แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562)

คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 มกราคม 2558
ฉบับปรับปรุงแก(ไข 2 เมษายน 2558

(ก)

คํานํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับนี้
จัดทําขึ้นโดยเน1นกระบวนการมีส2วนร2วมของภาคีทุกภาคส2วน ประกอบด1วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู1บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร ผู1มีส2วนได1ส2วนเสีย และคู2ความร2วมมือ ที่ได1รวมพลังร2วมกันระดมความคิด
กําหนดเป:าประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เพื่อใช1เป=นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ในระยะ 5 ป# ภายใต1กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และได1มีการพิจารณาผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงต2างๆ ในสังคมโลกอย2างมีพลวัตร ไม2ว2าจะเป=นอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน ปAญหาวิกฤติ
เศรษฐกิ จ และการเงิ น ของโลก ผลกระทบ วิ ก ฤตการณทางด1 า นพลั ง งานและสิ่ งแวดล1 อ ม ปA ญ หาด1 า น
การศึ ก ษา ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศด1 า นโครงสร1 า งประชากร การก1 า วสู2 การเป= น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป# 2558 การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด1าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อใช1เป=นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยุ ท ธศาสตรนี้ จ ะบั ง เกิ ด ผลอย2 า งเป= น รู ป ธรรมได1 นั้ น จํ า เป= น ต1 อ งอาศั ย พลั ง และการมี ส2 ว นร2 ว มของ
ทุกหน2วยงานร2วมกันบริหารจัดการและแปลงแผนยุทธศาสตรไปสู2การปฏิบัติอย2างจริงจังและต2อเนื่องต2อไป
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ระยะ 5 ป# (พ.ศ.
2558-2562) ฉบับนี้ ได1รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 และสําเร็จลงได1
ด1วยดี คณะทํา งานขอขอบคุณหน2ว ยงานภายในต2 างๆ และผู1ที่เกี่ย วข1 อง รวมทั้งผู1ทรงคุ ณวุ ฒิที่ให1ความ
ร2วมมือ มา ณ โอกาสนี้ และหวังว2าแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จะเป=นประโยชนและเป=นแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและหน2วยงานต2างๆ ในช2วง 5 ป# ข1างหน1าต2อไป
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(ข)

(ค)

บทสรุปผูบริหาร
แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ.2558-2562) มหาวิทยาลัย
ให1ความสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อนํามหาวิทยาลัยสู2ความสําเร็จ โดยได1จัดทําแผนยุทธศาสตร
ระยะ 15 ป# (2553 – 2567) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2553-2557) และมีการ
ทบทวนแผนมาตามลําดับ สําหรับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2558–
2562) ได1 มี ก ารทบทวนเพื่ อ การกํ า หนดยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ กลวิ ธี และการปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ นํ า ไปสู2
ความสําเร็จในวัตถุประสงคของมาตรา 7 แห2งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยผู1ที่มี
ความสํ าคั ญที่สุ ดในการผลักดัน แผนยุทธศาสตรดั งกล2าวสู2ความสํา เร็ จ คือ ผู1นํ าในองคกรและบุ คลากร
ทุกภาคส2วน ที่จะนําพาองคกรมุ2งสู2เป:าหมายที่ได1กําหนดไว1ในแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2558-2562) ร2วมกันได1อย2างมีประสิทธิภาพภายใต1การบริหารทรัพยากรที่มีอยู2
อย2างคุ1มค2า คุ1มทุน ทั้งนี้ ส2วนราชการต2าง ๆ สามารถนํายุทธศาสตรฯ มาใช1เป=นแนวการปฏิบัติให1บรรลุตาม
เป:าหมายที่วางไว1 และเป=นทิศทางการวางแผนดําเนินงานของคณะ/สํานัก/สถาบัน ในอีก 5 ป#ข1างหน1า
ยุ ท ธศาสตรและนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ได1 มี ก ารรั บ ฟA ง ความคิ ด เห็ น จากผู1 รั บ บริ ก าร
(Customer) คู2ความร2วมมือ (Cooperation Partners) ผู1ส2งมอบ (Supplier) และผู1มีส2วนได1ส2วนเสีย
(Stakeholder) เพื่อให1เป=นแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มาจากการส2วนร2วมอย2างแท1จริง โดยมี
วิสัยทัศน “ภายในป 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่มีความโดดเดนด!านอาหารและการทองเที่ยว”
มี เ ป: า หมาย จะเป= น 1 ใน 5 ของประเทศด1 า นอาหารและการท2 อ งเที่ ย ว โดยมี ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร
เป:าประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไว1 ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรที่ 1 “สร! า งความโดดเด นด! า นอาหารและการท องเที่ ย ว” โดยมี
เป:าประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ “กาวสูความเป"นเลิศดานอาหารและการทองเที่ยว” ซึ่งมีกลยุทธ
นําไปสู2ความสําเร็จ 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยด1านอาหารและการท2องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียน
การสอน
กลยุทธที่ 1.2 เพิ่มหลักสูตรในกลุ2มสาขาวิชาอาหารและการท2องเที่ยว
กลยุทธที่ 1.3 ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาให1อยู2ในระบบจนสําเร็จการศึกษา
กลยุทธที่ 1.4 สร1างชื่อเสียงให1ได1รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด1านอาหารและการ
ท2องเที่ยว
โดยจะวัดความสําเร็จของเป:าประสงคจากจํานวนหลักสูตรและจํานวนที่เพิ่มขึ้น การมีงานทํา
ของบัณฑิต ผลงานวิจัยและงานสร1างสรรค และการได1รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

(ง)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “การยกระดับคุณภาพบัณฑิต” โดยมีเป:าประสงคเชิงยุทธศาสตรให1
“ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพพรอมทํางาน” ซึ่งมีกลยุทธนําไปสู2ความสําเร็จ 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 2.1 ยกระดั บ คุ ณ ภาพและพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม2 ใ ห1 ไ ด1 รั บ การยอมรั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน TQF
กลยุทธที่ 2.2 ปรั บ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอนโดยเน1 น เรี ย นรู1 จ ากการปฏิ บั ติ (Action
Learning)
กลยุทธที่ 2.3 พั ฒ นาสมรรถนะอาจารยให1 มี ค วามแข็ ง แกร2 ง ทางวิ ช าการที่ ส อดรั บ กั บ
กระบวนการจัดการเรียนรู1จากการปฏิบัติ
กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให1ถึงพร1อมด1วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ รวมทั้ง
คุณธรรมสามารถดํารงตนและช2วยเหลือเกื้อกูลสังคมได1
โดยจะวัดความสําเร็จของเป:าประสงคจากความมีมาตรฐานของหลักสูตรการจัดการเรียนที่เน1น
การปฏิบัติศิษยเก2าได1รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ความพึงพอใจของผู1ใช1บัณฑิต จํานวนบัณฑิตที่ผ2าน
การสอบใบประกอบวิชาชีพ เงินเดือนตั้งต1นของบัณฑิต และความสามารถในการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 “การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร!างสรรค0” โดยมีเป:าประสงค
เชิงยุทธศาสตรในการ “ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” ซึ่งมีกลยุทธนําไปสู2ความสําเร็จ 3 กลยุทธ
ดังนี้
กลยุทธที่ 3.1 สร1างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต2อท1องถิ่น ชุมชนและประเทศ
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาระบบบ2มเพาะนักวิจัย
กลยุทธที่ 3.3 สนั บ สนุ น การบู ร ณาการผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร1 า งสรรคที่ ส ามารถนํ า ไปใช1
ประโยชนตามพันธกิจเพื่อสร1างความเข1มแข็งของท1องถิ่น ชุมชน และประเทศ
สามารถตีพิมพเผยแพร2ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง
โดยวั ด ความสํ า เร็ จ ของเป: า ประสงคจากจํ า นวนผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรมที่ นํ าไปใช1 ป ระโยชน
ผลงานวิจัยและงานสร1างสรรคที่ตีพิมพเผยแพร2บทความวิจัยได1รับการอ1างอิงจํานวนอาจารยที่ได1รับการ
พัฒนาและจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร1างสรรคที่ได1รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 “การเรงรัดและยกระดับการให!บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต!องการของท!องถิ่น” โดยมีเป:าประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ “กาวสูการเป"นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอ
สังคม” ซึ่งมีกลยุทธนําไปสู2ความสําเร็จ 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 4.1 ให1บริการวิชาการที่รับผิดชอบต2อสังคม ตอบสนองความต1องการของท1องถิ่น
ชุมชน และประเทศ เป=นศูนยรวมความคิด (Think Tank) ให1แก2สังคม
กลยุทธที่ 4.2 สร1างคุณภาพชีวิตและความเป=นอยู2ของท1องถิ่นผ2านกระบวนการเรียนการสอน
การวิจัย
กลยุทธที่ 4.3 ยกระดับภูมิปAญญาไทยเพื่อสร1างมูลค2าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข2งขัน

(จ)
กลยุทธที่ 4.4 สร1างคลังปAญญาท1องถิ่น ที่มีองคความรู1วิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปAญญาของท1องถิ่น
โดยวัดความสําเร็จของเป:าประสงคจากจํานวนนักศึกษาที่เข1าร2วมกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและโครงการที่มีส2วนร2วมกับชุมชน รวมทั้งนักศึกษาที่เข1าร2วมโครงการ
หรือกิจกรรมด1านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 “การสร!างความเปนสากล” โดยมีเป:าประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ
“พัฒนาเพื่อกาวเขาสูความเป"นสากล” ซึ่งมีกลยุทธนําไปสู2ความสําเร็จ 3 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาหลักสูตรให1เป=นหลักสูตรนานาชาติ
กลยุทธที่ 5.2 เพิ่มขีดความสามารถด1านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา
กลยุทธที่ 5.3 สร1างเครือข2ายความร2วมมือที่หลากหลายและใช1ประโยชนจากเครือข2ายในการ
เพิ่มจํานวนอาจารยและนักศึกษาชาวต2างประเทศ
โดยจะวัดความสําเร็จของเป:าประสงคจากหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้น จํานวนนักศึกษาและ
อาจารยที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการใช1ภาษาของนักศึกษาและอาจารย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 “การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองค0กรเรียนรู!ที่มีประสิทธิภาพ
สูง” โดยมีเป:าประสงคเชิงยุทธศาสตรในการ “องคกรแหงการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง” ซึ่งมีกลยุทธ
นําไปสู2ความสําเร็จ 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง โดยใช1 ก ลยุ ท ธสู2 ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ป= น เลิ ศ (Advanced Execution
Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเป=นส2วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 6.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด1วยกระบวนการจัดการความรู1
กลยุทธที่ 6.3 พัฒนาระบบฐานข1อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ2งสู2สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให1น2าอยู2 มุ2งสู2การเป=น Green and Clean University
กลยุทธที่ 6.5 ส2งเสริ มการนํ า กลยุ ทธการตลาดอุ ด มศึ กษาเพื่ อสร1 า งรายได1 และภาพลั กษณ
องคกร
โดยจะวัดความสําเร็จของเป:าประสงคจากระดับความสําเร็จจากการจัดการความรู1 หน2วยงาน
นํ า ร2 อ งการนํ า เกณฑการศึ ก ษาที่ เ ป= น เลิ ศ มาใช1 ใ นการบริ ห าร ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว
ความพึงพอใจของนักศึกษาและผู1รับบริการ
แผนยุ ท ธศาสตรฉบั บ นี้ ไ ด1 ผ2 า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

