารชุด ที่ พัก
บุคลากร จํานวน 2 หลัง
5. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก)อสร"างอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ และสระว)ายน้ํา
มาตรฐานพร"อมอัฒจันทร/มีหลังคา
6. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2556 ก)อสร"างอาคารศูนย/การเรียนรู"และพัฒนาทักษะชีวิต สูง 10 ชั้น
7. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2557 ก)อสร"างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร
ราชพฤกษ/) สูง 7 ชั้น
8. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก)อสร"างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร/ (คณะพยาบาลศาสตร/) สูง 8 ชั้น
และอาคารปฏิบัติการอาหาร (โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี) สูง 6 ชั้น
9. ปIงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก)อสร"างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยี สูง 5 ชั้น
อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ สูง 8 ชั้น อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง และอาคาร
หอพักนักศึกษา 2 หลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ)งมั่นที่ “จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด)นด"านอาหารและ
การท)องเที่ยว ในปI พ.ศ. 2564” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป~ดหลักสูตรปริญญาตรี รวม 59 หลักสูตร และ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวม 6 หลักสูตร มีการบริหารหลักสูตรตามกลุ)มสาขาวิชา 7 กลุ)มสาขาวิชา และมี
จุดเน"นตามลําดับ ดังนี้
1. กลุ)มสาขาวิชาอาหารและการท)องเที่ยว ได"แก) เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร อาหาร
และโภชนาการประยุกต/ วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีการอาหาร การพัฒนาและการจั ดการอุตสาหกรรม
ท)องเที่ยว (โรงแรม) การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท)องเที่ยว (ท)องเที่ยว) อุตสาหกรรมการท)องเที่ยว
และการบริการ
2. กลุ)มสาขาวิชาวิชาชีพครู ได"แก) การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏยดุริยางค
ศาสตร/ (นาฏยการแสดง : ดนตรีไทยและดนตรีสากล) สังคมศึกษา ศิลปศึกษา คณิตศาสตร/ เคมี วิทยาศาสตร/
และเทคโนโลยี ชีววิทยา เกษตรศาสตร/ และคอมพิวเตอร/
3. กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร/สุขภาพ ได"แก) การแพทย/แผนไทย พยาบาลศาสตร/ สาธารณสุขศาสตร/
4. กลุ)มสาขาวิชาธุรกิจและการสื่อสาร ได"แก) นวัตกรรมการสื่อสาร นิเทศศาสตร/ (วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน/) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ) การบริหารธุรกิจ (การตลาด) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย/) คอมพิวเตอร/ธุรกิจ การบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค"าปลีก) การบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ธุรกิจระหว)างประเทศ) การบัญชี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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5. กลุ)มสาขาวิชาการเมือง การปกครอง และกฎหมาย ได"แก) นิติศาสตร/ รัฐประศาสนศาสตร/ (การ
ปกครองท"องถิ่น) รัฐประศาสนศาสตร/ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
6. กลุ)มสาขาวิชาภาษา และวัฒนธรรม ได"แก) ภาษาไทยในฐานะภาษาต)างชาติ บรรณารักษ/ศาสตร/
และการจัดการสื่อดิจิทัล ภาษาจีน ศิลปะและการออกแบบ
7. กลุ)มสาขาวิชาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี ได"แก) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/สํานักงาน คอมพิวเตอร/
ประยุกต/ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) ความมั่นคงคอมพิวเตอร/และไซเบอร/ (วิศวกรรมเครือข)ายและความ
มั่ น คงปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร/ ) วิ ทยาการคอมพิ ว เตอร/ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว/ น้ํ า สั ต วศาสตร/ เกษตรศาสตร/
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟAา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/อิเล็กทรอนิกส/ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล สถาป$ตยกรรมภายใน
นอกจากการเปลี่ยนแปลงด"านโครงสร"างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดังกล)าวข"างต"นแล"ว สภาพ
ของสังคมและการศึกษาในป$จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย)างมากอันเนื่องมาจากความก"าวหน"าของเทคโนโลยี
ก)อให"เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหม) ๆ และการแข)งขันทางการศึกษา วิถีชีวิตและความต"องการของคนใน
สังคม ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป คณะรัฐมนตรีได"มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร)างยุทธศาสตร/ชาติ
ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห)งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได"ลงมติให"ความ
เห็นชอบร)างยุทธศาสตร/ชาติแล"ว ซึ่งยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปI (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตร/ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห)งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต"องนําไปสู)การปฏิบัติเพื่อให"ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน/“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแล"ว ด"วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ภายในช) ว งเวลาดั งกล) า ว เพื่ อความสุ ขของคนไทยทุ กคน โดยประเทศไทยได" ให"
ความสําคัญด"านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษา
แห)งชาติฉบับเดิมได"สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได"จัดทําแผนการ
ศึกษาแห)งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อวางกรอบเปAาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ)ง
จัดการศึกษาให"คนไทยทุกคนสามารถเข"าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนให"มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล"องกับความต"องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศประกอบกับสมเด็จพระเจ"าอยู)หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร
รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด"านการศึกษาผ)านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว)า ให"แนะนํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ให.มหาวิทยาลัยราชภัฏทํางานให.เข.าเปcาในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท.องถิ่นในท.องที่ตน
โดยต.องวิเคราะห\และรับทราบปfญหาและความต.องการของประชาชนในท.องถิ่น และเมื่อตกลงกันแล.วให.
นํายุทธศาสตร\ใหม1มาประยุกต\ใช.และปรับให.เหมาะสมกับสภาพและประเพณีท.องถิ่นด.วย เพื่อเปนการ
สนองพระบรมราโชบาย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) จึงได"ร)วมจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/ใหม) เพื่อพัฒนาท"องถิ่น 4 ด"าน ได"แก) ด"านการพัฒนาท"องถิ่น ด"านการผลิตและพัฒนาครู ด"านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และด"านระบบบริหารจัดการ เพื่อใช"เปนแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนา
ครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู)ไปกับการพัฒนาท"องถิ่นอย)างมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท"องถิ่น ระยะ 20 ปI (พ.ศ. 2560 – 2579) โดย
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มีวิสัยทัศน/ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิต ที่มีอัตลักษณ/ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและเปน
สถาบันหลักที่บูรณาการองค/ความรู"สู)นวัตกรรมในการพัฒนาท"องถิ่นเพื่อสร"างความมั่นคงให"กับประเทศ”
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค/ ก รมหาชน) ได" แ บ) ง กลุ) ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและจุ ด เน" น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ให"
สถาบันอุดมศึกษาเลือกกลุ)มสถาบันได"ตรงตามจุดเน"นและสามารถเปนเลิศตามจุดเน"นและศักยภาพของตนเอง
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการมีส)วนร)วมของบุคลากรทุกกลุ)ม และมติสภามหาวิทยาลัย ได"จัดอยู)
ในกลุม ข (2) สถาบันที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม ซึ่งหมายถึง สถาบันที่ไดปฏิบัติ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป/นสวนใหญ และผลิตบัณฑิตระดับสูงกวา
ปริญญาตรีบางสาขาวิช า ใหเป/นบัณฑิตที่เรื องป6 ญญาและคุ ณธรรมตามมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดั บ อุดมศึ ก ษา
แหงชาติ และเป/นสถาบันที่เนนการประเมิน และการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการประยุกต9ความรูเพื่อพัฒนา
บั ณ ฑิ ต และการพั ฒ นาสั ง คมโดยการบริ ก ารวิ ช าการแกสั ง คม ดวยสํ า นึ ก แหงความรั บ ผิ ด ชอบของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป/นที่พึ่งของชุมชนและสังคม เชนการศึกษาตอเนื่อง การพัฒนาชุมชนและสังคม

รูปภาพที่ 2 กรอบแนวคิดมหาวิทยาลัยต"นแบบแห)งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท"องถิ่น และยุทธศาสตร/ใหม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท"องถิ่น
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1.1 ยุทธศาสตร\ พันธกิจ วิสัยทัศน\ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.1.1 ยุทธศาสตร\มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1) ระยะ 20 ป& (พ.ศ. 2560 - 2579)
(1) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
(2) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(4) การพัฒนาท"องถิ่น
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
2) ระยะ 5 ป& (พ.ศ. 2560 - 2564)
(1) การสร"างความโดดเด)นด"านอาหาร และการท)องเที่ยว
(2) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
(3) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
(4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(5) การพัฒนาท"องถิ่น
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
1.1.2 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1) ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ/ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนําความรู" เปน
พลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต)อท"องถิ่น ส)งเสริมการเรียนรู"ตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงหลักกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอย)างเท)าเทียม
2) เสริมสร"างความเข"มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให"มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
3) วิจัยสร"างองค/ความรู"และนวัตกรรม มุ)งเน"นการบูรณาการเพื่อประโยชน/ในการพัฒนาท"องถิ่น
และประเทศอย)างแท"จริงเปนรูปธรรม แก"ป$ญหาเชิงพื้นที่
4) น"อมนําแนวพระราชดําริเพื่อถ)ายทอดองค/ความรู" เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท"องถิ่นและ
ให"บริการวิชาการ โดยร)วมมือกับทุกภาคส)วนเพื่อตอบสนองความต"องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
เผยแพร)สู)สากล
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1.1.3 วิสัยทัศน\ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิสัยทัศน\

ระยะ 20 ป& (พ.ศ. 2560 - 2579)
“บูรณาการศาสตร/พระราชาเพื่อพัฒนาให"เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่ประยุกต/
องค/ความรู"สู)นวัตกรรมในการพัฒนาท"องถิ่น ภายในปI 2579”
ระยะ 5 ป& (พ.ศ. 2560 - 2564)
“ภายในปI 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด"านอาหาร การท)องเที่ยว และ
สร"างสรรค/องค/ความรู"ด"วยศาสตร/พระราชาเพื่อพัฒนาท"องถิ่น”
ระยะ 1 ป& (พ.ศ. 2565)
“ภายในปI 2565 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด"านอาหาร การท)องเที่ยว และ
สร"างสรรค/องค/ความรู" ด"วยศาสตร/พระราชาเพื่อพัฒนาท"องถิ่น”

อัตลักษณ\

“ซื่อสัตย/ มีวินัย ใฝ€เรียนรู"”

เอกลักษณ\

“มหาวิทยาลัยที่ได"รับการยอมรับด"านอาหารและท)องเที่ยว”

ค1านิยม

“ทํางานเชิงรุก สร"างประโยชน/สุขที่เปนธรรม สํานึกนําความรับผิดชอบ กอบกิจ
เปนหนึ่งเดียว” (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)

ปรัชญา

“คุณธรรมนําความรู" ค้ําชูสังคม”

1.2 ข.อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุรี เปนมหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ ในกลุ) มมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สั งกั ด สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม มีการพัฒนาอย)าง
ต)อเนื่อง กว)า 90 ปI มุ)งมั่นที่จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด)นด"านอาหารและการท)องเที่ยว โดยมี
ศักยภาพและความพร"อมสิ่งสนับสนุนพื้นฐาน ดังนี้
1.2.1 หลักสูตรการเรียนการสอน
ในป$จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีคณะ/หน)วยงานจัดการศึกษา จํานวน 8 คณะ ได"แก) คณะ
ครุศาสตร/ คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
พยาบาลศาสตร/และวิทยาศาสตร/สุขภาพ และมีโรงเรียนสาธิตสังกัดคณะครุศาสตร/ ทําการผลิตบัณฑิตด"วย
จํานวนหลักสูตรถึง 27 หลักสูตร 60 สาขาวิชา โดยจําแนกเปนปริญญาตรี 21 หลักสูตร เป~ดสอนระดับปริญญา
ตรีหลักสูตร 4 ปI จํานวน 32 สาขาวิชา ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปI จํานวน 14 สาขาวิชา หลักสูตรสองภาษา 2
หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร 6 สาขาวิชา และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ส)วนโรงเรียนสาธิตเป~ด
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สอนในระดั บ มั ธ ยมศึ กษาตอนต" น และมั ธ ยมตอนปลาย รวมเป~ ด สอนทั้ งหมด 53 สาขาวิ ช า โดยจํ า แนก
หลักสูตรที่เป~ดสอนตามกลุ)มสาขา (Cluster) ได"ตามรูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 แสดงจํานวนหลักสูตรจําแนกตามกลุ)มสาขา (Cluster)
1.2.2 จํานวนนักศึกษา
ในปIงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนด"านวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
ด"านวิทยาศาสตร/สุขภาพ และจัดการเรียนการสอนด"านสังคมศาสตร/ มีนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 8,103 คน
และนักเรียนโรงเรียนสาธิต จํานวน 240 คน มีผู"สําเร็จการศึกษา ภาคปกติ ในปIการศึกษา 2562 - 2563 ได"
งานทํา ร"อยละ 79.09 ของบัณฑิตทั้งหมด และผู"ใช"มีความพึงพอใจต)อบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ร"อยละ 88.60
ในปIการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยรับนักศึ กษาใหม) ร ะดับ ปริญ ญาตรีในภาคปกติ ปIการศึ กษา
2564 จํานวน 1,660 คน ภาคนอกเวลาปกติ (กศ.บป.) 129 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 120 คน และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต จํานวน 265 คน แบ)งเปนนักเรีย นระดั บประถมศึ กษา จํานวน 25 คน และนักเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา 240 คน โดยสรุปมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 8,944 คน
แยกเปนระดับปริญญาตรี ร"อยละ 96.08 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตร"อยละ 1.34 ระดับปริญญาโทร"อยละ
2.58 และส)วนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มีนักเรียนทั้งสิ้น 240 คน
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1.2.3 จํานวนบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด จํานวน 697 อัตรา แบ)งตามตําแหน)ง ได"ดังนี้ ข"าราชการ 91 อัตรา ลูกจ"างประจํา
4 อัตรา พนักงานราชการ 27 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 516 อัตรา (สายวิชาการ จํานวน 304 คน และสาย
สนับสนุน จํานวน 212 คน) และ ลูกจ"างชั่วคราว 59 อัตรา ซึ่งป$จจุบันมีอาจารย/ปริญญาเอก จํานวน 145 คน
คิดเปนร"อยละ 37.85 ทั้งนี้ยังไม)เปนไปตามเกณฑ/มาตรฐานขั้นต่ําด"านตําแหน)งทางวิชาการ (ศ. รศ. ผศ.) ร"อย
ละ 60 อาจารย/ที่มีตําแหน)งทางวิชาการ จํานวน 49 คน คิดเปนร"อยละ 12.79 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจําเปนอย)าง
ยิ่งที่จะต"องพัฒนาอาจารย/ และจัดหาทุนสนับสนุนให"อาจารย/ไปศึกษาต)อทั้งในและต)างประเทศ และสนับสนุน
การทําผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหน)งทางวิชาการ ซึ่งยังขาดทุนสนับสนุนอีกมาก
1.2.4 โครงสร.างหน1วยงาน
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ประกอบด"วยการจัดตั้งส)วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548
ออกเปน 11 หน)วยงาน ได"แก) สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร/ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในปI พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยได"มีมติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร/และวิทยาการสุขภาพ และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1.2.5 งบประมาณ
1) แนวโน.มวงเงินงบประมาณรายจ1ายประจําป&
แนวโน"มของวงเงินงบประมาณรายจ)ายระหว)างปIงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2565 พบว)า ส)วน
งบประมาณระหว)างงบประมาณ แผ)นดิน : รายได" อยู)ระหว)าง 70 : 30 แนวโน"ม การเพิ่มขึ้น/ลด ในแต)ละ
ปIงบประมาณ มีป$จจัยหลัก 2 ประเด็น คือ
(1) งบประมาณแผ)นดิน ป$จจัยหลักในการได"รับงบประมาณเพิ่ม ได"แก) งบลงทุน (ค)าครุภัณฑ/
ที่ดินและสิ่งก)อสร"าง) และจํานวนนักศึกษา
(2) งบประมาณเงินรายได" ป$จจัยหลักที่ทําให"งบประมาณเพิ่มขึ้น ได"แก) ด"านการผลิตบัณฑิต
(จํานวนนักศึกษา) ร"อยละ 90 และรายได"อื่น ร"อยละ 10

รูปภาพที่ 4 แนวโน"มวงเงินงบประมาณรายจ)ายประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2565 ในภาพรวม
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รูปภาพที่ 5 แสดงสัดส)วนจํานวนงบประมาณ จําแนกตามแหล)งงบประมาณ
ประจําปIงบประมาณ พ.ศ.2555-2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแยกตามแหล)งงบประมาณ
2) โครงสร.างงบประมาณรายจ1ายประจําป&งบประมาณ
โดยมีโครงสร"างรายจ)ายประจําปI ดังนี้
(1) รายจ)ายบุคลากรภาครัฐ คิดเปนสัดส)วนร"อยละ 44.12 ของ งบประมาณรายจ)ายประจําปI
(2) รายจ)ายประจําตามภารกิจหลักหน)วยงาน คิดเปนร"อยละ 19.10 ของงบประมาณรายจ)ายประจําปI
(3) รายจ)ายลงทุน คิดเปนสัดส)วนร"อยละ 27.20 ของงบประมาณ รายจ)ายประจําปI
(4) รายจ)ายตามยุทธศาสตร/ คิดเปนร"อยละ 8.73 ของ งบประมาณรายจ)ายประจําปI
(5) รายจ)ายเพื่อสํารองฉุกเฉิน คิดเปนสัดส)วนร"อยละ 0.85 ของ งบประมาณรายจ)ายประจําปI
1.2.6 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให" ม หาวิ ท ยาลั ย เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท"องถิ่นที่เสริมสร"างพลังป$ญญาของแผ)นดิน ฟ+,นฟูพลังการเรียนรู" เชิดชูภูมิ
ป$ญญาของท"องถิ่น สร"างสรรค/ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก"าวหน"าอย)างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส)วนร)วม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช"ประโยชน/จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย)างสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงค/ให"การศึกษา ส)งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให"บริการทางวิชาการแก)
สังคม ปรับปรุง ถ)ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส)งเสริมวิทยา
ฐานะครู และดําเนินการให"เปนไปตามภาระหน"าที่ตามมาตรา 8
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) และ (2) แห)งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึง
กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2565 – 2569) สู)การเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท"องถิ่น” ดังนี้
นโยบาย : เร1งรัดการขับเคลื่อนให.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีดําเนินการตามภารกิจเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค\ตามที่กฎหมายบัญญัติ สอดรับกับยุทธศาสตร\ชาติ และสอดคล.องกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ1งเน.นในด.านต1าง ๆ ดังนี้
1) ด.านการผลิตบัณฑิต
ส)งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให"มีอัตลักษณ/และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีสุข
ภาวะและคุณภาพตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาทุกช)วงวัย ที่สอดคล"องกับศักยภาพของพื้นที่และสอดรับกับยุทธศาสตร/ชาติ และทันต)อ
การเปลี่ยนแปลง
2) ด.านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ส)งเสริม สนับสนุนและสร"างเครือข)าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัย สร"างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม โดยการบูรณาการศาสตร/ ให"ตอบสนองความต"องการของท"องถิ่น สอดรับกับยุทธศาสตร/ชาติ
และสอดคล"องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลง และเกิดการใช"ประโยชน/เชิงพาณิชย/
3) ด.านการพัฒนาท.องถิ่น
ส)งเสริมและสนับสนุนการประสานเครือข)ายในการพัฒนาศักยภาพของท"องถิ่นให"เกิดความ
เข" มแข็ งและยั่ งยื น สอดคล" องกั บ สภาพเศรษฐกิ จและสั งคมที่ เ ปลี่ย นแปลง และน" อมนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู)การปฏิบัติอย)างเปนรูปธรรม
4) ด.านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส)งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ให"มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู สอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลงและความต"องการในทศวรรษหน"า
5) ด.านการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส)งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และความเปนไทย สร"างเครือข)ายและบูรณาการ การสร"างองค/ความรู"
แหล)งเรียนรู" เพื่ออนุรักษ/ สืบสาน สร"างโอกาสและมูลค)าเพิ่มสู)เศรษฐกิจสร"างสรรค/ และการเผยแพร)สู)สากล
6) ด.านการอนุรักษ\สิ่งแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ส) งเสริ มและสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การ และใช" ป ระโยชน/ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล"อมอย)างสมดุลและยั่งยืน
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7) ด.านการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช"เกณฑ/คุณภาพการศึกษาสู)
องค/กรแห)งการเรียนรู"ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เหมาะสมกับสังคมวิถีใหม) (New Normal) ยืดหยุ)น
(Resilience) และพร"อมนําการเปลี่ยนแปลง
1.2.7 ระบบนิเวศน\พื้นฐาน (Eco-system) ที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขา
จําเพาะ (Development of Professionals and Specialists)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีหน)วยงานที่ดําเนินการ 13 หน)วยงาน ประกอบด"วย 8 คณะ 3
สํานัก 1 สถาบัน และ 1 โรงเรียนสาธิตฯ ดังต)อไปนี้
1) คณะครุศาสตร/
2) คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/
3) คณะวิทยาการจัดการ
4) คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6) คณะวิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) คณะพยาบาลศาสตร/และวิทยาการสุขภาพ
9) สํานักงานอธิการบดี (ประกอบด"วย 9 หน)วยงาน ได"แก) ศูนย/พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ/,
ศู น ย/ กีฬาและนั น ทนาการ, กองนโยบายและแผน, กลุ) มงานพั ฒ นากายภาพภู มิส ถาป$ ต ย/ และสิ่ งแวดล" อม,
กองกลาง, ศูนย/เทคโนโลยีดิจิตอล, ศูนย/ฝ}กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ, กลุ)มงานสื่อสารองค/กร, กองพัฒนา
นักศึกษา)
10) สํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12) สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม
13) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นอกจากนี้ยังมีอาคารเพชรน้ําหนึ่งและโรงเรียนการอาหารนานาชาติ เพื่อให"เปนศูนย/ปฏิบัติการ
ด"านโรงแรมและอาหาร สําหรับนักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข"อง มุ)งเน"นการปฏิบัติงานด"านโรงแรมและอาหารครบ
วงจร
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ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล"องของระบบ ECO SYSTEM ด"วยเครื่องมือ 4M 1E
Man

Money
Materials

ระบบ ECO System พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
• พัฒนาผู"สอนให"มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
(UK PSF)
• พัฒนาอาจารย/ผู"สอนให"มีสมรรถนะในการผลิตสื่อ
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม)
• ผลิตและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรง
ตามความต"องการของอุตสาหกรรมเปAาหมาย
• สนับสนุนอาจารย/ผลิตผลงานเพื่อขอตําแหน)งทาง
วิชาการ และเพิ่มตําแหน)งทางวิชาการขึ้น ร"อยละ 10
ต)อปI
• สนับสนุนอาจารย/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
มุ)งเน"นผลลัพธ/ (Outcome-Based Education (OBE)
และรองรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาวิจัยเพื่อสร"างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ/เพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ/ท"องถิ่นสู)มาตรฐาน
 ความร)วมมือในการแสวงหาทุนบัณฑิตศึกษา หรือทุน
วิจัยหลังปริญญาเอก
• หลักสูตรที่สอดคล"องกับอุตสาหกรรมเปAาหมายของ
ประเทศหรือได"รับรองตามมาตรฐานนานาชาติ
(หลักสูตรพรีเมี่ยม) ด"านเกษตร อาหาร การท)องเที่ยว
และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
• หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนากําลังคนเฉพาะทาง
กําลังคนวัยทํางานและสอดคล"องกับอัตลักษณ/ของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
• จัดทําหลักสูตรบูรณาการเชิงศาสตร/ที่ได"มาตรฐาน
กลุ)มสาขาวิชาอาหาร การท)องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ
และวิทยาศาสตร/สุขภาพ (Food, Tourism and
Hospitality Cluster, and Health Science Cluster)
และเชื่อมโยงกับศาสตร/ในกลุ)มวิชาอื่นในรูปแบบ
Multidisciplinary Clusters and Programs

หน1วยงานรับผิดชอบ
• สํานักส)งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
• สถาบันวิจัยและส)งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
• ศูนย/พัฒนาภาษาและ
วิเทศสัมพันธ/
• ศูนย/ฝ}กอบรมและ
ทดสอบทักษะอาชีพ
• กองพัฒนานักศึกษา

• ศูนย/บ)มเพาะวิสาหกิจ
• สมาคมศิษย/เก)า
• สํานักส)งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

14
ระบบ ECO System พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
หน1วยงานรับผิดชอบ
• พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู"ที่เน"น
ผลลัพธ/การเรียนรู"และสมรรถนะของผู"เรียน
(Outcome-based education : OBE) ร)วมกับสถาน
ประกอบการผ)านการปฏิบัติงานจริง (Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE)
• ระบบการถ)ายโอนหน)วยกิต (Credit Transfer) จาก
การเรียนการสอนออนไลน/เพื่อรองรับการเรียนรู"ตลอด
ชีวิต (Lifelong learning)
• ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู"
ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการองค/กรเพื่อเกิดการ
Upskill Reskill และ Newskill
• จัดระบบการศึกษา Degree, Non-Degree และ
ระบบคลังหน)วยกิตเพื่อการเรียนรู"ตลอดชีวิตทุกช)วงวัย
(Credit Bank)
Management
• แสวงหาผู"เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (ด"านการจัดการ • สํานักงานอธิการบดี
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม) • กองนโยบายและแผน
• จัดหาแพลตฟอร/ม (Platform) สําหรับการจัดการ • กองกลาง
เรียนรู"สมัยใหม)ตามมาตรฐานสากล โดยใช"ระบบบริหาร
จัดการการเรียนรู" (Learning Management System)
ระดับนานาชาติ
• แสวงหาเครือข)ายสถาบันอุดมศึกษาและองค/กร
ภาครัฐและเอกชนระดับนานาชาติ
• พัฒนาระบบบริหารกลุ)มเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/กลุ)ม
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยตามกลุ)มยุทธศาสตร/และจุดเน"น
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการจัดตั้งศูนย/วิจัยและศูนย/เฉพาะ
ทางต)าง ๆ เพื่อหารายได"และแสวงหาแหล)งทุนจาก
ภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสร"างสรรค/ และการเผยแพร)รวมทั้ง การจัดการ
ทรัพย/สินทางป$ญญาเพื่อขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัย
นวัตกรรม และงานสร"างสรรค/
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ระบบ ECO System พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
• พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
• พัฒนาป$จจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและวิทยาเขต
ให"ได"มาตรฐานและรองรับการหารายได"
• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท"องถิ่นเพื่อการจัดลําดับมหาวิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนท"องถิ่นยั่งยืน (Sustainable Community
Development University Rankings : SCD
University Rankings)
• ส)งเสริมและสนับสนุนให"มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการองค/กรและติดตามให"เปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล Clean University Thailand Rakings ;
Integrity and Transparency Assessment : (ITA)
• เสริมสร"างความเข"มแข็งของค)านิยมร)วม 3 Mutuals
(Trust, Respect, Benefit & Happiness) ให"เปนส)วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค/กรสู)การเปน มหาวิทยาลัยแห)ง
ความผาสุก (Happiness University)
Environment
• ศูนย/ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ําหนึ่ง
• สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ศูนย/กีฬาและนันทนาการ
• กลุ)มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาป$ตย/และสิ่งแวดล"อม
• ศูนย/เทคโนโลยีดิจิตอล
• กลุ)มงานสื่อสารองค/กร
• โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน1วยงานรับผิดชอบ
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1.3 ผลการประเมินตนเองและการกําหนดกลุ1มยุทธศาสตร\
ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกลุ)มทั้ง 4 ยุทธศาสตร/ ได"แก) กลุ)มที่ 1 การ
วิจัยระดับแนวหน"าของโลก กลุ)มที่ 2 กลุ)มการพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"าง กลุ)มที่ 3 กลุ)มการพัฒนา
ชุมชนท"องถิ่นหรือชุมชนอื่น กลุ)มที่ 4 กลุ)มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ โดยการระบุ
ข"อมูลตัวชี้วัดจากผลการดําเนินงานในปIงบประมาณ 2563 พบว)าผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี แสดงดังรูปภาพที่ 6

รูปภาพที่ 6 ผลการประเมินตามกลุ)มเชิงยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จากผลการประเมินตามกลุ)มเชิงยุทธศาสตร/โดยการวิเคราะห/ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
(Performance indicators) และตัวชี้วัดศักยภาพองค/กร (Potential indicators) พบว)ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีสามารถจัดลําดับกลุ)มยุทธศาสตร/ตามผลการประเมินได"ดังนี้
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ลําดับที่ 1 กลุ)มการพัฒนาชุมชนท"องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community)
ลําดับที่ 2 กลุม) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
ลําดับที่ 3 กลุ)มการพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"างนวัตกรรม (Technology and Innovation)
ลําดับที่ 4 การวิจัยระดับแนวหน"าของโลก (Global and Frontier Research)
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ส1วนที่ 2
แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 จุดเน.น ทิศทาง และเปcาหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปfจจุบัน
Reinventing
วิสัยทัศน\
ภายในปI 2564 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด"าน ภายในปI 2570 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด"าน
อาหาร การท)องเที่ยว และสร"างสรรค/องค/
อาหารการท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
ความรู"ด"วยศาสตร/พระราชาเพื่อพัฒนาท"องถิ่น ด"วยการบูรณาการศาสตร/ เพื่อพัฒนาท"องถิ่นอย)าง
ยั่งยืน
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ/ของมหาวิทยาลัย 1) มุ)งเน"นการพัฒนาหลักสูตรที่สร"างบัณฑิตได"ตาม
มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนําความรู" ความต"องการของอุตสาหกรรมเปAาหมายตาม
เปนพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต)อ บริบทเชิงพื้นที่ ตามจุดเน"นของมหาวิทยาลัยด"าน
ท" อ งถิ่ น ส) ง เสริ ม การเรี ย นรู" ต ลอดชี วิ ต โดย อาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
คํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย)าง และ พัฒนากําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
เท)าเทียม
ต"องการของประเทศ
2) เสริมสร"างความเข"มแข็งของวิชาชีพครู ผลิต 2) วิ จั ย สร" า งองค/ ค วามรู" นวั ต กรรม และงาน
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให"มี สร" า งสรรค/ ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสากล
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเปน ตลอดจนน"อมนําแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนางาน
วิชาชีพชั้นสูง
เชิงพื้นที่รวมถึงสร"างรูปแบบการบริการวิชาการเชิง
3) วิจัยสร"างองค/ความรู"และนวัตกรรม มุ)งเน"น รุ ก ที่ ส ร" า งมู ล ค) า เพิ่ ม เชิ ง พาณิ ช ย/ และเศรษฐกิ จ
การบู ร ณาการเพื่ อ ประโยชน/ ใ นการพั ฒ นา สร"างสรรค/ ด"วยการสร"างความร)วมมือกับทุ กภาค
ท"องถิ่นและประเทศอย)างแท"จริงเปนรูปธรรม ส)วนทั้งในและต)างประเทศ สู)การนําไปใช"ประโยชน/
แก"ป$ญหาเชิงพื้นที่
อย)างแท"จริงต)อชุมชน ท"องถิ่น และประเทศ
4) น"อมนําแนวพระราชดําริ เพื่ อถ)า ยทอดองค/ 3) สร"างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม)ตามหลัก
ความรู" เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท"องถิ่น ธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เพื่อ
และให"บริการวิชาการ โดยร)วมมือกับทุกภาค รองรับการเปลี่ยนแปลง หรือ เปนองค/กรสมัยใหม)
ส) ว นเพื่ อ ตอบสนองความต" อ งการของชุ ม ชน ที่ใช"นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร)สู)สากล
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร)วมสมัย
ตามหลักธรรมาภิบาลด"วยการน"อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ปfจจุบัน

Reinventing

อัตลักษณ\
“ซื่อสัตย/ มีวินัย ใฝ€เรียนรู"”
“ซื่อสัตย/ มีวินัย ใฝ€เรียนรู" คู)จิตอาสา”
เปcาหมายองค\กรรวม
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มุ)งเน"นผลิตบัณฑิตที่มี จะเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศด.านการ
ความโดดเด)นด"านอาหารและการท)องเที่ยว
ผลิตบัณฑิตและกําลังคนเฉพาะทาง มุ1งเน.นด.าน
อาหารการท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ด.วยการบูรณาการศาสตร\ เพื่อพัฒนาท.องถิ่น
อย1างยั่งยืน
ยุทธศาสตร\
1) การสร.างความโดดเด1นด.านอาหาร และ
1) การสร.างความโดดเด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว
การท1องเที่ยว
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
เปAาประสงค/ : กลุ)มสาขาวิชาเกษตร อาหาร
เปAาประสงค/ : “ความเปนเลิศด"านอาหาร การ
และการท)องเที่ยวได"รับการยอมรับในระดับ
ท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูรณา
นานาชาติ
การศาสตร/
2) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
เปAาประสงค/ : บัณฑิตมีคุณภาพพร"อมทํางาน ทุกช1วงวัย
3) การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เปAาประสงค/ : “บัณฑิตและกําลังคนทุกช)วงวัยมี
เปAาประสงค/ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามี งานทํา เปนที่ยอมรับและเพิ่มสมรรถนะทรัพยากร
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
มนุษย/ในพื้นที่”
4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3) ยกระดับงานวิจัย นวัตกรรม งานสร.างสรรค\
เปAาประสงค/ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมได"รับ และบริการวิชาการเชิงพื้นที่ เพื่อเศรษฐกิจฐาน
การยอมรับในระดับสากล
ราก
5) การพัฒนาท.องถิ่น
เปAาประสงค/ : “ก"าวสู)การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
เปAาประสงค/ : น"อมนําศาสตร/พระราชาพัฒนา ต)อสังคมด"วยงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
ชุมชนต"นแบบ
สร"างสรรค/เชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
เปAาประสงค/ : ระบบบริหารจัดการที่คล)องตัว
และมีประสิทธิภาพ
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1) ทิศทางการนําแนวคิดหลักการนําแผนการพัฒนาสู1การปฏิบัติ มีกระบวนการ ดังนี้
(1) การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู. และกระบวนการบริหารจัดการองค\กร: เพื่อ
เกิดการ Upskill และ Reskill จัดระบบการศึกษา Degree Non-Degree และ Credit Bank เพื่อการเรี ย นรู"
ตลอดชี วิ ต และทุ ก ช) ว งวั ย ปรั บ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย เปนสถาบั น หลั ก ในการสร" า งคน สร"าง
องค/ ค วามรู" สร" า งนวั ต กรรม และสร" า งบั ณ ฑิ ต ที่ พ ร" อ มทํ า งาน พั ฒ นาขี ด ความสามารถและบ) ม เพาะ
ผู"ประกอบการด"านนวัตกรรม สร"างงานวิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานรากและแปลงนวัตกรรมสู)มูลค)าทาง
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
(2) การจัดการคุณภาพบัณฑิต : สร"างและพัฒนาหลักสูตรที่โดดเด)นที่ตอบสนองต)อความต"องการ
ของท"องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ พัฒนาหรือยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด"านภาษาต)างประเทศ และสู)
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย
เพื่อส)งเสริมการเรียนรู"ที่ผู"เรียนจะเปนใครก็ได" มาจากที่ใดก็ได" และเรียนเวลาใดก็ได"ตามความต"องการของ
ผู"เ รีย น (Anywhere Anytime and Anything) เพื่อการเรียนรู"ตลอดชีวิตและทุกช)วงวัย ในยุคปกติใหม)
(New Normal) และโลกหลังโควิด (Post - New Normal) พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู" ศ ตวรรษที่
21 และค)านิยม 4 ประการในรัชกาลที่ 10 พัฒนาความสามารถหลัก (Core Competency) วุฒิการศึกษา
และผลงานทางวิชาการของคณาจารย/ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อศึกษาต)อทั้งในประเทศและต)างประเทศ
พัฒนามหาวิทยาลัย สู) Digital University เพื่อการเรียนรู"ของโลกยุ คใหม) สร"างและพั ฒนาเครื อข) ายการจั ด
การศึกษา คู)ความร)วมมือกับเครือข)ายผู"ประกอบการ หน)วยงานรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต)างประเทศ
เปนต"น
(3) การจัดการคุณภาพงานวิจัยเพื่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ: พัฒนางานวิจัย
ตอบสนองความต"องการของโจทย/พื้นที่ (Area Based) เพื่อสร"างมูลค)าเศรษฐกิจสร"างสรรค/ มูลค)าทางสังคม
และวัฒนธรรม พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย ส)งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย สนับสนุนงบประมาณ
และเครื่องมือ พัฒนาระบบบริหารจัดการให"มีประสิทธิภาพ สร"างเครือข)ายความเชื่อมโยง น"อมนําพระราชดําริ
และนํ า องค/ ค วามรู" ม าพั ฒ นาสั ง คมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร/ ก ารพั ฒ นาท" อ งถิ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปI เปนต"น
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2) กลไกการขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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กลไกการขับ เคลื่อ นการพลิก โฉมมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี ด"ว ยการสร"า งความเข"มแข็งจาก
ภายใน โดยนํา จุด แข็ง ของมหาวิท ยาลัย และอัต ลักษณ/เ ชิงพื้น ที่อัน ประกอบด"ว ย “ความหลากหลายทาง
ชีว ภาพ” และ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” มาต)อยอดและยกระดับ มูลค)าในห)วงโซ)การผลิตสินค"า
และบริการ ครอบคลุม 4 สาขายุทธศาสตร/สําคัญ ตอบโจทย/กลุ)มอุต สาหกรรม S-Curve ประกอบไปด"วย
1) เกษตร 2) อาหาร 3) การท)องเที่ยวและเศรษฐกิจสร"างสรรค/ และ 4) วิทยาศาสตร/สุขภาพ
นอกจากจะมีบทบาทในการสร"างความเข"มแข็งจากภายใน ด"วยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ยังตอบโจทย/เปAาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Community Development (SCD) และ
Sustainable Development Goals (SDGs) สู)การกระจายโอกาสและความมั่นคงสู)เศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจภูมิภาค โดยสนับสนุนหลักคิด “เดินหน"า ไปด"วยกัน ไม)ทิ้งใครไว"ข"างหลัง” โดยเปนการสานพลัง
ทํางานร)วมกัน อย)างใกล"ชิด ของภาคส)วนที่เกี่ยวข"องในลักษณะ “จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ระหว)าง
หน)ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุม ชน และมหาวิท ยาลัย หรือ แม"แ ต)เ ครือ ข)า ยกับ หน)ว ยงานต)า งประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจทุกมิติของมหาวิทยาลัยให"สามารถสัมฤทธิ์ผลอย)างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนสู)การปฏิบัติให"เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปAาหมายจะประกอบด"วย 4 ตัว ขับ เคลื่อ น
(PBRU Drivers) ได"แก) 1) การพัฒนาตามยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัย 2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ 3) การพัฒนา
กํา ลังคน ผู"เ ชี่ยวชาญและผู"ประกอบการ และ 4) การพัฒ นาเทคโนโลยีและองค/ความรู"ขั้นแนวหน"าและ 4
ตัวส)งเสริม (PBRU Enablers) ได"แก) 1) การปลดล็อกข"อจํากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบต)าง ๆ 2) การ
พั ฒ นากํ า ลั งคน 3) การพั ฒ นาโครงสร"า งพื้ น ฐานสํา คั ญ และสิ่ งอํ า นวยความสะดวก และ 4) การยกระดั บ
เครือข)ายพันธมิตรระหว)างประเทศ
โดยการขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ ตั้งอยู)บนดิจิทัลแพลทฟอร/มเพื่อเชื่อมโยง และยกระดับห)วงโซ)มูลค)าใน
4 สาขายุทธศาสตร/ ก)อให"เกิดการเติบโตอย)างมีส)วนร)วมให"กับทุกภาคส)วน โดยมุ)งเน"นการยกระดับผลิตภาพใน
ระดับฐานราก ไปจนถึงการสร"างนวัตกรรมในระดับยอดของพีระมิด เช)น ด"านเกษตร : การพัฒนาพันธุ/พืชและ
สัตว/ เกษตรปลอดภัย เกษตรแม)นยํา เกษตรอัจฉริยะ ด"านอาหาร: อาหารพื้นถิ่น อาหารแปรรูป อาหารสุขภาพ
มูลค)าสูง และอาหารแห)งอนาคต ด"านการท)องเที่ยวและเศรษฐกิจสร"างสรรค/: การท)องเที่ยวเชิงอนุรักษ/ การ
ท)องเที่ยวชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ/ ที่มีอัตลักษณ/ไปจนถึงการท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ และด"านวิทยาศาสตร/
สุขภาพ: การพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ยา ชีววัตถุ สมุนไพร การแพทย/สมัยใหม) และการแพทย/ทางเลือก
นอกจากการขับเคลื่อนในเชิงสาขายุทธศาสตร/แล"วยังครอบคลุมแนวทางการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่
(Area-based) ซึ่งอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายของวัฒนธรรมที่มีในภูมิภาคมาเปน
จุดแข็งในการขับเคลื่อน เป~ดโอกาสให"พื้นที่สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเปนกลุ)มอย)างมีพลัง
ตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด"วย การมุ)งเน"นระบบเกษตรปลอดภัยมาตรฐานส)งออก
การท)องเที่ยวสุขภาพ พัฒนานวัตกรรมต)อยอดกิจกรรมการท)องเที่ยวรูปแบบใหม) เชื่อมโยงวัฒนธรรม การนํา
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่มาสร"างพื้นที่สร"างสรรค/ พัฒนาสินค"าและบริการ นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย ตอบโจทย/การ
เติบโตอย)างมีคุณภาพ เปนการเติบโตที่เน"น ความสมดุลและความทั่วถึง อันจะนํามาสู)การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยในโลกหลังโควิดอย)างเปนรูปธรรม
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2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ1งเน.น
จากเปAาหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว"นั้น เปAาหมายที่มหาวิทยาลัยต"อง
ดําเนินการอย)างเร)งด)วนเพื่อการพลิกโฉมอย)างแท"จริงคือ เปAาหมายที่ 1 “การพัฒนาให.เปนมหาวิทยาลัยชี้นํา
สังคมโดยมุ1งเน.นความเปนเลิศ ด.านอาหาร การท1องเที่ยวและวิ ทยาศาสตร\ สุขภาพด. วยการบูรณาการ
ศาสตร\” ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงมุ)งเน"นการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ด"วยอาชีพเฉพาะตามความต" องการบุ คลากรใน 10 อุตสาหกรรมเปAาหมาย (S-curve) โดยเฉพาะอย) า งยิ่ ง
อุตสาหกรรม 1) การท)องเที่ยวกลุ)มรายได"ดีและการท)องเที่ยวสุขภาพ และ 2) การแปรรูปอาหาร โดยอาศัยการ
พัฒนาอย)างเร)งด)วนด"วยระบบนิเวศการบริหารจัดการ (eco-system) ที่เปนทุนเดิมให"สามารถขับเคลื่อนการ
ผลิตบัณฑิตให"เปนผู"ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด" านการอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุ ขภาพ
(รูปภาพที่ 7)
นอกจากนี้การพัฒนาสาขาความเชี่ยวชาญที่มุ)งเน"นของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล"องกับ
การขับเคลื่อนไทยแลนด/ 4.0 “วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี นวัตกรรม” ของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรมแห)งชาติ (สอวช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห)งชาติ
(สวทช.) ในการเพิ่มมูลค)าธุรกิจด"วย BCG Model เปนการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อให"เกิด
การขั บ เคลื่ อ น โดยเริ่ ม จากต" น ทุ น การพั ฒ นาจากสิ่ ง ที่ มี อ ยู) โดยความหลากหลายทางชี ว ภาพและความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม โดยความหลากหลายทางชี ว ภาพประกอบด" ว ย 2 สาขา คื อ 1) อาหารและ
การเกษตร 2) สุขภาพและการแพทย/ และมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2 สาขา คือ 1) พลังงาน
วัสดุ และเคมีชีวภาพ 2) การท)องเที่ยวและเศรษฐกิจสร"างสรรค/ โดย BCG เปนแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับ
เปAาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติอย)างน"อย 5 เปAาหมาย ได"แก) การผลิตและบริโภคที่
ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ/ความหลากหลาย ความร)วมมือเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ํา

ที่มา : สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรมแห)งชาติ (สอวช.)
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รูปภาพที่ 7 กรอบแนวคิดการสร"างหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ
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จากกรอบแนวคิดในรูปภาพที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผนการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตเพื่อ
สร"างบุคลากรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพแบบ
บูรณาการศาสตร/ ดังนี้
1) หลักสูตรใหม1ด.านการอาหาร
1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ (Bachelor of
Science Program in Healthy Food Industry Business)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด"านการคิดค"น วิเคราะห/ วิจัย ด"านอุตสาหกรรมอาหารที่มี
ความเฉพาะสูงสําหรับการดูแลสุขภาพของผู"สูงอายุ และมีสมรรถนะการเปนผู"ประกอบการด"านผลิตภัณฑ/
อาหารเพื่อสุขภาพของผู"สูงอายุ
1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารแห)งอนาคตและธุรกิจ (Bachelor
of Science Program in Future Food Innovation and Business)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด"านการสร"างสรรค/นวัตกรรมอาหารและการบริการอาหาร
เพื่อสร"างมูลค)าเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดทั้งสามารถดําเนินการด"านธุรกิจอาหารและธุรกิจการบริการ
อาหารได"อย)างเปนระบบ
1.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม)
(Bachelor of Science Program in Technology Management for Modern Agriculture)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด"านการใช"เทคโนโลยีเพื่อการจัดการงานเกษตรสมัย ใหม)
อย)างครบวงจร สามารถเปนผู"ประกอบการและสร"างรายได"จากธุรกิจทางการเกษตรของครอบครัวทั้งในช)วง
ระหว)างและหลังสําเร็จการศึกษา
2) หลักสูตรใหม1ด.านการบริการและการท1องเที่ยว
2.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน
(นานาชาติ) (Bachelor of Arts Program in Sustainable Hospitality and Tourism Management)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด"านการจัดการและพัฒนาการท)องเที่ยวและการบริการที่
คํานึงถึงความยั่งยืนของ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการเสริมสร"างสุขภาวะที่ดี และมีสมรรถนะสูงในการ
ใช"ภาษาอังกฤษเพื่อจัดการการท)องเที่ยวและการบริการ
2.2) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การการท) อ งเที่ ย วแบบบู ร ณาการ
(นานาชาติ) (Bachelor of Arts Program in Integrated Tourism Management)
จุ ด เน. น : ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีส มรรถนะด" า นการจัด การการท) องเที่ ย วแบบบูร ณาการศาสตร/ มี
สมรรถนะของการเปนนักการตลาด การบริหาร การเงิน และการใช"ภาษาอังกฤษเพื่อจัดการการท)องเที่ยว
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3) หลักสูตรใหม1ด.านวิทยาศาสตร\สุขภาพ
3.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร English Medium Instruction) (Bachelor
of Nursing Science Program)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะเด)นการใช"ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาชีพการ
พยาบาล
3.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม (Bachelor of
Science Program in Integration of Health and Beauty)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการออกแบบ คิดค"น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมการดูแล
สุขภาพและความงามแบบบูรณาการ
3.3) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการสมุ น ไพรและธุ ร กิ จ (Bachelor of
Science Program in Medicinal Plant Science and Business)
จุดเน.น : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการพัฒนาศาสตร/ทางด"านสมุนไพรไทย สู)การแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ/เพื่อการประกอบธุรกิจทางด"านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
4) การออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู.
การพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม)หรือแม"แต)การปรับปรุงหลักสูตรให"มีความทันสมัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรีได"ให"ความสําคัญในการศึกษาความต"องการของผู"มีส)วนได"ส)วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส)วน
เพื่ อให" การจั ด การศึ ก ษาของหลั กสู ต รสามารถพั ฒ นาสมรรถนะของผู" เ รี ย นให" มี คุ ณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค/
(Desired Characteristics) สอดคล"องกับความต"องการของผู"ใช"บัณฑิตอย)างแท"จริง โดยเน"นให"บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพมีความสมดุลระหว)างทักษะวิชาชีพ
และทักษะการดํารงชีวิต (Soft & Hard Skills) โดยแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและรูปแบบที่ใช"ในการ
จัดการศึกษา (รูปภาพที่ 8) สามารถกล)าวโดยสรุปดังนี้
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รูปภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู"
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4.1) การออกแบบหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรเพื่อให"ได"มาซึ่งหลักสูตรคุณภาพสูงที่ใช"ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด"านอาการ การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ เน"นการออกแบบ
หลั กสู ต รตามแนวคิ ด ของการศึ กษาที่ เ น" น ผลลั พธ/ การเรี ย นรู" เ ปนฐาน (Outcome Based Education) ทั้ ง
หลั ก สู ต รประเภทให" ป ริ ญ ญา (Degree program) และหลั ก สู ต รระยะสั้ น (Non-degree program) โดย
หลักสูตรทั้งสองประเภทเน"นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลที่มุ)งการพัฒนา
ด"านผลลัพธ/ของผู"เรียน (Learning Outcomes) เปนสําคัญ โดยเฉพาะอย)างยิ่งหลักสูตประเภทให"ปริญ ญา
จะต"องมีการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรร)วมกับสถาบันหรือหน)วยงานคู)ความร)วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ลักษณะจตุรภาคีเพื่อเปนการสร"างโอกาสที่ดีในการเข"ารับการฝ}กปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการคู)ความ
ร)วมมือที่มีชื่อเสียงและได"รับการยอมรับในระดับสากล กล)าวคือหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตในกลุ)มสาขาวิชาชี พ
เฉพาะด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ จะถูกออกแบบให"เปนหลักสูตรที่เน"นปฏิบัติการ มี
การจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาและการศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทํ า งาน (Cooperation and Work Integrated
Education: CWIE)
นอกจากการมีระบบการศึกษาที่เน"นการฝ}กปฏิบัติงานกับสถานประกอบการคู)ความ
ร)วมมือแล"ว มหาวิทยาลัยยังมุ)งเน"นการสร"างคู)ความร)วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อให"ปริญญาในลักษณะของ
การพัฒนาหลักสูตรร)วมปริญญาข"ามสถาบัน (Joint Degree Program) หรือ หลักสูตรสองปริญญาข"ามสถาบัน
(Double Degree Program หรื อ Dual Degree Program) ซึ่ งสถาบั น คู) สั ญ ญาในการผลิ ต บั ณฑิ ต ต" องเปน
สถาบันการศึกษาที่ได"รับการยอมรับด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพทั้งในและต)างประเทศ
ซึ่งหลักสูตรที่ให"ปริญญาทุกหลักสูตรต"องรองรับระบบการกํากับ ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษาด" ว ยระบบเครื อ ข) า ยการประกั น คุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น (ASEAN University Network
Quality Assurance : AUN-QA) ซึ่งทุกหลักสูตรต"องมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ/ AUN-QA ในระดับดีด"วย
คะแนนเท)ากับ 4 อย)างน"อยภายใน 2 ปIการศึกษา
4.2) รูปแบบของการเรียนรู.
จากสถานการณ/การแพร)ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ที่ส)งผลกระทบอย)างมากต)อ
ระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับของประเทศไทย โดยที่รูปแบบของการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ต"องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู"อย)างเห็นได"ชัด โดยเฉพาะอย)างยิ่งการจัดการเรียนรู"ผ)านรูปแบบออนไลน/
ถึงแม"จะมีกระแสย"อนกลับถึงความไม)มีประสิทธิภาพของการเรียนรู"ของผู"เรียนด"วยระบบออนไลน/ก็ต ามแต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได"เล็งเห็นว)าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการศึกษาที่มีแนวโน"มไปใน
ทิ ศทางที่ เ น" น การเรี ย นรู" ผ) า นระบบออนไลน/ จ ะเปนหนทางที่ สํ า คั ญ อั น หนึ่ ง ในการสร" า งโอกาสการเข" า ถึ ง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย)างทั่วถึงสําหรับบุคลากรของประเทศทุกเพศทุก
วั ย ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ที่ มี ค วามต" อ งการเข" า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รใหม) ที่ ทั น สมั ย ด" า นอาหาร การท) อ งเที่ ย วและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ ทั้งหลักสูตรประเภทให"ปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น ดังนั้นรูปแบบการจัดการศึกษา
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ภายใต"หลักสูตรเพื่อการพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด"านอาหาร การท)องเที่ยวและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ)งเน"นการจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหว)างการเรียนใน
ชั้นเรียนและการเรียนผ)านระบบออนไลน/หรือที่เรียกว)า Blended Learning ด"วยการใช"ระบบบริหารจัดการ
การเรี ย นรู" (Learning Management System: LMS) ที่ ทัน สมั ย ง) า ยต) อการใช" งานสํ า หรั บ ทั้ งผู" ส อนและ
ผู"เรียน และที่สําคัญต"องเปนระบบที่ได"รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น คือ 1)
ระบบจัดการรายวิชา (Course Management System) ได"แก) เครื่องมือช)วยสร"างรายวิชา จัดทําและนําเข"า
เนื้อหาของรายวิชา จัดทําแหล)งค"นคว"าข"อมูลในรายวิชา ทํากิจกรรมเสริมในรายวิชา 2) ระบบบริหารจัดการ
ข"อมูลผู"เรียน (User Management System) ได"แก) ระบบบริหารการจัดการผู"เรียนในรายวิชา สามารถสร"าง
กลุ)มผู"เรียนตามการเข"าใช"งานได"หลายระดับ มีระบบตรวจสอบสมาชิกผู"ใช"งาน และการเก็บรายละเอียดข"อมูล
ผู"เรียน 3) ระบบตรวจสอบกิจกรรมและติดตามประเมินผล (Test & Tracking Management System) ได"แก)
เครื่องมือช)วยสร"างกิจกรรมแบบทดสอบ กิจกรรมการบ"าน และระบบทดสอบประเมินผลการเรียน และ 4)
ระบบจัดการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ/ (Communication Management System) เปนส)วนส)งเสริมการ
เรียนให"มีการติดต)อสื่อสารกันทั้งระหว)างผู"สอนกับผู"สอน ผู"สอนกับผู"เรียน และผู"เรียนกับผู"เรียน ทั้งในรูปแบบ
Online และ Offline
2.1.2 ความสอดคล.องกับยุทธศาสตร\ประเทศ
แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการวิเคราะห/ความสอดคล"องของแผนกับ
ยุทธศาสตร/ประเทศ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร\ชาติ 20 ป& (พ.ศ. 2561 – 2580)
(1) ด"านการสร"างขีดความสามารถในการแข)งขัน
- การเกษตรสร"างมูลค)า
- อุตสาหกรรมและบริการแห)งอนาคต
- สร"างความหลากหลายด"านการท)องเที่ยว
(2) ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย/
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช)วงชีวิต
- การเสริมสร"างให"คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
- การปฏิรูปการเรียนรู"ที่ตอบสนองต)อการเปลี่ยนแปลง
(3) ด"านการสร"างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท" องถิ่ นในการพัฒ นา การพึ่งตนเอง และการจั ด การ
ตนเองเพื่อสร"างสังคมคุณภาพ
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2) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ 13
(1) เศรษฐกิจมูลค)าสูงที่เปนมิตรต)อสิ่งแวดล"อม
- หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําด"านสินค"าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค)าสูง
- หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการท)องเที่ยวที่เน"นคุณค)าและความยั่งยืน
- หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนย/กลางทางการแพทย/และสุขภาพมูลค)าสูง
- หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส/อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน
(2) สังคมแห)งโอกาสและความเสมอภาค
- หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข"มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข)งขันได"
(3) ป$จจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
- หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ)งเรียนรู"อย)างต)อเนื่อง ตอบโจทย/การ
พัฒนาแห)งอนาคต
3) แผนการศึกษาแห1งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
(1) ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
(2) พัฒนาศักยภาพคนทุกช)วงวัยและการสร"างสังคมแห)งการเรียนรู"
4) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป& พ.ศ. 2561 - 2580
(1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา
- เสริมสร"างความรู"และทักษะทางอาชีพให"พร"อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(2) เสริมสร"างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทย
- เปนแหล)งพัฒนาต)อยอดความรู" ความสามารถ
- สร"างผลงานวิจัย นําไปใช"แก"ป$ญหาและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท"องถิ่นและประเทศ
(3) อุดมศึกษาเปนแหล)งสนับสนุนการสร"างงานและนําความรู"ไปแก"ป$ญหาผ)านความร)วมมือ
ภาคเอกชนและท"องถิ่น

31

32
2.1.3 เปcาหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปc า หมายที่ 1 มหาวิ ทยาลั ย ชี้นํ า สังคมโดยมุ) งเน" นความเปนเลิ ศด" านอาหาร กาท) องเที่ ย วและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูรณาการศาสตร/
เปcาหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยชี้นําสังคมโดยมุ)งผลิตบัณฑิตและกําลังคนมีงานทําเปนที่ยอมรับระดับ
ท"องถิ่นและระดับชาติ
เปcาหมายที่ 3 มหาวิทยาลัยชี้นําสังคมโดยมุ)งเน"นผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่สู)มูลค)าทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมวัฒนธรรม และก"าวสู)การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อพัฒนาชุมชน
ท"องถิ่นยั่งยืน
1) เปcาหมายสู1การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยุทธศาสตร\
ยุทธศาสตร\ที่ 1
สร.างความโดดเด1น
ด.านอาหาร การ
ท1องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร\สุขภาพ

เปcาหมาย
มหาวิทยาลัยชี้นําสังคม
โดยมุ)งเน"นความเปนเลิศ
ด"านอาหาร กาท)องเที่ยว
และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
ด"วยการบูรณาการศาสตร/

แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทําหลักสูตรบูรณาการเชิงศาสตร/ที่ได"มาตรฐาน
กลุ)มสาขาวิชาอาหาร การท)องเที่ยว อุตสาหกรรม
บริการและวิทยาศาสตร/สุขภาพ (Food, Tourism
and Hospitality Cluster, and Health Science
Cluster) และเชื่อมโยงกับศาสตร/ในกลุ)มวิชาอื่นใน
รูปแบบ Multidisciplinary Clusters and
Programs
2. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนการอาหารนานาชาติและ
ศูนย/เรียนรู" ศูนย/รับรองมาตรฐานสมรรถนะฝIมือ
แรงงานแห)งชาติ กรมฝIมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TPQI) เพื่อให"เปนแหล)งฝ}กปฏิบัติการในการ
เพิ่มขีดความสามารถ/สมรรถนะของนักศึกษา
บุคลากร และบุคลากรในพื้นที่ได"รับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ ร)วมกับเครือข)ายภายนอก
รวมถึงการเปนแหล)งหารายได"สู)มหาวิทยาลัย
3. จัดตั้ง School of Tourism, Hospitality and
Culinary Arts เพื่อการเปนศูนย/รับรองมาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะทางด"านการท)องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการร)วมกับเครือข)ายภาครัฐและเอกชนให"กับ
นักศึกษา บุคลากรและบุคลากรในท"องถิ่นรวมถึงการ
เปนแหล)งหารายได"ของมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร\

ยุทธศาสตร\ที่ 2
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู.ทุกช1วงวัย

เปcาหมาย

มหาวิทยาลัยชี้นําสังคม
โดยมุ)งผลิตบัณฑิตและ
กําลังคนมีงานทําเปนที่
ยอมรับระดับท"องถิ่นและ
ระดับชาติ

แนวทางการดําเนินงาน
4. สร"างศูนย/วิจัยและศูนย/บริการความเปนเลิศ
(Research and Service Excellence Center) ด"าน
อาหาร การท)องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ และการบูรณาการศาสตร/ด"านอื่น ๆ
5. สร"างและร)วมมือกับเครือข)ายสมาคม ชมรม องค/กร
วิชาชีพ ทั้งระดับชุมชน กับสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
และต)างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
6. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู" ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการองค/กรเพื่อ
เกิดการ Upskill Reskill และ New skill
7. จัดระบบการศึกษา Degree, Non-Degree และ
ระบบคลังหน)วยกิตเพื่อการเรียนรู"ตลอดชีวิตทุกช)วงวัย
(Credit Bank)
8. สร"างเครือข)ายทั้งภาครัฐ เอกชน และศิษย/เก)า สร"าง
ความตระหนักความเปนพลเมืองโลก
9. ปรับปรุงและพัฒนาแหล)งเรียนรู" เทคโนโลยีและ
ระบบแวดล"อมที่เอื้อต)อการเรียนรู"ตลอดชีวิต อาทิ
Smart Classroom Digital Library, Language
Center, Digital Innovation and Intelligent
Systems Center, Future Innovation Learning
Center สําหรับการเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู"และ
สอดคล"องกับวิถีชีวิตและแนวคิดของผู"เรียนสมัยใหม)
ต)อยอดความร)วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย
ต)างประเทศเพื่อจัดทําหลักสูตรนานาชาติ
International College
10. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับการ
ทํางานจริง (Work based/ Integrated/
Immersion) ร)วมกับเครือข)ายคู)ความร)วมมือ ภาค
สังคม ภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต)างประเทศ รวมทั้งการสร"าง Soft
Skill/Workability/Employability
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ยุทธศาสตร\

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การ
วิจัย นวัตกรรม งาน
ส ร. า ง ส ร ร ค\ แ ล ะ
บริ ก ารวิ ชาการเพื่ อ
เศรษฐกิ จ ฐานราก

เปcาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน
11. เน"นการเรียนการสอนบูรณาการกับการทํางานใน
สถานประกอบการ (Work Integrated Learning:
WIL) Pre-Course Experience, Work Place,
Cooperation, Practicum, Internship, Project
and Problem Based Learning เปนต"น
12. สนับสนุนอาจารย/ผลิตผลงานเพื่อขอตําแหน)งทาง
วิชาการ และเพิ่มตําแหน)งทางวิชาการขึ้น ร"อยละ 10
ต)อปI
13. สร" า งเครื อข) า ยคู) ความร) วมมื อทั้ งภาครั ฐ เอกชน
และสถาบันการศึกษาทั้งในและต)างประเทศ ที่มีความ
เชี่ ย วชาญในศาสตร/ ต) า ง ๆ เข" า มามี ส) ว นร) ว มในการ
พัฒนาอาจารย/ การเรียนการสอน อย)างต)อเนื่อง
14. สนับสนุนอาจารย/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนมุ)งเน"นผลลัพธ/ (Outcome-Based Education
(OBE) และรองรับการเปลี่ยนแปลง
มหาวิทยาลัยชี้นําสังคม
15. พั ฒ นาระบบบริ ห ารกลุ) ม เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง/
โดยมุ)งเน"นผลิตผลงานวิจัย กลุ)มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตามกลุ)มยุทธศาสตร/และ
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา จุ ด เน" น มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย/ วิ จั ย และ
เชิงพื้นที่สู)มูลค)าทาง
ศูนย/เฉพาะทางต)าง ๆ เพื่อหารายได"และแสวงหาแหล)ง
เศรษฐกิจฐานรากและ
ทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
สังคมวัฒนธรรม และก"าว 16. พัฒนาวิจัยเพื่อสร"างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ/เพื่อ
สู)การเปนมหาวิทยาลัยชั้น ยกระดับผลิตภัณฑ/ท"องถิ่นสู)มาตรฐาน
นําเพื่อพัฒนาชุมชน
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม
ท"องถิ่นยั่งยืน
และงานสร" า งสรรค/ และการเผยแพร) ร วมทั้ ง การ
จั ด การทรั พ ย/ สิ น ทางป$ ญ ญาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการนํ า
ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม และงานสร" า งสรรค/ การ
ถ) า ยทอดองค/ ความรู" และเทคโนโลยี ไปใช" ป ระโยชน/
ตลอดจนส)งเสริมวิจัยและนวัตกรรมสู)เชิงพาณิชย/ และ
การสร"างรายได"
18. พัฒนาป$จจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
บริหารจัดการของมหาวิ ทยาลัย ทั้งภายในและวิ ท ยา
เขตให"ได"มาตรฐานและรองรับการหารายได"
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ยุทธศาสตร\

เปcาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน
19. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการถ) า ยทอด
เทคโนโลยี แ ละพั ฒ นางานวิ จั ย นวั ต กรรมงาน
สร" า งสรรค/ เ พื่ อสร" า งมู ลค) า เพิ่ ม (Value Creation) สู)
เชิงพาณิชย/หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร"างสรรค/
20. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท"องถิ่นเพื่อการจัดลําดับมหาวิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนท"องถิ่นยั่งยืน (Sustainable Community
Development University Rankings: SCD
University Rankings)
21. พัฒนามหาวิทยาลัยและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารให"เปนองค/กรแห)งความเปนเลิศ (High
Performance Organization: HPO) และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข)งขัน (High Competitiveness)
เพื่อผลักดันให"มหาวิทยาลัยได"รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ (University Rankings)
22. ส)งเสริมการทําวิจัยร)วมกับหน)วยงานภายนอกกับ
ชุ ม ชนท" อ งถิ่ น ภาคเอกชน ภาครั ฐ องค/ ก รมหาชน
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต)างประเทศ
23. กําหนดยุทธศาสตร/การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
ตอบโจทย/การพัฒนาเชิงพื้นที่และแผนยุทธศาสตร/ทุก
ระดับ
24. ร) ว มมื อและพั ฒ นา “ชุ มชนต" น แบบนวั ต กรรม”
และพัฒนาผู"ประกอบการท"องถิ่น วิสาหกิจชุมชนให"มี
ทักษะการบริหารจัดการ การตลาดเพื่อสร"างอาชีพและ
พัฒนาท"องถิ่นอย)างยั่งยืน
25. ขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก พื้นที่
ชายฝ$[งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) เพื่ออนุรักษ/
สื บ สาน สร" า งโอกาส และมู ล ค) า เพิ่ ม สู) เ ศรษฐกิ จ
สร"างสรรค/ และการเผยแพร)สู)สากล
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2.2 การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.2.1 ด.านการบริหารบุคลากร
แผนงานด"านบริหารบุคลากร มุ)งเน"นสมรรถนะของบุคคลที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมี
ความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง (Talent) จากองค/กรหรือหน)วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต)างประเทศที่สอดคล"องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร/และการจัดกลุ)มมหาวิทยาลัยที่เลือกคือกลุ)มผลิตและ
พัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะตามจุดเน"นสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คือ ด"านอาหาร การ
ท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ ทั้งนี้เพื่อนําไปสู)การปฏิรูประบบการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนที่ทันสมัย การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมและการสร"างเครือข)ายความร)วมมือ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จะต"องมีการจัดทําแผนหรือระบบบริหารงานบุคคลที่มีความชัดเจนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนในอนาคตในด"าน
กฎ ระเบียบ ข"อบังคับและประกาศด"านการบริหารงานบุคลากรเพื่อให"การบริหารจัดการมีความคล)องตัวได"
อย)างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการปฏิรูประบบบริหารของมหาวิทยาลัยที่ต"องดําเนินการเพื่อ
รองรับกับแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยด"านการบริหารบุคลากร ควรดําเนินการในประเด็นต)อไปนี้
1) แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านบุคลากร
1.1) การปรับเปลี่ยนโครงสร"างการบริหารของมหาวิทยาลัยโดยยกระดับศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานให"มีความยืดหยุ)น คล)องตัวและสอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล"อม
ทั้งภายในและภายนอกและการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช)น จัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพย/สิน
และรายได" เพื่อให"เปนหน)วยงานการจัดหารายได"จากการบริหารทรัพย/สินโดยเฉพาะ เปนต"น
1.2) ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให"เปนคนดีและคนเก)งโดยมุ)งเน"นบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง (Talent) ที่สอดคล"องกับนโยบายการพลิก
โฉมของมหาวิทยาลัยและตามจุดเน"นสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คือ ด"านอาหาร การท)องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ
1.3) ส)งเสริมและสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการศาสตร/ของบุคลากรสายวิชาการ มุ)งเน"น
พัฒนาอาจารย/ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลักสูตรบูรณาการเพื่อตอบโจทย/ทุกช)วงวัย
พั ฒ นางานวิ จั ย และนวั ต กรรมสู) มูล ค) า สู งและเชิ ง พาณิ ช ย/ ม ากขึ้ น พั ฒ นาสมรรถนะด" า นวิ ช าการเพื่ อ เข" า สู)
ตําแหน)งทางวิชาการที่สูงขึ้น
1.4) ส)งเสริมและสนับสนุนบุคลาการสายสนับสนุนให"มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตาม
ตําแหน)งหรือวิชาชีพพร"อมทั้งการทํางานข"ามสายงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให"พร"อมการการเปลี่ยนแปลง
พลิกโฉมการทํางานของมหาวิทยาลัยในอนาคต
1.5) ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให"เข"าสู)ระบบ
การเตรียมบุคลากรเข"าสู)ตําแหน)งผู"บริหาร (Success Planning) เพื่อให"ได"คนดี คนเก)งและคนที่เหมาะสม
โดยการวางแผนเตรียมกําลังคนที่มีความสามารถโดดเด)นเปนที่ประจักษ/ให" มีความพร" อมสําหรับ การดํ า รง
ตําแหน)งผู"บริหารระดับสูง เช)น คณบดี ผู"อํานวยการ ผู"ช)วยหรือรองอธิการบดี เปนต"น โดยมีแนวทาง ดังนี้
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ระดับ 3 : การกรองคนดีและคนเก1งที่
“เหมาะสม”

ระดับ 2 : การกรองเพื่อคัดเลือก คนดีที่เปน
“คนเก1ง”

ระดับ 1 : การกรองเพื่อคัดเลือก
“คนดี”