(ฉ)

สารบัญ
คํานํา
แผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป: 2558-2562
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนํา
ความเป=นมาและความสําคัญของแผน
วัตถุประสงคของแผน
วัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ภาระหน1าที่ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
กระบวนการจัดทําแผน
ประโยชนที่คาดว2าจะได1รับ
บทที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ขอมูลพื้นฐาน
1. ประวัติความเป=นมาของมหาวิทยาลัย
2. ผลการดําเนินการที่ผ2านมา
สภาพแวดลอมภายใน
1. ข1อมูลสถิติที่สําคัญ
2. นโยบายสภามหาวิทยาลัย
3. แนวคิดหลักและแนวทางการบริหารของฝsายบริหาร
4. ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต2างประเทศ
5. ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
6. ความต1องการ ความคาดหวังของผู1รับบริการและผู1มีส2วนได1ส2วนเสีย
7. สมรรถนะหลักขององคกร
8. ความท1าทายเชิงกลยุทธ
9. ความได1เปรียบเชิงกลยุทธ
10. ผลการวิเคราะหคู2ความร2วมมือ
11. ผลการวิเคราะหจุดยืนของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น
สภาพแวดลอมภายนอก
1. พลวัตรโลก
2. พลวัตรประเทศ

หนา
(ก)
(ข)
(ค)
(จ)
(ซ)
(ฌ)
1
2
2
3
4
6
7
9
17
28
29
30
33
34
35
35
35
36
38
39
41

(ช)
หนา

บทที่ 3

3. นโยบาย แผนยุทธศาสตร กรอบแผน และแนวทางการพัฒนาของหน2วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข1องกับอุดมศึกษา
3.1 นโยบายด1านการศึกษาของรัฐบาล
3.2 แผนการบริหารราชการแผ2นดิน พ.ศ. 2555-2558
3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
3.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559)
3.5 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป# ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551- 2565
3.6 แผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.7 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห2งชาติ
3.8 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห2งชาติ ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2555–2565) สํ า นั กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห2งชาติ
3.9 ยุทธศาสตรกลุ2มจังหวัดภาคกลางตอนล2าง ป# 2557-2560
3.10 ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี ป# 2557-2560
3.11 แผนยุทธศาสตรเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สู2คุณภาพเป=นเลิศ ระยะ 10 ป# (พ.ศ. 2558-2567)
ผลการวิเคราะห SWOT และ TOWS
1. ผลการวิเคราะห SWOT
2. ผลการวิเคราะหตําแหน2งยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. ผลการวิเคราะห TOWS
ปรัชญา ปณิธานคติพจน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยม วัฒนธรรมองคกร
อัตลักษณ เอกลักษณ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ประเด็นชี้นําสังคม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2562
เปFาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่กําหนดการเปลี่ยนแปลง
1. งานประจําปกติ
2. งานใหม2ที่เป=นเรือธง (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
3. แผนงานฉุกเฉิน
แผนที่ยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ป: (พ.ศ. 2558-2562)

42
43
44
45
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46
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50
51
53
54
54
54
54
54
54
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62
68
71

(ซ)

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป: (พ.ศ. 2558-2562)
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ กลยุทธตางระดับ
และขามสายงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
1. หน2วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
2. แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป:
แผนปฏิบัติราชการ
หลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป:
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป:
ประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป:
แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตามประเมินผล
เกณฑการประเมิน
การติดตามประเมินผล

ภาคผนวก
1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต2งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2553-2557) ครั้งที่ 1
2. แบบประเมินความสําเร็จของแผน
3. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
4. ภาพกิจกรรมการจัดทําแผน

หนา
72
73
79
79
80
83
83
83
84
85
95
95
98
98

(ฌ)

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว2างป#การศึกษา
พ.ศ. 2553-2556
ตารางที่ 2.2 แสดงผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู1ใช1บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ระหว2างป#งบประมาณ พ.ศ. 2553-2556
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู1ใช1บัณฑิต รายดาน ระหว2างป#งบประมาณ
พ.ศ. 2553-2556
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต2อการจัดการเรียนการสอนและ
ให1บริการ รายดาน ระหว2างป#งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบผลงานของมหาวิทยาลัย ระหว2างป#งบประมาณ พ.ศ. 2555-2556
ตารางที่ 2.7 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหว2างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป#
(พ.ศ. 2558-2562)
ตารางที่ 2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหว2างแผนพัฒนาการศึกษาแห2งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ.
2558-2562)
ตารางที่ 2.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหว2างยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2555-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ.
2558-2562)
ตารางที่ 2.10 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหว2างแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ. 25582562)
ตารางที่ 2.11 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหว2างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป#
(พ.ศ. 2558-2562)
ตารางที่ 2.12 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหว2างแผนยุทธศาสตรเพื่อการยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสู2คุณภาพเป=นเลิศ ระยะ 10 ป# (พ.ศ. 2558-2567) และแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป# (พ.ศ. 2558-2562)

10
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13
13
14
16
73
74
75
76
77
78

(ญ)

สารบัญแผนภูมิ
หนา
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว2างป#การศึกษา พ.ศ. 25532556
แผนภูมิที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู1ใช1บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ระหว2าง
ป#งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
แผนภูมิที่ 2.3 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู1ใช1บัณฑิต ระหว2างป#งบประมาณ
พ.ศ. 2552-2556
แผนภูมิที่ 2.4 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ภาพรวม ระหว2าง
ป#งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
แผนภูมิที่ 2.5 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน
ระหว2างป#งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
แผนภูมิที่ 2.6 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ดานการใหบริการ ระหว2าง
ป#งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556
แผนภูมิที่ 2.7 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา ป# 2554-2557
แผนภูมิที่ 2.8 เปรียบเทียบจํานวนผู1สําเร็จการศึกษา ป# 2554-2556
แผนภูมิที่ 2.9 เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ป# 2554-2556
แผนภูมิที่ 2.10 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากร จําแนกตามคุณวุฒิ
แผนภูมิที่ 2.11 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน2งทางวิชาการ
แผนภูมิที่ 2.12 เปรียบเทียบงบประมาณแผ2นดิน ป#งบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 จําแนกตาม
หมวดรายจ2าย
แผนภูมิที่ 2.13 เปรียบเทียบงบประมาณแผ2นดิน และงบประมาณเงินรายได1 ป#งบประมาณ พ.ศ.
2554-2556
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของแผน
แผนยุทธศาสตร เปนทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให*สัมฤทธิ์ผล
ตามวิสัยทัศน (Vision) และเป.าประสงคขององคกร (Corporate Goal) ซึ่งถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนของ
องคกร อั น เปนผลผลิ ต ทางความคิ ด รA ว มกั น ของบุ ค ลากรที่ ไ ด* ทํ า งานรA ว มกั น หรื อ จะทํ า งานรA ว มกั น
โดยวิสัยทัศนดังกลAาวเปนความเห็นพ*องต*องกันของผู*มีสAวนได*สAวนเสียของมหาวิทยาลัยวAาเปนจุดหมาย
ปลายทางที่มหาวิทยาลัยประสงคจะไปให*ถึง และแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค (Objective) ที่เปน
รูปธรรม ที่สามารถวัดได** ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช*แผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปL
และการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจAายประจําปL
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให*ความสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อนํามหาวิทยาลัยสูA
ความสําเร็จ โดยได*จัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ปL (2553 – 2567) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปL (พ.ศ. 2553 - 2557) และมีการทบทวนแผนมาตามลําดับ สําหรับการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปL (พ.ศ. 2558 – 2562) มีการทบทวนเพื่อการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ
กลวิ ธี และการปฏิ บั ติ เพื่ อ นํ า ไปสูA ค วามสํ า เร็ จ ในวั ต ถุ ป ระสงคของมาตรา 7 แหA ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได*อยAางมีประสิทธิภาพ และผู*ที่มีความสําคัญที่สุดในการผลักดันองคกรสูA
ความสําเร็จ คือ ผู*นําในองคกรและบุคลากรทุกภาคสAวน ในการนําพาองคกรมุAงสูAเป.าหมายที่รAวมกันได*อยAาง
มีประสิทธิภาพภายใต*การบริหารทรัพยากรที่มีอยูAอยAางคุ*มคAาและคุ*มทุน
การวางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได*ความสําคัญตAอการวิเคราะหสภาพแวดล*อมภายใน
องคกร โดยการมีสAวนรAวมของผู*บริหารและบุคลากรในการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุดอAอน
(Weaknesses) ที่มีอยูAของมหาวิทยาลัย อาทิ โครงสร*างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยอันได*แกA ชื่อเสียง ความ
เกAาแกAและเปนที่เชื่อถือยอมรับ หรือปรัชญาและคุณคAาของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการระดมทุน
ความคลAองตัว ในการดํ าเนิ นงาน สิ นทรั พยที่มั่น คง การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ความสามารถในการขยายภารกิจ การวิจัยและพัฒนา รAวมกับการวิเคราะหสภาพแวดล*อมภายนอก โดย
ผู*บริหาร บุคลากร ผู*ทรงคุณวุฒิ และผู*มีสAวนได*สAวนเสียทุกภาคสAวนในเรื่องของโอกาส (ความได*เปรียบ
เชิ งกลยุ ทธ) และสิ่งคุ กคาม (ความท*า ทายเชิ งกลยุทธ) ตA า ง ๆ จะชAว ยให*ส ามารถกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค
ในการวางแผนยุทธศาสตรได* และสิ่งสําคัญรองลงมา คือการติดตามประเมินผลงานในแตAละปL ซึ่งต*องมี
แผนพัฒนาอยAางตAอเนื่อง (Rolling plan) รAวมด*วย ในยุคโลกาภิวัตนและการเปfดเสรีการศึกษาของ
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ประชาคมอาเซียนทําให*มีการแขAงขันกันมากมายและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยAางยิ่งการแขAงขันได*
ระดับชาติและนานาชาติ
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีความสําคัญและจําเปน
อยAางยิ่งยวด ผู*บริหารจะต*องมีวิสัยทัศนที่กว*างไกล และพร*อมที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให*มีความก*าวหน*า
และความเปนเลิศอยAางตAอเนื่องและสอดคล*องกับความต*องการของผู*รั บบริการและความต*องการของ
ประเทศ โดยให*ความสําคัญตAอการวางยุทธศาสตรและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให*แผนยุทธศาสตรมี
ความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล*อมทั้งภายในและภายนอกองคกรอยูAตลอดเวลา
โดยกําหนดกลยุทธ (Strategy) และนําทฤษฎีและแนวคิดทางวิชาการที่เหมาะสมมาประยุกตผสมผสานกับ
วิสัยทัศน (Vision) มีข*อมูลที่ทันสมัยที่เกี่ยวข*องกับองคกรโดยการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ (Strategic
Policy) รวมทั้งมีการนําแผนไปปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ซึ่งถือวAาเปนขั้นตอนสุดท*ายที่จะบAงชี้ถึงความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร

วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่อนําแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะเวลา 5 ปL (พ.ศ. 2558 - 2562) มาใช*เปนแนว
การปฏิบัติให*บรรลุตามเป.าหมายที่วางไว*
2. เพื่อเปนทิศทางการวางแผนดําเนินงานของคณะ สํานัก และสถาบัน ในอีก 5 ปLข*างหน*า

วัตถุประสงคของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กํ า หนด “ให* ม หาวิ ท ยาลั ย เปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท*องถิ่นที่สAงเสริมพลังปkญญาของแผAนดิน ฟmnนฟูพลังการเรียนรู* เชิดชูภูมิ
ปkญญาของท*องถิ่น สร*างสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก*าวหน*าและยั่งยืนของปวงชน มีสAวนรAวมในการ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษา การใช*ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคให*การศึกษา
สAงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง” ดังนี้
1. ทําการสอน
2. วิจัย
3. ให*บริการทางวิชาการแกAสังคม
4. ปรับปรุง ถAายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลิตและสAงเสริมวิทยฐานะครู
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ภาระหน'าที่ตามวัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในการดําเนินงานให*บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ได*กําหนดภาระหน*าที่ของมหาวิทยาลัยไว*ดังนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปkญญาท*องถิ่น ภูมิปkญญา
ไทย และภูมิปkญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู*คูAคุณธรรม สํานึกความเปนไทย มีความรักและผูกพันตAอท*องถิ่น อีกทั้ง
สAงเสริมการเรียนรู*ตลอดชีวิตในชุมชน อีกทั้งสAงเสริมการเรียนรู*ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชAวยให*คนในท*องถิ่น
รู*เทAาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลAาว จะต*องให*มีจํานวนและคุณภาพสอดคล*องกับแผนผลิต
บัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร*างความรู*ความเข*าใจในคุณคAา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท*องถิ่นและ
ของชาติ
4. เรียนรู*และสAงเสริมความเข*มแข็ งของชุมชน ผู*นํ าศาสนาและนักการเมืองท* องถิ่น ให*จิต สํานึ ก
ประชาธิปไตย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และความสามารถในการบริห ารงานพั ฒนาชุมชนและท* องถิ่ นเพื่ อ
ประโยชนของสAวนรวม
5. เสริ ม สร* า งความเข* มแข็ งของวิ ช าชี พครู ผลิ ต และพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาให* มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพครู
6. ประสานความรAวมมือและชAวยเหลือเกื้อกูลกันระหวAางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสAวน
ท*องถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตAางประเทศ เพื่อการพัฒนาท*องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีส มัยใหมA ให*เหมาะสมกับ การดํา รงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพของคนในท*องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อสAงเสริมให*เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา
และการใช*ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล*อมอยAางสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย สAงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท*องถิ่น
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กระบวนการจัดทําแผน
เริ่ม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ทบทวนองคความรู*ด*านการจัดทําแผนกลยุทธ
วิเคราะหความคาดหวังของผู*รับบริการ
ผู*สAงมอบ ผู*มีสAวนเสียและคูAความรAวมมือ

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตAงตั้งดําเนินการ

วิเคราะหสภาพแวดล*อมองคกร ทั้งภายใน
และภายนอกโดยใช* SWOT Analysis

ทบทวนอัตลักษณ เอกลักษณ คAานิยม คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ปรัชญา วิสยั ทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และประเด็นชี้นําสังคม
ตามลําดับให*สอดคล*องกัน
ประเด็นยุทธศาสตร เป.าประสงค ตัวชี้วัด เป.าหมาย
และกลยุทธ (ภายในใต*ประเด็นยุทธศาสตร)

จัดทําแผนที่กลยุทธโดยใช*เป.าประสงคแตAละมิติ
ตาม Balance Scorecard : BSC

กําหนดกลยุทธของแตAละเป.าประสงคและตัวชี้วัด
(โดยใช*เทคนิค TOWS Matrix)

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
เห็นชอบ

ไมAเห็นชอบ

การควบคุม

เห็นชอบ

เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
เห็นชอบ

นําแผนฯ ที่ต*องดําเนินการในแตAละปL มากําหนดโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
และตัวชี้วัดระดับโครงการ
จัดสรร/อนุมัติ งบประมาณของโครงการ
ติดตาม ประเมินผล ความสําเร็จของแผนฯ
รายงานความสําเร็จของแผนฯ
สิ้นสุด
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ไมAเห็นชอบ

กําหนดตัวชี้วัด
(KPIs)
ตามหลัก
Result
Based
Management

จากแผนภูมิกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือทบทวนนโยบายและการกํากับนโยบายที่ดี เพื่อให*การดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอยAางตAอเนื่อง
2. สภามหาวิทยาลัยแตAงตั้งคณะกรรมการทบทวนหรือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยมีหน*าที่ในการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ทบทวนองคความรู*ที่ใช*ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย เชAน ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข*อง ศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร
2.2 วิเคราะหความคาดหวังของผู*รับบริการ ผู*สAงมอบ ผู*มีสAวนได*สAวนเสีย และคูAความรAวมมือ
รวมทั้งวิเคราะหสภาพแวดล*อมองคกรทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใช*วิธีการ SWOT Analysis
2.3 กํ า หนดหรื อ ทบทวนอั ต ลั ก ษณ เอกลั ก ษณ คA า นิ ย ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และประเด็นชี้นําสังคมที่มีความสอดคล*องกัน
2.4 กําหนดยุทธศาสตร เป.าประสงค และกลยุทธภายใต*ประเด็นยุทธศาสตร พร*อมตัวชี้วัด
ความสําเร็จในแตAละเป.าประสงคโดยใช*เทคนิคการวิเคราะห TOWS Matrix สAวนตัวชี้วัดกําหนดโดยใช*
เทคนิคตามหลัก Result Based Management
2.5 จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรโดยใช*เป.าประสงค กลยุทธ และมิติตาม Balance Scorecard : BSC
3. นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อให*ความเห็นชอบ หากไมAเห็นชอบให*
นํากลับไปสูAการพิจารณาของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตAงตั้ง
4. นํ า เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ แ ละประกาศใช* ห ากไมA อ นุ มั ติ ใ ห* นํ า กลั บ ไปพิ จ ารณาโดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตAงตั้ง และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลําดับ
5. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล*วให*มหาวิทยาลัยนําแผนยุทธศาสตรที่ต*องดําเนินการในแตAละปL
มากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค และตัวชี้วัดในระดับโครงการ
6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ผAานการเห็นชอบของคณะกรรมการ
7. ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของแผนโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ของมหาวิทยาลัย พร*อมทั้งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปนระยะ
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ประโยชนที่คาดว?าจะได'รับ
1. มีทิศทางการบริหารงาน วัตถุประสงคในอนาคตขององคการ ให*ทุกฝ{ายทราบและมีสAวนรAวมใน
การดําเนินงานโดยอาศัยแผนเปนเครื่องมือสูAความสําเร็จและบรรลุเป.าหมายอยAางมีประสิทธิภาพ
2. มีเครื่องมือสําหรับควบคุมและติดตามผลที่กําหนดเป.าหมายไว*ชัดเจน ทําให*สามารถตรวจสอบ
แผนได*วAา งานได*ดําเนินไปมากน*อยเพียงใดผลเปนอยAางไร เปนไปตามเป.าหมายหรือไมA เพื่อจะได*ข*อมูล
ย*อนกลับมาปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน
3. เปนกระบวนการที่ เ กิ ด จากการทํ า งานรA ว มกั น ของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ทุ ก ฝ{ า ยมี
สAวนรAวมในการกําหนดและชAวยให*ปรับปรุง รวมทั้งยกระดับคุณภาพกระบวนการในการตัดสินใจภายใน
องคการให*ดีขึ้น
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บทที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ขอมูลพื้นฐาน
1. ประวัติความเป%นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เริ่ ม กอตั้ งครั้ งแรกที่ ตํ า บลอู เรื อ จั ง หวั ด ราชบุ รี จากการเป# น
โรงเรียนฝ'กหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2469 จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลําดับดังนี้
พ.ศ.2470 ย5 า ยมาอยู ในเขตพระราชวั ง พระรามราชนิ เ วศน9 (วั ง บ5 า นป; น ) ตํ า บลบ5 า นหม5 อ
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2476 ยกฐานะขึ้ น เป# น โรงเรี ย นฝ' ก หั ด ครู มู ล และเปลี่ ย นชื่ อ เป# น โรงเรี ย นฝ' ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในป>ตอมา
พ.ศ.2481 ย5ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2485 เปD ด สอนนั กเรี ย นฝ' กหั ด ครู ป ระชาบาลและเปลี่ ย นชื่ อเป# น โรงเรี ย นฝ' กหั ด ครู มู ล
เพชรบุรี
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป#นโรงเรียนฝ'กหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ.2506 ย5ายมาตั้งอยูที่ตําบลนาวุ5ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไรเศษ ซึ่ง
เป#นสถานที่ตั้งปFจจุบัน
พ.ศ.2512 เปDดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป#น วิทยาลัย
ครูเพชรบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ.2519 ยกฐานะขึ้นเป#นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ5าอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภัฏ” เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ9
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป#นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ5าอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล5าฯ
ยกฐานะเป#นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พ.ศ.2548 เปD ดสอนระดั บ บัณฑิ ตศึ กษา ในสาขาหลักสู ตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร9
ศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปDดสอนระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร9
พ.ศ. 2550 เปDดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
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พ.ศ. 2551 เปDดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
ป>การศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยได5มีโครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาตางประเทศตงฟาง วิทยาลัย
ธุรกิจการค5าระหวางประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกลาวมา
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ป>) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ป>)
พ.ศ. 2552 เปDดสอนระดับปริญญาตรี 60 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
ในป>การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยมีโครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาตางประเทศตงฟาง วิทยาลัย
ธุรกิจการค5าระหวางประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกลาว มา
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ป>) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ป>)
พ.ศ. 2553 เปDดสอนระดับปริญญาตรี 42 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชาและจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ9 จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาต5น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในป>การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีโครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาตางประเทศตงฟาง วิทยาลัย
ธุรกิจการค5าระหวางประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน โดยนักศึกษาจากสถาบันดังกลาวมา
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 1 ป>) และหลักสูตรปริญญาตรี วิชาภาษาไทย (2 ป>)
พ.ศ. 2554 เปDดสอนระดับปริญญาตรี 52 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา
ในป> ก ารศึ ก ษา 2554 มหาวิ ท ยาลั ย ยั ง คงมี โ ครงการความรวมมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ตางประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี วิทยาลัยภาษาตางประเทศตงฟาง
วิทยาลัยธุรกิจการค5าระหวางประเทศกวางสี และมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน โดยนักศึกษาจากสถาบัน
ดั ง กลาวมาเรี ย นหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าภาษาไทย (หลั ก สู ต ร 1 ป> ) และหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี
วิชาภาษาไทย (2 ป>)
พ.ศ. 2555 เปDดสอนระดับปริญญาตรี 49 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 13 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 3 สาขาวิชา ป.บัณฑิต 1 สาขาวิชา
พ.ศ. 2556 มหาวิ ท ยาลั ย มี โ ครงการจั ด ตั้ ง คณะพยาบาลศาสตร9 โดยเปD ด หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตร9
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2. ผลการดําเนินงานที่ผ*านมา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป# น พลั ง ปF ญ ญาของท5 อ งถิ่ น โดยภายในป> 2562 จะเป# น
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ในด5านอาหารและการทองเที่ยวซึ่งเป#นเอกลักษณ9ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักใน
การจัดการศึกษา การวิจัย ให5บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต5การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได5รับการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา และบริ ห ารจั ด การ โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค9การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งมีรายละเอียดผล
การประเมินการดําเนินงานจากหนวยงานดังกลาว ดังนี้
2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ป.การศึกษา 2553– 2556
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป>การศึกษา พ.ศ. 2553 -2556 รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางป>การศึกษา พ.ศ.2553 –2556