1.6) ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองด"วยวิธีที่หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการพัฒนาและฝ} กอบรมในลั กษณะ In House Training และ Public Training กับองค/กรหรื อ
หน)วยงานชั้นนําตามศาสตร/หรือสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1.7) การพัฒนาและจัดทําระบบบริหารงานบุคคลที่เน"นสมรรถนะสูง (High Competency)
และมุ) งเน" น ผลสั มฤทธิ์ ในการปฏิ บั ติ งาน (Competency-Base Management) ตามสาขาความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว" เช)น พัฒนาระบบการวางแผนอัตรากําลังคน พัฒนาระบบการพัฒ นา
บุ ค ลากร พั ฒ นาระบบความก" า วหน" า ในสายอาชี พ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารค) า ตอบแทน พั ฒ นาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการจัดการสวัสดิการและผลประโยชน/
(1) ส)งเสริมและสนับสนุนการวางระบบอัตรากําลังคน กุญแจสําคัญในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ คุณภาพ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและจํานวนกําลังคนที่เหมาะสม
กับงาน โดยมหาวิทยาลัยต"องคาดการณ/หรื อวิเ คราะห/จํานวนความต" องการกําลั งคนขององค/ กร ประเภท
บุ คลากรที่ มีความสามารถเหมาะสมตามจุ ดเน" นสาขาที่ เชี่ ยวชาญเฉพาะทางเพื่ อให" สามารถปฏิ บัติ งานได"
เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง การขยายตัวหรือการลดขนาดองค/กรลงเพื่อความเหมาะสมของขนาดองค/กรและ
เปAาหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในอนาคต ต"อง “เตรียมการล1วงหน.า” ไม)ใช)แก"ป$ญหาเฉพาะหน"า ทั้งนี้
เพื่อให" “คน” ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณค)าขององค/กร “ต.องพร.อมเพื่อการแข1งขัน” อยู)ตลอดเวลา
(2) ส)งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อก"าวสู)การเปนบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง (Talent)
(3) ส)งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได"รับโอกาสในการ
ทํางานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นหรือสร"าง Impact ให"กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ทําให"การบริหารค)าตอบแทน
นั้นเกิดความคุ"มค)ามากยิ่งขึ้น หลักสําคัญคือ เมื่อเงินเดือนของบุคลากรสูงขึ้น งานที่ทําของบุคลากรต"องยาก
และต"องใช"ความรับผิดชอบมากขึ้นเช)นกัน ดังนั้นการมีโครงสร"างนั้นจําเปนที่จะต"องมีการวางแนวทางเพื่อ
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พัฒนาบุคลากรอยู)ตลอดเวลา จึงสามารถได"รับการสนับสนุนขึ้นในตําแหน)งที่สูงขึ้นหรือได"รับมอบหมายงานที่มี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นในระดับงานที่สูงขึ้นไป
(4) ส)งเสริมและสนับสนุนการจัดทําโครงสร"างค)าตอบแทนของมหาวิทยาลัยต"องมีการ
ปรับปรุงให"เหมาะสมกับสมรรถนะของบุคลากรตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทางวิชาชีพ
ระดับสูง (Talent) และตามตลาดในการแข)งขันของการได"มาซึ่งบุคลากร
(5) การบริหารผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรต"องมีความเปนธรรมและ
เลือกใช"เครื่องมือที่เ หมาะสม เช)น การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs, Competency, OKR เปนต"น
รวมทั้งการสร"างวัฒนธรรมการบริหารผลงานขึ้นมาเริ่มจากการสื่อสารให"พนักงานทราบถึงเปAาหมายของตัวเอง
การดูแลติดตามผลงานรวมทั้งการให"คําแนะนําต)าง ๆ เพื่อให"ผลงานของเขาสามารถบรรลุเปAาหมาย และ
ตอบสนองเปAาหมายโดยรวมของมหาวิทยาลัยได" รวมทั้งเกิดความคุ"มค)าในค)าตอบแทนที่จ)ายให"ไปและที่สําคัญ
การประเมินผลงานสามารถทําได"ง)ายและเกิดความชัดเจนไม)คลุมเครือในการให"คะแนนผลงาน การให"รางวัล
ผลตอบแทน ยกย)องชมเชยการปฏิบัติงานที่สามารถจูงใจบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมที่เปนแรงจูงใจใน
การทํางานและสร"างสรรค/ผลงานให"กับมหาวิทยาลัยต)อไป
(6) ส)งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและผลประโยชน/ที่สอดคล"องกับสมรรถนะใน
การปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรเพื่ อเปนสิ่ งจู งใจและธํ า รงรั กษาบุ คลากรที่ มีความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางและมี
ความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง (Talent) ให"อยู)กับมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการทั้งนี้ต"องคํานึงถึง
ความสามารถในการจ)ายของมหาวิทยาลัย
(7) มุ)งพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให"มีความคล)องตัว ยืดหยุ)น
และทํางานเชิงรุกมากขึ้นเน"นความเปนมืออาชีพสําหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย/
2) แผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านบุคลากร
2.1) แผนการปรับโครงสร"างการบริหารของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข)งขัน
2.2) แผนงานการบริหารบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทางวิชาชีพ
ระดับสูง (Talent) เช)น
- ระบบการวางแผนอัตรากําลังคน (Man Power)
- ระบบการสรรหาคัดเลือกเชิงรุก (Proactive Recruitment Strategy)
- ระบบความก"าวหน"าในสายอาชีพ (Career Path)
- ระบบการบริหารค)าตอบแทน (Compensation Management)
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
- ระบบการจัดการสวัสดิการและผลประโยชน (Welfare and benefits)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย/ที่เปนเลิศ (HRIS)
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2.3) แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทางวิชาชีพ
ระดับสูง (Talent) เช)น การแลกเปลี่ยนหรือสลับการทํางานกับหน)วยงานอื่น (Mobility) เช)น มหาวิทยาลัย
ต)างประเทศหรือบริษัทเอกชนชั้นนําที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัย
2.4) แผนงานพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนโฉมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย/(Human Resource
Management System)
3) การสร.างเสริมบุคลากรคุณภาพสูง (Enhancement of brainpower & concentration
of talents)
เพื่อให"การดําเนินงานด"านการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด"านการอาหาร การ
ท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพบรรลุตามเปAาหมายที่ได"กําหนดไว"ในแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร"างเสริมคุณภาพของบุคลากรประเภทวิชาการให"มี
คุณภาพในระดับสูง ซึ่งนับเปนกําลังที่มีความสําคัญอย)างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบและกลไกของการผลิ ต
บัณฑิตให"มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล"องตามความต"องการของอุตสาหกรรมเปAาหมายทั้งในด"าน
อุตสาหกรรมการท)องเที่ยวกลุ)มรายได"ดีและการท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness
tourism) และ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
3.1) การสรรหาและการพัฒนาบุคลากรด.านการเรียนการสอน
เพื่อรองรับการเป~ดหลักสูตรทั้งประเภทให"ปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีความ
จําเปนอย)างยิ่งที่จะดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีชื่อเสียงและได"รับการยอมรับใน
ศาสตร/ที่เกี่ ยวข" องซึ่ งอาจเปนบุ คลากรทั้ งชาวไทยและชาวต) างชาติเ พื่ อปฏิ บัติ หน" า ที่เ ปนอาจารย/ผู"ส อนใน
หลักสูตรที่ได"พัฒนาขึ้นตามแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย นอกจากการสรรหาบุคลากรใหม)แล"วมหาวิทยาลัย
ยังให"ความสําคัญกับการใช"ทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการซึ่งเปนอาจารย/ผู"สอนในหลักสูตรเดิมด"านอาหาร
การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพเพื่อร)วมกันส)งเสริมการผลิตบัณฑิตให"มีความเปนมืออาชีพตรงตามความ
ต"องการของผู"ใช"บัณฑิตในยุคป$จจุบัน
จากแนวทางในการสรรหาบุคลากรใหม)และการร)วมใช"บุคลากรที่มีอยู)เดิมในกลุ)มอาหาร
การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาทักษะทางด"านภาษาอังกฤษของอาจารย/
ชาวไทยภายใต" การสนั บ สนุ น และส) งเสริ มโดยศู น ย/ ภ าษามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุ รี (PBRU Language
Center) ให"สามารถสื่อสารด"วยภาษาอังกฤษและประยุกต/ใช"เพื่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความ
เปนนานาชาติ โดยมี เ ปA า หมายให" อาจารย/ ในหลั กสู ต รทุ กคนมี ผ ลคะแนนการสอบวั ด ระดั บ ความสามารถ
ภาษาอังกฤษในระดับ B2 ถึง ระดับ C2 ตามเกณฑ/ CEFR (Common European Framework of Reference
for Languages) นอกจากนี้ยังมีแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการเปนผู"เชี่ยวชาญด"านการสอนของบุคลากร
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ประเภทวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต)างชาติโดยมีเปAาหมายที่ท"าทาย กล)าวคืออาจารย/ผู"สอนในหลักสูตรใหม)
ด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพทุกคนต"องสามารถจัดการเรียนการสอนด"วย กลยุทธ/แบบ
active learning ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสู ง เช)น Activity-based learning Experiential learning
Project-based learning Thinking-based learning Inquiry-based learning และ Discovery Learning
เปนต"น และอาจารย/ผู"สอนทุกคนต"องได"รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย/ตามกรอบมาตรฐานของส
หราชอาณาจั ก ร (UK Professional Standards Framework; UK PSF) จาก The Higher Education
Academy (HEA) อย)างน"อยในระดับ Fellow (Descriptor 2)
3.2) การยกระดับคุณวุฒิ และตําแหน1งทางวิชาการของอาจารย\
จากการพัฒนาคุณภาพอาจารย/ผู"สอนที่กล)าวโดยสรุปในข"อ 1 เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะ
นําพาให"อาจารย/ผู"สอนในหลักสูตรทุกท)านได"รับการเตรียมความพร"อมอย)างยิ่งในการพัฒนาตนเองเพื่อการมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือแม"แต)การมีตําแหน)งทางวิชาการที่สูงขึ้น ร)วมกับการพัฒนาระบบและกลไกเดิม
ของมหาวิทยาลัยที่มีการใช"ขับเคลื่อนอยู)แล"ว เช)น กองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนและส)งเสริมการศึกษาต)อ
ในระดับปริญญาเอกทั้งในแต)ต)างประเทศ หน)วยงานวิเทศสัมพันธ/ของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการแสวงหา
ทุนการศึกษาต)อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต)างประเทศจากแหล)งทุน ภายนอก ตลอดทั้งการให"ทุนพัฒนา
บุคลากรเพื่อเข"าสู)ตําแหน)งทางวิชาการระดับผู"ช)วยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ และศาสตราจารย/ โดย
อย)างน"อยภายใน 5 ปI อาจารย/ผู"รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย/ประจําหลักสูตรต"องมีคุณวุฒิในระดับปริญญา
เอกร" อยละ 100 ในขณะที่ ภ ายใน 3 ปI อาจารย/ ผู" รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย/ ป ระจํ า หลั กสู ต รต" อ งมี
ตําแหน)งทางวิชาการอย)างน"อยระดับผู"ช)วยศาสตราจารย/ในอัตราร"อยละ 100
3.3) การวิจัยเพื่อสร.างความเชี่ยวชาญในศาสตร\
การวิ จั ย ถื อ เปนเครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ อย) า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คลในเชิ ง
วิชาการ และผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพสูงจะนําไปสู)การพัฒนาสังคม และการพัฒนาชาติ
บ"านเมืองให"เจริญก"าวหน"าในอนาคต ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีจึงจําเปนอย)างยิ่งที่จะต"องอาศัยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประเภทวิชาการให"มีความเชี่ยวชาญ
สูงในการทําวิจัยเพื่อค"นหานวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม)ๆที่สามารถนํามาประยุกต/ใช"ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ)มสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มหาวิทยาลัยวางเปAาหมายไว" ให"มี
คุณลักษณะที่โดดเด)นเปนเอกลักษณ/เฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบัณฑิตของแต)ละหลักสูตร
ได"รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้บุคลากรประเภทวิชาการต"องสามารถผลิตงานวิจัยร)วมกับหน)วยงาน
ภายนอกที่ให"ทุนสนั บสนุน เพื่อยกระดับ การค" น พบองค/ ความรู"เ ฉพาะศาสตร/ อันจะนําไปสู)การเกิด ขึ้ น ของ
นวัตกรรมสร"างสรรค/ชนิดใหม)ๆที่เปนประโยชน/ในการพัฒนาศาสตร/สมัยใหม)ทั้งทางด"านวิชาการและวิชาชีพ
เฉพาะ
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หน)วยงานภายในซึ่งเปนหัวใจสํา คัญในการสร" างระบบและกลไกในการส)งเสริ ม และ
สนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย ที่ มีคุณภาพสูงร)วมกั บ แหล) งทุนภายนอกทั้ งในประเทศและต)า งประเทศ คื อ
สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให"ความสําคัญในการรวมกลุ)มนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยร)วมกับผู"เชี่ยวชาญจากหน)วยงานภายนอกในการแสวงหาแหล)งทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและแก"ป$ญหาเชิงพื้นที่ด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ บนฐานของการมี
บริบทเชิงพื้นที่ซึ่งมีความได"เปรียบด"านจุดยุทธศาสตร/ของประเทศ เช)น การเปนแหล)งอาหารต"นน้ําที่มีความ
อุดมสมบูรณ/สูง และเปนพื้นที่ที่ความหลากหลายของแหล)งท)องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนต"น ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงมุ)งเน"นให"บุคลากรทั้งที่เปนทรัพยากรบุคคลด"านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีเดิมอยู)แล"วประกอบกับบุคลากร
ประเภทวิชาการภายใต"แผนของการสรรหาเข"ามาเพิ่มใหม)ในอนาคต ต"องเปนบุคคลที่สามารถแสวงหาทุนวิจัย
จากหน)วยงานภายนอกเพื่อสร"างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต)อการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต
และการต)อยอดงานวิจัยสู)การเปนนวัตกรรมทางด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ โดยต"อง
เปนผลงานที่สามารถตีพิมพ/เผยแพร)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งปรากฎในฐานข"อมูลระดับสากล เช)น
ฐานข" อ มู ล ERIC , MathSciNet , Pubmed , Scopus , Web of Science (เฉพาะใน SCIE SSCI และ
AHCI) , JSTOR และ Project Muse เปนต"น และต"องสามารถสร"างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ/เผยแพร)ในอัต รา
1 เรื่ อ ง/คน/ปI ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น นี้ จ ะเปนช) อ งทางในการสร" า งนวั ต กรรมที่ ก) อ ให" เ กิ ด รายได" ใ ห" กั บ
มหาวิทยาลัย ตลอดทั้งสามารถขับเคลื่อนให"ส)งบุคลากรประเภทวิชาการสามารถเข"าสู)ตําแหน)งทางวิชาการที่
สูงขึ้นได"อีกด"วย
3.4) การสร.างโอกาสในการเพิ่มพูนความรู.
จากแนวทางการพัฒนาและการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร/ด"าน
อาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพรองรับการผลิตบัณฑิตภายใต"การบริหารงานของหลักสูตรใหม)
ด" า นอาหาร การเที่ ย วและวิ ท ยาศาสตร/ สุ ข ภาพตามแผนการพลิ ก โฉมของมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น นอกจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะให"ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย/ผู"รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย/ประจําหลักสูตรในด"านสมรรถนะการใช"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนด"วยเทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได"รับการยอมรับ การเพิ่มคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก และการเข"าสู)ตําแหน)งทางวิชาการที่สูงขึ้นแล"ว มหาวิทยาลัยยังมีแนวทางในการเพิ่มโอกาสให"
บุคลากรประเภทวิชาการได"พัฒนาตนเองอย)างไม)หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน/ในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพให"มีศักยภาพสูงเท)าเทียมระดับสากล เช)น การ
ให"โอกาสบุคลากรประจําการในการเพิ่มพูนองค/ความรู"หรือเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานในศาสตร/ที่เกี่ยวข"อง
ได"แก) การส)งเสริมให"อาจารย/ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกซึ่งผ)านการปฏิบัติงานมาแล"วไม)น"อยกว)า 3 ปI ให"
ได"รับทุนการวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral research) ในสถาบันการศึกษาต)างประเทศที่มีชื่อเสี ยง
และได"รับการยอมรับในระดับสากลตามศาสตร/ที่เกี่ยวข"องทั้งด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/
สุขภาพ ตลอดทั้งการส)งเสริมให"บุคลากรประเภทวิชาการได"รับการพัฒนาตนเองผ)านกระบวนการฝ}กอบรมใน
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หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝ}กอบรม หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรอย)างใดอย)างหนึ่งตามศาสตร/ของตนใน
สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี่ ย งทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โ ดยบุ ค ลากรทุ ก คนต" อ งได" รั บ ใบรั บ รองสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานจากการเข"าร)วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองดังกล)าวอย)างน"อย 1 คน/1 certificate/ปI
2.2.2 ด.านนโยบายและแผน ระบบการเงินและงบประมาณ
การดําเนินงานตามวิสัยทัศน/ พันธกิจและยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จได"นั้น
มีความจําเปนที่จะต"องจัดทําแผนระบบการเงินและงบประมาณเพื่อเปนกลไกในการบริหารจัดการด"านการเงิน
ให"เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต)าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให"บรรลุตามเปAาประสงค/ของการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว" ได"แก) แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบด.านนโยบายและแผน ระบบการเงินและ
งบประมาณที่มีจุดเน.น (focused) การบริหารจัดการเพื่อความคล1องตัว โปร1งใสและตรวจสอบได. การ
สร"างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห/ค)าใช"จ)ายการเงินและงบประมาณอย)างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห/
รายได"และค)าใช"จ)ายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล)งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ)นดิน เงินรายได"
รวมทั้งเงินรายได"อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได"รับ มีการนําเงินรายได"ไปจัดสรรอย)างเปนระบบ มีระบบฐานข"อมูล
ทางการเงินที่สามารถแยกค)าใช"จ)ายตามหมวดต)าง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย)างเปนระบบครบทุก
พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผู"ตรวจสอบการใช"เงินอย)างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต"องสามารถ
ทราบข"อมูลด"านค)าใช"จ)ายทั้งหมด ทั้งด"านผลิตบัณฑิตและวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาท"องถิ่น
และบริ ก ารวิ ช าการ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมถึ ง การสมทบการเงิ น
(matching) เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
1) การจัดหาทรัพยากรด"านการเงินและงบประมาณสามารถดําเนินการจัดการได"จาก 3 แหล)ง คือ
งบประมาณแผ)นดิน งบประมาณรายได"(เงินบํารุงการศึกษา) และงบประมาณจากการจัดหารายได"ทั้งแหล)ง
ภายในและภายนอกจากงานบริการวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ การบริหารทรัพย/สินและรายได"
ของหน)วยงานหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เช)น การเช)าพื้นที่ อาคารและห"อง ศูนย/ PBRU Royal
Cost Tourism and Thailand Riviera ศู น ย/ พัฒ นาสมรรถนะบุ คลากรทางอาหารและการท) องเที่ ยว ศู น ย/
กัญชาศาสตร/และผลิตภัณฑ/สุขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวันตก และศูนย/วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ/และยกระดับผลิตภัณฑ/ท"องถิ่น
2) ส)งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล1งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพื่อนํามาใช"ใน
การบริหารจัดการในกิจการที่เปนประโยชน/อย)างสูงสุดของมหาวิทยาลัย เช)น เงินสนับสนุนในรูปแบบต)าง ๆ
ทั้งการตั้งมูลนิธิ (มูลนิธิมะริด-สิงขร) และเงินบริจาคต)าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเงินนอกงบประมาณที่ก)อให"รายได"ใน
รูปแบบอื่น ๆ (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือสร"างรายได"จากการบริการวิชาการ)
3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การด" า นการเงิ น และงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย ให" มี
ประสิทธิภาพ คล)องตัว โปร)งใสและตรวจสอบการใช"จ)ายงบประมาณได"เพื่อความถูกต"องของงบประมาณและ
นําผลงบประมาณมาปรับปรุงแก"ไข
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4) พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การข" อ มู ล ด" า นการเงิ น และงบประมาณด" ว ยระบบสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทํางานที่มีความคล)องตัว รวดเร็ว ถูกต"องและตรวจสอบได"โดยเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านการเงินและงบประมาณ
1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการบริหารการเงินและงบประมาณ
2) แผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อบริหารคลังและพัสดุ
3) แผนการจัดหารายได"จากการบริหารทรัพย/สินภายในมหาวิทยาลัย
4) แผนการจัดหารายได"จากแหล)งเงินภายนอกจากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
5) แผนการจัดหารายได"จากงานบริการวิชาการ
6) แผนการจัดหารายได"จากการพัฒนาผลิตภัณฑ/สู)เชิงพาณิชย/
7) แผนการจัดหารายได"จากงานวิชาการและหลักสูตรระยะสั้น
2.2.3 ด.านกฎระเบียบ ข.อบังคับ หลักเกณฑ\
ป$จจุบันกฎ ระเบียบ ข"อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการออกมาเพื่อใช"ในการ
บริหารและการปฏิบัติงานในส)วนที่เกี่ยวข"องกับบุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรอื่น ๆ เช)น นโยบายการ
บริหาร การเงิน การคลังและพัสดุ การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ เปนต"น ซึ่งกฎหมายบางฉบับมี
การประกาศใช"มานาน เช)น ข"อบังคับฯ การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ระเบียบว)า
ด"วยกองทุนนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 ระเบียบการจ"างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต)างประเทศ พ.ศ.
2556 เปนต"น และกฎหมายบางฉบับควรปรับปรุงให"สอดคล"องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล"อม
และกฎหมายหลักที่ใช"ในการดําเนินการ ดังนั้นแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยต"องมุ)งเน"นการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ ข"อบังคับและประกาศให"มีความคล)องตัว เอื้อต)อการทํางานของบุคลากรที่เน"นผลลัพธ/และความสําเร็จ
ของงาน
แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านระเบียบ ข.อบังคับ หลักเกณฑ\
1) ยกเลิกหรือพัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศที่หมดความจําเปนหรือไม)สอดคล"อง
กับสภาวการณ/ป$จจุบัน โดยมุ)งให"เปนตามบริบทและสถานภาพของมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงสภาพแวดล"อม
ความเปนไปได"และข"อจํากัดที่มีอยู)เพื่อให"เกิดความคล)องตัวและเอื้อต)อการทํางานของผู"ปฏิบัติ
2) สนับสนุนการจัดทําข"อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่ออกจะต"องอยู)ในขอบเขตที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเปนกฎหมายแม)บทให"อํานาจไว"โดยดําเนินการให"ถูกต"องในเรื่องของแบบพิธีตามที่
กําหนด
3) สร"างความเข"าใจนโยบายโดยพิจารณากําหนดวัตถุประสงค/ และนโยบายในเรื่ องนั้น ๆ ว)ามี
อย)างไร ต"องการแก"ไขป$ญหาอะไร ด"วยวิธีการอย)างไร ตรวจสอบข"อเท็จจริงและขั้นตอนการปฏิบัติให"ครบถ"วน
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4) สร"างความรู"ความเข"าใจในกระบวนการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายให"แก)บุคลากรที่มี
หน"าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตลอดจนสร"างความรับรู"และความเข"าใจแก)บุคลากรและผู"ที่
เกี่ยวข"อง
แผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านระเบียบ ข.อบังคับ หลักเกณฑ\
1) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับประกาศเพื่องานบริการวิชาการและจัดหารายได"
3) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เช)น
3.1) ข"อบังคับ/ระเบียบ บริหารงานบุคคลตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมี
ความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.2) ระเบียบ/ประกาศ การจ)ายค)าจ"างค)าตอบแทนบุคลากรตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางและมีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3.3) ประกาศ การจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากรตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมี
ความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษาและการเรียนการสอน
5) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อการบริหารงาน การเงิน การคลังและพัสดุ
6) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อการจัดตั้งส)วนงาน/หน)วยงานพิเศษ
2.2.4 ด.านระบบธรรมาภิบาล
ระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (governance and management) เปนป$จจัยสําคัญที่
มีผลกระทบโดยตรงต)อการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม หากมหาวิทยาลัยมีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและ
ก"าวหน"าพร"อมการขับเคลื่อนโดยการบริหารคนที่มีประสิทธิภาพแล"วภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล)วงไป
ได" หากมหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาลที่ดีย)อมสร"างความมั่นคงให"กับประชาธิปไตยและลดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบหากหน)วยงานนํามาถือปฏิบัติก็จะนํามาซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยให"มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับมากขึ้น
ของผู"มีส)วนได"ส)วนเสีย มหาวิทยาลัยจะต"องจัดทําแผนหรือแนวทางการส)งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัยที่เน"นความรับผิดชอบต)อหน"าที่ ภารกิจ ความโปร)งใสในทุกระดับตั้งแต)ผู"บริหารมหาวิทยาลัย
คณะ หน)วยงาน อาจารย/และบุคลากรสนับสนุน ป$จจุบันมหาวิทยาลัยได"ออกข"อบังคับฯ ว)าด"วยธรรมาภิบาล
ของมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ.2564 เพื่ อใช" ในการควบคุ มภายใน การตรวจสอบและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนหลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล
กิจการต)าง ๆ อย)างมีคุณธรรมจริยธรรมให"เปนไปตามครรลองคลงธรรม ประกอบด"วยหลักประสิทธิภาพ หลัก
ประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร)งใส หลักการมีส)วนร)วม หลักการกระจาย
อํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ)งเน"นฉันทามติ
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แนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านระบบธรรมาภิบาล
1) สนั บ สนุ น ดํ า เนิ นการปรั บหรือแก" ไขระบบธรรมาภิบ าลการบริห ารมหาวิทยาลัย ให" เ น"นการ
ทํางานที่โปร)งใส มีความรับผิดชอบกับงานที่ได"รับมอบหมายในทุกระดับ ครบตามหลักธรรมาภิบาลโปร)งใส มี
ความรับผิดชอบ การบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช"ทรัพยากรอย)างคุ"มค)า คุ"มทุน ตรวจสอบได" มี
ส)วนร)วมกับสังคม มีฉันฑามติเห็นพ"องต"องกัน (Consensus)
2) สนับสนุนการทํางานที่ยึดนโยบายที่ถ)ายทอดจากระดับสภามหาวิทยาลัยสู)ผู"บริหารทุกระดับ
และผู"ปฏิบัติงาน
3) สนับสนุนให"มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย)างมีเอกภาพและรับผิดชอบ
ต)อสังคม
แผนปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด.านระบบธรรมาภิบาล
1) แผนงานพัฒนาระบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2) แผนงานพัฒนาระบบบริการด"วย e-Service เพื่อสู)องค/กรดิจิทัล
3) แผนงานพัฒนาระบบ MIS เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
4) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสารบรรณ
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1) แผนปฏิบัติการรายป&ของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป& (พ.ศ.2566 – 2570)
แผนการดําเนินงานรายป&
แนวทางการปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัย
2566 2567 2568 2569
1) ด.านการบริหารงานบุคลากร
1) แผนการปรับโครงสร"างการบริหารของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขีดความ สามารถในการ
แข)งขัน
2) แผนงานการบริหารบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทาง
วิชาชีพระดับสูง (Talent)
3) แผนงานพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีความสามารถทางวิชาชีพ
ระดับสูง (Talent)
4) แผนงานพัฒนาปรับเปลี่ยนโฉมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย/
2) ด.านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ
1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการบริหารการเงินและงบประมาณ
2) แผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อบริหารคลังและพัสดุ
3) แผนการจัดหารายได"จากการบริหารทรัพย/สินภายในมหาวิทยาลัย
4) แผนการจัดหารายได"จากแหล)งเงินภายนอกจากงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
5) แผนการจัดหารายได"จากงานบริการวิชาการ
6) แผนการจัดหารายได"จากการพัฒนาผลิตภัณฑ/สู)เชิงพาณิชย/
7) แผนการจัดหารายได"จากงานวิชาการและหลักสูตรระยะสั้น
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กองนโยบายฯ สนอ.
งานบริหารบุคคล สนอ.
งานบริหารบุคคล สนอ.
งานบริหารบุคคล สนอ.
กองกลาง สนอ.
กองกลาง สนอ.
กองกลาง สนอ.
สถาบันวิจัยฯ
งานพัฒนาท"องถิ่น
สถาบันวิจัยฯ
สํานักส)งเสริมวิชาการ
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แนวทางการปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัย
3) ด.านกฎ ระเบียบ ข.อบังคับ หลักเกณฑ\
1) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
2) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับประกาศเพื่องานบริการวิชาการและจัดหารายได"
3) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
4) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษาและการเรียนการสอน
5) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อการบริหารงาน การเงิน การคลังและ
พัสดุ
6) แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศเพื่อการจัดตั้งส)วนงาน/หน)วยงานพิเศษ
4) ด.านระบบธรรมาภิบาล
1) แผนงานพัฒนาระบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2) แผนงานพัฒนาระบบบริการด"วย e-Service เพื่อสู)องค/กรดิจิทัล
3) แผนงานพัฒนาระบบ MIS เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
4) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสารบรรณ
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แผนการดําเนินงานรายป&
2567 2568 2569

2570

ผู.รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยฯ
งานพัฒนาท"องถิ่น
งานบริหารบุคคล
สนอ.
สํานักส)งเสริมวิชาการ
กองกลาง
สนอ.
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
งานประกันคุณฯ สนอ.
กองกลาง สนอ.
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2.3 แผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต.องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด.านอื่น
2.3.1 หลักการและแนวคิดในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ระบุ ค วามสอดคล. อ งกั บ แผนพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาปกติ รวมทั้ ง การต1 อ ยอดจากฐานเดิ ม ของ
สถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาลได"กําหนดยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปI (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพื่อให"ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน/ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แล"ว ด"วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให"มีเสถียรภาพอย)างยั่งยืนตามแนวทางที่กําหนดในยุทธศาสตร/ชาตินั้น จําเปนอย)างยิ่งต"องอาศัย ความรู" และ
ความก"าวหน"าด"านวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากําลังคนที่เหมาะสม เพื่อ
เปนกลไกสําคัญในการนําพาประเทศให"หลุดพ"นจากกับดักประเทศรายได"ปานกลาง ยุทธศาสตร/ชาติได"ระบุ
วาระการพัฒนาที่เน"นการปรับเปลี่ยนโครงสร"างเศรษฐกิจ ไปสู) “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด"วยนวัตกรรม” รวมถึงการเตรียมความพร"อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร"างประชากรที่
เข"าสู)สังคมสูงวัย ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตรของกระบวนการโลกาภิวัตน/ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
อย)างพลิกผัน (Disruption) จากการพัฒนาอย)างก"าวกระโดดทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งโมเดลนี้จะ
สํ า เร็ จ ได" ต" อ งใช" แ นวทางสานพลั ง โดยมุ) ง เน" น การมี ส) ว นร) ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน
สถาบันการศึกษาและ สถาบันวิจัยต)าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อุดมศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนากําลังคนรวมถึงเปนคลังป$ญญาของชุมชนและท"องถิ่น อันจะนําไปสู)การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข)งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย)างยั่งยืนด"านอาหารและการท)องเที่ยว
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ได" วิ เ คราะห/ ผ ลการดํ า เนิ น งานและศั ก ยภาพ ในมิ ติ ด" า นความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร องค/ความรู" ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร"างสรรค/ ภาคีเครือข)าย และแหล) ง
สนับสนุนการเรียนรู"ที่มี พบว)า มหาวิทยาลัยมีความพร"อมในการเปนสถาบันอุดมศึกษากลุ)มการผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ (Development of Professionals and Specialists) ซึ่งมีศักยภาพในการ
เปนแหล)งเรียนรู" แหล)งเสริมพลังป$ญญาของชุมชนท"องถิ่น เปนมหาวิทยาลัยที่มีความใกล"ชิด เกิดการทํางาน
ร) ว มกั บ ชุ ม ชนท" อ งถิ่ น ในการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ช าชี พ และสาขาเฉพาะ (Development of
Professionals and Specialists) ด"านอาหารและการท)องเที่ยว เพื่อสร"างความเข"มแข็งให"กับ คนในชุ มชน
ร)วมกับจังหวัด ส)วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข"อง โดยให"ความสําคัญกับผลผลิต ผลลัพธ/ และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต)อชุมชน มีการศึกษาความต"องการหรือมีการระบุป$ญหาของชุมชนที่ต"องการแก"ไขให"ชัดเจน และ
ให"ผู"นําและเครือข)ายชุมชนเปนกลไกหลักในการร)วมดําเนินการซึ่งในกระบวนการพัฒนาจะต"องใช"องค/ความรู"
ผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่มีอยู)นําไปปรับใช"อย)างเหมาะสม
ซึ่งมหาวิทยาลัยได"มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปI (พ.ศ.
2565-2569) มี การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศน/ ภายในปI 2569 จะเปนมหาวิ ทยาลั ย ชั้น นํ าด" า นการผลิต ครู อาหาร
ท)องเที่ยว สุขภาพและเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีพันธกิจ 5 ด"าน ได"แก) 1) ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ/ของ
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มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนําความรู" เปนพลเมืองดีใน
สังคม เน"นองค/ความรู"สู)ท"องถิ่น และส)งเสริมการเรียนรู"ตลอดชีวิต 2) เสริมสร"างความเข"มแข็งของวิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให"มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 3) วิจัยสร"างองค/ความรู"
นวัตกรรม และงานสร"างสรรค/มุ)งเน"นการบูรณาการ เพื่อประโยชน/ในการพัฒนาท"องถิ่น และประเทศอย)าง
แท"จริงเปนรูปธรรมแก"ป$ญหาเชิงพื้นที่ให"เกิดการใช"ประโยชน/เชิงพาณิชย/ 4) น"อมนําแนวพระราชดําริ เพื่อ
ถ)ายทอดองค/ความรู" เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท"องถิ่นและให"บริการวิชาการ โดยร)วมมือกับทุกภาคส)วน
เพื่อตอบสนองความต"องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและเผยแพร)สู)สากล และ 5) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด"วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการสร"างอัตลักษณ/และจุดยืนโดยกําหนดวิสัยทัศน/ของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2565-2569) การพัฒนามหาวิทยาลัยที่โดดเด)นด"านอาหารการท)องเที่ยวและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูรณาการศาสตร/ ภายใต"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดตําแหน)ง
ความโดดเด)นของมหาวิทยาลัยด"านอาหารและการท)องเที่ยว ตั้งแต)อาหารที่อยู)ต"นทาง อาทิ มาตรฐานอาหาร
อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย/ อาหารแปรรูป และอาหารที่ไปถึงผู"บริโภค ภายใต"แนวความคิด Form Farm
to Table สู)การท)องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการจัดทําโดยการนํานโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2565 – 2569) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มาตรา 7 กําหนดให" “มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท"องถิ่นที่เสริมสร"าง
พลังป$ญญาของแผ)น ดิน พื้นฟูพลังการเรียนรู" เชิดชูภูมิป$ญญาของท" องถิ่น สร"างสรรค/ศิลปะ วิทยาความ
เจริญก"าวหน"าอย)างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส)วนร)วมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใช"ประโยชน/จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย)างสมดุลและยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค/ให"การศึกษา ส)งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให"บริการทางวิชาการแก)สังคม ปรับปรุง ถ)ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส)งเสริมวิทยฐานะครู และดําเนินการให"เปนไปตามภาระหน"าที่ใน
มาตรา 8 รวมถึงการทบทวนกับแผนยุทธศาสตร/ชาติ 20 ปI แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 13
แผนการศึกษาแห)งชาติ 2560 – 2579 แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปI (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม)บท
พั ฒ นาการท) องเที่ ย วในเขตพั ฒ นาการท) องเที่ ย วฝ$[ งทะเลตะวั น ตก (The Royal Coast/Thailand Riviera)
แผนพัฒนากลุ)มจังหวัดภาคกลางตอนล)าง 2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 4 ปI (พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ/ ระยะ 4 ปI (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนยุทธศาสตร/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท"องถิ่น ระยะ 20 ปI (พ.ศ. 2560 – 2579)
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1) แนวคิ ด การนํา แผนการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู1 ก ารปฏิ บั ติ สู1 ค วามเปนเลิ ศ ด. า นการ
จั ด การคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
1.1) การทบทวนและพัฒนาอัตลักษณ\และจุดยืนของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตและรายได.ของมหาวิทยาลัยสู1การพึ่งตนเองอย1างยั่งยืน
ด"วยบริบทพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเปนหุบเขา ที่ราบลุ)มน้ํา และชายฝ$[ง
ทะเล เปนแหล)งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ/เหมาะแก)การทําพื้นที่เกษตรกรรม ปศุสัตว/และประมง มีพืชพันธุ/ผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีความเปนเอกลักษณ/เชิงพื้นที่ส)งไปจําหน)ายทั่วโลก เช)น กล"วยหอม มะนาว รวมถึงมะพร"าว ซึ่ง
เปนมะพร"าวน้ําหอมเปนสินค"าส)งออก เปนต"น และมีพื้นที่ติดชายฝ$[งอ)าวไทยจึงเปนแหล)งอาหารทะเล และแหล)ง
ผลิตเกลือที่ใหญ)ที่สุดในประเทศเปนแหล)งปลาทะเลสําคัญของโลกที่มีการจําหน)าย/แปรรูปอาหารทะเลไปทั่วโลก
ในขณะเดียวกันภูมิภาคตะวันตกยังเปนประตูสู)ภาคใต" ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาการท)องเที่ยว
ในเขตพัฒนาการท)องเที่ยวฝ$[งตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) และมีแนวทางการพัฒนาด"าน
การท)องเที่ยวคือ เสริมสร"างความโดดเด)นด"านการท)องเที่ยวบนพื้นฐานของเอกลักษณ/จังหวัด ซึ่งประกอบไปด"วย
จั งหวั ดต) าง ๆ ได" แก) จั งหวั ดระนอง ศู นย/ กลางการท) องเที่ ยวเชิ งนิ เวศและการส) งเสริ มสุ ขภาพ จั งหวั ดชุ มพร
ศูนย/กลางการท)องเที่ยวกิจกรรมทางน้ําและการท)องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ/ ศูนย/กลางการท)องเที่ยว
เชิงพักผ)อนและนันทนาการ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย/กลางการท)องเที่ยวในแหล)งธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมทางทะเล และจังหวัดเพชรบุรี ศูนย/กลางการท)องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ที่มีความโดด
เด)นทางด"านศิลปะและวัฒนธรรม วัด วัง เปนแหล)งอารยธรรมและวัฒนธรรมที่สําคัญของโลก อาทิ วังที่ต"อนรับ
อาคันตุ กะในประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทวี ปยุ โรปและทวี ปต) าง ๆ นอกจากนี้ ยั งมี แหล) งทรั พยากรธรรมที่
หลากหลาย อาทิ อุทยานแห)งชาติแก)งกระจานทรัพยากรชายฝ$[งทะเลอ)าวไทย อีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือเพชรบุรี เปน
แหล)งของอาหารทั้งคาวและอาหารหวาน เนื่องจากเปนแหล)งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ/ ทั้งยังได"ชื่อว)าเปน “ดินแดน
แห)งศาสตร/พระราชา” เนื่องด"วยมีโครงการพระราชดําริมาก ที่เปนศูนย/กลางของการท)องเที่ยวทางประวัติศาสตร/
และภูมิป$ญญาวิถีวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนาด"านการท)องเที่ยว คือ เปนเมืองท)องเที่ยวของ ASEAN และ
แหล)งศึกษาดูงาน ประชุม/สัมมนาสําคัญระดับประเทศ มุ)งเน"นการพัฒนาด"านการท)องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล) ง
ท)องเที่ยวทางวัฒนธรรม เตรียมพัฒนาโครงสร"างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับภาคการท)องเที่ยว
พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน/ แหล)งท)องเที่ยวและสร"างกิจกรรมส)งเสริมการท)องเที่ยวและยังเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
ผลจากการทบทวนพื้นที่ความรับผิดชอบจากเดิมพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ/เพื่อตอบโจทย/เชิงพื้นที่ในเขต
ภูมิภาคตะวันตกและนโยบายของรัฐบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาการท)องเที่ยวในเขตพัฒนาการท)องเที่ยวฝ$[ง
ตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) จึงมีแนวคิดในการนําองค/ความรู" เทคโนโลยี งานวิจัย
และนวัตกรรมต)าง ๆ ตลอดจนต"นแบบความสําเร็จ สู)การขยายพื้นที่ตั้งแต)จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ/ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
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1.2) การมุ1 ง สู1 ม หาวิ ท ยาลั ย กลุ1 ม กลุ1 ม การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรวิ ช าชี พ และสาขา
เฉพาะที่มีจุดเน.นตามยุทธศาสตร\ชาติและศักยภาพตามบริบทเชิงพื้นที่
แนวคิ ด การสร" า งอั ต ลั ก ษณ/ แ ละจุ ด ยื น ของมหาวิ ท ยาลั ย วิ สั ย ทั ศ น/ ข องแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปI (พ.ศ. 2566 - 2570) นี้มุ)งสู)การ “สืบสาน รักษา ต)อยอด” การพัฒนามหาวิทยาลัยที่
โดดเด)นด"านอาหารการท) องเที่ ยวและวิ ทยาศาสตร/สุขภาพด"ว ยการบู รณาการศาสตร/ ภายใต"หลักปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และกําหนดตําแหน)งความโดดเด)นของมหาวิทยาลัยด"านอาหารและการท)องเที่ยว ตั้งแต)
อาหารที่อยู)ต"นทาง อาทิ มาตรฐานอาหาร อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย/ อาหารแปรรูป และอาหารที่ไปถึง
ผู"บริโภค ภายใต"แนวความคิด Form Farm to Table สู)การท)องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
จากศักยภาพต)าง ๆ ดังกล)าวข"างต"นการบริหารวิชาการที่ผ)านมาได"มีการกําหนดบทบาท
ของตนเองในการจั ด การเรี ย นรู" ที่ จ ะพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรของภู มิ ภ าคตะวั น ตกและแผนพั ฒ นาการ
ท)องเที่ยวในเขตพัฒนาการท)องเที่ยวฝ$[งตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) และตอบโจทย/
ของประเทศดังนี้
1.2.1) ด. า นการปรับปรุ งและพัฒนาหลั ก สู ตรความโดดเด1 นที่ เ ปนเอกลั กษณ\ ของ
มหาวิทยาลัยและรูปแบบการจัดการเรียนรู.การสอนตอบโจทย\ยุทธศาสตร\และศักยภาพตามบริบทเชิงพื้นที่
จากแนวคิดเดิมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู"การสอนเปนกลุ)มคลัสเตอร/เพื่อ
บู ร ณาการข" า มศาสตร/ ป ระกอบด" ว ย 7 กลุ) มคลั ส เตอร/ โดยกลุ) มคลั ส เตอร/ ท างด" า น Food, Tourism and
Hospitality Cluster ( for Identity of University and South Central Region) เ ป น แ ก น ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสู)การปรับ กระบวนการเรี ยนรู" ที่บูรณาการศาสตร/ กับคลัสเตอร/อุตสาหกรรมอิเ ล็กทรอนิ กส/
อัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร/และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล คลัสเตอร/การประกอบการทางธุรกิจ คลัสเตอร/
วิทยาการสุขภาพ คลัสเตอร/สุนทรียศาสตร/ และคลัสเตอร/วิชาชีพครู เพื่อการสร"างและพัฒนาคนที่มีทักษะสูง
ตามความต"องการของท"องถิ่น
1.2.2) ด.านการจัดการคุณภาพบัณฑิต การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู.
(1) ด. า นการจั ด การคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ด. ว ยการยกระดั บ ระบบการบริ ห าร
คุณภาพมหาวิทยาลัยโดยใช. Global/Local Benchmark และ World/Thailand Rankings
(1.1) การจัดการคุณภาพบัณฑิตกลุ)มคลัสเตอร/ทางด"าน Food, Tourism
and Hospitality Cluster โดยการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด" า นการแข) ง ขั น เปนที่ ย อมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ (World Rankings : Time Higher Education/QS)
(1.2) การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ด" า นความโดดเด) น อาหารและการ
ท)องเที่ยว (Benchmarking)
(1.3) มหาวิทยาลัยยังมุ)งเน"นพัฒนาโรงเรียนสาธิตเปนศูนย/ฝ}กปฏิบัติติการ
และการวิจัยต"นแบบให"กับโรงเรียนในท"องถิ่นสู)การขยายโรงเรียนสาธิตเปนศูนย/ฝ}กปฏิบัติการ(ระดับประถม)
เพื่อขยายโอกาสให"ท"องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ํา
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(2) ด.านการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู.ด.วยการปรับระบบ
การศึ ก ษา Degree, Non-Degree และระบบคลั งหน1 วยกิ ต การจั ด การศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรีตามนโยบายการพลิกโฉม มุ)งเน"นการจัดการศึกษารองรับแผนยุทธศาสตร/เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม เปAาหมายที่ 1 “กําลังคนมีคุณภาพและปริมาณ
รองรับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก” โดยเฉพาะอย)างยิ่ง การสร"างระบบการจัด
การศึกษาทั้งแบบการผลิตบัณฑิต (Degree) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Non-Degree) ที่เกิดจากความ
ร)วมมือระหว)างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับหน)วยงาน
ภาคสั งคม ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น วิ ช าการทั้ งในและต) า งประเทศเพื่ อ
พัฒนาผู"เรียนทุกกลุ)มให"มีโอกาสเข"าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Equality in access) และการเรียนรู"ตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) การพัฒนาประชากรวัยแรงงานให"ได"รับการพัฒนาและยกระดับทักษะเพื่ อการ
ทํางาน (Re Skills, Up Skills & New Skills) ดังนั้น ระบบคลังหน)วยกิตจึงเปนเปนระบบการจัดการศึกษา
แนวใหม)ที่มหาวิทยาลัยเร)งดําเนินการในแผนการพลิกโฉมควบคู)กับการจัดการศึกษาระบบปกติ โดยมีกรอบ
แนวคิดของการจัดการศึกษาดังแสดงในรูปภาพที่ 9
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รูปภาพที่ 9 กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาระบบคลังหน)วยกิตรองรับการผลิตบัณฑิต
หรือกําลังคนให"มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ
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(2.1) หลักสูตรในระบบคลังหน1วยกิต
(2.1.1) หลักสูตรให.ปริญญา (Degree program)
หลักสูตรในระบบคลังหน)วยกิตที่จะรองรับการให"ปริญญาแก)
ผู"เรียนในอนาคต เปนไปตามแนวทางในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2562 และประกาศฉบับที่ 2 ปI พ.ศ. 2563 ซึ่งมีแผนคลอบคลุมประเภทของหลักสูตรทั้ง 3 ประเภท
ได"แก)
- หลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให.มีระบบ
การเรียนการสอนตามระบบคลังหน1วยกิต
ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของการเปนหลักสูตรเดิมแต)ยัง
สามารถตอบสนองความต"องการของผู"เรียนในยุคป$จจุบันอย)างต)อเนื่อง และที่สําคัญถือเปนหลักสูตรฐานกําลัง
ผลิตบุคลากรวิชาชีพและสาขาวิชาจําเพาะที่ยังคงมีความสําคัญต)อการเสริมแรงให"มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“เปนมหาวิทยาลัยชี้นําสังคมโดยมุ1งเน.นความเปนเลิศด.านอาหาร การท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ด.วยการบูรณาการศาสตร\” ประกอบด"วย 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชา ดังแสดงในตาราง
หลักสูตร/สาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต 1. อาหารและโภชนาการ
ประยุกต/
2. เทคโนโลยีและศิลปะการ
ประกอบอาหาร
3. เพาะเลี้ยงสัตว/น้ํา
4. เกษตรศาสตร/
5. สัตวศาสตร/
6. วิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
การอาหาร