องคประกอบ
องค9ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค9 และแผนดําเนินการ
องค9ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค9ประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา
องค9ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค9ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการสูท5องถิ่นและสังคม
องค9ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค9ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องค9ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค9ประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
องค9ประกอบที่ 10 นโยบาย 3 ดี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ*งชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ป.การศึกษา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
2553
2554
2555
2556
5.00
4.90
4.89
4.88
4.30
4.21
4.10
4.20
4.00
5.00
4.50
5.00
5.00
3.29
3.95
4.75
5.00
5.00
4.60
5.00
5.00
5.00
4.67
5.00
4.75
4.03
4.51
4.80
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.90
4.69
4.81
3.00
4.50
5.00
5.00
4.64
4.49
4.37
4.62

5
4
3
2
2553

2554

2555

อ.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค9ฯ

อ.2 การเรียนการสอน

อ.3 การพัฒนานักศึกษา

อ.4 การวิจัย

อ.5 การบริการวิชาการฯ

อ.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อ.7 การบริหารจัดการ

อ.8 การเงินและงบประมาณ

อ.9 การประกันคุณภาพ

อ.10 นโยบาย 3 ดี

2556

รวม

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวางป>การศึกษา พ.ศ. 2553 – 2556
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2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค9กรมหาชน) ดังแสดง
ในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค9การ
มหาชน) ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
ตัวบ*งชี้
กลุ*มตัวบ*งชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได5งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป>
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ผลงานของผู5สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได5รับการตีพิมพ9
หรือเผยแพร
4. ผลงานของผู5สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได5รับการตีพิมพ9
หรือเผยแพร
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
5. งานวิจัยหรืองานสร5างสรรค9ที่ได5รับการตีพิมพ9หรือเผยแพร
6. งานวิจัยหรืองานสร5างสรรค9ที่นําไปใช5ประโยชน9
7. ผลงานวิชาการที่ได5รับการรับรองคุณภาพ
ดานการบริการวิชาการแก*สังคม
8. ผลการนําความรู5และประสบการณ9จากการให5บริการวิชาการมาใช5
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
9. ผลการเรียนรู5และเสริมสร5างความเข5มแข็งของชุมชนหรือองค9กร
ภายนอก
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. การสงเสริมและสนับสนุนด5านศิลปะและวัฒนธรรม
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบงชี้ (1)
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คะแนน
ผลการประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

4.41

ดี

4.6

ดีมาก

3.82

ดี

2.5

ปรับปรุง

1.95
2.11
3.18

ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช5

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00
5.00
3.87

ดีมาก
ดีมาก
ดี

ตัวบ*งชี้
ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน5าที่ของสภาสถาบัน
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน5าที่ของผู5บริหารสถาบัน
14. การพัฒนาคณาจารย9
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต5นสังกัด
กลุ*มตัวบ*งชี้อัตลักษณ
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ9สถาบัน
16.1 ผลการบริหารสถาบันให5เกิดอัตลักษณ9
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ9
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน5นและจุดเดนที่สงผลสะท5อนเป#น
เอกลักษณ9ของสถาบัน
กลุ*มตัวบ*งชี้มาตรการส*งเสริม
18. ผลการชี้นํา ปUองกัน หรือแก5ไขของสังคมในด5านตางๆ
18.1 ผลการชี้นํา ปUองกัน หรือแก5ไขของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน
18.2 ผลการชี้นํา ปUองกัน หรือแก5ปFญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบงชี้ (2)

คะแนน
ผลการประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

4.61
3.90
2.19

ดีมาก
ดี
ปรับปรุง

4.64

ดีมาก

4.00
4.60

ดี
ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.03

ดี

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและความไม*พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนักศึกษา
ผลการความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิตและนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอนและการให5บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
ดังแสดงในตารางที่ 2.3– 2.5
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ตารางที่ 2.3 เปรี ยบเที ยบคะแนนความพึ งพอใจของผู5 ใช5บั ณฑิ ตและความพึ งพอใจของนิสิ ตนั กศึ กษา
ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556
ป.งบประมาณ (ค*าเฉลี่ย)
2552 2553 2554 2555 2556
4.1315 4.2467 4.2285 4.1624 4.3412
3.9689 3.9832 4.0237 4.0843 3.8880

ประเด็นการประเมิน
1 ความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิต
2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
4.4000
4.3000
4.2000

4.2467

4.2285

4.1315

4.1624

4.3412

4.1000
4.0000
3.9000

3.9689

3.9832

4.0237

ความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิต

4.0843
3.8880

3.8000

ความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา

3.7000
3.6000
2552

2553

2554

2555

2556

แผนภูมิที่ 2.2 ความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิตรายดาน ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ.
2552 - 2556
ประเด็นการประเมิน

2552
4.0815
3.8198
4.4933
4.1315

1 ความรู5ความสามารถพื้นฐาน
2 ความรูค5 วามสามารถทางวิชาการ
3 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เฉลี่ยรวม
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ป.งบประมาณ (ค*าเฉลี่ย)
2553 2554 2555
4.0851 4.1128 3.9963
4.0916 4.1308 4.0575
4.5635 4.4420 4.4333
4.2467 4.2285 4.1624

2556
4.2005
4.2813
4.5420
4.3412

4.8000
4.6000

4.4933

4.5635

4.5420
4.4420

4.4333

4.4000
4.2000

4.2813
4.0815

4.0916

4.0000
3.8000

4.0851

4.1128

ความรู5ความสามารถพื้นฐาน
3.9963

4.2005

4.1308

ความรู5ความสามารถทางวิชาการ

4.0575
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ

3.8198

3.6000
3.4000
2552

2553

2554

2555

2556

แผนภูมิที่ 2.3 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิต
ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและการ
ให5บริการรายดาน ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556
ประเด็นการประเมิน
1 ดานการจัดการเรียนการสอน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
อาจารย9ผู5สอน
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ9ประกอบการเรียน
การสอน
สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน
2 ดานการใหบริการ
การให5บริการด5านวิชาการ
การให5บริการทั่วไป
เฉลี่ยรวม

2552
4.0393
4.0610
4.1931

ป.งบประมาณ (ค*าเฉลี่ย)
2553 2554 2555
4.0728 4.1083 4.1756
4.0410 4.1300 4.1860
4.1656 4.2263 4.2844

2556
3.9917
3.9830
4.0588

3.9663
3.9367
3.8984
3.9336
3.8631
3.9689

4.0213
4.0633
3.8936
3.9991
3.7881
3.9832

3.9450
3.9800
3.7842
3.8041
3.7644
3.8880
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4.0650
4.0117
3.9391
3.9605
3.9176
4.0237

4.0838
4.1483
3.9930
4.0609
3.9250
4.0843

4.3000
4.1756
4.2000
4.1000

4.0393

4.0728

4.1083
3.9930

4.0000
3.9000

3.9917
ด5านการจัดการเรียนการสอน

3.8984

3.8936

2552

2553

3.9391
3.7842

3.8000

ด5านการให5บริการ

3.7000
3.6000
3.5000
2554

2555

2556

แผนภูมิที่ 2.4 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาภาพรวม
ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556
4.4000
4.3000
4.2000
4.1000

4.1931
4.0610

4.0000

3.9663

4.2263
4.1300
4.1656
4.0410
4.0213

4.0650

2553

2554

4.1860
4.2844
4.0838

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
4.0588
3.9450
3.9830

3.9000

อาจารย9ผู5สอน
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ9ประกอบการ
เรียนการสอน
สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน

3.8000
3.7000
2552

2555

2556

แผนภูมิที่ 2.5 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ดานการจัดการเรียนการสอนระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556
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4.1000

4.0609

4.0500

3.9991

4.0000
3.9500

3.9605

3.9336

3.9000
3.8500

3.9176

การให5บริการด5านวิชาการ

3.9250

3.8631

3.7644

3.8000
3.7881

3.7500

การให5บริการทั่วไป

3.8041

3.7000
3.6500
3.6000
2552

2553

2554

2555

2556

แผนภูมิที่ 2.6 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาดานการใหบริการ
ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556
2.4 ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระหวางป>งบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบผลงานของมหาวิทยาลัยระหวางป>งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
คะแนนเฉลี่ย
ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภาพการใชจ*ายงบประมาณ
- ร5อยละการเบิกจายงบประมาณภาพรวม
- ร5อยละการเบิกจายงบลงทุน
2. ประสิทธิผลการบริหารจัดการศึกษาและการวิจัย
- ร5อยละผลงานที่สนองตอนโยบายสภามหาวิทยาลัย
- ร5อยละการบรรลุเปUาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําป>
ของหนวยงาน
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1.84
-

3.66
-

3.03
1.98

5.00
-

3.04
-

4.23

ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จการดําเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยผู5ทรงคุณวุฒิ ศิษย9เกา และผู5ใช5บัณฑิต
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการ
สอนและการบริการ
3. สมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะ
- ระดับสมรรถนะทางการบริหารและคุณลักษณะของผู5บริหาร
ค*าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย
ป. 2555 ป. 2556 ป. 2557
3.59
3.91
3.75
3.60

3.54

3.43

3.60

3.68
3.57

3.66
3.62

สภาพแวดลอมภายใน
1. ขอมูลสถิติที่สําคัญ
1.1 จํานวนนักศึกษาป> 2554-2557
คณะ
คณะครุศาสตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

2554
1,326
1,219
107
399
398
1
781
754
21
6
792
777
6
9
4,822
4,746
64
17

ป.การศึกษา (คน)
2555
2556
1,365
1,438
1,163
1,376
202
62
500
589
498
589
2
793
673
700
665
24
8
69
709
739
687
729
2
6
20
4
5,119
5,290
4,924
5,238
170
37

2557
1,157
1,109
48
535
535
523
512
11
610
602
8
5,263
5,214
34

คณะ

ป.การศึกษา (คน)
2555
2556
25
15
2,577
2,855
2,539
2,825
38
30
1,533
1,651
1,470
1,645
63
6
12,596
13,235
11,981
13,067
501
149
114
19

2554
12
3,585
3,556
29
1,256
1,242
14
12,961
12,692
242
27

ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะพยาบาลศาสตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

2557
15
2,221
2,206
15
1,449
1,449
70
70
11,828
11,697
116
15

6,000
5,000

5,290

5,119

4,822

5,263
ครุศาสตร9
เทคโนโลยีการเกษตร

4,000
3,585

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3,000

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2,855
2,577

2,000
1,000
0

1,326
1,256
792
781
399
2554

709

1,533
1,365
793
500

2555

2,221
1,651
1,438
739
673
589
2556

1,449
1,157

มนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร9

610
523535
2557

แผนภูมิที่ 2.7 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา ป> 2554-2557
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1.2 จํานวนผู5สําเร็จการศึกษา ป> 2554-2556
คณะ

2554
38
57
153
76
337
314
67
494
1,536

คณะครุศาสตร9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
ศูนย9ให5การศึกษานอกที่ตั้ง
รวม

ป.การศึกษา (คน)
2555
48
52
97
88
389
257
94
391
1,416

2556
47
68
71
89
425
533
123
1,356

600
533

500

ครุศาสตร9
425

400
300

389

337
314

เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9

257
200
100
0

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาการจัดการ

153
67 76
57 38

94 97
88 52
48

2554

2555

123
89
68 71
47

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
ศูนย9จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

2556

แผนภูมิที่ 2.8 เปรียบเทียบจํานวนผู5สําเร็จการศึกษา ป> 2554-2556
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1.3 สรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ป>การศึกษา 2554-2556

การมีงานทําของบัณฑิต

2554
จํานวน รอยละ
1,273 85.9
174 11.7
34
2.3
1,481 100.0

ทํางานแล5ว
ทํางานแล5วและกําลังศึกษาตอ
ยังไมได5ทํางานและมิได5ศึกษาตอ
กําลังศึกษาตอ
รวมทั้งสิ้น

ป.การศึกษา(คน)
2555
2556
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1,062 88.6 1,016 90.9
123 10.3
85
7.6
13
1.1
17
1.5
1,198 100.0 1,118 100.0

100
90
85.9

80

90.9

88.6

70
60

ทํางานแล5ว

50

ทํางานแล5วและกําลังศึกษาตอ

40

ยังไมได5ทํางานและมิได5ศึกษาตอ

30

กําลังศึกษาตอ

20
10
0

0

11.7
2.3

2554

10.3
1.1

7.6
1.5
0

0

2555

2556

แผนภูมิที่ 2.9 เปรียบเทียบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตป> 2554-2556
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1.4 จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ป>การศึกษา 2554-2557
คณะ/ป.การศึกษา
ป.การศึกษา 2554
คณะครุศาสตร9
คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร9และ
สังคมศาสตร9
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ป.การศึกษา 2555
คณะครุศาสตร9
คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร9และ
สังคมศาสตร9
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ป.การศึกษา 2556
คณะครุศาสตร9
คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร9และ
สังคมศาสตร9
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ป.การศึกษา 2557
คณะครุศาสตร9
คณะวิทยาศาสตร9และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร9และ
สังคมศาสตร9
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จํานวน
(คน)
264
23
44
79

ตรี
3
1
-

คุณวุฒิ
โท
214
14
37
70

เอก
47
9
6
9

ตําแหน*งทางวิชาการ
ตรี:โท:เอก
(สัดส*วน : 100) อ. ผศ. รศ. ศ.
1:81:17
196 60 8
0:60:40
13 7
3
2:84:14
32 9
3
0:89:11
68 11 -

44
21
26
27
305
29
48
95

1
1
4
2

40
14
19
20
241
19
38
81

4
6
6
7
60
10
10
12

0:91:9
5:67:28
4:73:23
0:74:26
1:79:19
0:65:35
0:79:21
2:85:13

32 12
12 9
21 5
18 7
230 67
19 7
36 9
79 16

2
8
3
3
-

-

73:27:0:0
57:43:0:0
81:19:0:0
67:26:7:0
75:22:3
66:24:10:0
75:19:6:0
83:17:0:0

49
24
29
31
322
34
54
99

1
1
6
4
1

41
16
22
24
241
20
40
81

7
7
7
7
75
14
10
17

2:83:15
4:67:29
0:76:24
0:78:22
2:75:23
0:59:41
7:74:19
1:82:17

35
14
24
23
251
24
42
83

14
10
5
6
63
7
9
15

2
8
3
3
1

-

71:29:0:0
58:42:0:0
83:17:0:0
74:20:6:0
78:19:2:0
70:21:9:0
78:16:6:0
84:15:1:0

44
25
34
32

1
-

37
15
24
24

7
9
10
8

0:84:16
4:60:36
0:71:29
0:75:25

33
15
29
25

11
10
5
6

1

-

75:25:0:0
60:40:0:0
85:15:0:0
78:19:3:0

322
32
55

6
1
1

241 75
23 8
43 11

2:75:23
3:72:25
2:78:20

251 63
20 8
39 11

8
2
1

-

78:19:2:0
67:27:7:0
76:22:2:0

132

11

18

8:78:14

118 14

-

-

89:11:0:0

44
29
31
45

2
1

10
3
36
16
25
35

8
11
6
9

0:82:18
7:55:38
0:81:19
2:78:20

35 11
19 9
25 6
37 7

1
1

-

76:24:0:0
66:31:3:0
81:19:0:0
82:16:2:0
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อ.:ผศ.:รศ.:ศ.
(สัดส*วน:100)
74:22:3:0
57:30:13:0
73:20:7:0
86:14:0:0

300
241

250

241

241

214
200

ปริญญาตรี

150

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

100
47

50
0

75

60

3

4

2554

2555

75

6

6

2556

2557

แผนภูมิที่ 2.10 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิ
300
251

250
200

251

230
196

อาจารย9
ผู5ชวยศาสตราจารย9

150

รองศาสตราจารย9
ศาสตราจารย9

100
67

63

8

8

8

2554

2555

2556

60

63

50
0

8
2557

แผนภูมิที่ 2.11 เปรียบเทียบจํานวนบุคลากรจําแนกตําแหนงทางวิชาการ
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1.5 หลักสูตร (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)ป>การศึกษา 2554-2556
คณะ/สาขาวิชา

ระดับ

1. คณะครุศาสตร
1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.2 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
1.3 สาขาวิชาจิตวิทยาการให5คําปรึกษาและการแนะแนว
1.4 สาขาวิชาพลศึกษา
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร9การกีฬา
1.6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1.8 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.9 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2.1 สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว9น้ํา
2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร9 (วท.บ)
2.3 สาขาวิชาเกษตรศาสตร9 (ค.บ.)
2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร
2.5 สาขาวิชาสัตวศาสตร9
2.6 สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟUา
3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
3.3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสร5าง
3.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9อเิ ล็กทรอนิกส9
3.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีไฟฟUา
อุตสาหกรรม)
3.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงคอมพิวเตอร9
อุตสาหกรรม)
3.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีกอสร5าง)
3.10 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการ
อุตสาหกรรม)
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ป.ตรี/โท*
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี/โท*
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.การศึกษา
2554 2555 2556
*
-