ศิลปศาสตรบัณฑิต

1. อุตสาหกรรมการท)องเที่ยวและ
บริการระหว)างประเทศ
2. อุตสาหกรรมท)องเที่ยว
การแพทย/แผนไทยบัณฑิต การแพทย/แผนไทย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร/
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่ร1วมกันพัฒนาขึ้นใหม1กับสถาบันอื่น ๆ
หลักสูตรที่พัฒนาร)วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆทั่วประเทศ โดย
เน"นการพัฒนากําลังคนในอนาคตที่มีความเชี่ยวชาญด"านอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ
-

- หลักสูตรใหม1ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพัฒนาขึ้น
เพื่อให"แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยเปนไปในทิศทางของการ
ผลิตบัณฑิตวิชาชีพและสาขาจําเพาะด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ อย)างแท"จริง ดังนั้น
หลักสูตรใหม)ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแผนการพลิกโฉมทุกหลักสูตรจะรองรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน)วยกิต
ได"แก)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารแห)งอนาคตและธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรสมัยใหม)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและท)องเที่ยวอย)าง
ยั่งยืน (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท)องเที่ยวแบบบูรณาการ
(นานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร English Medium Instruction)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพรและธุรกิจ

(2.1.2) หลักสูตรพัฒนากําลังแรงงาน (Non-degree program)
หลั ก สู ต รแบบ non-degree ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มุ) ง เน" น มี ทั้ ง
หลั ก สู ต รฝ} ก อบรม หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร ซึ่ ง รองรั บ การพั ฒ นากํ า ลั ง คนใน
อุตสาหกรรมอาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพให"มีทักษะการทํางานที่ทันต)อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม) ดังนี้
1.1.1 หลักสูตรด.านอาหาร เช)น
1) การผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อธุรกิจขนาดย)อม
2) อาหารแห)งโลกอนาคต
3) การจัดการฟาร/มสัตว/อารมณ/ดีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
4) แนวโน"มการตลาดและการจัดการงานเกษตร
5) นวัตกรรมพลังงานทางเลือกและการจัดการฟาร/ม
6) ไบโอคอนโทรลและการเกษตรสมัยใหม)
7) ผู"ประกอบการอาหารไทยสร"างสรรค/
8) ผู"ประกอบการอาหารตะวันตก
9) นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
10) ศิลปะและการออกแบบบรรจุภัณฑ/อาหารมืออาชีพ
1.1.2 หลักสูตรด.านการท1องเที่ยวและบริการ เช)น
1) การท)องเที่ยวและบริการในยุคปกติวิถีใหม)
2) Food Event & Coffee Art
3) การจัดการการท)องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย)างยั่งยืน
4) การจัดการการท)องเที่ยววิถีเกษตร
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5) บุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการในยุคปกติวิถีใหม)
6) กลยุทธ/การเพิ่มยอดขายห"องพักโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
7) ผู"ประกอบร"านอาหารยุคใหม)
8) งานจัดการธุรกิจ MICE
9) ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก/มืออาชีพ
10) การจัดการต"นทุนอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและรีสอร/ท
1.1.3 หลักสูตรด.านวิทยาศาสตร\สุขภาพ เช)น
1) การพยาบาลผู"ป€วยวิกฤต
2) การพยาบาลผู"ป€วยระบบหัวใจและหลอดเลือด
3) การพยาบาลผู"สูงอายุ
4) ผู"บริหารทางการพยาบาลยุคใหม)
5) ธุรกิจสถานพยาบาลในยุคปกติวิถีใหม)
6) การพยาบาลและพยาบาลผู"ประกอบการ
7) ศาสตร/การดูแลสุขภาพแบบองค/รวม
8) ศาสตร/การนวดเพื่อบรรเทาและรักษาอาการ
9) สัมผัสบําบัดแบบเนิฟว/แอสซีสต/ (Nerve Assist)
10) ผลิตภัณฑ/สมุนไพรไทยและการประกอบอาชีพ
(3) การขยายศักยภาพด.านการพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษา/บุคลากร ศิษย\เก1า
และบุคลากรทุกช1วงวัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยได"มีการจัดตั้งโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีที่มีศักยภาพ
ด"านการพัฒนาสมรถนะบุคลากรด"านอาหาร เปนแหล)งฝ}กประสบการณ/วิชาชีพ และศูนย/ทดสอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพด"านอาหารประกอบด"วย 2 ศูนย/ คือ ศูนย/มาตรฐานฝIมือแรงงานเพื่อประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพ ของกรมพัฒนาฝIมือแรงงาน หน)วยประเมินสมรรถนะวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเปน
ศูนย/เรียนรู"ที่สามารถพัฒนาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ต)าง ๆ เพื่อ Reskill Upskill และ Newskill ให"กับนักศึกษา
บุคลากรศิษย/เก)า และบุคลากรในพื้นที่ อาทิ หลักสูตรช)างฝIมืออาหารไทย หลักสูตรขนมอบ หลักสูตรขนม
คาว-หวาน เพชรบุรี การอบรมสุขาภิบาลอาหาร สําหรับผู"สัมผัสอาหาร การอบรมสุขาภิบาลอาหารสําหรับผู"
ประกอบกิจการอาหาร เปนต"น
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(4) School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts เปนการปรับ
ภาพลักษณ\และโครงสร.างจากส1วนหนึ่งของการตอบโจทย\วิสัยทัศน\ PBRU Food and Tourism และเพื่อ
การนํ า ไปสู1 ก ารเปนมหาวิ ท ยาลั ย เฉพาะทางที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต มุ1 ง เน. น ด. า นการอาหาร การท1 อ งเที่ ย วและ
วิทยาศาสตร\สุขภาพ และเปนกลไกสําคัญของการมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด.านการอาหาร การท1องเที่ยว
วิทยาศาสตร\สุขภาพ และอุตสาหกรรมบริการและอาหารที่สอดคล.องกับการที่จังหวัดเพชรบุรีได.รับการ
ขานรั บ ให. เ ปนเครื อ ข1 า ยเมื อ งสร. า งสรรค\ ด. า นอาหาร (City of Gastronomy) ประจํ า ป& 2564 หรื อ
UNESCO Creative Cities Network (UCCN)
School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts ได.รับการวางแผน
เพื่อการผลิตบัณฑิตให.มีลักษณะความเปนผู.นําในอุตสาหกรรมบริการ ส1งเสริมการมีส1วนร1วมของเครือข1าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงองค\กรที่ตอบโจทย\การเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนากําลังคนเฉพาะทาง
ตามบริบทเชิงพื้นที่ร1วมกับชุมชนท.องถิ่นอย1างต1อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการเรียน
การสอนด.านการอาหาร การท1องเที่ยวที่มีการบูรณาการร1วมกับศาสตร\ด.านวิทยาศาสตร\สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมบริการและอาหารเปนสําคัญ
พัฒนาการของ School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts
School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts ได"มีการวางรากฐานโดย
มุ)งเปAาไปที่การเปนแหล)งรวมของชนทุกระดับชั้นด"านการท)องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการและอาหาร ตลอดทั้ง
การบูรณาการกับศาสตร/ทางด"านวิทยาศาสตร/สุขภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู"เรียนและได"รับการประเมินผลใน
เชิงบวกจากผู"ใช"บัณฑิตและหน)วยงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาจะประกอบไปด"วย
(4.1) การวางแผนพัฒนาอย)างมั่นคงและยั่งยืนผ)านโปรแกรมการเรียนการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับคณะต)าง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได"แก) คณะวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร/และวิทยาการสุขภาพและคณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/
ซึ่งสะท"อนให"เห็นถึงการออกแบบหลักสูตรและประยุกต/ใช"ทรัพยากรที่มีอยู)แล"วร)วมกันให"เกิดประโยชน/สูงสุด
(4.2) การใช"ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ มีความ
เปนมืออาชีพจากทั้งภายในและภายนอก
(4.3) การจั ด การเรี ย นรู" สํ า หรั บ ผู" เ รี ย นที่ เ น" น การปฏิ บั ติ จ ริ ง ร) ว มกั บ สถาน
ประกอบการเครือข)ายโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอชะอํา อําเภอหัวหิน (Royal Coast Tourism)
(4.4) รู ป แบบการจั ดการเรีย นการสอนแบบใหม)ผ) านกระบวนการ EnglishMedium Instruction (EMI) บนฐานของการศึกษาแบบ Outcome-based Teaching and Leaning (OBTL)
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ผ) า นเครื่ องมื อมาตรฐานอาเซี ย น (Competency Standards in ASEAN Country Members) และเกณฑ/
สมรรถนะ (Performance Criteria) ด"านการท)องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการและอาหารและการออกแบบให"
ผู"เรียนเปนผู"มีความรู" (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) สอดคล"องกับสมรรถนะวิชาชีพ
ภายหลั ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและผู" เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ก ารได" ต ามหลั ก 3Ps ได" แ ก) การนํ า เสนอผลงาน
(Presentation) การปฏิบัติการ (Practice) และ ผลิตภัณฑ/ (Product)
ดั ง นั้ น ภายใต" ก ารดํ า เนิ น การของ School of Tourism, Hospitality and
Culinary Arts จะตอบสนอง Sustainable Development Goal (SDGs) และ Sustainable Community
Development Concept (SCDs) ด"านอุตสาหกรรมการบริการและการท)องเที่ยว ประกอบไปด"วยตัวอย)าง
ของหลักสูตรทั้งประเภทที่ให"ปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นที่มุ)งเน"นด"านอาหารและการท)องเที่ยว ได"แก)
(4.1.1) หลักสูตรให.ปริญญา (Degree programs) เช)น
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและศิลปะ
การประกอบอาหารนานาชาติ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจร"านอาหาร
โรงแรมที่พัก และการบริการ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพและโภชนาการประยุกต/
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร
(4.1.2) หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree programs) เช)น
 การประกอบอาหารเชิงพาณิชย/
 ศิลปะการผลิตขนมหวาน
 ช)างฝIมือขนมอบและเบเกอรี่
 ช)างฝIมืออาหารไทย
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจบริการ
 การประกอบอาหารนานาชาติ
 การผลิตขนมอบ เครื่องดื่มและการบริหารร"านคาเฟ€เบื้องต"น
 ธุรกิจเครื่องดื่มและกาแฟ
 การจัดการร"านอาหารสําหรับผู"ประกอบการ
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ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบริการ
การจัดการร"านอาหารไทยในต)างประเทศ
การประกอบอาหารไทย
อาหารว)างและขนมหวานไทยเชิงพาณิชย/

2) แนวคิดการนําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู1การปฏิบัติ ด.านการจัดการคุณภาพงานวิจัย
นวัตกรรมเพื่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ
การนําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู)การปฏิบัติ ด"านการจัดการคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม
เพื่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ มีกระบวนการ ดังนี้
2.1) ด.านวิจัยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และถ1ายทอดองค\ความรู.และเทคโนโลยีที่มุ1งเปcา
ตอบโจทย\การพัฒนาเชิงพื้นที่และแผนยุทธศาสตร\ทุกระดับ ให.มีผลกระทบและใช.ประโยชน\ได.อย1างแท.จริง
นําไปสู1การเพิ่มมูลค1าทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและเชิงพาณิชย\
ด"านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีการการกําหนดยุทธศาสตร/ที่มุ)งสู)การพัฒนาวิจัยเพื่อ
สร" า งนวั ต กรรมและสิ่ งประดิ ษฐ/ ต อบโจทย/การตามบริบ ทพื้ น ที่ เ พื่ อยกระดั บ ผลิต ภัณฑ/ ท"องถิ่ น สู) มาตรฐาน
โดยเฉพาะอย) า งยิ่ งการยกระดั บ คุ ณภาพการเกษตรปลอดภัย /เกษตรอิ น ทรีย/ สู)มาตรฐานสากล และสร" า ง
มูลค)าเพิ่มสินค"าเกษตร/อาหารในเขตภูมิภาคตะวันตก และเขตพัฒนาการท)องเที่ยวฝ$[งตะวันตก (The Royal
Coast หรือ Thailand Riviera) ในด"านต)าง ๆ อาทิ การพัฒนาเพิ่มผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในส)วนของ พืช
เศรษฐกิจ (ตาลโตนด, เกลือทะเล, กล"วย, มะนาว, ข"าว, มะพร"าว, สับประรด และ ชมพู)) สัตว/เศรษฐกิจ (แพะ,
ไก)พื้นเมือง และ โคเนื้อ) และการเพาะเลี้ยงสัตว/น้ําชายฝ$[งเพื่อคุณภาพด"วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและ สารชีวภัณฑ/
การพัฒนาระบบฟาร/มอัจฉริยะ (IOT) เพื่อควบคุมคุณภาพพื้นที่เกษตรปลอดภัย/อินทรีย/ ด"วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป พืชเศรษฐกิจ สัตว/เศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว/น้ํา
ชายฝ$[ง และเพิ่มมูลค)าสินค"าเกษตร/ผลิตภัณฑ/อาหารและบรรจุภัณฑ/ การใช"พลังงานทางเลือกในการพัฒนา
ทางการเกษตรปลอดภัย/อินทรีย/ พลังงานแสงอาทิตย/ พลังงานชีวมวล การส)งเสริมการตลาดและพัฒนา
ช)องทางการตลาดยุคธุรกิจดิจิทัล
ด"านการยกระดับคุณภาพอาหารและอาหารพื้นถิ่นสู)มาตรฐาน สร"างมูลค)าเพิ่มสินค" า
อาหารและอาหารพื้ น ถิ่ น ในเขตภู มิ ภ าคตะวั น ตกและเขตพั ฒ นาการท) อ งเที่ ย วฝ$[ ง ตะวั น ตก (The Royal
Coast/Thailand Riviera) มุ)งเน"นการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยีด"านต)าง ๆ
ดังนี้ ด"านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปอาหาร อาหารพื้นถิ่น ขนมไทย และเพิ่มมูลค)า
ผลิ ต ภั ณ ฑ/ และบรรจุ ภั ณ ฑ/ ด" า นการเพิ่ ม มู ล ค) า และการตลาดให" กั บ สิ น ค" า OTOP และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เอกลักษณ/อาหารเมืองเพชร ในเส"นทาง (Routes) ของการท)องเที่ยวกลุ)มจังหวัด เพื่อยกระดับสู)มาตรฐาน
ด"านการยกระดับมาตรฐานด"านอาหารตลอดห)วงโซ)คุณค)า ด"านการพัฒนาตํารับเมนูสร"างสรรค//เมนูอาหาร
เอกลักษณ/ท"องถิ่น ด"านการตลาดและพัฒนาช)องทางการตลาดยุคธุรกิจดิจิทัล เปนต"น
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ด"านท)องเที่ยวและธุรกิจบริการ มุ)งเน"นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการท)องเที่ยว
และศักยภาพของชุมชนด"านการท)องเที่ยวและบริการให"เกิดความสมดุลและยั่งยืนในเขตภูมิภาคตะวันตกและ
ตลอดเส"นทาง The Royal Coast สู) Thailand Riviera ในประเด็นต)อไปนี้ การท)องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต การท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท)องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม (Nostalgia Tourism :
การท)องเที่ยวถวิลหาอดีต) การท)องเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism) การท)องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Wildlife
Tourism, Bird Watching, Whale Watching) การท) อ งเที่ ย วเชิ ง ชาติ พั น ธุ/ (Ethnic Tourism, Karen
Minority Groups) การท)องเที่ยวเชิงศาสนาและจาริกแสวงบุญ (Religion Pilgrimage and Tourism) การ
ท) อ งเที่ ย วตามเทศกาลและงานประเพณี รื่ น เริ ง (Festivity Tourism) และ การท) อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
(Agriculture Tourism)
ด"านการพัฒนาเส"นทางท)องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีชีวิตและภูมิป$ญญาในเขต
ภูมิภาคตะวันตกและ ตลอดเส"นทาง Royal Coast สู) Thailand Riviera การพัฒนาการท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และผลักดันโครงการสร"างสุขภาพด"วยสมุนไพรท"องถิ่นควบคู)โครงการอาหารเปนยาและนวดตํารับเมืองเพชร
การพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมการท)องเที่ยวและบริการ การพัฒนาสินค"าและบริการเพื่อส)งเสริมการ
ท)องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การพัฒนา/การยกระดับผ"าเอกลักษณ/พื้นถิ่น อาทิ ลายผ"าทวารวดี ทุ)งนาป€าตาล
(ลายผ"าเอกลักษณ/จังหวัดเพชรบุรี) ครอบครัวปลาวาฬ (ลายผ"าเอกลักษณ/จังหวัดประจวบคีรีขันธ/) เส"นทาง
ท)องเที่ยวปลาทู ผ"าชาติพันธ/ (ผ"าไทยทรงดํา ผ"าไทยพวน และ ผ"ากระเหรี่ยง) โดยเพิ่มศักยภาพของศูนย/ Royal
Coast สู) Thailand Riviera และ ศูนย/วิจัยสิงขร - มะริดศึกษา
2.2) ด.านการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกงานวิจัย นวัตกรรมและถ1ายทอดองค\ความรู.
และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบกลไกการส)งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย และพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยทุกระดับ ระบบกลไกการหารายได"จากงานวิจัย นวัตกรรมและถ)ายทอดเทคโนโลยี : การพัฒนาระบบ
การบริหาร การจัดการทรัพย/สินทางป$ญญาเพื่อขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยไปใช"ประโยชน/ตลอดจนส)งเสริม
วิจัยและนวัตกรรมสู)เชิงพาณิชย/ และการสร"างรายได" และการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม
งานสร"างสรรค/เพื่อสร"างมูลค)าเพิ่ม (Value Creation) สู)เชิงพาณิชย/หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร"างสรรค/
รวมทั้งการถ)ายทอดองค/ความรู" เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย)างยั่งยืน
ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารกลุ)มเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/กลุ)มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตามกลุ)มยุทธศาสตร/
และจุดเน"นมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได"และแสวงหาแหล)งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรมผ)านสถาบัน
ศูนย/วิจัยและศูนย/เฉพาะทางต)าง ๆ อาทิ รายได"และแสวงหาแหล)งทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรมผ)าน
สถาบัน ศูนย/วิจัยและศูนย/เฉพาะทางต)าง ๆ อาทิ
2.2.1) สถาบันวิจัยเฉพาะทางด"านอาหาร ท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/สุขภาพ ภูมิภาค
ตะวั น ตก อาทิ ศู น ย/ การเรี ย นรู" การเกษตรตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ศู น ย/ AIC จั งหวั ด เพชรบุรี
(ร)วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ/) ซึ่งประกอบด"วย 2 ศูนย/ คือ ศูนย/ความเปนเลิศเกษตรอินทรีย/ และศูนย/
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ความเปนเลิศเกลือทะเลไทย ศูนย/ Royal Coast สู) Thailand Riviera คลินิกการเเพทย/แผนไทย ศูนย/กัญชา
ศาสตร/และผลิตภัณฑ/สุ ขภาพ ในเขตภูมิภาคตะวั นตก ศูนย/วิจัยและนวัตกรรมเชิ งพื้น ที่บูร ณาการพั น ธกิ จ
สัมพันธ/และยกระดับผลิตภัณฑ/ท"องถิ่น
2.2.2) สถาบันพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาภูมิภาคตะวันตก
2.2.3) สถาบันพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ ศูนย/นวัตกรรมและผลิตสื่อการ
เรียนรู"ศูนย/เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย/วิจัยและถ)ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ศูนย/เทคโนโลยีดาวเทียมขนาด
เล็ก
2.2.4) สถาบันศิลปวัฒนธรรมพริบพรี-คีรีขันธ/เพื่อการสร"างสรรค/เศรษฐกิจและสังคม
อาทิ สถาบันช)างเมืองเพชรและศิลปะร)วมสมัย ศูนย/วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา
2.2.5) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห)งอนาคต (Career for the Future Academy) อาทิ
ศู น ย/ พั ฒ นาภาษาและวิ เ ทศสั ม พั น ธ/ ศู น ย/ กี ฬ าและนั น ทนาการ ศู น ย/ ท ดสอบมาตรฐานฝI มื อ แรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย/ทดสอบสมรรถนะสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ดิจิทัลคอนเท"นท/
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช"กลไกการพัฒนากําลังคนด"านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข)งขันของสังคมและของประเทศ นําไปสู)การวิจัยชั้นแนวหน"าของประเทศ ดังตาราง
ต)อไปนี้
ตารางที่ 2 กลไกการพัฒนากําลังคนด"านการวิจัยและนวัตกรรม
กลไกการพัฒนา
รายละเอียดการดําเนินงาน
พัฒนากําลังคนด.านอาหาร
การท1องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร\สุขภาพ ตาม
จุดเน.นของมหาวิทยาลัย

สร.างและผลิตกําลังคนด.าน
วิทยาศาสตร\ วิจัย และ
นวัตกรรม

1. หลักสูตรนวัตกรรมสร"างบัณฑิตด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพที่
มีทักษะสูงในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรระยะสั้น-ยาว สร"างบุคลากรและนักวิจัยด"านอาหาร การท)องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ
3. พัฒนาผู"ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต"น วิสาหกิจ และผู"ประกอบการด"านอาหาร การ
ท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ ให"มีความสามารถการแข)งขันระดับประเทศ
4. นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ/เพื่อสุขภาพทุกช)วงวัยแห)งอนาคตบนแพลตฟอร/มความ
ร)วมมือระดับอุตสาหกรรม
5. วิจัยและต)อยอดภูมิปญ
$ ญาสมุนไพรพื้นถิ่นให"มีมลู ค)าสูง
6. ยกระดับการท)องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม)แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21
7. วิ จั ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทางสั ง คมทุ ก ช) ว งวั ย ด" ว ยนวั ต กรรมทางสุ ข ภาพของ
มหาวิทยาลัย
1. สร"างนวัตกรรมเพื่อสร"างบุคลากรด"านการวิจัยและพัฒนาต)อประชากรเพิ่มขึ้น ใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ/
2. พัฒนาระบบประมาณการและวางแผนความต"องการกําลังคนของระบบวิทยาศาสตร/
วิจัย และนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการของมหาวิทยาลัย
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กลไกการพัฒนา