-

-

-

-

-

*
-

-

ป.ตรี

-

-

ป.ตรี
ป.ตรี

-

-

คณะ/สาขาวิชา

ระดับ

3.11
3.12
3.13
3.14

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต9แวร9
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุมการจัดการงาน
กอสร5าง
3.15 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 สาขาวิชาการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ
4.2 สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร9และไซเบอร9(ไทย)
4.3 สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร9และไซเบอร9(อังกฤษ)
4.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร9ประยุกต9
4.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9สาํ นักงาน
4.6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 (ไทย)
4.7 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 (อังกฤษ)
4.8 สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร9และเครือขาย (ไทย)
4.9 สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร9และเครือขาย (อังกฤษ)
4.10 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร9 (แขนงความมั่นคง
คอมพิวเตอร9และไซเบอร9)
4.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร9เพื่อการศึกษา
4.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
5.2 สาขาวิชานาฏดุริยางศาสตร9
5.3 สาขาวิชานาฏยการแสดง
5.4 สาขาวิชานิติศาสตร9
5.5 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
5.6 สาขาวิชาภาษาจีน
5.7 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
5.8 สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.)
5.9 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
5.10 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
5.11 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร9
5.12 สาขาวิชาศิลปกรรม
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ป.ตรี/โท*
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

ป.การศึกษา
2554 2555 2556
*

ป.เอก
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

-

ป.โท
ป.เอก
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี/โท*
ป.ตรี/โท*
ป.ตรี

-

*

*
*
-

-

คณะ/สาขาวิชา

ระดับ

5.13 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (สากล)
5.14 สาขาวิชาสังคมศึกษา
5.15 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร9
5.16 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5.17 สาขาวิชาศิลปศึกษา
5.18 สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว
5.19 สาขาวิชาศิลปกรรมดนตรี (ค.บ.)
5.20 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร9 (การปกครองท5องถิ่น)
5.21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.22 สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบประยุกต9ศิลป\)
5.23 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร9และบรรณารักษศาสตร9
5.24 สาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว (แขนงวิชาธุรกิจโรงแรม)
5.25 สาขาวิชายุทธศาสตร9การพัฒนา
5.26 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
6. คณะวิทยาการจัดการ
6.1 สาขาวิชาการบัญชี
6.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร9(แขนงวิชาวารสารศาสตร9)
6.3 สาขาวิชานิเทศศาสตร9
6.4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย9
6.5 สาขาวิชาการตลาด
6.6 สาขาวิชาการจัดการ
6.7 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
6.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร9ธรุ กิจ
6.9 สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
6.10 สาขาวิชานิเทศศาสตร9 (นศ.บ.)
6.11 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย9)
6.12 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงคอมพิวเตอร9ธุรกิจ)
6.13 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
6.14 สาขาวิชาประชาสัมพันธ9
6.15 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
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ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี/โท*
ป.ตรี/โท*
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท

ป.การศึกษา
2554 2555 2556
-

-

-

-

-

-

*

*
*
-

-

-

-

-

-

คณะ/สาขาวิชา

ระดับ

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร9และคอมพิวเตอร9
7.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต9
7.3 สาขาวิชาเคมี
7.4 สาขาวิชาชีววิทยา
7.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
7.6 สาขาวิชาการแพทย9แผนไทย
7.7 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร9
7.8 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต9
7.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล5อม
7.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร9อาหารประยุกต9และการบริการ
7.11 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี/โท*
ป.ตรี
ป.ตรี/โท*
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป.การศึกษา
2554 2555 2556

*

*

*

*

*
-

-

1.6 งบประมาณ ป>งบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
ป.
งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558

งบประมาณแผ*นดิน(บาท)
รวม
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ เงินรายได
(บาท)
งบ
งบ
งบ
เงิน
รายจ*ายอื่น
แผ*นดิน
(บาท)
บุคลากร ดําเนินงาน ลงทุน
อุดหนุน
73,728,700
75,213,200
73,820,600
74,604,400
74,919,200

38,183,900
39,790,100
44,014,600
43,902,500
45,030,100

148,804,900 36,866,100
94,317,000 69,433,900
100,198,000 124,972,200
62,714,400 164,116,700
106,721,100 174,762,300
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6,840,700
6,840,700
6,840,700
9,157,500
9,157,500

304,424,300
285,594,900
349,846,100
354,495,500
410,590,200

190,598,500
183,077,600
188,783,600
175,071,200
202,103,600

495,022,800
468,672,500
538,629,700
529,566,700
612,693,800

200,000,000
180,000,000

174,762,300

160,000,000

164,116,700

148,804,900

140,000,000
124,972,200

120,000,000

106,721,100

100,000,000

100,198,000

94,317,000
75,213,200

73,728,700

80,000,000

73,820,600

60,000,000

20,000,000

6,840,700

45,030,100

9,157,500

9,157,500

0
2554

2555

2556

2557

เงินอุดหนุน
รายจายอื่น

43,902,500

44,014,600

6,840,700

6,840,700

74,919,200

62,714,400

39,790,100

38,183,900
36,866,100

40,000,000

งบดําเนินงาน
งบลงทุน

74,604,400

69,433,900

งบบุคลากร

2558

แผนภูมิที่ 2.12 เปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน ป>งบประมาณ พ.ศ. 2554-2556
จําแนกตามหมวดรายจาย
450,000,000
410,590,200

400,000,000
350,000,000
300,000,000

304,424,300
285,594,900

349,846,100 354,495,500

250,000,000
200,000,000

190,598,500
183,077,600

150,000,000

202,103,600

188,783,600

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได5

175,071,200

100,000,000
50,000,000
0
2554

2555

2556

2557

2558

แผนภูมิที่ 2.13 เปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได5
ป>งบประมาณ พ.ศ. 2554-2556
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2. นโยบายสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ได5มอบนโยบายแกมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2556 ดังนี้
2.1 ดานการผลิตบัณฑิต
2.1.1 ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีคุณธรรมนํ าความรู5 มี ความเข5มแข็ งทางวิช าการและวิ ช าชีพ โดย
มุงเน5นในสาขาวิชาที่สอดคล5องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุงพัฒนานักศึกษาให5มีสุขภาวะที่ดี
2.1.2 สงเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล5องกับความ
ต5องการของประเทศ
2.1.3 เรงรั ด ให5 มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ทั น สมั ย และเป# น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2.1.4 เรงรัดพัฒนานักศึกษาให5มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข5าสูประชาคมอาเซียน
2.2 ดานการวิจัยและพัฒนา
2.2.1 สนั บ สนุ น การวิ จั ย ที่ ต อบโจทย9 แ ละตอบสนองความต5 อ งการของท5 อ งถิ่ น และ
ประเทศชาติ ตลอดจนสร5 างนักวิจั ยที่ มีขีด ความสามารถในการพัฒ นานวั ตกรรมที่มีความสํา คัญ ตอการ
พัฒนาท5องถิ่น
2.3 ดานการบริการวิชาการแก*สังคม
2.3.1 สงเสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ก ารวิ ช าการการพั ฒ นาและถายทอดเทคโนโลยี ใ น
หลากหลายรูปแบบที่สอดคล5องกับความต5องการของสังคม ชุมชน และท5องถิ่น
2.3.2 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน5อม
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช5และถายทอดสูสังคม
2.4 ดานการส*งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.4.1 สงเสริมการสร5างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแกเยาวชน นักศึกษา และประชาชนใน
ท5องถิ่นเพื่อให5เกิดความตระหนักซึ่งคานิยมเอกลักษณ9 ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปFญญาไทย
และสร5างเครือขายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ9และเผยแพรสูสากล
2.5 ดานการบริหารจัดการ
2.5.1 พัฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจัด การสู องค9 กรแหงคุ ณภาพ โดยใช5กลไกการประกั น
คุณภาพและเกณฑ9คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป#นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence: EdPEx) บูรณาการให5เป#นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดําเนินงานทุกระบบของ
องค9กร เพื่อนําไปสูองค9กรแหงการเรียนรู5มุงสูคุณภาพ และได5รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
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3. แนวคิดหลักและแนวทางการบริหารของฝMายบริหาร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(ผู5ชวยศาสตราจารย9 ดร.นิวัต กลิ่นงาม) ได5เสนอหลักการ
และแนวทางการบริหารงานตอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน :“ภายใน 5 ป> จะเป#นเมืองมหาวิทยาลัยคุณภาพ แหงการสร5างสรรค9วิทยาการและ
ภูมิปFญญาเพื่อสังคม”
แนวทางการพัฒนาระยะ 4 ป. (พ.ศ. 2556 – 2559)
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต
3.1.1 พัฒนาอัตลักษณ9ของบัณฑิต (ซื่อสัตย9 ใฝnเรียนรู5 ทํางานเป#น) และเอกลักษณ9ของ
มหาวิทยาลัย (อาหาร การทองเที่ยว วิชาชีพครู และเทคโนโลยี) ภายในประเทศและกลุมอาเซียน
3.1.2 ปรับปรุงและสร5างหลักสูตรใหมที่ได5มาตรฐาน (TQF) ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา เชนธุรกิจระหวางประเทศ (บธ.บ.)โลจิสติกส9 (บธ.บ.) การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด (บธ.บ.)
ฯลฯ
3.1.3 บูรณาการและบริหารศาสตร9ที่คล5ายคลึงกัน เพื่อประโยชน9ตอการเรียนการสอน
เชนกลุ มสาขานิติ ศาสตร9 การเมืองการปกครอง และการพั ฒนาชุมชน กลุ มสาขาวิทยาศาสตร9สุ ขภาพ
กลุมสาขาเกษตร อาหาร คหกรรมและการทองเที่ยวกลุมสาขาภาษาและวัฒนธรรม
3.1.4 มีระบบศาสตราจารย9อาคันตุกะ (Visit Professor) และจัดตั้งศูนย9พัฒนา
คุณภาพการศึกษา เชนสถาบันอาหารและการทองเที่ยว และหนวยงานกลางประสานการผลิตครูทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันระเบียงสร5างสรรค9นวัตกรรมเพื่อพัฒนา (Creative Corridor for Innovation
Development : CCID) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห9 สร5างสรรค9 สิ่งประดิษฐ9 ตอบสนองแนวคิด
Five Domains of Learning การสอดแทรกทักษะผู5ประกอบการ และการเป#นเถ5าแกน5อยในอนาคต ศูนย9
ชวยการเรียนรู5และซอมเสริม (Academic Advisory and Remedial Center) เพื่อพัฒนาทักษะปรับฐาน
วิชาการ และชวยการเรียนรู5ของนักศึกษาและศูนย9พัฒนาบุคลิกภาพ สุขอนามัยของนักศึกษา เพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัยและทักษะชีวิต การสื่อสารของนักศึกษา อบรมคุณธรรม และจริยธรรม
3.2 ดานการวิจัย
3.2.1 มุงเน5นวิจัยที่ตอบโจทย9ท5องถิ่น และการบูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอน
3.2.2 ตั้งศูนย9ความเป#นเลิศ (Excellent Center) หนวยวิจัย (Research Unit) ตาม
อัตลักษณ9และเอกลักษณ9ของมหาวิทยาลัย
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3.3 ดานการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
เชื่อมโยงความรู5สูท5องถิ่นและบูรณาการกับพันธกิจด5านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบ
โจทย9ปFญหาของท5องถิ่น เชนตอยอดโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ 1 ครัวเรือน 1 ปริญญา สนับสนุนกองทุน
รวมชุ ม ชนและหุ นสวนสั ง คม โดยอาจารย9 นั ก ศึ ก ษา ชุ ม ชนและหนวยงานอื่ น ๆ อยางมี ส วนรวม
(Participatory Management) รวมผลักดันโครงการอนุรักษ9ปnาต5นน้ําแกงประจาน และแมน้ําเพชรบุรี
ซึ่งเป#นโครงการพระราชดําริตั้งพิพิธภัณฑ9เมืองเพื่อการเรียนรู5 (Folk Art Museum) โดยผนึกกําลังสกุล
ชางฝ>มือและศิลปDนเมืองเพชร การเพิ่มคุณคาและเพิ่มมูลคา
3.4 ดานการบริหาร
3.4.1 จัดให5มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร9เ ชิงระบบ เพิ่มรายได5มหาวิทยาลัย กระจาย
โอกาสการศึกษา
3.4.2 พัฒนาพื้นที่โปnงสลอดให5เป#นศูนย9วิจัยพลังงาน สร5าง Sola Farm โดยแสวงหา
หุ5นสวนทางยุทธศาสตร9 (Strategic Partnership)
3.4.3 สร5างนักบริหาร นักวิช าการ และนักปฏิบัติรุนใหม เพื่ อให5องค9สามารถปฏิบั ติ
ภารกิจได5อยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
3.4.4 ประยุกต9ใช5หลักธรรมาภิบาลและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร9การพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องปรับปรุง ทบทวน กฎ ระเบียบ ข5อบังคับขั้นตอน
การปฏิบัติ รวมถึงวางระบบงานอยางมีประสิทธิภาพวางกําลังคน (Manpower Planning) ให5สอดคล5องกับ
ภารกิจกระจายอํานาจการบริหารและการบริหารความเสี่ยงนํา ICT มาใช5ในการบริหารจัดการ และ
ประยุกต9ใช5 MIS เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4. ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต*างประเทศ
ผลการศึ กษาดู งานสถาบัน อุ ด มศึ กษาตางประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลี ย 4 แหง ได5 แก
University of Technology Sydney (UTS) University of Western Sydney (UWS) University of
Wollongong (UOW) และ Edith Cowan University (ECU) ระหวางวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 25557 มี
วัตถุประสงค9เพื่อศึกษากลยุทธ9สูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสูสากล แสวงหาความ
รวมมือในการพัฒนาอาจารย9หลังปริญญาเอก (Postdoctoral) และประสานความรวมมือในการศึกษาตอ
ของอาจารย9ในระดับปริญญาเอก ผลการศึกษาดูงานสรุปได5ดังนี้
4.1 กลยุทธ9ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพสูสากล
4.1.1 UTS เป#นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกด5านเทคโนโลยี มีจุดมุงหมายในการสร5างองค9
ความรู5ชั้นสูงด5านอุตสาหกรรมของโลก โดยมีกลยุทธ9สําคัญ ได5แก เสริมสร5างและยืนหยัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่ มุ งเน5 น การปฏิ บั ติ เพิ่ ม คุ ณ ภาพผลงานวิ จั ย และสร5 า งงานวิ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบสู ง สร5 า งขี ด
ความสามารถของอาจารย9และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และสร5างสภาพแวดล5อมที่เอื้อตอการเรียน
การสอน
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4.1.2 UWS เป#นมหาวิทยาลัยที่มุงเน5นสร5างคุณภาพชีวิตของชุมชนในมหานครซิดนีย9
ตะวันตก โดยการมีสวนรวมด5วยการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีกุญแจสูความสําเร็จ คือ สร5างความ
โดดเดนในระดับชาติและนานาชาติ สร5างประสบการณ9การเรียนรู5โดยการมีสวนรวม มุงเน5นการพัฒนาการ
วิจั ยแบบมีส วนรวมในระดั บโลก สร5า งความรวมมื อเพื่ อประโยชน9ร วมกัน ในระดั บภู มิภ าค และเพิ่มขี ด
ความสามารถขององค9กร
4.1.3 UOW เป#นผู5นําทางความคิดและการแก5ปFญหาของชุมชนและคูความรวมมือในด5วย
การเรียนรู5ที่เชื่อมโยงด5วยเทคโนโลยีทั่วโลก โดยมีจุดมุงหมายในการเป#นแหลงเรียนรู5ที่เป#นเลิศด5วยการวิจัย
เป#นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ร5อยละ 1 ของมหาวิทยาลัยโลก มุงมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถการเรียนการ
สอนจากการวิจัย มุงมั่นในการเสริมสร5างชุมชนทุกภูมิภาคให5แข็งแกรงและมีความอิสระทางวิชาการ
4.1.4 ECU นําเสนอองค9ประกอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด5วยสมาชิก จํานวน21
คน และมีบทบาทหน5าที่ในการแตงตั้งผู5บริหาร อนุมัติพันธกิจและแผนกลยุทธ9ของมหาวิทยาลัย กํากับดูแล
ตรวจสอบการบริห ารจัด การและผลงานของมหาวิ ทยาลัย กํ าหนดนโยบายการทํ างาน ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบการเงินและบัญชี ตรวจสอบและควบคุมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบและ
ควบคุมกิจกรรมทางวิชาการ และอนุมัติการดําเนินการในเชิงพาณิชย9
4.2 การสร5 า งความรวมมื อ ในการพั ฒ นาอาจารย9 ห ลั ง ปริ ญ ญาเอก และศึ ก ษาตอในระดั บ
ปริญญาเอก
4.2.1 UTS เป#นมหาวิทยาลัยที่มีความพร5อมสูงและได5รับจัดลําดับในลําดับต5นของโลก
ยิ น ดี รั บ พิ จ ารณาเค5 า โครงการวิ จั ย (Proposal) สํ า หรั บ การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาเอกของอาจารย9 ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเสนอและจะสงตอให5คณะและอาจารย9ในสาขาที่เกี่ยวข5องพิจารณาตอไป โดย
ในเบื้องต5นให5ความสนใจ 2 – 3 เรื่อง ซึ่งจะแจ5งให5มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว สําหรับคาใช5จายในการ
การศึกษาหลังปริญญาเอก เหมาจาย 12,000 $AUS (ประมาณ 336,000 บาท) ตอคน ใช5เวลาในการศึกษา
6 เดือน โดยจะดําเนินการรวมกันจนงานวิจัยได5รับการตีพิมพ9ในระดับนานาชาติ
สวนการศึ กษาตอในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ซึ่ ง เป# น การเรี ย นแบบวิ จั ย เป# น ฐาน (ResearchBased Learning) UTS พร5อมจะให5ความชวยเหลือกรณีที่อาจารย9มีคะแนนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑ9 โดย