รายละเอียดการดําเนินงาน

3. พัฒนาระบบในการสร"างและสนับสนุนเส"นทางอาชีพนักวิจัยและความต)อเนื่องของ
การวิจัย
4. พัฒนาระบบและกลไกดึงดูดทีส่ นับสนุนการเคลื่อนย"ายบุคลากรวิจัยและผู"เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต)างประเทศเพื่อให"เกิดการถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัย
ส1งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 1. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย/ที่สนับสนุนให"บุคลากรมีทักษะที่จําเปนสําหรับ
เพื่อสร.างกําลังคนในการพัฒนา อนาคต สามารถปรับตัวจากผลกระทบอย)างฉับพลัน (Disruption) ของการ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร.างบัณฑิต การส1งเสริม 2. ระบบการศึกษาและการเรียนรูต" ลอดชีวิตเพื่อการเสริมทักษะใหม) และใช"เทคโนโลยี
การเรียนรู.ตลอดช1วงชีวิต การ ที่เข"าถึงได"สําหรับแต)ละช)วงวัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up- 3. พื้นที่หรือนิเวศการเรียนรูต" ลอดช)วงชีวิตโดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเสริมการมีทักษะแห)ง
skills) และการเพิ่มทักษะ
อนาคต โดยเฉพาะทักษะด"านวิจัยอาหาร การท)องเที่ยว วิทยาศาสตร/สุขภาพ และ
(Re-skills)
นวัตกรรม
4. ระบบดิจิทลั แพลตฟอร/มหรือ Virtual ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
เรียนรูต" ลอดชีวิตของคนทุกช)วงวัย เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังคนในรูปแบบการเพิม่
ทักษะ (Re-skills) การพัฒนาทักษะ (Up-skills) การเพิ่มทักษะใหม) (New-skills) และ
การสร"างบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
5. ระบบพัฒนากําลังคนร)วมระหว)างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
บัณฑิตและผู"ได"รับการฝ}กอบรมทีม่ ีทักษะและคุณลักษณะตรงกับทีต่ ลาดงานของ
ประเทศต"องการโดยใช"การวิจัยและนวัตกรรม
ส1งเสริมการวิจัยชัน้ แนวหน.า
1. การส)งเสริมการวิจัยพื้นฐานที่นาํ ไปสู)การค"นพบสิ่งใหม)ตอบสนองความต"องการการ
และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศ พัฒนาของสังคมและความท"าทายที่เกิดขึ้นในอนาคต
ไทยมีศักยภาพ
2. ทุนวิจัยพื้นฐานและทุนวิจัยรายได"เพื่อพัฒนาองค/ความรูจ" ากการวิจัยพื้นฐาน (Basic
Research) ที่มีผลงานตีพิมพ/ได"รบั การตีพิมพ/ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3. การพัฒนาผลงานวิจัย องค/ความรู" เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามกรอบวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
4. โครงการวิจัยมุ)งทรัพย/สินทางป$ญญา ได"ยื่นขอจดทรัพย/สินทางป$ญญาขององค/ความรู"
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
5. โครงการวิจัยร)วมกับกลุม) วิจัยสําคัญของโลกหรือจํานวนโครงการที่ได"รับทุนวิจัยจาก
หน)วยงานให"ทุนสําคัญของโลก
พัฒนาโครงสร.างพื้นฐาน
1. การวิจัยร)วมและร)วมลงทุนวิจัยกับต)างประเทศ
ทางการวิจัยที่สําคัญ
2. การพัฒนาศูนย/วิจัย ศูนย/ความเปนเลิศเฉพาะทางด"านอาหาร การท)องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ
3. การถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยีความร)วมมือระหว)างองค/กร
4. การพัฒนาศูนย/ต"นแบบนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) จากศูนย/เรียนรู"
(โป€งสลอด โมเดล)
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2.3) การเร1งรัดและยกระดับการถ1ายทอดและการให.บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและ
ส1งเสริมโครงการพระราชดําริที่ตอบสนองความต.องการของท.องถิ่นภายใต.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาท.องถิ่นอย1างยั่งยืน
การก"าวสู)การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพื่อพัฒนาชุมชนท"องถิ่นยั่งยืนด"วยวิจัย นวัตกรรม
และงานสร"างสรรค/ มีการพัฒนาระบบและกลไกการส)งเสริ ม สนับสนุนการประสานความร)ว มมื อร) ว มกั บ
ท"องถิ่น และเครือข)ายทุกภาคส)วน ถ)ายทอดองค/ความรู" นวัตกรรม ในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร"างความ
เข"มแข็งและยั่งยืนของ ท"องถิ่น และสังคม โดยมีโมเดลในการพัฒนา คือ 1 คณะหนึ่งอําเภอโดยน"อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช"ในการพัฒนาท"องถิ่นและยังได"สืบสาน รักษา และต)อ
ยอด ด"วยแนวทางของรัชกาลที่ 10 ป$จจุบันจนทําให"การพัฒนาท"องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับ เพราะ
สามารถสร"างและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในแต)ละท"องถิ่นที่มหาวิทยาลัยไปพัฒนา มีมหาวิทยาลัยมี
ชุมชนในพื้นที่ทั้งสิ้น 38 ชุมชนและมีการพัฒนาชุมชนต"นแบบจํานวน 10 ชุมชน
ด"านการพัฒนาขีดความสามารถให"กับผู"ประกอบการท" องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนมีการ
ดํ า เนิ น การยกระดั บ ผลิ ต ภั ณฑ/ ชุ มชน OTOP ของจั งหวั ด เพชรบุ รี และประจวบคี รี ขัน ธ/ โดยการยกระดั บ
ผลิตภัณฑ/เดิมที่มีอยู)ในชุมชนให"ดีขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ/ใหม) ปรับบรรจุภัณฑ/ให"มีคุณภาพ ทันสมัยตอบโจทย/
ผู"บริโภค รวมถึงการพัฒนาแผนธุ รกิ จ แผนการตลาดเพื่ อการพัฒนาคุณภาพการดํา เนินธุร กิ จ พัฒนาช) อง
ทางการจัดจําหน)ายให"ครอบคลุม นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ/ผลิตภัณฑ/ OTOP ในรูปแบบ
AR และพัฒนาผลิตภัณฑ/เพื่อจัดจําหน)ายเชิงพาณิชย/
2.4) ด.านการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต.นแบบด.านการพัฒนาท.องถิ่นโดยการบูรณาการนํา
นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ที่เปนองค\ความรู.จากการวิจัย นวัตกรรมและงานสร.างสรรค\
เชิงพื้นที่ของอาจารย\ บุคลากร และนักศึกษารวมทั้งร1วมกับเครือข1ายในชุมชนและท.องถิ่นทุกภาคส1วน ที่
น.อมนําหลักนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู1การพัฒนาท.องถิ่น ที่ทางการสร.างอาชีพในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ สิ่งแวดล.อมและการศึกษาของชุมชนอย1างต1อเนื่องและยั่งยืน
2.5) การนําองค\ความรู. เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปพัฒนาพื้นที่หรือ
ท.องถิ่นตามจุดเน.นบริบทพื้นที่เพิ่มมูลค1าทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ของ
ชุมชนและท.องถิ่น
2.6) การพัฒนาขีดความสามารถและบ1มเพาะด.านนวัตกรรมให.กับ ชุมชน ผู.ประกอบการ
สั งคม (Social Entrepreneur) และผู. ประกอบการในท. องถิ่ น ที่ นํ า ทุ น ปf ญญาทางสั งคมต1 อยอดสร. า ง
มูลค1าเพิ่มและสร.างรายได.ตลอดจนการสร.างอาชีพอย1างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให.กับชุมชน
และท.องถิ่น
2.7) การพัฒนาศูนย\ต.นแบบนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) จากศูนย\เรียนรู.
(โป~งสลอด โมเดล) พื้นที่ที่เปนวิทยาเขตที่พัฒนาด.วยการน.อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ส1งเสริมกระบวนการเรียนรู.ของนักศึกษา อาจารย\และบุคลากรตลอดจนชุมชนท.องถิ่นร1วมกับภาคีเครือข1าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต1างประเทศ
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2.7.1) ศู น ย\ เ รี ยนรู. (โป~ งสลอด โมเดล) เปนพื้ น ที่ ที่เ ปนวิ ทยาเขตที่ ถูก พั ฒ นาเปน
ต"นแบบนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ที่สามารถเพิ่มมูลค)าทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
สิ่งแวดล"อมและการศึกษา จากศักยภาพด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพที่บูรณาการศาสตร/
ตอบโจทย/เชิงพื้นที่ ในระยะ 5 ปI ต)อไป โดยการส)งเสริมกระบวนการเรียนรู"ของนักศึกษา อาจารย/และบุคลากร
ตลอดจนชุมชน ท"องถิ่นร)วมกับภาคีเครือข)ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต)างประเทศด"วยกระบวนการ
วิศวกรสังคม วิจัยพัฒนานวัตกรรมและถ)ายทอดองค/ความรู"อนุรักษ/ฟ+,นฟู สืบสาน เผยแพร)และพัฒนาต)อยอด
องค/ความรู"และภูมิป$ญญาท"องถิ่น นําทุนป$ญญาทางสังคมต)อยอดสร"าง มูลค)าเพิ่มและสร"างรายได"ให"กับชุมชน
และท"องถิ่น และยังมีการจัดทําสวนพฤกษศาสตร/จากการรวบรวมพรรณพืชท"องถิ่น ต)อยอดจากโครงการ
อนุรักษ/พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ"า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ"าฟAามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีการดําเนินการขยายพันธุ/เพื่อการอนุรักษ/และเปน
แหล)งเรียนรู"ในท"องถิ่น แนวคิดศูนย/เรียนรู" (โป€งสลอด โมเดล) จะเปนต"นแบบนวัตกรรมทางสังคม (Social
Innovation) ที่ก)อให"เกิดผลกระทบต)อชุมชนในด"านเศรษฐกิจสู)การพัฒนาต"นแบบศูนย/เรียนรู"เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เส"นทางท)องเที่ยวชุมชนเขาวังสู)เขาแด)นและแหล)งเรียนรู"และท)องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมและถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยีสู)ผลิตภัณฑ/ชุมชนตาลโตนดครบวงจร
ด"านภูมิป$ญญาและสมุนไพร การพัฒนาเส"นทางท)องเที่ยวในพื้นที่วิทยาเขต เปนต"น ด"านสังคมมุ)งเน"นการ
พัฒนาสมรรถนะภาคีเครือข)ายและสุขภาวะ ด"านสิ่งแวดล"อมเปนการพัฒนาต"นแบบป€าชุมชนด"วยการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ/ป€าชุมชนสู)การใช"ประโยชน/อย)างสมดุลและยั่งยืนและด"านการศึกษามุ)งเน"นการพัฒนา
ต"นแบบโรงเรียนเครือข)ายขนาดเล็ก และศูนย/เรียนรู"เยาวชนและค)ายลูกเสือ และสามารถต)อยอดในการสร"าง
รายได"ของมหาวิทยาลัยสู)การพึ่งตนเองอย)างต)อเนื่องและยั่งยืน
2.8) ด.านการส1งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และการบริหาร
จัดการและใช.ประโยชน\สิ่งแวดล.อมและทรัพยากรธรรมชาติอย1างสมดุลและยั่งยืน
งานด" านการสื บสานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ และน" อมนํ าหลั กปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู) ก ารปฏิ บั ติ อ ย) า งเปนรู ป ธรรม โดยเฉพาะงานด" า นการอนุ รั ก ษ/ สิ่ ง แวดล" อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได"เข"าร)วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ/พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ"า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ"าฟAามหาจักรีสิรินธรฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และดําเนินการตามช)วงแผนแม)บทระยะ 5 ปIอย)างต)อเนื่องตามกรอบของแผน
แม) บ ทของ อพ.สธ. ในงานด" า นการส) ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและใช" ป ระโยชน/ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย)างสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดทําระบบข"อมูลพันธุกรรมทรัพยากร
ที่ เ ปนเอกลั กษณ/ ป ระจํ า ถิ่ น อาทิ ชมพู) เ พชร ตาลโตนด ละมุ ด สมุ น ไพรกล" ว ยไม" ห ายากและใกล" สู ญ พั นธุ/
ทรัพยากรชายฝ$[งทะเล ไก)พื้นเมือง เปนต"น ซึ่งขณะนี้อยู)ระหว)างการดําเนินงานอย)างต)อเนื่องทั้งในส)วนการ
รวบรวมและบริห ารจัด การองค/ความรู" วิจัย และพัฒ นานวัต กรรมเพื่อ ให"เ กิด การพัฒ นาการใช"ป ระโยชน/
ครบวงจรและเปนการอนุรักษ/ทรัพยากรที่เปนเอกลักษณ/ประจําถิ่นของจังหวัด ภูมิภาคตะวันตกและประเทศ
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ไทยตลอดไป นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการเผยแพร)ผลการดําเนินงานในรูปแบบต)าง ๆ อาทิ เอกสารหรือหนังสือ
เผยแพร)อาทิตาลทรัพย/สินเมืองเพชร พันธุ/ไม"ป€าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการนําผลงานด"านการอนุรักษ/
เข"าร)วมในงานนิทรรศการและประชุมวิชาการของ อพ.สธ. ซึ่งจัดขึ้นในทุก 2 ปIอย)างต)อเนื่อง
นอกจากนี้การพัฒนาท"องถิ่นด"านการศึกษาด"านการผลิตและพัฒนาครูอาทิ โครงการ
อ)านออกเขียนได"ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนในเครือข)าย
ตลอดจนการยกระดับครูผู"สอนและพัฒนาโรงเรียนเครือข)ายต"นแบบ เปนต"น
2.9) ด.านศิลปวัฒนธรรมมุ1งเน.นการส1งเสริมสนับสนุนให.นักศึกษา อาจารย\ บุคลากร และ
ท.องถิ่นมีจิตสํานึกรักษ\ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปfญญาท.องถิ่นและภูมิปfญญาไทย และสร.างเครือข1ายผู.เชี่ยวชาญ
ด.านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปfญญาท.องถิ่น
2.10) การขั บ เคลื่ อ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ภ าคตะวั น ตก พื้ น ที่ ช ายฝf€ ง ทะเลตะวั น ตก
(Thailand Rivera) เพื่ ออนุ รั ก ษ\ สื บสาน สร. า งโอกาส และมู ลค1 า เพิ่ มสู1 เศรษฐกิ จสร.า งสรรค\ และการ
เผยแพร1สู1สากล
ด"านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการส)งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทย บูรณาการพันธกิจการสร"างองค/ความรู"หรือแหล)งเรียนรู" เพื่อการสืบสาน อนุรักษ/ สร"างโอกาสมูลค)าเพิ่มสู)
เศรษฐกิจสร"างสรรค/ โดยมีผลงานด"านองค/ความรู"ทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ ด"านปI[พาทย/ออกภาษา พราหมณ/
สมอพลือ ชุมชนคนไร)สะท"อน ชุมชนชาวแพรกตะคร"อ การทําเครื่องประดับศิราภรณ/ ผลงานพัฒนาองค/ความรู"
วิจัยศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข"องกับชาติพันธ/ วิถีพื้นถิ่น อาทิ รําถวายมือชาติพันธุ/ไทยพวน กรณีศึกษา ต.มาบ
ปลาเค"า นาฏยประดิษฐ/สําหรับไทยพวนเพชรบุรีจากพื้นวัฒนธรรมพวนเชียงขวาง นาฏยศิลป•สร"างสรรค/ชุด
ชมพู)เพชรสายรุ"ง และการเผยแพร)ศิลปวัฒนธรรมในท"องถิ่นสู)สากล อาทิ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
สั มพั น ธ/ และการแสดงนานาชาติ ครั้ งที่ 7 - 10 การแสดงชุ ด Mount Sumeru : The Golden Peacock
ได"รับการคัดเลือกจากโรงละคร Ford Theatre Hollywood ลอสแองเจิลลีส ประเทศสหรัฐอเมริกา และยัง
ได"รับเลือกจากสถานีโทรทัศน/ ช)อง Arts Channel (Ch36) การให"ความสําคัญด"านภาคีเครือศิลปวัฒนธรรม
โดยการเข"าร)วมภาคีเครือข)ายสภาศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห)งประเทศไทย เครือข)ายการประชุม
วิชาการนานาชาติศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห)งประเทศไทย เครือข)ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาภาคกลาง
เปนต"น การสร"างความร)วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว)างสาขาวิชานาฎยดุริยางคศาสตร/ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร/ แ ละสั ง คมศาสตร/ แ ละสาขาวิ ช า Technology Web and Multimedia คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Institute Seni Indonesia Denpasar (ISI) Bali, Indonesia
ในระดั บ คณะ การสร" า งความร) ว มมื อ ทางวิ ช าการและศิ ล ปวั ฒ นธรรมผ) า นเอกสารความร) ว มมื อระหว) า ง
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏเพชรบุ รีและ Myeik University สาธารณรั ฐ แห)งสหภาพเมี ย นมาร/ ร) ว มกั บ เครื อข) าย
สถาบันการศึกษาต)าง ๆ ได"แก) University of Computer Myeik Technological University Myeik และ
คณะสภาวั ฒ นธรรมและวรรณกรรมเมื อ งตะนาวศรี สาธารณรั ฐ แห) ง สหภาพเมี ย นมาร/ ร) ว มการทํ า งาน
ขับเคลื่อนผ)าน ศูนย/วิจัยสิงขร มะริดศึกษา เปนต"น
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3) แนวคิดการนําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู1การปฏิบัติ ด.านการจัดการคุณภาพ
แนวคิ ด การนํ า แผนการพั ฒ นามหาวิทยาลั ยสู) การปฏิ บัติ ด" า นการจั ด การคุ ณภาพด" วยการ
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับการเปน “มหาวิทยาลัย เน"นการพัฒนาเชิงพื้นที่
ของสังคม”
3.1) การยกระดั บ ระบบการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช. World/Thailand
Rankings
3.1.1) เปAาหมายมหาวิทยาลัยสีขาว (Clean University: คะแนน ITA (ระดับAA)
3.1.2) เปAาหมายมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท"องถิ่นยั่งยืน (Sustainable Community
Development University: SCD University Rankings)
3.1.3) เปA า หมายมหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว Green University ป$ จ จุ บั น อั น ดั บ 1 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 192 ของโลก
3. 1. 4) เ ปA า ห ม า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ดิ จิ ทั ล Digital University: World Rankings
(Webometric) ป$จจุบันอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับที่ 47 ของประเทศ อันดับที่ 5,771 ของโลก
4) แนวคิดการนําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู1การปฏิบัติติ ด.านระบบการบริหารจัดการด.วย
หลักธรรมาภิบาลอย1างยั่งยืน
การนําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู)การปฏิบัติ ด"านระบบการบริหารจัดการด"วยหลั กธรร
มาภิบาลอย)างยั่งยืน ประกอบด"วย
4.1) ด.านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร.างพื้นฐานและพื้นที่การเรียนรู.ที่เอื้อต1อยุคดิจิทัล
(Digital Age) อาทิ
4.1.1) การจัดตั้ง School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts
4.1.2) การจัดตั้ง Digital Museum of Sufficiency Economy and The King Project
4.1.3) การจัดตั้ง ศูนย/นวัตกรรมการเรียนรู"แห)งอนาคต (Future Innovative Learning Center)
4.1.4) ศูนย/ทดสอบสินค"าเกษตร และอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
4.2) ด.านการพัฒนาระบบ Big Data และวัฒนธรรมดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจการบริหาร
และพันธกิจมหาวิทยาลัย ทําให.เกิด
4.2.1) การปรับกระบวนคิดของคนในองค/กร (Digital Mindset)
4.2.2) การปรับกระบวนการทํางาน (Digital Processes)
4.2.3) การปรับทักษะการใช"เทคโนโลยี (Digital Skills)
4.2.4) กระบวนสังเคราะห/ข"อมูลสู)การใช"ประโยชน/จริงเชิงพื้นที่ (Spatial Database)
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
4.2.5) ระบบขั บ เคลื่ อ นวั ฒ นธรรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ การตั ด สิ น ใจการบริ ห ารและพั น ธกิ จ
มหาวิทยาลัย
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4.3) ด.านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดหารายได. และการใช.ประโยชน\จาก
ทรั พ ย\ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง องค\ ค วามรู. นวั ต กรรมและความสามารถที่ เ ปนเอกลั ก ษณ\ ข อง
มหาวิทยาลัย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดหารายได" และการใช"ประโยชน/จากทรัพย/สิน
ของมหาวิทยาลั ยรวมทั้ งองค/ ความรู" นวัตกรรมและความสามารถที่ เปนเอกลักษณ/ ของมหาวิทยาลัย จาก
ตัวอย)างแหล)งรายได" อาทิ
4.3.1) โรงเรียนการอาหารนานาชาติ จากการดําเนินงานศูนย/เรียนรู" หลักสูตรระยะสั้น
ที่ปรึกษา ศูนย/ทดสอบงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม ถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยี
4.3.2) รายได"จากงานวิจัยแหล)งทุนภายนอก (จากนักวิจัย ศูนย/วิจัย/ศูนย/เฉพาะทาง /
ความร)วมมือจากผู"ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม)
4.3.3) การจัดการทรัพย/สินทางป$ญญาและนวัตกรรมสู)เชิงพาณิชย/ (PBRU Branding)
4.3.4) รายได"เพิ่มจากการถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยี
4.3.5) วิทยาเขตโป€งสลอด (New Campus Development)
4.3.6) School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts เปนต"น
4.4) ด.านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการพัฒนาการดําเนินการด.าน
ต1าง ๆ ให.เท1าทันต1อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โดยใช"ความรู"ด"านการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย/ประยุกต/เปนหลักและ
ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีเปAาหมายให"ระบบบริหารจัดการที่คล)องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เสริมสร"างวัฒนธรรมการทํางาน ด"วยเจตคติ (Mind Set) เชิงบวก เพื่อนําไปสู)องค/กรแห)งการ
เรียนรู" ที่พร"อมนําการเปลี่ยนแปลง และได"รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
4.4.1) การปรับรูปแบบด.านการบริหารจัดการ
(1) การพัฒนารูปแบบและช)องทางการสื่อสารเพื่อสร"างความเข"าใจเกี่ยวกับการ
บริหารทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหารรายได"และต"นทุนในการดําเนินงานทุกมิติ
(2) การปลดล็ อ ก แก" ไ ข ระเบี ย บกฎเกณฑ/ ที่ เ ปนข" อ จํ า กั ด ในการพลิ ก โฉม
มหาวิทยาลัย อาทิ
(2.1) การบริ ห ารบุ ค ลากรเน" น สมรรถนะ จริ ย ธรรมและผลลั พ ธ/
(Performance Ethic and Outcome Based)
(2.2) การบริหารงบประมาณที่มีจุดเน"นที่สอดคล"องกับการพลิกโฉม
(2.3) ระเบียบการเบิกจ)ายงบประมาณ
(2.4) ระบบกลไกทรัพย/สินทางป$ญญาและนวัตกรรมเชิงพาณิชย/
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(2.5) จัดตั้งหน)วย Foresight Team และเครือข)ายในการมองอนาคตเพื่อ
เสนอแนะนโยบายที่หลากหลายรูปแบบเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงและข"อเสนอแนะเพื่อปรับทิศทางให"เหมาะสม
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
4.4.2) การเตรียมพร.อมสู1การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ
ของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ)
(1) การปรับโครงสร"างการบริหารจัดการหน)วยงานส)วนกลางต)าง ๆ ภายในองค/กร
(2) การปรับโครงสร"างและรูปแบบการบริหารคณะ เพื่อบูรณาการศาสตร/ ให"
เท)าทันต)อการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดการบริหารในรูปแบบคลัสเตอร/ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
5) ด. า นการพั ฒนา Platform ความร1 วมมื อด. า นต1 า ง ๆ ร1 วมกั บภาคี เ ครื อข1 า ย ภาคชุ มชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตัวอย1างเช1น
ด"านความร)วมมือกับต)างประเทศ : มหาวิทยาลัยให"ความสําคัญการมุ)งสู)สากลในทุกด"านทั้งใน
ส)วนของการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนทางด"านภาษาและวัฒนธรรมและด"านต)าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยมี
ความร)วมมือกับประเทศต)าง ๆ ทั่วโลก อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ UI Green Metric World University
Rankings เรื่อง Sustainable University in a Changing World: Lessons, Challenges and Opportunities Tunis,
Tunisia
การสร"างความร)วมมือทางวิชาการกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต"หวัน) ในระดับภาควิชา
Leisure and Recreation Industry Management, Fooyin University กับ Food and Tourism Cluster
ผ)านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและฝ}กประสบการณ/วิชาชีพและการต)อยอดกิจกรรมโครงการหลักสูตรความ
ร)วมมือระหว)างหน)วยงานภาคการศึกษาทั้งใน และต)างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานด"านการประกอบอาหาร
ที่ได"รับการรับรองจาก Australian Qualifications Framework (AQF) ระหว)างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร) ว ม กั บ ส ถ า บั น Evolution Hospitality Institute, Sydney, Australia แ ล ะ ห น) ว ย ง า น Australian
Government: Australian Trade and Investment Commission-AUSTRADE ภายใต" ง าน Food and
Tourism Cluster
การสร"างความร)วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว)างสาขาวิชานาฎยดุริยางคศาสตร/
คณะมนุษยศาสตร/ และสั งคมศาสตร/และสาขาวิช า Technology Web and Multimedia คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Institute Seni Indonesia Denpasar (ISI) Bali, Indonesia
ในระดับคณะวิชา
การสร" า งความร) ว มมื อทางวิ ช าการและศิ ล ปวั ฒ นธรรมผ) า นเอกสารความร) ว มมื อระหว) า ง
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏเพชรบุ รีและ Myeik University สาธารณรั ฐ แห)งสหภาพเมี ย นมาร/ ร) ว มกั บ เครื อข) าย
สถาบันการศึกษาต)าง ๆ ได"แก) University of Computer Myeik Technological University Myeik และ
คณะสภาวัฒนธรรมและวรรณกรรมเมืองตะนาวศรี สาธารณรัฐแห)งสหภาพเมียนมาร/
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การสร"างความร)วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ)านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และฝ} กประสบการณ/ วิช าชีพระหว)างสองมหาวิทยาลัย โดยได" รับ ความร)วมมื อด" า นการเรี ยนการสอน การ
แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในรูป แบบ 3 + 1 กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน (สาขาวิชาภาษาไทยและ
สาขาวิชาภาษาจีน) โดยร)วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางด"านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไม)น"อยกว)า 20 ปI
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย/พัฒนาต)าง ๆ ที่รองรับการเรียนการสอน โดยเฉพาะมีศูนย/ทดสอบทางด"าน
ภาษาจีน เพื่อให"ได"มาตรฐานสากล
การเรี ย นการสอนที่ เปนแบบ Life Long Learning ในอนาคต จะมี การขยายโอกาสความ
ร)วมมือภายใต"ศักยภาพของมหาวิทยาลัยกับประเทศต)าง ๆ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ความ
ร)วมมือในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะความร)วมมือทางภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมไปถึงความร)วมมือในการทํา
วิจัย การวิจัยทางวิทยาศาสตร/ วิศวกรรมศาสตร/ เทคโนโลยีและหุ)นยนต/ หรือทางด"านวิทยาศาสตร/สุขภาพ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีคลินิกแพทย/แผนไทยที่มีความสามารถในการร)วมมือพัฒนาไปสู)ความร)วมมือทางการแพทย/แผน
จีนได"
5.1) การปฏิรูปการเรียนรู. ในยุค New Normal and Post – New Normal
ในช)วงสถานการณ/โควิดที่ผ)านมา มหาวิทยาลัยได"มีการปรับตัวในการบริหารจัดการโดย
ให"ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย/ บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ และมีการประชุม
วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการในการกํากับติดตามและแก"ไขป$ญหา เช)น จัดให"มีระบบการเรียนการสอนออนไลน/
การจั ด ทํ า สื่ อ การจั ด ทํ า ห" องเรี ยนออนไลน/ การจั ด ทํ า Platform การเรี ย นการสอนออนไลน/ การพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อบรรเทาป$ญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ร)วมกับหน)วยงานภาคีเครือข)ายกระทรวง
สาธารณสุ ข อาทิ โรงพยาบาลประจํ า จั งหวั ด และโรงพยาบาลประจํ า อํ า เภอ ในเขตจั งหวั ด เพชรบุ รี แ ละ
ประจวบคีรีขันธ/ประกอบด"วย เครื่องฆ)าเชื้อด"วยแสง UVC แบบกล)องขนาดเล็ก ต"นแบบตู"ความดันลบสําหรับ
คัดกรองผู"ป€วย ต"นแบบตู"สแกนตรวจคัดกรองอุณหภูมิแบบเดินผ)าน ต"นแบบหุ)นยนต/สู" โควิด-19 “น"องปฐม
พยาบาล” ต"นแบบอุปกรณ/ปAองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดครอบหัวพร"อมระบบฆ)าเชื้อด"วย
UVC เครื่องฟอกอากาศและฆ)าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด"วยเทคโนโลยีแผ)นกรองอากาศ HEPA ร)วมกับแสง UVC
ระบบทําน้ํายาฆ)าเชื้อโรคกรดไฮโปคลอรัสเข"มข"นจากน้ําเกลือด"วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส ต"นแบบระบบ
ปรับอากาศสําหรับชุด PPE เพื่อช)วยบรรเทาความเดือดร"อนของผู"ที่ได"รับผลกระทบในพื้นที่ ในอนาคตจะ
ดําเนินการนําต"นแบบนวัตกรรมเพื่อบรรเทาป$ญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ผ)านการทดลองใช"จาก
ผู"ใช"ประโยชน/บางส)วนเข"าสู)การรับรองมาตรฐานเพื่อต)อยอดสู)เชิงพาณิชย/ต)อไป
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6) แนวทางที่มุ1งสู1ผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว (นโยบายแผนปฏิบัติการเร1งรัด: Quick Wins)
6.1) Re-Strategic Plan ปรับทิศทางยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัย ในกลุ)มมหาวิทยาลัยเพื่อ
การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ (Development of Professionals and Specialists)
ด"วยกระบวนการมีส)วนร)วม
6.1.1) พัฒนารูปแบบและช)องทางการสื่อสารเพื่อสร"างความเข"าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการบริหารรายได"และต"นทุน(Enterprise Mindset)ในการดําเนินงานทุกมิติ
6.1.2) ปลดล็อก แก"ไข ระเบียบกฎเกณฑ/ที่เปนข"อจํากัดในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย อาทิ
6.1.3) การบริหารบุคลากรเน"นสมรรถนะ จริยธรรมและผลลัพธ/ (Performance Ethic
and Outcome Based )
6.1.4) การบริหารงบประมาณที่มีจุดเน"น(Focus สอดคล"องกับการพลิกโฉม)
6.1.5) ระบบกลไกทรัพย/สินทางป$ญญาและนวัตกรรมเชิงพาณิชย/
6.1.6) จัดตั้งหน)วย Foresight Team และเครือข)ายในการมองอนาคตเพื่อเสนอแนะ
นโยบายที่หลากหลายรูปแบบเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงและข"อเสนอแนะเพื่อปรับทิศทางให"เหมาะสมตามบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
6.2) Re-Infrastructure and International Reputation มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได"ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาความเปนเลิศและผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทาง โดยได"พิจารณาถึงแผนความ
เปนเลิ ศด" า นอาหาร การท) องเที่ ย ว และวิ ทยาศาสตร/ สุ ขภาพด" ว ยการบู ร ณาการศาสตร/ โดยวิ เ คราะห/ ถึ ง
ศักยภาพ ความพร"อม และความสอดคล"องถึงระบบนิเวศน/พื้นฐาน ซึ่งประกอบด"วยหน)วยงานต)าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย อาคารสถานที่ โครงการจัดตั้งศูนย/หรือหน)วยงานต)าง ๆ ตามแผนของมหาวิทยาลัย ดังที่ได"แสดง
การวิเคราะห/ความสอดคล"องด"วยเครื่องมือ 4M 1E
จากการวิเคราะห/ความสอดคล"องเบื้องต"น สามารถนํามาอธิบายด"วยแผนภูมิรูปภาพเพื่อแสดงให"เห็น
ถึงความพร"อมและศักยภาพของระบบนิเวศน/ (Eco-System) เพื่อขับเคลื่อนความเปนเลิศด"านอาหาร การ
ท) องเที่ ย ว และวิ ทยาศาสตร/ สุขภาพด" วยการบู รณาการศาสตร/ ดั งภาพประกอบ ซึ่ งสามารถอธิ บ ายความ
สอดคล"องของระบบนิเวศน/เพื่อขับเคลื่อนความเปนเลิศ ได"ดังนี้
6.2.1) หลั ก สู ต ร มหาวิ ทยาลั ย มี ค วามพร" อ มในการพั ฒ นาหลั กสู ต รใหม) จํ า นวน 8
หลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้น ด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ ผ)านการบูรณาการศาสตร/
โดยใช"ศักยภาพและความพร"อมของการเป~ดการเรียนการสอนในป$จจุบันซึ่งมีการเป~ดการเรียนการสอนใน 8
คณะ ครอบคลุมการพัฒนากําลังคนและบัณฑิตด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
6.2.2) ความร1 วมมื อและการหารายได. มหาวิ ทยาลั ย ได" สร" า งเครื อข) า ยจุต รภาคีทั้ง
หน)วยงานภาครัฐและเอกชน มีการสร"างเครื อข)า ยศิษย/เ ก) าที่ เ ข"มแข็งผ)า นการทํ ากิ จ กรรมต)า ง ๆ ประจํ า ปI
มหาวิทยาลัยมีการสร"างเครือข)ายระบบงานวิจัยร)วมกับสถาบันต)าง ๆ และสถานประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของคุณภาพงานวิจัยและสร"างรายได"จากงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีการสร"างความร)วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันต)าง ๆ ในต)างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาบัณฑิต
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6.2.3) ระบบสิ่ งอํ า นวยความสะดวก สนั บสนุ น การเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพและมีความพร"อมในโครงสร"างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร"างความเปนเลิ ศด"าน
อาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ โดยมีการให"บริการสื่อการเรียนการสอนผ)านสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให"บริการด"านการพัฒนาสารสนเทศผ)านศูนย/เทคโนโลยีดิจิตอล ให"บริการพัฒนา
ด"านภาษาต)างประเทศผ)านศูนย/พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ/ ให"บริการด"านการเพิ่มทักษะวิชาการวิชาชีพ
นักศึกษาและกําลังคนผ)านศูนย/ฝ}กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ ให"บริการด"านสุขภาวะของนักศึกษาและ
บุคลากรผ)านศูนย/กีฬาและนันทนาการ
6.2.4) โครงสร.างพื้นฐานขับเคลื่อนความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน/ในการสร"าง
ความเปนเลิศด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูรณาการศาสตร/ และมีการวางแผน
พัฒนาโครงสร"างพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน/อย)างต)อเนื่อง โดยมีการจัดสร"างอาคาร/ศูนย/พัฒนาศักยภาพด"าน
อาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ ดังนี้
 ศูนย/ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ําหนึ่ง เพื่อฝ}กประสบการณ/วิชาชีพให"แก)บัณฑิต
ด"านการโรงแรม การท)องเที่ยว และอาหาร
 โรงเรี ย นการอาหารนานาชาติ เ พชรบุ รี เพื่ อ เปนแหล) ง ฝ} ก ประสบการณ/
วิชาชีพและให"บริการด"านอาหารทั้งอาหารพื้นบ"านและอาหารนานาชาติ
 ศูนย/พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ/ เพื่อเพิ่มศักยภาพด"านภาษาต)างประเทศ
ให"แก)นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร
 ศูนย/ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด"านอาหาร (โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติเพชรบุรี)
 ศูนย/วิจัยสิงขร - มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ศู น ย/ Royal Coast สู) Thailand Riviera ดํ า เนิ น โครงการต) า ง ๆ เพื่ อ
ยกระดับศักยภาพชุมชนด"านการท)องเที่ยวและบริการให"เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนในเขตภูมิภาคตะวันตกและตลอดเส"นทาง Royal Coast สู) Thailand
Riviera
 ศูนย/วิทยาศาสตร/และวิทยาศาสตร/ประยุกต/ ห"องปฏิบัติการความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ESPReL เครื่องมืออุปกรณ/ผลิตเครื่องสําอาง เปนต"น
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร"างพื้นฐานและพื้นที่การ
เรียนรู"ที่เอื้อต)อการเปน Digital University และการเข"าสู)สากล
 Future Innovative Learning Center เพื่ อ ปรั บ การเรี ย นรู" รู ป แบบใหม)
รองรับอนาคต
 Digital Museum of Sufficiency Economy and The King Project เพื่อ
การเรียนรู"ศาสตร/พระราชา
 School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts
 ศูนย/ทดสอบสินค"าเกษตร และอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อ
เปนศูนย/ให"บริการคําปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค"าเกษตรและ
อาหารให"ได"รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศและสากล
6.2.5) แผนการพลิกโฉมงานบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยได"ให"ความสําคัญต)อ
การพลิ กโฉมการบริ ห ารจั ด การส) ว นกลางในการขั บ เคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ย สู) ความเปนเลิ ศด" า นอาหาร การ
ท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ เพื่อให"การดําเนินงานต)าง ๆ มีความทันสมัยและมีความพร"อมในการ
สนับสนุนกิจกรรมต)าง ๆ สู)ความเปนเลิศ โดยมีแผนในการแก"ไข ปรับปรุง ข"อบังคับ ระเบียบต)าง ๆ ครอบคลุม
ในทุกเรื่องเพื่อให"มีความพร"อมและสามารถดําเนินกิจกรรมต)าง ๆ ได"อย)างสะดวกและถูกต"องตามระเบี ยบ
ราชการ
 Green University World Ranking รั ก ษาระดั บ มาตรฐานโลกและปรั บ
โครงสร"างพื้นฐานและสภาพแวดล"อมเพื่อรองรับการเติบโตที่เปนมิ ตรกับ
สิ่งแวดล"อม
 Digital Technology University พัฒนาโครงสร"างพื้นฐานด"าน IT และระบบ
MIS ให"รองรับการจัดการข"อมูลขนาดใหญ) (Big Data) เพื่อรองรับการปฏิรูป
การเรียนการสอน รวมทั้งบริการสังคม
 Sustainable Development Goals (SDGs) มหาวิ ทยาลั ยมี แผนการ
ดําเนินงาน เพื่อสนับสนุน เปAาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

PBRU Reinventing
Eco-System
ความร1วมมือและการหารายได.
1. เครือข1ายจุตรภาคี
2. เครือข1ายระบบงานวิจัย
3. เครือข1ายศิษย\เก1า
4. กลุ1มสถานประกอบการ
5. เครือข1ายมหาวิทยาลัยต1างประเทศ

โครงสร.าง
พื้นฐาน
ขับเคลื่อน
ความเปนเลิศ

โครงสร.างพื้นฐานขับเคลื่อนความเปนเลิศ
- ศูนย\ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ําหนึ่งศูนย\กฬี าและนันทนาการ
- โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี
- ศูนย\พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ\
- ศูนย\ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด.านอาหาร
- ศูนย\วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา
- Royal Coast สู1 Thailand Riviera
- ศูนย\วิทยาศาสตร\และวิทยาศาสตร\ประยุกต\

ความร1วมมือ
และการหา
รายได.

แผนการพลิกโฉมงานบริหารและการจัดการ
1. แก.ไข ปรับปรุง ข.อบังคับ ระเบียบต1าง ๆ

แผนการพลิก
โฉมงาน
บริหารและ
การจัดการ

หลักสูตร

ระบบสิ่ง
อํานวยความ
สะดวก
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หลักสูตร ด.านอาหาร การท1องเที่ยว และวิทยาศาสตร\
สุขภาพ
- จํานวน 8 หลักสูตร
หลักสูตรระยะสัน้ ด.านอาหาร การท1องเที่ยว
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
- จํานวน 30 หลักสูตร

ระบบสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนการเรียนการสอน
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย\เทคโนโลยีดิจิตอล
- ศูนย\กีฬาและนันทนาการ

รูปภาพที่ 10 ศักยภาพของระบบนิเวศน/ (Eco-System) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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6.3) PBRU Lifelong Learning Platform ปรั บ ปรุ ง แล ะการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแล ะ
กระบวนการเรียนรู"
6.3.1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู"ที่ตอบสนองต)อทุกช)วงวัย Degree, Non-Degree
Reskill/Upskill/ New skill ผ)านระบบ Credit Bank
6.3.2) ร) ว มมื อกั บ มหาวิ ทยาลั ย ในประเทศและต) า งประเทศในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ออนไลน/ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช)น ทางด"านการเกษตร การท)องเที่ยว อาหารและเทคโนโลยีและ
วิ ท ยาศาสตร/ สุ ข ภาพ กั บ National Pintung Science and Technology University, National Pintung
University, National Kaohsiung Normal University of Hospital and Tourism , Graduate school of
medicine Osaka University Japan, Stikes Majapahit Mojokerto Indonesia เปนต"น
6.3.3) Hybrid Learning พัฒนารูปแบบการเรียนรู"ที่ตอบสนองต)อสังคมและเศรษฐกิจ
ใหม) New Normal and Post - New Normal
6.3.4) New S Curve, BCG, Thailand 4.0 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
ใหม)และความต"องการของประเทศ
6.3.5) Entrepreneurship Development พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเปนผู" ป ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผู" ป ระกอบการสั ง คม (Social Entrepreneur) Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE โดยจัดการเรียนรู"เปนโมดูล
6. 3. 6) Talent Development and Human Capacity Development พั ฒ น า
คุณภาพของนักศึกษา อาจารย/ และบุคลากร เช)น Professional Training Program, Leadership Training
Program, Social Engineering Club
6.3.7) Student Experience Building โดยพัฒนาทรัพยากรและระบบสนับสนุน การ
เรียนรู"สําหรับศตวรรษที่21 Digital Library, Smart Classroom, Co-Learning Space
6.4) Research Environment and Ecosystem พัฒนาระบบนิเวศวิจัยที่เอื้อต)องานวิจัยที่มี
ผลกระทบสูงต)อการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ชุมชน ท"องถิ่น
6.4.1) High Impact Research พั ฒ นาวิ จั ย นวั ต กรรม และถ) า ยทอดองค/ ค วามรู" แ ละ
เทคโนโลยีตอบโจทย/เชิงพื้นที่ ที่มีผลกระทบ (High Valued) และใช"ประโยชน/ได"อย)างแท"จริงนําไปสู)การเพิ่ม
มูลค)าทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม (Valued Creation) และเชิงพาณิชย/
6.4.2) พัฒนาระบบบริหารกลุ)มเชี่ยวชาญเฉพาะทาง/กลุ)มวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตามกลุ)ม
ยุทธศาสตร/จุดเน"นมหาวิทยาลัยรวมทั้งการจัดตั้งศูนย/วิจัยและศูนย/เฉพาะทางเพื่อหารายได"และแสวงหาแหล)ง
ทุนจากภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม เช)น ศูนย/กัญชาศาสตร/และผลิตภัณฑ/สุขภาพ ศูนย/วิจัยและถ)ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ศูนย/การเรียนรู"วิศวกรสังคม เปนต"น
6.4.3) Interdisciplinary Research พัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย บูรณาการศาสตร/
เพื่อตอบโจทย/เชิงพื้นที่
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6.4.4) เผยแพร)งานวิจัยที่มี High Impact Factor ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับ
สู) Digital University เช)น Scimago, Scopus ฯ และการจัดการสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
6.5) Social Innovation ขับเคลื่อนและเพิ่ มขี ดความสามารถด" านการแข)งขัน ต)อยอด และ
ขยายผล เพื่อผู"ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชน
6.5.1) Social Innovation Village พัฒนาต"นแบบหมู)บ"านนวัตกรรม เพื่อสังคม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10 แห)ง
6.5.2) Sustainable Society and Sustainable Community Development ให" เ ปน
สังคมน)าอยู) น)ากิน น)าเที่ยว และพึ่งตนเองได" ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.5.3) Area Based Research and Innovation พั ฒ นาผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ
แก"ไขป$ญหาและเสริมสร"างความเข"มเเข็งของท"องถิ่น ชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
6.5.4) Research Funding แสวงหาแหล) ง ทุ น วิ จั ย จากภายนอก เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เช) น
กองทุน สวทช กองทุน สกสว กองทุน วช. กองทุน สวก. ฯ
6.6) Financial Investment and Property Management เพิ่ ม การจั ด หารายได" จ าก
ต"นทุนและกิจกรรมต)าง ๆ
6.6.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการจัดหารายได"และการใช"ประโยชน/
6.6.2) ระบบหอพัก หอประชุม สนามกีฬา สระว)ายน้ํา โรงเรียนอาหารนานาชาติ ฯลฯ
6.6.3) การฝ}กอบรมของหน)วยงานภายใน เช)น หลักสูตรอบรมผู"ดูแลผู"สูงอายุ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู"ช)วยพยาบาล หลักสูตรจัดการอาหารและผู"ประกอบอาหาร หลักสูตรการท)องเที่ยวและการ
โรงแรม ฯลฯ
6.7) Collaboration Network พัฒนา platform ความร)วมมือด"านต)าง ๆร)วมกับภาคีเครือข)าย
ในประเทศและต)างประเทศ เพื่อสร"างความโดดเด)นของมหาวิทยาลัย
6.7.1) ร) ว มมื อ กั บ สถาบั น การโรงแรมและอาหารในออสเตรเลี ย เช) น Evolution
Hospitality Institute
6.7.2) ร)วมมือกับสถาบันด"านการอาหารในตุรกี
6.7.3) ร) ว มมื อกั บ มหาวิ ทยาลั ย ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ไต" ห วั น ด" า นภาษา เกษตร
อาหาร และเทคโนโลยี
6.7.4) ร)วมมือกับสมาคมเชฟ สมาคมการท) องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพแห)งชาติ เปนต"น
6.7.5) ร)วมมือกับสถานประกอบการสําหรับฝ}กประสบการณ/วิชาชีพของนักศึกษา เช)น ชีวา
ศรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ/ บริษัท ห"าตะขาบ (ซิมเทียนฮ"อ) จํากัด จังหวัดกรุงเทพฯ บริษัท เวชพงศ/โอสถ
(ฮกอันตึ๊ง) จํากัด จังหวัดนครปฐม เปนต"น

ตัวชี้วัด

สถาบันจัดอันดับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
Webometrics
Times Higher Education (The) World
University Ranking
SCimago Institution Ranking (SIR)
QS World & Asian University Ranking
(Quacquarelli Symonds)

 













International
outlooks

Employer reputation

Ratio of paper with at least one
international co-authors
Academic reputation

Ratio of international to domestic students

ด.านการเรียนการสอน
Ratio of international to domestic staff

Reputational survey-teaching

PhD awarded

Quality of Education

Internationality

Faculty resources

ด.านวิจัย

Financial resources

Student ratio

Citation impacts

Reputational survey-research

บัณฑิตศึกษา

Inter Publication

High quality Publication

ผลงาน

บุคลากร

แหล1งทุน
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ตาราง 3 แสดงความเชื่อมโยงตัวชี้วัดแผนพัฒนาความเปนเลิศและผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะกับเกณฑ/การจัดอันดับ International Ranking
Global
Survey
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2.3.2 การวิเคราะห\ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ให.ระบุศักยภาพที่จะ
นําไปสู1เปcาหมายที่ตั้งไว.
1) การวิเคราะห\ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)
ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกลุ)มทั้ง 4 ยุทธศาสตร/ ได"แก) กลุ)มที่ 1
การวิจัยระดับแนวหน"าของโลก , กลุ)มที่ 2 กลุ)มการพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"าง , กลุ)มที่ 3 กลุ)มการ
พัฒนาชุมชนท"องถิ่นหรือชุมชนอื่น , กลุ)มที่ 4 กลุ)มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ โดย
การระบุข"อมูลตัวชี้วัดจากผลการดําเนินงานในปIงบประมาณ 2563 พบว)ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผล
การประเมิน ดังแสดงในรูปภาพที่ 11

รูปภาพที่ 11 แผนภูมิแสดงผลการประเมินตามกลุ)มเชิงยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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จากผลการประเมินตามกลุ)มเชิงยุทธศาสตร/โดยการวิเคราะห/ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
(Performance indicators) และตัวชี้วัดศักยภาพองค/กร (Potential indicators) พบว)ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีสามารถจัดลําดับกลุ)มยุทธศาสตร/ตามผลการประเมินได"ดังนี้
ลําดับที่ 1 กลุ)มการพัฒนาชุมชนท"องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community)
ลําดับที่ 2 กลุ)มการผลิตและพัฒ นาบุ คลากรวิชาชี พและสาขาเฉพาะ (Development
Professionals and Specialists)
ลําดับที่ 3 กลุ)มการพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"างนวัตกรรม (Technology and
Innovation)
ลําดับที่ 4 การวิจัยระดับแนวหน"าของโลก (Global and Frontier Research)
กลุ1มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน.าของโลก (Global and Frontier Research)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีผลการประเมินในกลุ)มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน"าของโลกอยู)ใน
ระดับ 1.25 จาก 5.00 แบ)งเปนศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับ 1.25 จาก 5.00 (Low Potential) – ผลการ
ดําเนินงานอยู)ในระดับ 1.25 จาก 5.00 (Low Performance) ดังแสดงในรูปภาพที่ 12

รูปภาพที่ 12 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน"าของโลก
ผลการประเมินดังกล)าว พบว)ามหาวิทยาลัยมีผลตัวชี้วัดด"านศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับต่ํา (Low Potential)
ประกอบด"วยจํานวนอาจารย/ต)อนักศึกษา ความร)วมมือวิจัยระดับชาติ ค)าเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ได"รับการอ"างอิง
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เท)ากับหรือมากกว)าจํานวนผลงานวิจัย และงบประมาณด"านการวิจัยต)อหัวของบุคลากร อยู)ในระดับ 1 ทั้ง 4
ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 5 ระดับ ตัวชี้วัดด"านผลการดําเนินงานอยู)ในระดับต่ํา (Low Performance) ประกอบด"วย
อัตราการอ"างอิงของผลงานที่ได"รับการตีพิมพ/ ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา การเคลื่อนย"ายของอาจารย/และ
นักศึกษา และรางวัลยกย)องเชิดชู เกี ยนติร ะดับชาติและ/หรื อนานาชาติของบุ คลากร ต)อจํานวนอาจารย/ /
นักวิจัยทั้งหมดอยู)ในระดับ 1 ทั้ง 4 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 5 ระดับ เช)นกัน ดังแสดงในรูปภาพที่ 13

รูปภาพที่ 13 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน"าของโลก
(จําแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน – ตัวชี้วดั ศักยภาพองค/กร)
แสดงให"เห็นว)ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาด"านการวิจัยในทุก ๆ ด"าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได"มีเปAาหมาย
ในการยกระดับการวิจัยและสร"างนวัตกรรมให"มีความเปนเลิศ โดยมีแผนการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรที่
ส)งเสริมการเปน “SMART farmer” ในชุมชน โดยศักยภาพที่จะนําไปสู)เปAาหมายที่ตั้งไว" ได"แก) ศักยภาพด"าน
งบประมาณด"านการวิจัยต)อหัวของบุคลากร จากการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)
ศักยภาพด"านความร)วมมือวิจัยระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนให"อาจารย//นักวิจัยของมหาวิทยาลัยประพันธ/
ผลงานวิจัยร)วมกับอาจารย//นักวิจัยจากหน)วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต)างประเทศ
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กลุ1มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส1งเสริมการสร.างนวัตกรรม
(Technology Development and Innovation)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีผลการประเมินในกลุ)มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"าง
นวัตกรรมอยู)ในระดับ 2.00 จาก 5.00 แบ)งเปนศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับ 2.50 จาก 5.00 (Medium
Potential) – ผลการดําเนินงานอยู)ในระดับ 1.50 จาก 5.00 (Low Performance) ดังรูปภาพที่ 14

รูปภาพที่ 14 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"างนวัตกรรม
ผลการประเมินดังกล)าว พบว)ามหาวิทยาลัยมีผลตัวชี้วัดด"านศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับต่ํา (Medium
Potential) ซึ่งประกอบด"วย 4 ตัวชี้วัด โดยเรียงลําดับตัวชี้วัดที่มีค)าระดับสูงที่สุด – น"อยที่สุด ดังนี้ หลักสูตร/
โปรแกรมเฉพาะที่ใช"เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเปนผู"ประกอบการอยู)ในระดับ 4 ระบบนิเวศน/ด"าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร)งพัฒนาผู"ประกอบการในสถาบันอุดมศึกษาอยู)ในระดับ 3 ความร)วมมือเพื่อ
พัฒนาผู"ประกอบการและส)งเสริมการสร"างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษาอยู)ใน
ระดับ 2 และงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเปนผู"ประกอบการ อยู)ในระดับ 1
ผลตัวชี้วัดด"านผลการดําเนินงานต่ํา (Low Performance) โดยเรียงลําดับตัวชี้วัดที่มีค)าระดับสูงที่สุด – น"อย
ที่สุด ดังนี้ นักศึกษาบัณฑิตผู"ประกอบอยู)ในระดับ 3 รางวัลผู"ประกอบการ งบประมาณจากแหล)งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร"างผู"ประกอบการ/ธุรกิจใหม) และบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู"สู)ภาคธุรกิจ/
อุตสหกรรมอยู)ในระดับ 1 ดังแสดงในรูปภาพที่ 15
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รูปภาพที่ 15 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการสร"างนวัตกรรม
(จําแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน – ตัวชี้วดั ศักยภาพองค/กร)
แสดงให" เ ห็ น ว) า มหาวิ ทยาลั ย ควรพั ฒ นาเทคโนโลยี และส) งเสริ มการสร" างนวั ต กรรมด" า นศั กยภาพ
สนับสนุนด"านงบประมาณ สร"างความร)วมมือกับเครือข)ายภายนอก และส)งเสริมการประกวดด"านผู"ประกอบการ
แก)นักศึกษาและศิษย/เก)า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได"มีเปAาหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีและส)งเสริมการ
สร"างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย/ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยศักยภาพที่
จะนําไปสู)เปAาหมายที่ตั้งไว" ได"แก) สร"างความร)วมมือเพื่อพัฒนาผู"ประกอบการและส)งเสริมการสร"างนวัตกรรมกับ
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพผู"เรียนที่มีความรู"และความเชี่ยวชาญด"านเทคโนโลยี และการสร"าง
นวัตกรรมให"สามารถนําองค/ความรู"มาประยุกต/ใช" สร"างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ/ ต)อยอดเปนนวัตกรรม
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กลุ1มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community Engagement)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีผลการประเมินในกลุ)มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อยู)ในระดับ 4.00
จาก 5.00 แบ)งเปนศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับ 4.25 จาก 5.00 (High Potential) – ผลการดําเนินงานอยู)ใน
ระดับ 3.00 จาก 5.00 (High Performance) ดังรูปภาพที่ 16

รูปภาพที่ 16 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
ผลการประเมินดังกล)าว พบว)ามหาวิทยาลัยมีผลตัวชี้วัดด"านศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับสูง (High
Potential) ซึ่งประกอบด"วย 4 ตัวชี้วัด โดยเรียงลําดับตัวชี้วัดที่มีค)าระดับสูงที่สุด – น"อยที่สุด ดังนี้ ความ
สอดคล"องของหลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค การบูรณาการงบประมาณ
จากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่อยู)ในระดับ 5 การมีส)วนร)วมของ
สังคมและชุมชนอยู)ในระดับ 2 (High Performance) โดยเรียงลําดับตัวชี้วัดที่มีค)าระดับสูงที่สุด – น"อยที่สุด
ดังนี้ การพัฒนาเชิงพื้นที่อยู)ในระดับ 5 การมีส)วนร)วมของบุคคลหรือหน)วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาคอยู)
ในระดั บ 4 อร" อ ยละการได" ง านทํ า ในพื้ น ที่ ห รื อ ภู มิ ภ าคของบั ณ ฑิ ต อยู) ใ นระดั บ 2 ความยั่ ง ยื น ของ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคมอยู)ในระดับ 1 ดังแสดงในรูปภาพที่ 17
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รูปภาพที่ 17 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
(จําแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน – ตัวชี้วดั ศักยภาพองค/กร)
แสดงให"เห็นว)ามหาวิทยาลัยมุ)งเน"นการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เปนแหล)งเรียนรู"ถ)ายทอดความรู"และ
เทคโนโลยีเพื่อสร"างความเข"มแข็งให"แก)บุคคล ชุมชน สังคม ให"ประชาชนมีโอกาสเรียนรู"ตลอดชีวิต นําไปสู)
ความเข"มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย/ และท"องถิ่น โดยจะต"องมีการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ตอบสนองต)อการพัฒนาเชิงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได"มีเปAาหมายในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยศักยภาพที่จะนําไปสู)เปAาหมายที่ตั้งไว" ได"แก) การสร"างความ
ร)วมมือกับสังคมและชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการผลิตบัณฑิตให"มีความรู"ความสามารถเปน
หลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท"องถิ่นและภูมิภาค ประยุกต/ความรู"สู)การปฏิบัติ และ
สร"างองค/ความรู"จากการปฏิบัติ
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กลุ1มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ
(Development of Professionals and Specialists)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีผลการประเมินในกลุ)มที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและ
สาขาจํ า เพาะอยู) ในระดั บ 2.50 จาก 5.00 แบ) งเปนศั กยภาพองค/ กรอยู) ใ นระดั บ 2.25 จาก 5.00 (Low
Potential) – ผลการดําเนินงานอยู)ในระดับ 2.75 จาก 5.00 (Low Performance) ดังรูปภาพที่ 18

รูปภาพที่ 18 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ
ผลการประเมินดังกล)าว พบว)ามหาวิทยาลัยมีผลตัวชี้วัดด"านศักยภาพองค/กรอยู)ในระดับต่ํา (Low
Potential) ซึ่งประกอบด"วย 4 ตัวชี้วัด โดยเรียงลําดับตัวชี้วัดที่มีค)าระดับสูงที่สุด – น"อยที่สุด ดังนี้ ร"อยละของ
หลักสูตรที่จัดการเรียนรู"ผ)านการปฏิบัติงานจริงอยู)ในระดับ 5 อัตราคงอยู)ของผู"เรียนอยู)ในระดับ 2 ร"อยละของ
หลักสูตรที่ได"รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู"ตามาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ และร"อยละของผู"สอน
ที่มีคุณภาพสูงอยู)ในระดับ 1 ผลตัวชี้วัดด"านผลการดําเนินงานสูง (High Performance) โดยเรียงลําดับตัวชี้วัด
ที่มีค)าระดับสูงที่สุด – น"อยที่สุด ดังนี้ ร"อยละของผู"จ"างงานที่พอใจอย)างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิตอยู)ใน
ระดับ 4 ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่
ทํางานในอุตสาหกรรมมูลค)าเพิ่มสูงอยู)ในระดับ 3 อัตราส)วนของเงินสนับสนุนต)องบดําเนินการอยู)ในระดับ 1
ดังแสดงในรูปภาพที่ 19
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รูปภาพที่ 19 แผนภูมิแสดงผลการประเมินกลุ)มที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ
(จําแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน – ตัวชี้วดั ศักยภาพองค/กร)
แสดงให"เห็นว)ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาศักยภาพของหน)วยงานในทุกด"าน เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรในวิชาชีพสาขาต)าง ๆ และวัดผลการดําเนินงานโดยการ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการถ)ายทอดความรู"เชิงทฤษฎีสู)การปฏิบัติอย)างมประสิทธิภาพ โดย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ไ ด" มี เ ปA า หมายในการจั ด โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่ ส) ง เสริ ม การ
Reskill/Upskill ของประชาชน และโครงการพัฒนาหลักสูตรส)งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษที่
21 ของประชาชน โดยศักยภาพที่จะนําไปสู)เปAาหมายที่ตั้งไว" ได"แก) การพัฒนาหลักสูตรที่สร"างทักษะ ความรู"
และทั ศนคติ ที่ส อดคล" องกั บ การพั ฒ นาประเทศ มี ความสามารถในการเรี ยนรู"พัฒ นาตนเอง เพื่ อยกระดั บ
ความสามารถทางวิชาชีพ
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2) ศักยภาพที่จะนําไปสู1เปcาหมายที่ตั้งไว.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ)งมั่นที่ “จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเด)นด"านอาหารและการท)องเที่ยว โดยกําหนดวิสัยน/ทัศน/ ระยะ 1 ปI (พ.ศ.
2565) “ภายในปI 2565 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด"านอาหาร การท)องเที่ยว และสร"างสรรค/องค/ความรู" ด"วยศาสตร/พระราชาเพื่อพัฒนาท"องถิ่น” และภายในปI 2570 จะ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําด"านอาหารการท)องเที่ยว วิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูรณาการศาสตร/ และสร"างสรรค/องค/ความรู"ด"วยศาสตร/พระราชาเพื่อพัฒนาท"องถิ่น และจาก
การดํ าเนิ น งานที่ ผ) านมาแสดงให" เห็น ว)ามหาวิ ทยาลั ยมี ความพร"อมและศั กยภาพในการเปนมหาวิ ทยาลั ยในกลุ) มผลิตและพั ฒ นาบุ คลากรวิช าชีพและสาขาจํ าเพาะ
(Development of Professionals and Specialists) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยกําหนดแนวทาง
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
2.1) แผนพัฒนาคุณภาพตามตัวชี้วัดกลุ1มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and
Specialists)
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน เปcาหมาย
กิจกรรมที่จะพัฒนา
Potential
1. ร"อยละของหลักสูตรที่ได"รับการรับรอง
ระดับ 1
ระดับ 3 1) พัฒนาการเรียนการสอนที่เน"นผลลัพธ/การเรียนรู" (Outcomes Based
ประสิทธิผลการเรียนรู"ตามมาตรฐาน
Education)
ระดับชาติและนานาชาติ
2) พัฒนา/ควบหลักสูตรข"ามศาสตร/โดยความร)วมมือกับผู"ประกอบการ เช)นกลุ)มภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท)องเที่ยวกลุ)มรายได"และท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคต ร)วมมือใน
ประเทศ/และต)างประเทศ เปนต"น
2. ร"อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู"ผ)าน
ระดับ 5
ระดับ 5 3) กํากับกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการ ชุดวิชา กิจกรรม ให"มีกระบวนการ
การปฏิบัติงานจริง
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (WIL/Experience Learning/ Service
Learning/Gen-ed)
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ตัวชี้วัด
3. ร"อยละของผู"สอนที่มีคุณภาพสูง

4. อัตราการคงอยู)ของผู"เรียน
Performance
5. ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่ประกอบ
อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
6. ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่ทํางานใน
อุตสาหกรรมมูลค)าเพิ่มสูง

7. ร"อยละของผู"จ"างงานที่พอใจอย)างยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต
8. อัตราส)วนของเงินสนับสนุนต)อ
งบดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
ระดับ 1

เปcาหมาย
ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 1

ระดับ 3

กิจกรรมที่จะพัฒนา
4) การพัฒนาผู"สอนเปน (smart facilitator) มืออาชีพ 4 มิติ ได"แก)
มิติที่ 1 เปนครู (การสอน)
มิติที่ 2 เปนนักคิดสร"างสรรค/นวัตกรรม (วิจัย)
มิติที่ 3 เปนต"นแบบ (บริการวิชาการ)
มิติที่ 4 เปนแบบอย)าง (ศิลปวัฒนธรรม)
5) สร"างระบบพัฒนาดูแลนักศึกษาให"มีความพร"อมในการเรียนรู"ตลอดหลักสูตรจน
จบการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
6) ประชาสัมพันธ/ข"อมูลข)าวสารการรับสมัครงานและติดตามการได"งานทําของ
บัณฑิตเปนระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน
7) ติดตามการสํารวจภาวะการมีงานทําในกลุ)ม First S-curve ประกอบด"วย
อุตสาหกรรมการท)องเที่ยวกลุ)มรายได"ดีและการท)องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ)มอุตสาหกรรม
อนาคต
8) ติดตามการสํารวจความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิต แล"วนําข"อเสนอแนะมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให"ตอบโจทย/ความต"องการของผู"ใช"บัณฑิต
9) พัฒนาเครือข)ายในเชิงรุก ระหว)างศิษย/เก)าและมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมสาน
สัมพันธ/และช)วยเหลือด"านอื่น ๆเพิ่มมากขึ้น
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2.3.3 การกําหนดเปcาหมายให.สอดคล.องกับเปcาประสงค\ ยุทธศาสตร\ และแผนงานภายใต.ยุทธศาสตร\ การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร\ วิจัยและนวัตกรรม
(อววน.) และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร/และแผนงานด"านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด"วยเปAาประสงค/ 3 ประเด็น
1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให"ยกระดับความสามารถในการแข)งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย)างยั่งยืน
2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข)งขันด"วยเศรษฐกิจสร"างคุณค)าและเศรษฐกิจสร"างสรรค/ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได"
ยั่งยืน พร"อมสู)อนาคต
3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย)างยั่งยืนสามารถแก"ป$ญหาท"าทายของสังคมและสิ่งแวดล"อม ปรับตัวได"ทันต)อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก
ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นมีความสอดคล"องกับแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร/และแผนงานด"านการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ได"ดังนี้
ยุทธศาสตร\
ยุทธศาสตร\ที่ 1
ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ด. ว ย
เศรษฐกิจสร.างคุณค1าและเศรษฐกิจ
สร. า งสรรค\ ให. มี ค วามสามารถ ใน
การแข1งขัน และพึ่งพาตนเองได.อย1าง
ยั่งยืน พร.อมสู1อนาคต

แผนงานภายใต.ยุทธศาสตร\
แผนงานที่ 1.1
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular- Green Economy:
BCG) ใน 4 ด"าน ให"เปนระบบเศรษฐกิจมูลค)าสูง มีความ
ยั่งยืนและ เพิ่มรายได"ของประเทศ (ด"านเกษตรและ
อาหาร การแพทย/และสุขภาพ การท)องเที่ยว และ
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ)
แผนงานที่ 1.5
พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs เพื่อยกระดับรายได"
ความสามารถในการแข)งขัน และการพึ่งพาตนเอง

แผนงานสําคัญ (Flagship)
ข. อ 3 พั ฒ นาและยกระดั บ การท) อ งเที่ ย วโดยใช"
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร" า งสรรค/ ที่ เ น" น คุ ณ ค) า สร" า ง
ความยั่งยืน และเพิ่มรายได"ของประเทศ สามารถ
เพิ่มสัดส)วนของนักท)องเที่ยวคุณภาพสูงและการมา
เยือนซ้ํา
ข. อ 4 ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ส) ง อ อ ก
Functional Ingredients, Functional Food ,
Novel Food ให" เกิ ดมู ล ค) าทางเศรษฐกิ จ สู ง และ
ไทยเปนศูนย/กลางการผลิตและส)งออกชั้นนําของ
โลก
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ยุทธศาสตร\
ยุทธศาสตร\ที่ 4
การพัฒนากําลังคน สถาบันอุดมศึกษา
และสถาบั น วิ จั ย ให. เ ปนฐานการ
ขั บเคลื่ อนการพั ฒนาเศรษฐกิ จ และ
สั งคมของประเทศแบบก. าวกระโดด
และอย1างยั่งยืน

แผนงานภายใต.ยุทธศาสตร\
แผนงานที่ 4.1
พลิกโฉมระบบการเรียนรู"ตลอดชีวิต เพื่อให"ประเทศไทยมี
กําลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตามเปAาหมายยุทธศาสตร/
และการพัฒ นาแห) งอนาคต และสอดรับกั บปรัช ญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม)
แผนงานที่ 4.2
พลิ กโฉมมหาวิ ทยาลั ยให" เปนเลิ ศตามบทบาทการสร" าง
กําลังคน การสร"างองค/ความรู" เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การพัฒนาพื้นที่และประเทศ
แผนงานที่ 4.3
พลิ กโฉมและยกระดั บ สถาบั น/หน) ว ยงานด" านวิ จั ย และ
พัฒนานวัตกรรมให"ตอบโจทย/เปAาหมายยุทธศาสตร/ของ
ประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติ
แผนงานที่ 4.4
พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปนศูนย/กลางกําลังคน
ระดั บ สู ง (Hub of Talent) และศู น ย/ ก ลางการเรี ย นรู"
(Hub of Knowledge) ของอาเซี ย น รวมถึ งศาสตร/ โ ลก
ตะวันออก

แผนงานสําคัญ (Flagship)
ข.อ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะ
ทางที่ ต รงตามความต" อ งการของอุ ต สาหกรรม
เปA า หมายสํ า คั ญ เร) ง ด) ว นของประเทศและการ
พั ฒ นาแห) ง อนาคต และสอดรั บ กั บ ปรั ช ญาการ
อุดมศึกษาไทยใหม) โดยพลิกโฉมระบบการเรี ยนรู"
ตลอดชีวิต และร)วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและ
นานาชาติ
ข.อ 4 พัฒนากําลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา
ให" มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เปนคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค/ที่จําเปนควบคู)กับการมีสมรรถนะสูงด" าน
วิชาชีพและวิชาการ
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2.3.4 การวิเคราะห\และกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร\ตาม 5 กิจกรรมหลัก
จากความเชื่อมโยงของแผนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับกับยุทธศาสตร/และ
แผนงานด"านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ข"างต"น สามารถกําหนด
เปAาหมาย คือ จะเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศด.านการผลิตบัณฑิตและกําลังคนเฉพาะทาง มุ1งเน.น
ด.านอาหารการท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\สุขภาพด.วยการบูรณาการศาสตร\ เพื่อพัฒนาท.องถิ่นอย1างยั่งยืน
ซึ่งจะดําเนินการโดยกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ดังนี้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ได"แก) เทคโนโลยีและระบบแวดล"อมสําหรับ
การเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหม) และ
เน"นประสิทธิภาพการเรียนรู"ในสถานการณ/โรค
ระบาดของCOVID-19 การพัฒนาหลักสูตรตาม
ทิศทางของกลุ)มสถาบันอุดมศึกษา เช)น หลักสูตร
ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติหลักสูตรการพัฒนา
บุ คลากรในอุ ต สาหกรรม หรื อหลั กสู ต รพั ฒ นา
บุคลากรในท"องถิ่น การ Upskill/Reskill คนใน
วั ย ทํ า ง า น โ ด ย เ น" น ค ว า ม เ ข" ม แ ข็ ง ข อ ง
สถาบั น อุ ด มศึ กษาเปนตั ว ตั้ งและเสริ มด" ว ยการ
ทํ า งานร) ว มกั บ พั น ธมิ ต รที่ เกี่ ย วข" อง การพั ฒ นา
วิ ธี ก ารเรี ย นรู" ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เช) น active
learning และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง

กิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู1
มาตรฐานสากล ตอบสนองอุตสาหกรรมเปcาหมาย
ของประเทศ
1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล"องกับ
อุตสาหกรรมเปAาหมายของประเทศหรือได"รับรอง
ตามมาตรฐานนานาชาติ (หลักสูตรพรีเมี่ยม) ด"าน
เกษตร อาหาร การท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/
สุขภาพ
1.2 หลักสูตรระยะสั้น
1.3 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู"ที่เน"น
ผลลัพธ/การเรียนรู"และสมรรถนะของผู"เรียน
(Outcome-based education: OBE) ร)วมกับ
สถานประกอบการผ)านการปฏิบัติงานจริง
(Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE) และระบบเตรียมความพร"อม
ของนักศึกษาในการเรียนรู"ตลอดหลักสูตรตามที่
กําหนดและการติดตามข"อมูลภาวะการทํางานของ
นักศึกษา
1.4 สร"างระบบการถ)ายโอนหน)วยกิต (Credit
Transfer) จากการเรียนการสอนออนไลน/เพื่อ
รองรับการเรียนรู"ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
1.5 พัฒนาแพลตฟอร/ม (Platform) สําหรับการ
จัดการเรียนรู"สมัยใหม)ตามมาตรฐานสากล โดยใช"
ระบบบริหารจัดการการเรียนรู" (Learning
Management System) ระดับนานาชาติ
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กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร
ไ ด" แ ก) ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ : ( Upskill/ Reskill)
อาจารย/เพื่อตอบสนองต)อการเรียนในศตวรรษที่
21 การจ" า งผู" เ ชี่ ย วชาญการวิ จั ย ระดั บ โลก ทั้ ง
แบบเต็ ม เวลา (Full-time) และไม) เ ต็ ม เวลา
(Adjunct & Visiting Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษา
และนั ก วิ จั ย หลั ง ปริ ญ ญาเอก (Postdoctoral
Fellows) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง

กิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนากําลังคนมืออาชีพ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
2.1 แสวงหาผู" เ ชี่ ย วชาญระดั บ นานาชาติ (ด" า นการ
จั ด การเรี ย นการสอน วิ จั ย บริ การวิ ช าการและ
พัฒนานวัตกรรม)
2.2 พั ฒ นาผู" ส อนให" มี ค วามเชี่ ย วชาญในระดั บ
นานาชาติ (UK PSF)
2.3 พัฒนาอาจารย/ผู"สอนให"มีสมรรถนะในการผลิตสื่อ
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม)
ความร)วมมือในการแสวงหาทุนบัณฑิตศึกษา หรือทุน
วิจัยหลังปริญญาเอก

กิจกรรมที่ 3 : ความเปนนานาชาติ ได"แก) การ
สร"างเครือข)ายกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับ
โลกในกลุ)มที่เกี่ยวข"องที่เปนรูปธรรมในลั กษณะ
strategic partner มีรายละเอียดความร)วมมือที่
ชั ด เ จ น โ ด ย ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ค ว ร ร ะ บุ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาและกิ จ กรรมความร) ว มมื อ ที่
ส อ ด ค ล" อ ง กั บ ทิ ศ ท า ง แ ล ะ จุ ด เ น" น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาและประเทศ เช)น การวิจัยร)วม
การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรร)วม
เปนต" น ทุ น การศึ กษาให" ป ระเทศในกลุ) มที่ ข าด
แคลน เช)น ASEAN เปนต"น เพื่อดึงนิสิต นักศึกษา
ระดั บ มั น ส มองจากทั่ ว โล กมาเรี ย น แล ะ
ศึกษาวิจัยในประเทศไทย การจัดประชุมวิชาการ
ระดับโลกที่สามารถดึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกให"เข"าร)วมได" และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง

3. โครงการพลิกโฉมศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู1
ความเปนนานาชาติ
3.1 พัฒนาความร)วมมือตามพันธกิจ จุดเน"นและ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ได"รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
3.2 แสวงหาเครือข)ายสถาบันอุดมศึกษาและองค/กร
ภาครัฐและเอกชนระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา
หลักสูตร/รูปแบบการจัดการเรียนรู"/งานวิจัยและ
นวัตกรรม/บริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม/การ
บริหารจัดการ ที่ได"รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ
3.3 สร"างแพลตฟอร/ม (Platform) การจัดการเรียนรู"
ออนไลน/ระหว)างประเทศ
3.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากร
ให"อยู)ในระดับนานาชาติ
3.5 การจัดสภาพแวดล"อมที่เอื้อต)อความเปน
นานาชาติ
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กิจกรรมหลัก
กิ จ กรรมที่ 4 : การบริ ห ารงานวิ จั ย และ
นวัตกรรม ได"แก) ระบบการบริหารและจัด การ
ทรั พ ย/ สิ น ทางป$ ญ ญาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการนํ า
ผลงานวิจัยไปใช"ประโยชน/ การผลักดันศูนย/วิจัย
ให"สู)ระดับโลก เช)น การดึงดูดนักวิจัยระดับโลก
มาร)วมงาน การส)งเสริมให"แสวงหาทุนวิจัยระดับ
นานาชาติ และกิ จ กรรมความร) ว มมื อ กั บ
สถาบันวิจัยชั้นนําระดั บโลก ระบบบริหารกลุ) ม
วิ จั ย ภ า ย ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม ก ลุ) ม
ยุ ทธศาสตร/ และจุ ด เน" น สถาบัน อุ ด มศึ กษา โดย
สอดคล"องกับระบบทุนวิจัยงบประมาณแผ)นดินที่
จัดสรรเปน block grant และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง
กิ จ กรรมที่ 5 : การสร. า งแพลทฟอร\ ม ความ
ร1วมมือ ได"แก) การสร"างเครือข)ายกับหน)วยงาน/
เอกชน/ชุมชนตามกลุ) มยุ ทธศาสตร/ และจุ ด เน" น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในลั ก ษณะจตุ ร ภาคี การ
รวมกลุ) ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เปAาหมายหรื อทิ ศทางของประเทศทั้งการสร" า ง
ความเปนเลิศและกําลังคนที่ร)วมกัน และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข"อง

กิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
4. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และงาน
สร.างสรรค\สู1ความเปนเลิศ
4.1 ระบบบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร"างสรรค/สู)ความเปนเลิศที่มีผลกระทบสูง
4.2 ระบบพัฒนาความร)วมมือทางการวิจัยสู)เชิง
พาณิชย/

5. โครงการสร.างความร1วมมือในการพัฒนากําลังคน
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยให.เปนฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแบบก.าวกระโดดและอย1างยั่งยืน
5.1 สร"างเครือข)ายกับหน)วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนตามกลุ)มยุทธศาสตร/และจุดเน"น
สถาบันอุดมศึกษา วิจัยนวัตกรรมด"านอาหาร การ
ท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพในลักษณะจตุร
ภาคี
5.2 สร"างความร)วมมือร)วมกับกลุ)มสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนเปAาหมายหรือทิศทางของประเทศ
ทั้งการสร"างความเปนเลิศและกําลังคนที่มี
สมรรถนะและทักษะสูงร)วมกันและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข"อง
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2.3.5 การวิเคราะห\โอกาสประสบความสําเร็จและความเสี่ยงของแผนฯ
1) การวิเคราะห/โอกาสประสบความสําเร็จ
การวิเคราะห/โอกาส ภารกิจและบทบาทหน"าที่ต"องคํานึงถึงป$จจัยที่มีผลกระทบต)อองค/กรทั้ง
บริบทภายในและภายนอกประเทศ ทําการวิเคราะห/ข"อได"เปรียบ จุดอ)อน โอกาส และสิ่งท"าทาย (SWOT
Analysis) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดภารกิจใหม) โดยใช" SWOT Analysis สามารถสรุปประเด็นสําคัญ ได"
ดังนี้
ข.อได.เปรียบ (Strengths)
จุดอ1อน (Weaknesses)
1. มี ค วามได" เ ปรี ย บด" า นบุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ/ 1. หลั กสู ต ร กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
และมีความเชี่ยวชาญทักษะปฏิบัติอย)างเด)นชัด
เทคนิค วิธีการสอน และระบบสนับสนุน การ
2. บัณฑิตมีทักษะปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได"จริง
เรียนการสอนพัฒนาล)าช"ากว)าสังคมภายนอก
3. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ ที่ตั้งเหมาะสม และต"นทุนเชิง 2. ทักษะด"านภาษาและการสื่อสารของนักศึกษา
พื้นที่ด"านอาหารและการท)องเที่ยว ประวัติศาสตร/และ
และบุคลากรอยู)ในระดับที่ต"องพัฒนา
วัฒนธรรมที่มีความเปนเอกลักษณ/ รองรับยุทธศาสตร/ 3. ระบบการบริ ห ารจั ด การตอบสนองความ
จั ง ห วั ด ( Royal Coast/ Thailand Rivera ก า ร
ต"องการ ของบุคลากรและนักศึ กษาในระดั บ
ท)องเที่ยวฝ$[งทะเลตะวันตก)
น"อย
4. มีระบบบริหารจัดการวิชาการ การเรียนการสอน 4. การบริหารจัดการทรัพยากรร)วมกันมีน"อย
หลักสูตรและบุคลากรที่หลากหลาย และการบริหาร 5. ระบบและกลไกในการนํ า เสนอจุ ด เด) น ของ
จั ด การแบบคลั ส เตอร/ (7 คลั ส เตอร/ ) บู ร ณาการ
มหาวิทยาลัยต)อสังคมอยู)ในระดับที่ต"องพัฒนา
ศาสตร/ แ บบสหวิ ท ยาการเอื้ อ ต) อ การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต
และการเตรียมความพร"อมการจัดการเรียนรู"ทุกช)วงวัย
โอกาส (Opportunities)
1. กรอบยุทธศาสตร/ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สั ง คมแห) ง ชาติ แผนแม) บ ท นโยบายภาครั ฐ ให"
ความสําคัญด"านการศึกษาและการพัฒนากําลังคน
2. นโยบายการจัดทํางบประมาณ ลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร/ เอื้อต)อการเข"าถึงแหล)งงบประมาณ
ที่หลากหลาย
3. มหาวิทยาลัย มีเครือข)ายความร)ว มมื อ 38 มรภ.
เพื่อพัฒนาด"านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม และ
การศึกษา ซึ่งสอดคล"องกับนโยบายของประเทศ

1.

2.
3.
4.

สิ่งท.าทาย (Threats)
ส ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง สั ง ค ม ที่
เปลี่ยนแปลง อย)างรวดเร็วทําให"เกิดผลกระทบ
ต)อการจัดการศึกษา
นโยบายภาครัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส)งผลกระทบ
ต)อตัวปAอนของหน)วยงานการศึกษา
ความก"าวหน"าของวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
อย) า งรวดเร็ ว ทํ า ให" มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม การเข"าศึกษาในมหาวิทยาลัย เปน
การศึกษาผ)าน ระบบเทคโนโลยีมากขึ้น
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ระดับความสําคัญ

2) การวิเคราะห/ความเสี่ยงของแผนฯ
การประเมินความเสี่ยงของแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ โดยการประยุกต/ใช"กับ
การประเมิ น ความเสี่ ย งของป$ จ จั ย ระดั บ องค/ ก ร The Committee of Sponsoring Organization of the
Tread way Commission (COSO) เปรียบเทียบระดับความสําคัญของแผน (เรียงลําดับจากน"อยไปหามาก
ค) า คะแนน : 1,2,3,4,5) กั บ ระดั บ ความเร) งด) ว นของแผนงาน (เรี ย งลํ า ดั บ จากน" อยไปหามาก ค) า คะแนน :
1,2,3,4,5) ผลวิเคราะห/ที่ได"แสดงได"ดังนี้
5
5 (M)
10 (H)
15 (E)
20 (E)
25 (E)
4

4 (M)

8 (H)

12 (H)

16 (E)

20 (E)

3

3 (M)

6 (M)

9 (H)

12 (H)

15 (E)

2

2 (L)

4 (M)

6 (H)

8 (H)

10 (H)

1

1
1

2 (L)

3 (M)
3

4 (M)
4

5 (M)
5

2

ระดับความเร)งด)วน
2.1) เกณฑ/การแบ)งความเสี่ยง แสดงดังตารางต)อไปนี้
สี

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา

คะแนนความเสี่ยง
13-25
7-12
3-6
0-2

ความหมาย
งานสําคัญและเร)งด)วน
งานสําคัญแต)ไม)เร)งด)วน
งานไม)สําคัญและเร)งด)วน
งานไม)สําคัญและไม)เร)งด)วน
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2.2) ซึ่ งเมื่ อทํ าการประเมิ นได" ผลการประเมิ นความเสี่ ยงของแผนพั ฒนาความเปนเลิ ศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังต)อไปนี้
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและ
แสวงหาบุคลากร
กิจกรรมที่ 3 :
ความเปนนานาชาติ
กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 5 : การสร.างแพลทฟอร\ม
ความร1วมมือ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
แปลผล
ความสําคัญ ความเร1งด1วน ความเสี่ยง
5
4
20
งานสําคัญและเร)งด)วน
(ดําเนินงานในปIปIที 1-2)
5
4
20
งานสําคัญและเร)งด)วน
(ดําเนินงานในปIปIที 1-2)
3
4
12
งานสําคัญแต)ไม)เร)งด)วน
(ดําเนินงานในปIที 3-5)
4
3
12
งานสําคัญแต)ไม)เร)งด)วน
(ดําเนินงานในปIที 3-5)
4
2
8
งานสําคัญแต)ไม)เร)งด)วน
(ดําเนินงานในปIที 3-5)

3) บทบาทหน.าที่ของมหาวิทยาลัย
3.1) ผลิตและพัฒนากําลังคนเฉพาะทางที่ มีความเชี่ยวชาญ ตามเอกลักษณ/เชิงพื้น ที่ และ
ตอบสนองอุตสาหกรรมเปAาหมายของประเทศ
3.2) ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีอัตลักษณ/และคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย
พร"อมนําการเปลี่ยนแปลง
3.3) สร"างองค/ความรู" วิจัย นวัตกรรมและงานสร"างสรรค/ ตลอดจนถ)ายทอดและขยายผลการ
ใช"ประโยชน/องค/ความรู" วิจัย นวัตกรรมและงานสร"างสรรค/ ที่มีผลกระทบสูงสามารถตอบโจทย/เชิงพื้นที่และ
เกิดมูลค)าเพิ่มเชิงพาณิชย/
3.4) ส)งเสริมโครงการพระราชดําริและเสริมสร"างคุณค)าเพิ่มของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ป$ญญา ท"องถิ่นที่มีคุณค)าต)อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3.5) สร"างเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลทุกช)วงวัย เพื่อสร"างสรรค/สิ่ง
ใหม) ๆ และมีความพร"อมต)อการเปลี่ยนแปลง
3.6) สร" า งประโยชน/ ใ ห" กั บ สั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และคํ า นึ ง ถึ ง ความเปนมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล"อมด"วยการมีส)วนร)วมของผู"มีส)วนได"ส)วนเสีย
3.7) เปนองค/ ก รสมั ย ใหม) ที่ ใ ช" น วั ต กรรมในการบริ ห ารจั ด การและใช" ป ระโยชน/ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมอย)างสมดุลและยั่งยืน
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4) ภารกิจของมหาวิทยาลัย
4.1) Inputs
4.1.1) กลุ)มบุคคลที่อยู)ในระบบการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร)
4.1.2) กลุ)มบุคคลที่อยู)นอกระบบการศึกษาทุกช)วงวัย (ศิษย/เก)า ชุมชน บุคลากรในพื้นที่)
4.1.3) อาคารสถานที่ ศักยภาพเชิงพื้นที่ งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร"างสรรค/ การ
ให"บริการวิชาการแก)สังคม เครือข)าย งบประมาณ ระบบการเงินการคลัง ระบบ
บริหารจัดการ กฎ ระเบียบข"อบังคับ
4.1.4) ความต"องการของผู"มีส)วนได"ส)วนเสีย (Stakeholder) เช)น ภาครัฐ ภาคเอกชน
อุตสาหกรรม ผู"ประกอบการ มหาวิทยาลัยในประเทศและต)างประเทศ
4.2) Process
สร"าง Platform การพัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
4.2.1) การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
(1) นวัตกรรมการศึกษา (PBRU Education Innovation Platform)
(2) การบริหารจัดการผู"สอนรูปแบบใหม) (Re-PBRU Lecturer Platform)
(3) การสร"างคนให"มีสมรรถนะตามอัตลักษณ/เชิงพื้นที่ (PBRU Branding Platform)
4.2.2) การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร"างสรรค/ (Research Platform) เพื่อ
สร"างคุณค)างานวิจัยสู)การนําไปใช"ประโยชน/และก)อให"เกิดมูลค)าเพิ่ม
4.2.3) การบริการวิชาการ (Social Engagement Platform) เพื่อสร"างความเชื่ อ มั่ น
และเปนที่พึ่งทางวิชาการแก)สังคม
4.2.4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) เพื่อสร"างสรรค/
ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลค)า และคุณค)าอย)างยั่งยืน
4.2.5) การบริ ห ารจั ด การ (Modern Organization Management Platform) เพื่ อ
ขับเคลื่อนให"เกิดการบริหารจัดการองค/กรสมัยใหม)
4.3) Outputs
4.3.1) หลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะและทักษะขั้นสูง เน"นความเชี่ยวชาญ
ด"านอาหาร การท)องเที่ ยวและวิ ทยาศาสตร/สุ ขภาพ ตามความต"องการพัฒ นาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เปAาหมายเพื่อตอบโจทย/การพัฒนาแห)งอนาคต
4.3.2) หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร)วมผลิตระหว)างสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ (CWIE)
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ระบบพัฒนากําลังคนร)วมระหว)างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิต
และผู"ได"รับการฝ}กอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับที่ตลาดงานของประเทศต"องการโดยใช"การวิจัยและ
นวัตกรรม
4.3.2) กํ า ลั ง คนที่ เ ปนบั ณ ฑิ ต และผู" ป ระกอบการที่ ไ ด" รั บ การฝ} ก อบรมมี ทั ก ษะและ
คุ ณ ลั ก ษณะตรงกั บ ความต" อ งการของประเทศ ซึ่ ง เกิ ด จากการร) ว มพั ฒ นาระหว) า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
4.3.3) ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู" ต ลอดชี วิ ต เพื่ อการเสริ ม ทั ก ษะใหม) และใช"
เทคโนโลยีที่เข"าถึงได"สําหรับแต)ละช)วงวัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
4.3.4) ผลงาน องค/ ความรู" เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ที่ ได" รั บ การตี พิมพ/ ในวารสาร
Quartile ที่ 1 หรือ 2 บนฐาน Scopus หรือ ISI เพิ่มขึ้น
4.3.5) เทคโนโลยี ต" น แบบและนวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการใช" โ ครงสร" า งพื้ น ฐานด" า น
วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได"รับการสนับสนุนจากแผนด"านวิทยาศาสตร/วิจัยและนวัตกรรม
4.3.6) ระบบและกลไกดึงดูดที่สนับสนุนการเคลื่อนย"ายบุคลากรวิจัยและผู"เชี่ยวชาญทั้ง
ในและต)างประเทศ เพื่อให"เกิดการถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยี
4.3.7) โครงสร" า งพื้ น ฐานทางการวิ จั ย และระบบนิ เ วศด" า นวิ ท ยาศาสตร/ วิ จั ย และ
นวัตกรรมของประเทศ
4.3.8) พื้นที่และระบบนิเวศการเรียนรู"ที่ได"มาตรฐาน เข"าถึงได" และถูกนําไปใช"อย)างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สํ า หรั บ คนทุ ก วั ย โดยเฉพาะเยาวชน เพื่ อ เสริ ม การมี ทั ก ษะแห) ง อนาคต
โดยเฉพาะทักษะด"านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม หรือวิทยาการที่สําคัญต)าง ๆ เช)น การสร"างโรงประลอง
ต"นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab for STEM) พิพิธภัณฑ/เพื่อการเรียนรู"ทุกเมือง
4.3.9) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร/มในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรู"ตลอด
ชีวิตของคนทุกช)วงวัย เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังคนในรูปแบบการเพิ่มทักษะ (Re-Skill) การพัฒนาทักษะ
(Up-Skill) การเพิ่มทักษะใหม) (New-Skill) และการสร"างบัณฑิตของประเทศ
4.3.10) โครงการวิจัยร)วมกับกลุ)มวิจัยสําคัญของโลกหรือจํานวนโครงการที่ได"รับทุนวิจัย
จาก หน)วยงานให"ทุนสําคัญของโลก
4.3.11) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ และระบบงบประมาณ สนับสนุนด"าน
งานวิจัยและนวัตกรรม และงานบริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาแหล)งทุนจากภายนอก
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4.4) Outcomes
4.4.1) บัณฑิตและผู"ประกอบการมีสมรรถนะสูงและเชี่ยวชาญด"านอาหาร การท)องเที่ยว
และวิทยาศาสตร/สุขภาพ สอดคล"องกับความต"องการของตลาดแรงงานระดับภูมิภาคและระดับโลก ตอบโจทย/
การพัฒนาแห)งอนาคต
4.4.2) บัณฑิตมีงานทําตรงตามสาขาวิชาที่จบการศึกษา และตรงตามความต"องการของ
องค/กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานระดับภูมิภาคและระดับโลก
4.4.3) บัณฑิตมีงานทําหลังจบการศึกษา มีอัตราการจ"างงานสูงขึ้น รวมทั้งลดอัตราการ
ว)างงาน
4.4.4) ระบบจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย/ ที่ ไ ด" รั บ การยอมรั บ ที่ ทํ า ให" บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยมีชุดความรู" ทักษะที่จําเปนสําหรับอนาคต ที่สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย)างฉับพลัน (disruption)
4.4.5) ระบบการเรียนรู" การเสริมทักษะใหม) และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู"ตลอด
ชีวิตที่เข"าถึงได"สําหรับทุกคน ที่ถูกนําไปใช"อย)างทั่วไปและได"มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
4.4.6) กําลังคนเฉพาะทาง (บัณฑิต ผู"ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และบุคคลที่สนใจ)
ที่มหาวิทยาลัยผลิตและพัฒนามีสมรรถนะและทักษะสูงตามความต"องการของตลาดแรงงาน และตามความ
ต"องการบริบทเชิงพื้นที่
4.4.7) กําลังคนด"านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยได"รับการพัฒนาให"สามารถ
รองรับการพัฒนาประเทศ
4.4.8) สถาบันความรู"/ศูนย/วิจัยที่มีศักยภาพในระดับสากล และสามารถผลิตกําลังคนที่
ตอบสนองความต"องการของประเทศ
4.4.9) องค/ความรู"/ผลงานตีพิมพ/ทางวิชาการ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ได"ร)วมพัฒนาจาก
การเคลื่อนย"าย บุคลากรและถ)ายทอดองค/ความรู"และเทคโนโลยีหรือความร)วมมือระหว)างองค/กร
4.4.10) การบู ร ณาการความร) ว มมื อ ด" า นวิ ช าการและการวิ จั ย และนวั ต กรรม กั บ
สถาบันอุดมศึกษา หน)วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต)างประเทศ
4.4.11) การเคลื่อนย"ายของนักศึกษาและบุคลากรจากการแลกเปลี่ยนและบูรณาการ
ความร) ว มมื อด" า นวิ ช าการ การพั ฒ นาทั กษะและองค/ ความรู" กับ สถาบั น และหน) ว ยงานทั้ งในประเทศและ
ต)างประเทศเพิ่มสูงขึ้น (Talent Mobility & Build International Network)
4.4.12) ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ร องรั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และการพั ฒ นาแห) ง
อนาคต (Technology & AI, IOT, Smart Grid ฯลฯ)
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4.5) Impacts
4.5.1) การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให"มีองค/ความรู"และทักษะสูงในระดับสากล มี
สมรรถนะและขีดความสามารถตรงตามความต"องการของตลาดแรงงานระดับภูมิภาคและระดับโลก และตอบ
โจทย/การพัฒนาแห)งอนาคตสามารถเทียบเคียงระดับนานาชาติได"
4.5.2) บัณฑิตด"านวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM degrees) เพิ่มขึ้น
4.5.3) แรงงานในภาคอุ ต สาหกรรมและการบริ กรได" รั บ การยกระดั บ ทั ก ษะขั้ น สู ง ที่
จําเปนต)องานในป$จจุบันและอนาคตเพิ่มขึ้น
4.5.4) เกิ ด องค/ ความรู" แ ละกระบวนทั ศ น/ ใ หม) ท างมนุ ษ ยศาสตร/ สั งคมศาสตร/ หรื อ
วิทยาศาสตร/ที่สร"างความเข"าใจและทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่สําคัญที่ประเทศต"องมี
ในอนาคต
4.5.5) สร" า งผลงานวิ จั ย องค/ ค วามรู" ขั้ น สู ง พั ฒ นาและประยุ ก ต/ ใ ช" เ ทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแห)งอนาคตให"เกิดมูลค)าสูงทางเศรษฐกิจสูงและมีความยั่งยืน
4.5.6) บทความวิ จั ย ที่ ได" รั บ การตี พิมพ/ ในวารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ
(Top-tier Journals) ที่อยู)ในฐานข"อมูลที่ได"รับการยอมรับเพิ่มขึ้น
4.5.6) เกิ ด ธุ ร กิ จ จากการใช" เ ทคโนโลยี เ ข" ม ข" น (Deep-tech) ที่ มี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค
ทางด"านวิศวกรรมหรือต"นแบบ (Prototype) จากงานวิจัยขั้นแนวหน"า
4.5.7) สถาบัน/ศูนย/วิจัย/มหาวิทยาลัยได"รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และอยู)ใน
ระดับชั้นนําของโลก
4.5.8) มีระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน"าที่ส)งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการทําวิจัยและนวัตกรรม
4.5.9) มี ร ะบบที่ เ ก็ บ หรื อ เชื่ อ มโยงวิ ท ยาการหรื อ องค/ ค วามรู" ด" า นวิ ท ยาศาสตร/
สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร/ และเทคโนโลยีของประเทศทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผู"ถือครองงานความรู"
ในป$จจุบันที่สามารถเข"าถึงและสืบค"นและเปนที่ยอมรับ ตลอดจนมีการวิเคราะห/วิทยาการสําคัญที่ประเทศต"อง
มีในอนาคต
4.5.10) มูลค)าการลงทุนขององค/กรภายนอกที่มาใช"ประโยชน/จากโครงสร"างพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
4.5.11) เปนศูนย/กลางการเรียนรู" (Hub of Knowledge) ที่มีสมรรถนะสูงเฉพาะทางซึ่ง
ตรงตามความต"องการของตลาดแรงงาน ตอบโจทย/เปAาหมายยุทธศาสตร/ของประเทศและสามารถเทียบเคียง
ระดับนานาชาติ
4.5.12) มหาวิทยาลัยได"รับการยอมรับระบบบริหารจัดการและการจัดอันดับในระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ เช) น Green University World Rankings, Web of Universities Webometrics
Rankings, SciVal/SCOPUS, Sustainable Development Goals: SDGs โดย THE Impact Rankings, QS
World University Rankings, QS stars ratings, U-Multirank เปนต"น
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หมายเหตุ : นิยามคําสําคัญ
คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิร เกล"า เจ"า อยู)หัว มีดังนี้ 1.มีทัศนคติที่ดีและถูกต"อง 2. มีพื้น ฐานชีวิต ที่มั่น คง เข"มแข็ง มีร ะเบีย บ
3. มีงานทํา-มีอาชีพ 4. เปนพลเมืองดี
มูลค1าเพิ่มเชิงพาณิชย\ คือ การขยายโอกาสให"แก)สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให"เกิดประโยชน/และมีมูลค)าทางการตลาด
สามารถซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ได"ตามกลไกการตลาด
เศรษฐกิจสร.างสรรค\ คือ แนวคิดในการนํา “สินทรัพย/ทางวัฒนธรรม” (cultural assets-based) ทั้งที่จับต"อง
ได" และจับต"องไม)ได"ผนวกเข"ากับ “นวัตกรรม” (innovation) และ “ความคิดสร"างสรรค/” (creativity) มาใช"
ประโยชน/เชิงพาณิชย/ (commercialization) สร"างเปนสินค"า และบริการที่มีมูลค)าทางเศรษฐกิจ หรือเปนการ
คิดต)อยอดจากสิ่งที่มีสิ่งที่เปน ให"มีคุณค)ามากขึ้น
เศรษฐกิจฐานราก คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท"องถิ่น ที่สามารถพึ่งตนเองภายใต"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีการช)วยเหลือเอื้อเฟ+,อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให"เกิดการพัฒนาด"านอื่น ๆ
ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู"คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล"อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย)างเข"มแข็งและยั่งยืน
นั ก ปฏิ บั ติ มื อ อาชี พ คื อ ผู" ที่ มี ค วามรู" ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ ในการนํ า หลั ก การความรู" ทั ก ษะ
ความสามารถ มาปฏิบัติงานจริงเพื่อให"เกิดประโยชน/ และมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
นวัตกร คือ คนแรกในการกระทําสิ่งต)าง ๆ มีความรู" มีความสามารถในการเข"าใจ และประยุกต/ ใช"ความรู" มี
ความคิดสร"างสรรค/ กล"าทําสิ่งใหม) ๆ กล"าเสี่ยงอย)างชาญฉลาด กล"าคิดต)างอย)างสร"างสรรค/ในการทําให"เกิด
นวัตกรรมใหม) ๆ
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2.3.6 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป& (2566-2570)
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หน1วยนับ

2566
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู1มาตรฐานสากล ตอบสนองอุตสาหกรรมเปcาหมายของประเทศ
1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสู ตรที่สอดคล. องกับอุต สาหกรรมเปcา หมาย
ของประเทศหรือได.รับรองตามมาตรฐานนานาชาติ (หลักสูตรพรีเมี่ยมหรือ
EMI : English as a Medium of Instruction) ด. า นเกษตร อาหาร การ
ท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\สุขภาพ
1.1.1 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห1งอนาคต
หลักสูตร
1.1.2 อุตสาหกรรมการบริการและการท1องเที่ยว
หลักสูตร
1.1.3 อุตสาหกรรมการวิทยาศาสตร\สุขภาพ
หลักสูตร
1
1.1.4 ร.อยละหลักสูตร ด.านเกษตร อาหาร การท1องเที่ยวและ
ร"อยละ
50
วิทยาศาสตร\สุขภาพ ที่ได.รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู.ตาม
มาตรฐานระดับนานาชาติ
1.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนากําลังคนเฉพาะทางกําลังคนวัย หลักสูตร/
30/300
ทํางานและสอดคล.องกับอัตลักษณ\ของมหาวิทยาลัยตามกรอบการพั ฒนา
คน
หลักสูตรระยะสั้น**
1.2.1 ด"านอาหาร
1.2.2 ด"านการจัดการท)องเที่ยวและบริการ
1.2.3 ด"านการดูแลสุขภาพวิถีใหม)และสุขภาพทางเลือก

เปcาหมาย
2567

2568

2569

2570

2

1

1
60

2
1
70

80

90

30/600

30/600

30/900

30/1,200

102
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
1.3 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู.ที่เน.นผลลัพธ\การเรียนรู.และ
สมรรถนะของผู. เ รี ย น (Outcome-based education : OBE) ร1 ว มกั บ
สถานประกอบการผ1 า นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง (Cooperative and Work
Integrated Education : CWIE) และระบบเตรี ย มความพร. อ มของ
นักศึกษาในการเรียนรู.ตลอดหลักสูตรตามที่กําหนดและการติดตามข.อมูล
ภาวะการทํางานของนักศึกษา
1.3.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู"ที่เน"นผลลัพธ/การเรียนรู"และสมรรถนะ
ของผู"เรียน (Outcome-based education)
(1) ร"อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู"ที่เน"นผลลัพธ/การเรียนรู"
และสมรรถนะของผู"เรียน (Outcome-based education)
1.3.2 การจัดการเรียนรู"ร)วมกับสถานประกอบการ ผ)านการปฏิบัติงานจริง
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
(1) ร"อยละการเพิ่มขึ้นของหลักสูตรที่มีการร)วมมือการจัดการเรียนรู"
ร)วมกับสถานประกอบการ ผ)านการปฏิบัติงานจริง (Cooperative
and Work Integrated Education : CWIE)

หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

2567

ร"อยละ

80

100

ร"อยละ

10

10

2568

2569

2570

15

20

20
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด
1.3.3 พั ฒ นาระบบเตรี ย มความพร" อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรี ย นรู" ต ลอด
หลั ก สู ต รตามที่ กํ า หนดและการติ ด ตามข" อ มู ล ภาวะการทํ า งานของ
นักศึกษา
(1) จํานวนระบบเตรียมความพร"อมของนักศึกษาในการเรียนรู" ตลอด
หลักสูตรตามที่กําหนดและการติดตามข"อมูลภาวะการทํางานของ
นักศึกษา
1.4 สร.างระบบการถ1ายโอนหน1วยกิต (Credit Transfer) จากการเรียนการ
สอนออนไลน\เพื่อรองรับการเรียนรู.ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
(1) จํานวนระบบการถ)ายโอนหน)วยกิต (Credit Transfer) จากการเรียนการ
สอนออนไลน/เพื่อรองรับการเรียนรู"ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
1.5 พัฒนาแพลตฟอร\ม (Platform) สําหรับการจัดการเรียนรู.สมัยใหม1ตาม
มาตรฐานสากล โดยใช. ร ะบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู. (Learning
Management System) ระดับนานาชาติ
(1) ร"อยละความสําเร็จของหลักสูตรและรายวิชาในการใช"ระบบ ระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู" (Learning Management System) ตาม
วัตถุประสงค/ของแพลตฟอร/ม (Platform) ตามมาตรฐานสากลสําหรับ
การจัดการเรียนรู"สมัยใหม)

หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

ระบบ

2567

2568

2569

2570

100

100

-

1

ระบบ

1

1

ร"อยละ

50

70
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หน1วยนับ

2566
2567
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร
2. โครงการพัฒนากําลังคนมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2.1 แสวงหาผู.เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (ด.านการจัดการเรียนการสอน วิจัย
บริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม)
2.1.1 จํานวนผู"เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ (ด"านการจัดการเรียนการสอน วิจัย
คน
5
10
บริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม)
2.2 ผู.เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ (ด.านอาหาร ท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\
สุขภาพ)
2.2.1 จํานวนผู"เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ (ด"านอาหาร ท)องเที่ยวและ
คน
11
11
วิทยาศาสตร/สุขภาพ)
2.3 พัฒนาผู.สอนให.มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ (UK PSF)
2.3.1 ร"อยละผู"สอนให"มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ (UK PSF)
ร"อยละ
2.4 พัฒนาอาจารย\ผู.สอนให.มีสมรรถนะในการผลิตสื่อ การจัดการเรียนการ
สอนสมัยใหม1
2.4.1 ร"อยละอาจารย/ผู"สอนที่ได"รับการพัฒนาให"มีสมรรถนะในการผลิตสื่อ ร"อยละ
50
60
การจัดการเรียนการสอนสมัยใหม)
2.5 ความร1วมมือในการแสวงหาทุนบัณฑิตศึกษา หรือทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
2.5.1 จํานวนทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา หรือทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ทุน
5
10

เปcาหมาย
2568

2569

2570

15

20

25

8

6

10

20

80

100

15

15

30

15
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หน1วยนับ

2.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร.างพื้นฐานและพื้นที่การเรียนรู.ที่เอื้อต1อยุค
ดิจิทัล (Digital Age)
1) School of Tourism, Hospitality and Culinary Arts
2) Digital Museum of Sufficiency Economy and The King Project
เพื่อการเรียนรู"ศาสตร/พระราชา
3) ศูนย/ Future innovation learning center เพื่อสร"างเอกลักษณ/และโดด
เด)นของมหาวิทยาลัย
4) ศูนย/ทดสอบสินค"าเกษตร และอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ศูนย/

เปcาหมาย
2566
1

กิจกรรมที่ 3 : ความเปนนานาชาติ
3. โครงการพลิกโฉมศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู1ความเปนนานาชาติ
3.1 พัฒนาความร1วมมือตามพันธกิจ จุดเน.นและทิศทางของมหาวิทยาลัยที่
ได.รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3.1.1 พัฒนาหลักสูตรความร)วมมือตามจุดเน"นและทิศทางของมหาวิทยาลัย
ที่ได"รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
(1) จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ มี ค วามร) ว มมื อ ในการจั ด การเรี ย นการสอน จํานวน
2
ร) ว มกั บ นานาชาติ อย) า งน" อ ย 10 ประเทศ (สหราชอาณาจั กร

2567
1

2568
1

2569
1

2570

4

6

8

10
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หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

จํานวน

1

2

3

4

5

จํานวน

2

4

6

8

10

ไต"หวัน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ€น เยอรมัน สิงคโปร/ ฟ~นแลนด/ เกาหลี
ใต" เมียนมาร/)
- ด"านเกษตรและอาหาร (ไต"หวันและออสเตรเลีย)
- ด"านการท)องเที่ยว (ออสเตรเลียและจีน)
- ด"านวิทยาศาสตร/สุขภาพ (ญี่ปุ€น)
- ด"านเทคโนโลยีนวัตกรรม (ไต"หวัน - หุ)นยนต/) (UTS) ญี่ปุ€นและ
เยอรมัน

3.1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนสมัยใหม)ที่ได"รับการยอมรับในระดั บ
นานาชาติ
(1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม)ที่ได"รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ (สิงคโปร/ ฟ~นแลนด/ สหราชอาณาจักร)
(2) การแลกเปลี่ ย นบุ คลากรและนั ก ศึ ก ษา/จั ดหาทุ น การศึ ก ษาใน
ระดับนานาชาติ โดยใช"เครือข)ายคู)ความร)วมมือในระดับนานาชาติ
รายเก)าและรายใหม)รวมถึงประเทศที่ขาดแคลนในอาเซียน เอเชีย
และแอฟริกา
3.1.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมได"ยอมรับในระดับนานาชาติ
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(1) จํ า นวนงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ไ ด" รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
นานาชาติ (ด" า นเกษตร อาหาร ท) อ งเที่ ย วและวิ ท ยาศาสตร/
สุขภาพ)
(2) แลกเปลี่ยนด"านการวิจัย/งานสร"างสรรค//งานประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติ/บริการวิชาการ โดยใช"เครือข)ายคู)ความร)วมมือ
ในระดับนานาชาติรายเก)าและรายใหม)ในประเทศขาดแคลนใน
อาเซียน เอเชีย และแอฟริกา

หน1วยนับ

เปcาหมาย

จํานวน

2566
5

2567
10

2568
15

2569
20

2570
25

จํานวน

5

10

15

20

25

5

5

5

5

5

10

15

15

15

15

3.1.4 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร"างสรรค//งานประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติ
(1) จํานวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานสร"างสรรค/ /งานประชุม
วิชาการที่มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร)
จํานวน
3.2 แสวงหาเครือข1ายสถาบันอุดมศึกษาและองค\กรภาครัฐและเอกชนระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการจัดการเรียนรู./งานวิจั ยและ
นวัตกรรม/บริการวิชาการ/ศิลปวัฒนธรรม/การบริหารจัดการ ที่ได.รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
(1) จํานวนเครือข)ายสถาบันอุดมศึกษาและองค/กรภาครัฐและเอกชนระดับ
นานาชาติ
เครือข)าย
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด
3.3 สร.างแพลตฟอร\ม (Platform) การจัดการเรียนรู.ออนไลน\ระหว1างประเทศ
(1) จํานวนหลักสูตรที่ร)วมใช" Platform
3.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากรให.อยู1ในระดับนานาชาติ
(1) ร"อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด"านภาษาอังกฤษอยู)ในระดับไม)น"อยกว)า
B1 ตามเกณฑ/ CEFR
(2) ร"อยละของบุคลากรที่มีทักษะด"านภาษาอังกฤษอยู)ในระดับไม)น"อยกว)า
B2 ตามเกณฑ/ CEFR
3.5 การจัดสภาพแวดล.อมที่เอื้อต1อความเปนนานาชาติ
3.5.1 การจั ด การคุ ณ ภาพด. า นการจั ด การองค\ ก ร (World rankings)
ระดับนานาชาติ
(1) Sustainable Development Goals (SDGs) Impact Ranking
(Time higher education)
- อันดับที่ 5 ของ มรภ.
- อันดับที่ 20 ของประเทศ
- อันดับที่ 400 ของโลก
(2) Digital University (Webometrics)
- อันดับที่ 1 ของ มรภ.

หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

หลักสูตร

3

5

8

16

24

ร"อยละ

50

60

70

80

80

ร"อยละ

50

60

70

80

80

อันดับ
อันดับ
อันดับ

20
50
1,200

15
40
1,000

15
30
800

10
20
600

5
10
400

อันดับ

5

4

3

2

1
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- อันดับที่ 20 ของประเทศ
- อันดับที่ 2,000 ของโลก
(3) Green University (UI Green Metric World University
Ranking)
- อันดับที่ 1 ของ มรภ.
- อันดับที่ 5 ของประเทศ
- อันดับที่ 100 ของโลก

หน1วยนับ

เปcาหมาย

อันดับ
อันดับ

2566
60
5,000

2567
50
4,000

2568
40
3,000

2569
30
2,000

2570
20
2,000

อันดับ
อันดับ
อันดับ

5
10
180

1
8
160

1
8
120

1
5
100

1
5
100

35

40

45

50

25

30

35

40

15

15

15

15

กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
4. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม และงานสร.างสรรค\สู1ความเปนเลิศ
4.1 ระบบบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร.างสรรค\สู1ความเปนเลิศที่มี
ผลกระทบสูง
4.1.1 ร"อยละของผลงานวิจัยและงานสร"างสรรค/ที่เผยแพร)ระดับนานาชาติต)อ
ร"อยละ
30
จํานวนงานวิจัยทั้งหมด
4.1.2 ร"อยละของผลงานวิจัยและงานสร"างสรรค/ที่ได"รับการอ"างอิง (Citation)
ร"อยละ
20
และ H-index ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
4.1.3 เครือข)ายแบบคู)ความร)วมมือระหว)างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน
เครือข)าย
15
และภาคชุมชนสังคม ทั้งในและต)างประเทศ

110
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4.2 ระบบพัฒนาความร1วมมือทางการวิจัยสู1เชิงพาณิชย\
4.2.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร"างสรรค/ที่ได"รับการจดทรัพย/สิน
ทางป$ญญา
4.2.2 ร"อยละรายได"จากการจดทรัพย/สินทางป$ญญาและแหล)งทุนสนับสนุนจาก
หน)วยงานภายนอกที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเงินงบประมาณแผ)นดิน
4.2.3 ศูนย/วิจัยเฉพาะทางที่มีความเปนเลิศและได"รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ

หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

ผลงาน

20

25

30

35

40

ร"อยละ

5

5

5

10

10

ศูนย/

1

กิจกรรมที่ 5 : การสร.างแพลทฟอร\มความร1วมมือ
5. โครงการสร.างความร1วมมือในการพัฒนากําลังคนสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยให.เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก.าว
กระโดดและอย1างยั่งยืน
5.1 สร. า งเครื อ ข1 า ยกั บ หน1 ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและชุ ม ชนตามกลุ1 ม
ยุทธศาสตร\และจุดเน.นสถาบันอุดมศึกษา วิจัยนวัตกรรมด.านอาหาร การ
ท1องเที่ยว และวิทยาศาสตร\สุขภาพในลักษณะจตุรภาคี
5.1.1 สร.างเครือข1ายความร1วมมือจตุรภาคีทางวิชาการและวิจัยนวัตกรรม
กับองค\กรและสถาบัน ในต1า งประเทศ ด.านอาหาร การท1องเที่ ย ว
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
(1) ร"อยละการบรรลุเปAาหมายของข"อตกลงความร)วมมือ
ร"อยละ
20
40
60
80
100
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หน1วยนับ

2566

2567

2568

2569

2570

1

1

1

1

1

20

40

60

80

100

หลักสูตร

5

5

5

5

5

ระบบ

1

1

1

1

1

5.1.2 ส1 ง เสริ ม กิ จ กรรมความเปนสากลทางวิ ช าการตามจุ ด เน. น
มหาวิทยาลัยด.านอาหาร การท1องเที่ยว และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
(1) จํานวนหน)วยงานขับเคลื่อนคู)ความร)วมมือกับนานาชาติด"าน
หน)วยงาน
อาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
(2) ร"อยละการบรรลุเปAาหมายของความร)วมมือด"านอาหาร การ
ร"อยละ
ท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ
5.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร1วมกับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันในต1างประเทศ
(1) จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร)วมกับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันในต)างประเทศ
5.1.4 ส1 งเสริ มการใช. ประโยชน\ ของระบบนิ เวศน\การเรียนรู. (Learning
Ecosystem) ร1 วมหน1 วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและชุ มชน เพื่ อ
ขับเคลื่อนเปcาหมายหรือทิศทางของประเทศ
(1) จํานวนระบบนิเวศน/การเรียนรู" (Learning Ecosystem) ที่พัฒนา
เพื่อสร"างเครือข)ายกับหน)วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนใน
รูปแบบความร)วมมือจตุรภาคี

เปcาหมาย
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5.1.5 จั ด ตั้ ง ศู น ย\ ขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข1 า ยความร1 ว มมื อ ด. า นอาหาร การ
ท1องเที่ยวและวิทยาศาสตร\สุขภาพในรูปแบบจตุรภาคี
(1) จํานวนศูนย/ขับเคลื่อนเครือข)ายความร)วมมือจตุรภาคี
5.2 สร.างความร1วมมือร1วมกับกลุ1มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเปcาหมาย
หรื อ ทิ ศ ทางของประเทศ ทั้ ง การสร. า งความเปนเลิ ศ และกํ า ลั ง คนที่ มี
สมรรถนะและทักษะสูงร1วมกันและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข.อง

5.2.1 สร.างความร1วมมือกับกลุ1มสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการเปน
ศูนย\กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent)
(1) จํานวนศูนย/พัฒนากําลังคนระดับสูงโดยร)วมมือกับกลุ)ม
สถาบันอุดมศึกษา
5.2.2 สร.างความร1วมมือกับกลุ1มสถาบันอุดมศึกษาและภาคีเครือข1ายในการ
พัฒนาการเปนศูนย\กลางการเรียนรู. (Hub of Knowledge)
(1) จํานวนศูนย/เรียนรู"ที่มีความร)วมมือกับกลุ)มสถาบันอุดมศึกษาและ
ภาคีเครือข)าย

หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

ศูนย/

1

ศูนย/

1

1

1

1

1

ศูนย/

1

1

1

1

1
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5.2.3 ผลิ ต และพั ฒนากํ า ลั งคนสมรรถนะสู งเฉพาะทางที่ ต รงตามความ
ต.องการของอุตสาหกรรมเปcาหมายสําคัญเร1งด1วนของประเทศและ
การพัฒนาแห1งอนาคตร1วมมือกับกลุ1มสถาบันอุดมศึกษา
(1) ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา
( Percentage of Graduates being Employed after
Graduation)
(2) ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่ทํางานในอุตสาหกรรมมูลค)าเพิ่มสูง
(Percentage of Graduates in High Value-added Sectors)
5.2.4 พัฒนาระบบการเรียนรู.ตลอดชีวิต และร1วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
และนานาชาติ
(1) ร" อ ยละของหลั ก สู ต รที่ จั ด การเรี ย นรู" ผ) า นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
(Percentage of Curricular with Work-Integrated Learning)
(2) อั ต ราส) ว นของเงิ น สนั บ สนุ น ต) อ งบดํ า เนิ น การ (Beneficiary
Contribution to Operating Expenses)
5.2.5 พัฒนากําลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ให.มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนคุณลักษณะที่พึงประสงค\ที่จําเปนควบคู1กับการมี สมรรถนะสู ง
ด.านวิชาชีพและวิชาการ

หน1วยนับ

เปcาหมาย
2566

2567

2568

2569

2570

ร"อยละ

50

60

70

80

90

ร"อยละ

50

60

70

80

90

ร"อยละ

50

60

70

80

90

ร"อยละ

10

20

30

40

50
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กิจกรรม/ตัวชี้วัด
(1) ร"อยละของหลักสูตรที่ได"รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู"ตาม
มาตรฐานระดับ ชาติ และนานาชาติ (Percentage of Curricular
with Certified Learning Outcomes)
(2) ร" อยละของผู" จ" า งงานที่ พ อใจอย) า งยิ่ งในคุ ณลั กษณะของบั ณ ฑิ ต
(Percentage of Highly Satisfied Employers)
(3) อัตราการคงอยู)ของผู"เรียนในหลักสูตรต)าง ๆ เมื่อผ)านกรอบเวลา
ของหลักสูตรไป 25%
(4) ร"อยละของผู"ส อนที่ มีคุณภาพสูง (Percentage of High Quality
Learning Facilitators)

หน1วยนับ

เปcาหมาย

ร"อยละ

2566
50

2567
60

2568
70

2569
80

2570
90

ร"อยละ

50

60

70

80

90

ร"อยละ

50

60

70

80

90

ร"อยละ

40

50

60

70

80

ลลล
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2.3.7 แนวทางการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก"ไข และปรับแผนให"เหมาะสม
เปนกลไกสําคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/ภายใต"แผนอีกวิธีหนึ่ง ประกอบกับป$จจุบันรัฐบาลได"ให"
ความสําคัญต) อการพั ฒนาระบบราชการ โดยนําเกณฑ/ การประเมิน มาใช" เปนแนวทางในการยกระดั บ การ
บริหารงานภาครัฐ พร"อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงานของหน)วยงานในกํากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได"พัฒนาแนวทางการติดตามประเมินผลให"เปนระบบ ครบวงจร
เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผล ดังนี้
1) ติดตามกํากับการดําเนินงานตามกิจกรรมหลักทั้ง 5 กิจกรรม ได"แก)
1.1) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการ การเรียนรู"หลักสูตรระยะสั้น
ด"วยระบบสะสมหน)วยกิต (credit bank) ทั้งระบบการศึกษา Degree, Non-Degree เพื่อการเรียนรู"ตลอดชีวิต
และทุกช)วงวัย ที่ชุมชนสามารถเข"าถึง-เข"าใช"ระบบได"ง)ายและสะดวกตอบสนองการใช"งานได"รวดเร็วและง)ายต)อ
การเรียนรู"ส)งเสริมการ Reskill / Upskill ของประชาชนร)วมกับหน)วยงานในชุมชนและท"องถิ่น หน)วยงานที่
รับผิดชอบ ได"แก) หน)วยงานระดับคณะและสํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1.2) โครงการเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด" านที่ ต อบโจทย/กําลังคนเร)งด) ว นที่
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ (New Growth Engines) ของประเทศ หน) ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได" แ ก)
หน)วยงานระดับคณะสํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสํานักงานอธิการบดี
1.3) สร"างรูปแบบความร)วมมือเพื่อการวิจัย นวัตกรรม และการถ)ายทอดเทคโนโลยีให" เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดและการจัดสรรผลประโยชน/จากงานวิจัยและทรัพย/สินทางป$ญญา (Benefits Sharing)
หน)วยงานที่รับผิดชอบ ได"แก) สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหน)วยงานระดับคณะ
1.4) โครงการยกระดับขีดความสามารถทางการแข)งขัน ด"านอาหารและการท)องเที่ยว ด"วย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย หน)วยงานที่รับผิดชอบ ได"แก) สถาบันวิจัยและส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
หน)วยงานระดับคณะ
1.5) บั ณ ฑิ ต พั น ธุ/ ใ หม) แ ละกํ า ลั ง คนที่ มี ส มรรถนะและศั ก ยภาพสู ง สํ า หรั บ การทํ า งานใน
อุตสาหกรรมใหม)สู) New S Curve และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines)
ของประเทศ หน)วยงานที่รับผิดชอบ ได"แก) หน)วยงานระดับคณะสํานักส)งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
สํานักงานอธิการบดี
2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให"สอดคล"องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ
2.1) Function: คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ และการจั ด สรรงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณ
2.2) Policy: นโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3) Area: การดําเนินงานร)วมกับหน)วยงานอื่น ๆ อาทิเช)น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค/กรปกครอง
ส)วนท"องถิ่น
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3) พัฒนาระบบการจัดการข"อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรวบรวมตัวชี้วัด
ที่สําคัญสําหรับเปนข"อมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินงานของผู"บริหาร
4) จึ งได" มีการแต) งตั้ ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตามดํ า เนิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพลิ ก โฉม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทําหน"าที่ในการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่กําหนด และรายงานต)อ
ผู"บริหารและสภามหาวิทยาลัยรับทราบอย)างต)อเนื่องเปนประจําทุกปI
5) การควบคุมคุณภาพ
การปฏิ บั ติ งานตามยุ ทธศาสตร/ ของมหาวิ ทยาลั ย จะถู กควบคุ มโดยกลไกระบบการประกั น
คุณภาพภายในของมหาวิ ทยาลัย ดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็ จของการดํา เนิน งานตามยุทธศาสตร/ จึงเปนดั ช นี
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพภายใน และเปนตัวชี้วัดที่ดําเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกและคํารับรองการปฏิบัติราชการ และเพื่อให"ระบบการติดตามประเมินผลภายใน
ของมหาวิทยาลัยมีความเปนเอกภาพ จึงได"มีแต)งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ทําหน"าที่ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ของมหาวิทยาลัยไปพร"อม
ๆ กับการตรวจประกันคุณภาพในทุกปI
(6) ให"มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให"สอดคล"องกับสภาพแวดล"อมที่
เปลี่ยนแปลง ทั้งป$จจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถปรับตัวและแก"ไขป$ญหาได"ทัน
ต)อเหตุการณ/ เช)น การรับนักศึกษาใหม) การเป~ดหลักสูตรใหม) การจัดตั้งหน)วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน
และสํานัก รวมทั้งแผนกลยุทธ/การพัฒนาขีดความสามารถในการแข)งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(7) ให"มีการเผยแพร)ผลการพัฒนาความก"าวหน"าต)อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยและองค/กรที่
เกี่ยวข"องเปนระยะ
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ส1วนที่ 3
ผลที่คาดว1าจะได.รับ
3.1 เปcาหมายการดําเนินงานในระยะ 5 ป&
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการของหน)วยงานที่มีความพร"อมในการเปลี่ยน
ทัศนคติเพื่อการพัฒนา ชุมชนและท"องถิ่น และมีความเชี่ยวชาญในพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร/พร"อม
กับการ สร"างงาน สร"างรายได"และสร"างอาชีพ เข"าใจในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโมดูลและหลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อการเรียนรู"ผ)านระบบการเรียนรู"แบบสะสมหน)วยกิต การสร"างระบบ การพัฒนาสื่อการเรียนรู"
และระบบการให"คําปรึกษาการ เรียนรู" ระบบการให"ความช)วยเหลือการเรียนรู"ของชุมชนทั้งออนไลน/และ
ออฟไลน/ และระบบการเทียบโอนประสบการณ/และผลการเรียนรู"เพื่อรับวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร บูรณาการ
ศาสตร/พร"อมกับการสร"างงาน สร"างรายได"และสร"างอาชีพ พัฒนาต)อยอดโดยใช"ความรู"และประสบการณ/ ใน
การ สร" า งจุ ด เด) น /จุ ด เน" น พั ฒ นาหลั กสู ต รร) ว มกั บ ชุ มชน ประชาชน เปนบุ คลากรของหน) ว ยงานทั้ ง ภาค
ประชาชน หน)วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีองค/ความรู" ความรู" ความสามารถ หรือมีประสบการณ/ ร)วมเปน
ผู"ทรงคุณวุฒิและผู"เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร
มุ) งเน" นพั ฒนาสมรรถนะและความเชี่ ยวชาญกํ าลั งคน ด" านอาหาร การท) องเที่ ยว และ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ ทั้งระบบในห)วงโซ)คุณค)า ทั้งสมรรถนะพื้นฐาน เช)น ภาษา การบริหารจัดการ การให"บริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ/ สมรรถนะสู)ความสําเร็จ เช)น การสร"างความร)วมมือ การพัฒนาผู"ประกอบการรุ)นใหม) การ
สร"างตลาดและธุรกิจออนไลน/ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช"ในงาน
กิจกรรมที่ 3 : ความเปนนานาชาติ
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม มีความร)วมมือในลักษณะศูนย/
ประสานการดําเนินการด"านนวัตกรรม (Innovation Hubs) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงเปนแกนนําใน
เชิงบริหารและมีสถาบันอุดมศึกษากลุ)มต)าง ๆ เข"าร)วมเปนเครือข)ายรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญส)งเสริมความร)วมมืออย)างเปนทางการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจใน
ประเด็นการวิจัยร)วมกันให"ตอบสนองความต"องการของประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือ
ร) ว มลงทุ น กั บ หน) ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค/ เ พื่ อ นํ า ผลการวิ จั ย และนวั ต กรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใช"ประโยชน/ (Corporate University) การพัฒนาวิชาการสู)สังคม และกิจการที่มีจุดมุ)งหมาย
หลักเพื่อแก"ไขป$ญหาสังคม และสิ่งแวดล"อม (Social Engagement) พัฒนาแนวทางแบ)งป$นผลประโยชน/ระหว)าง
สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และผู"ประกอบการที่เกิดจากการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่คิดค"นโดย
บุ คลากรของสถาบั น อุ ด มศึ กษาไปใช" ป ระโยชน/ ในเชิ งพาณิ ช ย/ หรื อเชิ งสั งคมรวมถึ งจั ดตั้ งหน) ว ยงานกลาง
(Intermediaries) เพื่อทําหน"าที่บริหารจัดการ และถ)ายทอดเทคโนโลยีเช)น หน)วยจัดการทรัพย/สินทางป$ญญาและ
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ถ)ายทอดเทคโนโลยีเปนระบบอย)างมีประสิทธิภาพส)งต)อผลงานสู)สังคม และเศรษฐกิจ (Research Administration
and Support Office)
กิจกรรมที่ 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิ ทยาลั ยมี ความต" องการพั ฒ นาให" มี ความเปนเลิ ศด" านอาหาร การท) องเที่ ย วและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูรณาการศาสตร/ โดยการเพิ่มขีดความสามารถด"านการแข)งขันเปนที่ยอมรั บใน
ระดับชาติและนานาชาติด"านความโดดเด)นด"านอาหาร การท)องเที่ยว และวิทยาศาสตร/สุขภาพ (World Rankings:
Time Higher Education/QS) และสร" างรายได" จากการพั ฒนาด" านอาหาร การท) องเที่ ยว และวิ ทยาศาสตร/
สุขภาพจากแหล)งเรียนรู" หลักสูตรต)าง ๆ และด"านอื่น ๆ ด"วยการนําความรู"จากศาสตร/ต)าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มา
บู รณาการให" เกิ ดประโยชน/ ต) อชุ มชนท" องถิ่ นในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบของมหาวิ ทยาลั ย รวมถึ งทํ าให" มหาวิ ทยาลั ย
สามารถพึ่งพาตนเองได"ด"วยหลักสูตรที่เปนที่ยอมรับ และการเปนศูนย/กลางความรู" เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
พื้นที่ชุมชนท"องถิ่น
กิจกรรมที่ 5 : การสร.างแพลทฟอร\มความร1วมมือ
บั ณฑิ ต ที่ จ บจากมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุรี ต" องเปนเปนผู"ที่มีทักษะ มี ส มรรถะและ
ศักยภาพสูง เช)น มีทักษะด"านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม มีสมรรถนะในการปรับตัวและแสวหาความรู"ด"วย
ตนเองอย) า งต) อ เนื่ อ ง สามารถทํ า งานที่ ห ลากหลายได" เปนการตอบโจทย/ ภ าคอุ ต สาหกรรมและสถาน
ประกอบการตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู) New S-Curve เปนการเร)งด)วนได" โดยการปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พั น ธุ/ ใ หม) ที่ มี ส มรรถนะและศั ก ยภาพสู ง เน" น ความร) ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนหรื อ
ภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเข"มข"นรองรับการพัฒนาประเทศเพื่อให"การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New
Growth Engines) ของประเทศอย)างก"าวกระโดด
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เ ปนศู น ย/ กลางกํ า ลั งคนระดั บ สู ง (Hub of Talent) และ
ศูนย/กลางการเรียนรู" (Hub of Knowledge) รวมถึงด"านศาสตร/โลกตะวันออก เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
สมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความต"องการทั้งหมดของอุตสาหกรรมเปAาหมายสําคัญเร)งด)วนของประเทศ
และการพัฒนาแห)งอนาคต สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม) โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู"ตลอดชีวิต
และร)วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ โดยกําลังคนที่ผลิตมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค/ที่จําเปนควบคู)กับการมีสมรรถนะสูงด"านวิชาชีพและวิชาการ

119
3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ\ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
ตารางที่ 3 แสดงความสอดคล. อ งของผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ\ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact)
Output
1) หลักสูตรการเรียนการสอน
พัฒนาสมรรถนะและทักษะขั้นสูง
2) หลักสูตรCWIE
3) ระบบการศึกษาและการเรียนรู"
ตลอดชีวิต Non credit
4) ผลงาน องค/ความรู" เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ทีไ่ ด"รับการตีพิมพ/
เผยแพร)

Outcome
บัณฑิตและกําลังคน
1) บัณฑิตมีสมรรถนะสูงและเชี่ยวชาญ ตอบ
โจทย/การพัฒนาแห)งอนาคต
2) บัณฑิตมีงานทําตรงตามสาขาวิชาที่จบ
การศึกษา
3) บัณฑิตมีงานทําหลังจบการศึกษา มีอัตรา
การจ"างงานสูงขึ้น รวมทั้งลดอัตราการว)างงาน
4) กําลังคนเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยผลิตมี
สมรรถนะและทักษะสูงตามความต"องการของ
ตลาดแรงงาน และตามความต"องการบริบท
เชิงพื้นที่
5) กําลังคนด"านการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยได"รับการพัฒนาให"สามารถ
รองรับการพัฒนาประเทศ
5) เทคโนโลยีต"นแบบและ
ทรัพยากรอื่น ๆ
นวัตกรรม
6) ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย/ทไี่ ด"รับการ
6) ระบบและกลไกดึงดูดที่
ยอมรับ
สนับสนุนการเคลื่อนย"ายบุคลากร 7) ระบบการเรียนรู" การเสริมทักษะใหม) และ
วิจัยและผู"เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู"ตลอดชีวิตที่
7) โครงสร"างพื้นฐานทางการวิจัย เข"าถึงได"สาํ หรับทุกคน ที่ถูกนําไปใช"อย)าง
และระบบนิเวศด"านวิทยาศาสตร/ ทั่วไปและได"มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
8) สถาบันความรู"/ศูนย/วิจัยที่มศี ักยภาพใน
8) พื้นที่และนิเวศการเรียนรู"ทไี่ ด" ระดับสากล
มาตรฐาน
9) องค/ความรู"/ผลงานตีพิมพ/ทางวิชาการ/
9) ระบบดิจิทัลแพลตฟอร/มในการ เทคโนโลยี/นวัตกรรม
สนับสนุนการจัดการศึกษา และ 10) ระบบการบูรณาการความร)วมมือด"าน
การเรียนรู"ตลอดชีวิต (Re-Skill,
วิชาการและการวิจัยและนวัตกรรม
Up-Skill) & New-Skill)
11) การเคลื่อนย"ายของนักศึกษาและบุคลากร
10) โครงการวิจัยร)วมกับกลุ)มวิจยั จากการแลกเปลีย่ นและบูรณาการความ
สําคัญของโลก ทุนวิจัย พัฒนา
ร)วมมือด"านวิชาการ
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ

Impact
บัณฑิตและกําลังคน
1) เชิงสังคม: การพัฒนากําลังคนที่มี
คุณภาพด"านอาหาร วิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM
degrees) ในภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ

ทรัพยากรและทรัพย/สินอื่น ๆ
2) เชิงเศรษฐกิจ: มีผลงานวิจัย องค/
ความรู"ขั้นสูง องค/ความรู"และ
กระบวนทัศน/ใหม)ประยุกต/ใช"
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห)ง
อนาคตให"เกิดขึ้นเพื่อตลาดแรงงาน
อนาคตที่มีมลู ค)าสูงทางเศรษฐกิจ
และมีความยั่งยืน
3) เชิงเศรษฐกิจ: มีคุณค)าหรือมูลค)า
จากทรัพย/สินที่เกิดจากธุรกิจที่ใช"
เทคโนโลยีเข"มข"น (Deep-tech) ที่มี
การพัฒนาเทคนิคทางด"านวิศวกรรม
หรือต"นแบบ (Prototype) จาก
งานวิจัยขั้นแนวหน"าและมูลค)าการ
ลงทุนขององค/กรภายนอกที่มาใช"
ประโยชน/จากโครงสร"างพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
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Output
และระบบงบประมาณ สนับสนุน
งานด"านต)าง ๆ

Outcome

Impact
4) เชิงสังคม: ได"รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
5) เชิงสิ่งแวดล"อม: มีสังคมเชิง
วิชาการในรูปแบบใหม)ที่มรี ะบบ
นิเวศการวิจัยและฐานข"อมูล Big
Data เปนของตนเองและเปน
ศูนย/กลางการเรียนรู" (Hub of
Knowledge)
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ส1วนที่ 4
ภาคผนวก
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2) ศักยภาพที่จะนําไปสู1เปcาหมายที่ตงั้ ไว.
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2.1) ยุทธศาสตร\ที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community Engagement)
ลําดับ

Input Data From List

ตัวชี้ วัด

พจน\ที่ 1 (x)

กลุ1ม 3 พัฒนาชุ มชนท.องถิ่นหรื อชุ มชนอื่น
ผลการดําเนินงาน ป& 2563
พจน\ที่ 2 (y)

พจน\ที่ 1 (x) พจน\ที่ 2 (y)

ค1าคะแนน

ผลการประเมิ น

เปcาหมาย 2565-2570

ผล

ตนเอง

พจน\ที่ 1 (x)

พจน\ที่ 2 (y)

ค1าคะแนน

ประเมิ น

ตัวชี้ วัดการประเมิ นศักยภาพองค\กร (Portential)
1

ความสอดคล"องของหลักสูตร

จํ านวนหลักสูตรเชิงพื้นที่

54

54

100.00

ระดับ 5

54

54

100.00

ระดับ 5

2

การวิ จัยและบริ การวิ ชาการเพื่อการ

จํ านวนผลงานทางวิ ชาการรั บใช"สังคม จํ านวนผลงานทางวิ ชาการทั้งหมด

370

370

100.00

ระดับ 5

500

500

100.00

ระดับ 5

จํ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ/

13

54

24.07

ระดับ 3

22

54

40.74

ระดับ 5

78.90

ระดับ 5

100.00

ระดับ 5

พัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
3

การมีส)วนร) วมของสังคมและชุมชน

จํ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบัน

ชุมชน ผู"ใช"บัณฑิ ต องค/กร/หน) วยงาน
ในพื้นที่มีส)วนร) วมในการจั ดการศึกษา
4

การบูรณาการงบประมาณจาก

จํ านวนเงินจากภาครั ฐและเอกชน

ภาครั ฐและเอกชนในการดําเนิ นงาน

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่

งบดําเนิ นการทั้งหมด

######### 722,011,200

100,000,000.00 100,000,000.00

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้น
ตัวชี้ วัดการประเมิ นผลการดําเนินงาน (Performance)
5

ร" อยละการได"งานทําในพื้นที่หรื อ

จํ านวนผู"สําเร็ จการที่มีถิ่นฐานใน

ภู มิภาคของบัณฑิ ต

ภู มิภาคและได"ทํางานในพื้นที่หรื อ

จํ านวนผู"สําเร็ จการศึกษาทั้งหมด

1,128

1,981

56.94

ระดับ 2

1,800

2,000

90.00

ระดับ 5

จํ านวนโครงการบริ การวิ ชาการ

10

10

100.00

ระดับ 5

20

20

100.00

ระดับ 5

5

6

83.33

ระดับ 4

10

10

100.00

ระดับ 5

0

0

0.00

ระดับ 1

ภู มิภาค
6

การพัฒนาเชิงพื้นที่

จํ านวนโครงการด"านการบริ การ

วิ ชาการ หรื อโครงการที่ตอบสนองต)อ ทั้งหมด
Area Based
7

การมีส)วนร) วมของบุคคลหรื อ

จํ านวนโครงการหรื อกิจกรรมที่บุคคล จํ านวนโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อ

หน) วยงานในชุมชน พื้นที่ หรื อภู มิภาค ชุมชนหรื อหน) วยงานทั้งภาครั ฐและ แก"ไข/ลดป$ญหา/ส)งเสริ มการเรี ยนรู"
เอกชนในพื้นที่มีส)วนร) วมในโครงการ ของชุมชน สังคม/การน" อมนํ าแนว
หรื อกิจกรรมเพื่อแก"ไข/ลดป$ญหา/

พระราชดําริ สู)การปฏิ บัติ ทั้งหมด

ส)งเสริ มการเรี ยนรู" ของชุมชน สังคม/
การน" อมนํ าแนวพระราชดําริ สู)การ
ปฏิ บัติ
8

ความยั่ งยื นของสถาบันอุดมศึกษา

ผลการจั ดอันดับตาม THE Impact

ชุมชนและสังคม

Ranking

น) าจะตั้งเปAาหมายนะคะ

N/A
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2.2) ยุทธศาสตร\ที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจําเพาะ (Development of Professionals and Specialists)
ลําดับ
1

ตัวชี้ วัด

สาระสําคัญ

กลุ1ม 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชี พและสาขาจําเพาะ
Input Data From List
ผลการดําเนินงาน ป& 2563
พจน\ที่ 1 (x)
พจน\ที่ 2 (y)
พจน\ที่ 1 (x)
พจน\ที่ 2 (y)
ตัวชี้ วัดการประเมิ นศักยภาพองค\กร (Portential)

ร"อยละของหลักสูตรที่ได"รับการ

ประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู" (Effective

ผลรวมถ)วงน้ําหนักของหลักสูตรที่

รับรองประสิทธิผลการเรียนรู"

of Learning Process)

ผ)านการตรวจรับรองมาตรฐาน

ค1 าคะแนน

ผลการประเมิ นตนเอง

เปcาหมาย 2565-2570

พจน\ที่ 1 (x)

พจน\ที่ 2 (y)

ค1 าคะแนน

ผลประเมิ น

จํา นวนหลักสูตรทั้งหมด
27

54

50.00

ระดับ 1

38.00

54.00

70.37

ระดับ 3

54

54

100.00

ระดับ 5

54.00

54.00

100.00

ระดับ 5

49.5

396

12.50

ระดับ 1

250.00

396.00

63.13

ระดับ 3

2,203

2,380

92.56

ระดับ 5

2,380

2,380

100.00

ระดับ 5

1,236

1,580

78.23

ระดับ 3

1,450

1,580

91.77

ระดับ 5

1,126

1,580

71.46

ระดับ 3

1,450

1,580

91.77

ระดับ 5

592

700

84.57

ระดับ 4

650

700

92.86

ระดับ 5

6,556,156.88

531,100,100.00

1.23

ระดับ 1

180,000,000

531,100,100

33.89

ระดับ 3

ตามมาตรฐานระดับชาติและ
2

3

4

นานาชาติ
ร"อยละของหลักสูตรที่จัดการ

การสร"างกระบวนการเรียนรู"ผ)านการลงมื อปฏิบัติ จํา นวนหลักสูตรที่จัดการเรียนรู"ผ)าน

เรียนรู"ผ)านการปฏิบัติงานจริง

จริง (Work-Integrated Learning)

การปฏิบัติงานจริง

ความสามารถในการจั ดหาและพัฒนาผู"สอนที่มี

ผลรวมถ)วงน้ําหนักของจํา นวน

คุณภาพสูง (Learning Facilitators)

อาจารย/ตามระดับตําแหน)งวิชาการ

ร"อยละของผู"สอนที่มีคุณภาพสูง

อัตราการคงอยู)ของผู"เรียน

จํา นวนหลักสูตรทั้งหมด

จํา นวนอาจารย/ทั้งหมด

ความสามารถในการคัดเลือกและสนับสนุนผู"เรียน จํา นวน นศ. แรกเข"าที่ลงทะเบียน

จํา นวนนักศึกษาแรกเข"า

ให"มีความพร"อมในการเรียนรู"ตลอดหลักสูตร

เรียนอย)างต)อเนื่อง เมื่ อขึ้นทะเบียน

ในหลักสูตร

(Learner Readiness)

ในหลักสูตรเปนระยะเวลา 1 ใน 4
ของหลักสูตร

ตัวชี้ วัดการประเมิ นผลการดําเนินงาน (Performance)
5

6

ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่

ประสิทธิผลในการเตรียมความพร"อมให"ผู"สําเร็จ

จํา นวนผู"สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบ

ประกอบอาชีพหลังสําเร็จ

การศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรือได"รับการ

สํารวจว)ามี งานทําหลังจบการศึกษาใน แบบสอบถามจากสถาบัน

การศึกษา

จ" างงาน (Employability Rate)

เวลา 6 เดือน

ร"อยละของผู"สําเร็จการศึกษาที่

ความสอดคล"องกับยุทธศาสตร/ชาติ

จํา นวนผู"สําเร็จการศึกษาซึ่งทํางานใน จํา นวนผู"ตอบ

ทํางานในอุตสาหกรรมมู ลค)าเพิ่ม (Compatibility with Thailand's Strategic

7

สูง

Plan)

ร"อยละของผู"จ"างงานที่พอใจ

ความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิ ต (Employer

อย)างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิ ต Satisfaction)

จํา นวนผู"ตอบ
แต)ละแห)ง

กลุ)มอุตสาหกรรมมู ลค)าเพิ่มสูง

แบบสอบถามทั้งหมด

จํา นวนของผู"ตอบแบบสอบถาม

จํา นวนผู"ตอบ

ความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิ ต ที่ให"

แบบสอบถามทั้งหมด

คะแนนสูงสุด 2 ระดับแรก จาก
แบบสอบถาม 10 ระดับ

8

อัตราส)วนของเงิ นสนับสนุนต)อ

การตอบแทนคุณจากผู"ได"รับประโยชน/

จํา นวนเงิ นสนับสนุนเพื่อการจั ด

งบดําเนินการ

(Beneficiary Contribution for Education

การศึกษาที่ได"รับในแต)ละปIการศึกษา ทั้งหมด

Service)

จํา นวนงบประมาณ

153

3) การวิเคราะห\ปfญหาเพื่อกําหนดเปcาหมาย
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ\ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่ กลยุทธ\ที่ 1 ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบ กลยุทธ\ที่ 1
ทันสมัยมีคุณภาพตอบสนองสังคม ระดับสูง (High impact)
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู)ความเปนเลิศ
แห)งการเรียนรู"ทุกช)วงวัย
กลยุทธ\ที่ 2 ส)งเสริมการถ)ายทอดและ (Personal active learning)
กลยุทธ\ที่ 2 สร"างกระบวนการ
ขยายผลการใช"ประโยชน/เชิงพาณิชย/ กลยุทธ\ 2
เรียนรู"ที่ตอบสนองต)อสังคมทุกช)วง จากงานวิจัย นวัตกรรมและงาน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู)ความ
วัย
สร"างสรรค/
เปนเลิศ ด"วยธรรมาภิบาล
กลยุทธ\ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
กลยุทธ\ที่ 3 พัฒนาระบบงานวิจัย
กลยุทธ\ที่ 3
นักศึกษาและกําลังคน
นวัตกรรม และงานสร"างสรรค/ในทุก
พัฒนาระบบ Eco-system ที่เอื้อต)อ
กลยุทธ\ที่ 4 การพัฒนาผู"สอนให"
ระดับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู)ความเปนเลิศ
เปน (smart facilitator) มืออาชีพ
กลยุทธ\ที่ 4
4 มิติ (ความเปนครู นวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับในระดับ
ต"นแบบ แบบอย)าง)
สากล
“บัณฑิตมีงานทํา เปนที่ยอมรับ
“ก"าวสู)การเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําต)อ “ก"าวสู)การเปนมหาวิทยาลัยธรรมาภิ
และเพิ่มขีดความสามารถ
สังคมด"วยผลิตผลวิจัย และนวัตกรรม บาล พึ่งตนเองได" และได"รับการ
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย/ใน
และงานสร"างสรรค/เชิงพื้นที่เพื่อ
ยอมรับจากสังคม”
พื้นที่”
เศรษฐกิจฐานรากหรือสู)มูลค)าทาง
เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม”

กลยุทธ\
(Strategic)

กลยุทธ\ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
และสมรรถนะบัณฑิตให"พร"อม
ทํางานด"วยวิชาการ วิชาชีพ
และอัตลักษณ/
กลยุทธ\ที่ 2 ความเปนเลิศด"าน
อาหาร การท)องเที่ยวและ
วิทยาศาสตร/สุขภาพด"วยการบูร
ณาการศาสตร/

เปcาประสงค\

“ความเปนเลิศด"านอาหาร การ
ท)องเที่ยวและวิทยาศาสตร/
สุขภาพด"วยการบูรณาการ
ศาสตร/”
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

อุปสรรคปfญหา 1. หลักสูตรยังไม)ได"รับความนิยม
(Threat) มีช่อื เสียงและสร"างความโดดเด)น
ด"านอาหารและการท)องเที่ยว
2. เกิดการแข)งขันสูงขึ้นเพื่อสร"าง
ความโดดเด)นในตนเองของแต)ละ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
1. จํานวนประชากรเข"าสู)วัยเรียน 1. ระเบียบ ข"อบังคับ และประกาศ
1. ห"องเรียน-อาคารเรียนป$จจุบันมี
ลดลงควรเพิ่มกลุ)มเปAาหมายผู"เรียน มหาวิทยาลัยยังไม)เอื้อต)อการสนับสนุน สภาพทรุดโทรมขาดการบํารุงรักษา
(ในระบบและนอกระบบ) เพื่อ
การวิจัย-บริการวิชาการ
2. มหาวิทยาลัยขาดการจัดสรรแบ)ง
ขยายช)องทางการรับนักศึกษา
2. นักวิจัยขาดข"อมูลหรือทิศทางการ โซนนิ่ง พื้นที่ด"านสถานที่การศึกษา
2. นักศึกษาขาดทักษะและ
วิจัยที่ชัดเจนหรือเปAาหมายการ
สถานที่บริการ สถานที่พักผ)อน พื้นที่สี
ประสบการณ/ในการทํางานจริง
สนับสนุนด"านงานวิจัยของ
เขียว หรือจุดเชคอิน (Check in) ที่
3. รายวิชาเรียนของหลักสูตรบาง มหาวิทยาลัย
เปนในเชิงอัตลักษณ/มหาวิทยาลัย
หลักสูตรล)าสมัยขาดรายวิชาด"าน 3. นักวิจัยไม)ได"รับการพัฒนาศักยภาพ 3. มหาวิทยาลัยขาดพื้นที่ทํางานเชิง
เทคโนโลยีที่จําเปนในยุคป$จจุบัน หรือเป~ดโอกาสให"นักวิจัยแสดง
สร"างสรรค/ (Co-Working Space)
4. ผู"เรียนไม)มีทักษะการคิดเชิง
ศักยภาพเต็มประสิทธิภาพ
สําหรับนักศึกษาหรือบุคลากร ทําให"ไม)
วิเคราะห/ คิดเชิงวิพากษ/ และการ 4. มหาวิทยาลัยไม)มีการจัดตั้งหน)วย มีบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยไม)มี
กล"าแสดงความคิดเห็นเปนฝ€ายตั้ง บริการวิชาการเพื่อจัดหารายได"แก)
ความเปนสังคมวิชาการ
รับจากผู"สอนเพียงอย)างเดียว
มหาวิทยาลัย
4. อุปกรณ/ เครื่องมือในการศึกษาล)า
5. ผู"เรียนขาดความกระตือรือร"นใน
สมัยและไม)เพียงพอสนับสนุนในการ
การเรียนรู"ด"านภาษา-การสื่อสาร
จัดการศึกษา
และการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศที่
5. ด"านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ถูกต"อง
มหาวิทยาลัย เช)น น้ําประปา ไฟฟAา
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
6. รายวิชาเรียนในหลักสูตรส)วน
ถนน และอินเทอร/เน็ตภายใน
ใหญ)เน"นรายวิชาเรียนทฤษฎี
มหาวิทยาลัยยังไม)ครอบคลุมทุกพื้นที่
มากกว)ารายวิชาปฏิบัติและมี
6. ระเบียบ ข"อบังคับ และประกาศ
ข"อจํากัดการเลือกเรียนข"ามศาสตร/
มหาวิทยาลัยบางฉบับยังไม)เอื้อต)อการ
7. มหาวิทยาลัยหรือคณะยังขาด
บริหารจัดการ
ความร)วมมือกับหน)วยงานภายนอก
7. ระเบียบ ข"อบังคับ และประกาศ
หรือสถานประกอบการอย)าง
มหาวิทยาลัยยังไม)เอื้อต)อการจัด
เข"มแข็งและต)อเนื่อง
การศึกษายุค Disruption Education
8. หลักสูตรที่เป~ดสอนในแต)ละ
8. เทคโนโลยีสารสนเทศ เช)น งานคลัง
คณะยังไม)สะท"อนถึงความสําเร็จ
งานบุคลากร งานพัสดุ งานแผน และ
หรือมีความน)าเชื่อถือเมื่อเทียบกับ
งานกิจการนักศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาที่อยู)ใกล"เคียง
มหาวิทยาลัย มีความไม)ต)อเนื่องและ
เชื่อมโยงกัน
9. ระบบงานรับนักศึกษา งานทะเบียน
การลงทะเบียน และประมวลผลการ
เรียนมีความล)าช"า ขาดประสิทธิภาพ
ความแม)นยําและควรให"มีการจ)ายเงิน
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
ผ)านระบบมากกว)าลงชําระเงินวิธีปกติ
ที่งานคลัง
10. มหาวิทยาลัยยังขาดการ
ประชาสัมพันธ/เชิงลึก-เชิงรุก และ
สื่อสารภาพลักษณ/องค/กรที่มีความ
ต)อเนื่อง
11. อินเตอร/เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
ยังไม)ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่และมี
ความเร็วที่ต่ํา ระบบขัดข"องบ)อยครั้ง
12. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Up
Skill-Re-Skill) ทั้งสายวิชาการ-สาย
สนับสนุนขาดความต)อเนื่อง กระจุกตัว
ในวงที่จํากัดและถูกจํากัดด"วย
งบประมาณ-วิธีการ
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
แนวทางแก.ไข 1. ปรับปรุงหลักสูตรให"มีการบูร 1. เพิ่มกลุ)มเปAาหมายผู"เรียน (ใน
1. ปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ
1. ปรับปรุงห"องเรียน-อาคารเรียนที่
(Technical ณาการศาสตร/ที่ได"มาตรฐานกลุ)ม ระบบและนอกระบบ)
ประกาศให"เอื้อต)อการวิจัย-บริการ
ทันสมัย
Solutions) สาขาวิชาอาหาร การท)องเที่ยว 2. ลดเวลาเรียนของหลักสูตรใน
วิชาการ
2. ปรับปรุงสถานที่เชิงอัตลักษณ/
อุตสาหกรรมบริการและ
มหาวิทยาลัยเพิ่มเวลารู"ในสถาน
2. สร"างฐานข"อมูลนักวิจัย งานวิจัย
มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร/สุขภาพ
ประกอบการ (Co-op/ WIL/
สิ่งพิมพ/ สิ่งประดิษฐ/และนวัตกรรม
3. ปรับปรุงพื้นที่ทํางานเชิงสร"างสรรค/
2. สร"างและร)วมมือกับเครือข)าย CWIE)
อย)างเปนระบบ 3. ส)งเสริมและพัฒนา (Co-Working Space)
สมาคม ชมรม องค/กรวิชาชีพ ทั้ง 3. ปรับปรุง สมอ.08 เพิ่มรายวิชา ศักยภาพนักวิจัยกระจายและทั่วถึง
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ/และอุปกรณ/การ
ระดับชุมชน กับ
เรียนที่ทันสมัยหรือด"านเทคโนโลยี รวมทั้งเป~ดโอกาสให"นักวิจัยแสดง
เรียนการสอนที่ทันสมัยตอบสนอง
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ ที่ทันสมัยในหลักสูตรเดิม
ศักยภาพเต็มประสิทธิภาพ
เปAาหมายการจัดการศึกษา
ต)างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ 4. ปรับปรุงหลักสูตรให"ผู"เรียน
4. จัดตั้งหน)วยบริการวิชาการเพื่อ
5. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
พิเศษ
สามารถเลือกเรียนข"ามศาสตร/และ จัดหารายได"แก)มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (น้ําประปา ไฟฟAา ถนน
ได"ปริญญาที่สอง (Second
และอินเตอร/เน็ตภายในมหาวิทยาลัย)
Degree)
6. ปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ
5. ผู"เรียนมีทักษะการคิดเชิง
ประกาศมหาวิทยาลัยให"เอื้อต)อการ
วิเคราะห/ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ
สื่อสารและการใช"เทคโนโลยี
สารสนเทศระดับที่ใช"งานได" 5. เน"น
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
การสอนแบบ Project-Based
7. ปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ
หรือสร"างบัณฑิตด"วยการเรียนรู"
ประกาศให"เอื้อต)อการจัดการศึกษายุค
ด"วยการลงมือทาจริง (Hand-On/
Disruption Education
Do it yourself: D.I.Y
8. พัฒนาด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สร"างความร)วมมือกับหน)วยงาน
(งานคลัง งานบุคลากร งานพัสดุ งาน
ภายนอกอย)างเข"มแข็ง
แผน และงานกิจการนักศึกษา) ภายใน
7. ทุกหลักสูตรที่เร)งสร"างบัณฑิตที่มี
มหาวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงกัน
สมรรถนะสูง ประกันการมีงานทา
9. พัฒนาระบบงานรับนักศึกษา งาน
หลังสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ปI
ทะเบียน การลงทะเบียน จ)ายเงินผ)าน
ระบบ และประมวลผลการเรียนให"มี
ความรวดเร็ว แม)นยาและมี
ประสิทธิภาพ
10. ประชาสัมพันธ/เชิงลึก-เชิงรุก และ
สื่อสารภาพลักษณ/องค/กรมีความ
ต)อเนื่อง
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

กิจกรรม
(Activity)

1. แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด"านความโดดเด)น
อาหารและการท)องเที่ยว
(Benchmarking)
2. แผนพัฒนาหลักสูตรความ
ร)วมมือระหว)างหน)วยงานภาค
การศึกษาทั้งในและต)างประเทศ
เพื่อยกระดับมาตรฐานด"านการ
อาหาร การท)องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ ที่ได"รับการ
รับรองทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
3. แผนการส)งเสริมการนําผลงาน
วิชาการด"านเกษตรและอาหารให"

1.แผนงานสร"างหลักสูตรเน"นกลุ)ม
New S - Curve
2. แผนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการศาสตร/ ด"าน
วิทยาศาสตร/สุขภาพ วิทยาศาสตร/
ประยุกต/และเทคโนโลยี
ป$ญญาประดิษฐ/ วิศวกรรมเพื่อ
การเกษตรอาหาร และ
วิทยาศาสตร/สุขภาพ
3. แผนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับการทํางาน
จริง (Workbased/ Integrated/
Immersion) ร)วมกับเครือข)าย
คู)ความร)วมมือ ภาคสังคม ภาครัฐ

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
11. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Up SkillRe-Skill) ทั้งสายวิชาการ-สายสนับสนุน
อย)างต)อเนื่อง
1. แผนพัฒนาระบบฐานข"อมูล และ
1. แผนงานประชาสัมพันธ/เชิงลึก-เชิง
ประเมินประสิทธิภาพงานวิจัยสู)ระดับ รุก และสื่อสารภาพลักษณ/องค/กร
สากล
2. แผนงานสร"างกระบวนการรับรู"
2. แผนยกระดับผลิตภัณฑ/ท"องถิ่นด"วย สังคม
นวัตกรรม
3. แผนงานแนะแนวการศึกษา-บริการ
3. แผนคู)ความร)วมมือในการทําวิจัย
การศึกษา
เพื่อหารายได"เข"าสู)มหาวิทยาลัย
4.แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ
ประกาศมหาวิทยาลัยให"เอื้อต)อการ
บริหารจัดการ
5. แผนงานปรับปรุงระเบียบ ข"อบังคับ
ประกาศให"เอื้อต)อการจัดการศึกษายุค
Disruption Education
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย
ได"รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ หรือสามารถนําไปใช"
ประโยชน/ต)อชุมชน
4. แผนเพิ่ ม ศั ก ยภาพการวิ จั ย /
สร" า งสรรค/ / พั ฒ นานวั ต กรรม/
พัฒนาผลิตภัณฑ/เชิงพาณิชย/ด"าน
เกษตรและอาหารและบูรณาการ
กั บ การเรี ย นการสอนที่ เน" น การ
ปฏิบัติจริง

เอกชน หรือสถาบันการศึกษาทั้งใน
และต)างประเทศ รวมทั้งการสร"าง
Softskill/Workability/Employa
bility
4. แผนส)งเสริมการฝ}ก
ประสบการณ/ในสถานที่ทํางานจริง
(Co-op/ WIL/ CWIE)
5. แผนพัฒนาแหล)งเรียนรู"ตลอด
ชีวิต เช)น Smart Classroom
Digital Library, Language
Center, Digital Innovation and
Intelligent Systems Center,
Future Innovation Learning
Center
6. แผนการสร"างและพัฒนา
เครือข)ายการจัดการการศึกษา
คู)ความร)วมมือกับเครือข)าย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
6. แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(Up Skill-Re-Skill) สายวิชาการ-สาย
สนับสนุน
7. แผนงานปรับปรุงห"องเรียน-อาคาร
เรียนที่ทันสมัย
8. แผนงานปรับปรุงสถานที่เชิงอัต
ลักษณ/มหาวิทยาลัย
9. แผนงานปรับปรุงพื้นที่ทํางานเชิง
สร"างสรรค/ (Co-Working Space)
10. แผนงานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ/และ
อุปกรณ/การเรียนการสอนที่ทันสมัย
ตอบสนองเปAาหมายการจัดการเรียน
การสอน
11. แผนงานปรับปรุงสาธารณูปโภค
พื้นฐานมหาวิทยาลัย
12. ศูนย/บริการวิชาการและถ)ายทอด
องค/ความรู" นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย
ผู"ประกอบการ หน)วยงานรัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและ
ต)างประเทศ

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
13. แผนจัดอันดับมหาวิทยาลัย
13.1 Clean University
Thailand Raking; Integrity and
Transparency Assessment: (ITA)
13.2 Green University World
Rankings
13.3 Digital University) เพื่อ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตและการวิจัยสู)
World Rankings; Web of
Universities Webometrics
Rankings”
13.4 Happy and Healthy
Environment
13.5 Sustainable
Development Goals (SDGs)
Impact Ranking (Time higher
education)
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ยุทธศาสตร\ที่ 1 สร.างความโดด ยุทธศาสตร\ที่ 2 การยกระดับ
เด1นด.านอาหาร การท1องเที่ยว คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู.
และวิทยาศาสตร\สุขภาพ
ทุกช1วงวัย

ยุทธศาสตร\ที่ 3 การวิจัย นวัตกรรม ยุทธศาสตร\ที่ 4 ยกระดับระบบการ
งานสร.างสรรค\และบริการวิชาการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให.เปน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก
องค\กรแห1งการเรียนรู. มีคุณภาพและ
ธรรมาภิบาล
13.6 Sustainable Community
Development University
Rankings : SCD University
Rankings)