จะรับพิจารณาเป#นรายกรณี ๆ ไป ซึ่งอาจจัดหลักสูตรเตรียมความพร5อมในเรื่องที่เป#นจุดออนของผู5เรียน
เชน การเขียนบทความ การเขีย นเชิงวิชาการ ฯลฯ และมีทุนการศึกษาสําหรั บนักศึ กษาเรียนดี และให5
ชวยงานในมหาวิทยาลัย
4.2.2 UWS เป# น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี บ ทบาทที่ เ น5 น ความสั ม พั น ธ9 กั บ ท5 อ งถิ่ น คล5 า ยกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสาขาที่มีชื่อเสียงเป#นที่ยอมรับ ได5แก สาขาวิชาการศึกษา พยาบาลศาสตร9 และ
เกษตรศาสตร9 มี ความกระตื อรื อร5น คอนข5า งสูงที่จ ะสร5 างความรวมมื อกับ มหาวิทยาลั ย โดยยิน ดี จะรั บ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และให5ความชวยเหลือในเรื่องภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียนในระดับ
ปริญญาเอกและการพัฒนาหลังปริญญาเอก ในราคาที่ต่ํากวา UTS เสนอ
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4.2.3 UOW มีจุดเดนในสาขาวิชาปฐมวัย เคมี วิทยาศาสตร9สุขภาพ มีวิทยาเขตในหลาย
ประเทศทั่วโลก เป#นมหาวิทยาลัยแหงเดียวที่ไมเปDดโอกาสให5คณะศึกษาดูงานได5นําเสนอความต5องการใน
การศึกษาตอ จึงไมมีการเจรจาตอรองในรายละเอียดการศึกษาตอและการพัฒนาอาจารย9หลังปริญญาเอก
4.2.4 ECU เป#นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเดนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9 คอมพิวเตอร9 และ
พยาบาลศาสตร9 ยิน ดีจะทําบั นทึกความตกลงกับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีโ ดยเร็ว และสามารถรั บ
นักศึกษาเข5าศึกษาตอในระดับปริญญาเอกตามที่มหาวิทยาลัยต5องการได5ในหลากหลายสาขาวิชาและเลือก
เรียนได5หลากหลายวิธีการ โดยสามารถจัดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ยังไมพร5อมในด5าน
ภาษาอังกฤษ
4.3 แนวทางนําผลการศึกษาดูงานสูการพัฒนามหาวิทยาลัย
4.3.1 นําแนวทางการกําหนดกลยุทธ9และการนํากลยุทธ9สูการปฏิบัติที่ได5จากการศึกษาดู
งานจากมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แหง มาประกอบการทบทวนยุทธศาสตร9ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุ รี
ให5สามารถสร5างจุดเดนในระดับสากลได5อยางก5าวกระโดด
4.3.2 ประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง ให5เกิดการพัฒนาอาจารย9หลัง
ปริญญาเอกโดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดําเนินการวิจัยรวมกันตามเค5าโครงการวิจัยที่ได5ยื่นให5มหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 แหง พิจารณาแล5วและให5ความสนใจที่จะดําเนินการรวมกัน 2–3 เรื่อง รวมทั้งสงเสริมให5อาจารย9ใน
สาขาอื่น ๆ พัฒนาเค5าโครงการวิจัยเพื่อประสานความรวมมือในรุนตอ ๆ ไปอยางตอเนื่อง
4.3.3 จั ด เตรี ย มอาจารย9 ใ ห5 มี ค วามสามารถในการใช5 ภ าษาอั ง กฤษเป# น ไปตามเกณฑ9
มาตรฐานการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง ซึ่งแตกตางกัน และจัดสงอาจารย9ที่
มีความพร5อมสูงและศึกษาในสาขาวิชาที่สอคล5องกับแผนวิชาการของมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอโดยเร็ว
กรณีที่อาจารย9ยังไมมีความพร5อมในด5านภาษาอังกฤษแตเป#นสาขาวิชาที่จําเป#นต5องพัฒนา
อยางเรงดวน อาจจัดสงไปศึกษาในหลักสูตรเตรียมปริญญาเอกกอน ซึ่งมีบางมหาวิทยาลัยได5เสนอจะจัด
หลักสูตรให5เป#นพิเศษ
4.3.4 ดําเนินการสร5างความรวมมือในด5านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย9เพิ่มเติม
เพื่อสร5างสัมพันธ9อันดีของทั้งสองฝnาย และสร5างประสบการณ9ระดับนานาชาติให5นักศึกษาและอาจารย9
4.3.5 จั ด สภาพแวดล5 อ มทางกายภาพในมหาวิ ท ยาลั ย ให5 เ หมาะสมกั บ การเรี ย นรู5 ข อง
นักศึกษา ได5แก ความพร5อมของครุภัณฑ9และวัสดุอุปกรณ9การเรียนการสอน ความสะอาดของอาคารเรียน
และห5องเรียน และความชุมชื่น ความรมรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป#นระเบียบของสถานที่
ภายในมหาวิ ทยาลัย รวมทั้ งจัดสภาพแวดล5อมทางวิช าการที่สงเสริมให5 เกิดบรรยากาศที่สงเสริมการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามจุดประสงค9การเรียนรู5 สงเสริมความสามารถของนักศึกษา ฯลฯ ให5
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แหง
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5. ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
5.1 ผลการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร9
คณะผู5 บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ประกอบด5 ว ยอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี
คณบดีและผู5แทนคณาจารย9 ในสภามหาวิทยาลัย ได5ศึกษาดูงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร9 ใน
วันจันทร9ที่ 1 ธันวาคม 2557 ในหัวข5อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูความเป#นเลิศ” ผลการศึกษาดูงาน
สรุป ดังนี้
5.3.1 สถาบัน บั ณฑิต พั ฒ นาบริ หารศาสตร9 กอตั้งมาแล5 ว 48 ป> เป# นสถาบัน อุ ด มศึ กษา
ของรั ฐ ที่ กอตั้ ง ขึ้ น จากพระราชดํ า ริ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ5 า อยู หั ว ฯ ที่ ท รงสนพระทั ย และเล็ งเห็ น
ถึงความจําเป#นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู5ความสามารถขั้นสูงในการบริหารและพัฒนาประเทศ
5.3.2 ปรั ช ญาของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาบริ ห ารศาสตร9 คื อ การสร5 า งปF ญ ญา เพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (Wisdom for change) ปFจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนใน 10 คณะ 1 วิทยาลัย
มีหลักสูตรที่เปDดสอนทั้งสิ้น 44 หลักสูตร แบงเป#น ระดับปริญญาโท จํานวน 30 หลักสูตร และปริญญาเอก
14 หลักสูตร
5.3.3 มี บุ ค ลากรสายวิ ช าการระดั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก :
ปริ ญ ญาโท
ปริญญาเอก เทากับ 89:11:0 และมีอัตราตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย9 : รองศาสตราจารย9 : ผู5ชวย
ศาสตราจารย9 : อาจารย9 เทากับ 5: 13: 37: 22 ซึ่งอยูในลําดับต5นของสถาบันอุดมศึกษา
5.3.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร9 มีเปUาหมายจะเป#นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก
ในป> 2022 โดยมีแผนในการขับเคลื่อนเป#น 3 ระยะ คราวละ 3 ป> คือ ระยะที่ 1 พ.ศ.2557 – 2559
ระยะที่ 2 พ.ศ.2560 – 2562 และ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด5 ว ย ยุ ท ธศาสตร9 สํ า คั ญ
8 ยุทธศาสตร9 คือ 1) การสรรหา/คัดเลือกและพัฒนาบุคคลให5มีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อน
สถาบันสูความเป#นมหาวิทยาลัยระดับโลกได5 2) การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถาบัน 3) พัฒนา ระบบ
บริหารงานตาง ๆ ของสถาบันให5เอื้อตอการปฏิบัติภ ารกิจไปสูความเป#นเลิศทางวิชาการ 4) การสร5า ง
เครือขายความรวมมือกับองค9กรภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 5) การเสริมสร5าง
ภาพลักษณ9ของสถาบันใหม 6) การรักษาความเป#นเลิศทางวิชาการด5านหลักสูตรงานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเดนและสอดคล5องกับความต5องการของสังคม 7) การเสริมสร5างบทบาทและความ
รับผิดชอบตอสังคม และ8) การพัฒนาความเข5มแข็งของศูนย9พัฒนาวิชาการตาง ๆ ของสถาบัน
5.3.5 ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูสากล สถาบันใช5มาตรการ 5Qs Project ได5แก
Q1Quality manual (โครงการจัดทําคูมือ บริหารเชิงคุณภาพ ) Q2Quality Training (โครงการพัฒนา
หนวยงานคุณภาพ) Q3Quality Assessor (โครงการพัฒนาผู5ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล)
Q4 Quality system (โครงการพัฒนาระบบงานสูการรับรองมาตรฐานสากล) และ Q5 Quality Award
(โครงการประกวดหนวยงานคุณภาพสากล
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5.3.6 ปFจจุบันคณะบริหารธุรกิจของสถาบันได5รับรอง The Association to Advance
Collegiate Schools of Business ซึ่งเป#นองค9กรระดับโลกและจะพัฒนาในสาขาอื่น ๆ ให5ได5มาตรฐาน
ระดับโลกตามยุทธศาสตร9ที่กําหนดไว5ตอไป
6. ความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการผูส*งมอบและผูมีส*วนไดส*วนเสีย1
จากการระดมความคิดของผู5รับบริการ ผู5สงมอบ และผู5มีสวนได5สวนเสีย ได5แก สภามหาวิทยาลัย
คณะผู5 บ ริ ห าร นั ก ศึ ก ษา อาจารย9 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง คมภายนอก
ผู5ทรงคุณวุฒิ ศิษย9เกา และคูความรวมมือพบวา มีความต5องการและความคาดหวังตอมหาวิทยาลัย ดังนี้
6.1 ดานการจัดการศึกษา มีความต5องการและความคาดหวังให5 1) บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จบแล5วมีงานทํา บัณฑิตสามารถใช5ภาษาได5ดีในการสื่อสารและถายทอด
ความรู5 ทั้งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ มี ความรู5ในเชิงวิช าการ มี ความสามารถในการใช5เ ทคโนโลยีใน
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม การวางตัวที่เหมาะสมเป#นแบบอยางที่ดีของสังคม 2) คณาจารย9และบุคลากร
ต5องมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีแผนการพัฒนาตนเองอยางชัดเจน 3) เปDดสอนในสาขาวิชาที่
สอดคล5องกับความต5องการท5องถิ่นและสอดคล5องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน5นสาขาวิชาการทองเที่ยว
เกษตร อาหารวิ ทยาศาสตร9สุขภาพ โดยยังคงให5ความสํา คัญ กับ สาขาวิ ชาชี พครู 4) มีห5 องปฏิบั ติการที่
ทัน สมั ย และเพี ยงพอให5 บริ การการเรี ยนการสอนแกนั กศึ กษาและโรงเรี ย นมั ธยมในพื้ นที่ ได5 อยางทั่ว ถึ ง
5) เตรียมความพร5อมนักเรียนกอนเข5าศึกษา โดยให5ความชวยเหลือด5านบริการวิชาการโรงเรียนในพื้นที่
และ 6) มีความพร5อมในการเข5าสูประชาคมอาเซียน โดยมีเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภายใน
และตางประเทศ
6.2 ดานการวิจัยมีความต5องการและความคาดหวังให5 1) มีการวิจัยและสร5างนวัตกรรม เพื่อ
แก5ไขปFญหาและสงเสริมอาชีพในท5องถิ่นและเพิ่มศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ9 โดยเฉพาะด5านวิทยาศาสตร9และคณิตศาสตร9และ 2) มีผลงานวิจัยได5รับการตีพิมพ9ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
6.3 ดานการบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยี ผู5มีสวนได5สวนเสียมีความต5องการและความ
คาดหวังให51) เป#นคลังปFญญาและที่พึ่งของท5องถิ่น โดยมีศูนย9บริการทางวิชาการทําหน5าที่อยางชัดเจนและ
2) มีการสร5างและเผยแพรองค9ความรู5จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง3) ให5ความชวยเหลือด5านวิชาการแกโรงเรียนที่ขาดความพร5อมในพื้นที่หางไกลอยางจริงจัง
6.4 ดานการส*งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผู5มีความต5องการและความคาดหวังให51) เป#น
ศูนย9กลางการเผยแพร องค9ความรู5ด5านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปFญญาท5องถิ่น (Folk Art Museum) และ 2)
มีเครือขายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
1

รายงานผลการศึกษาความคาดหวังของผู5มีสวนได5สวนเสีย (Stakeholder)/คูความรวมมือตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, กองนโยบายและ
แผน
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6.5 ดานการบริหารจัดการมีความต5องการและความคาดหวังให5 1) เป#นมหาวิทยาลัยชั้นนําใน
ด5านอาหารและการทองเที่ยว 2) เป#นเมืองมหาวิทยาลัย และE-University ที่มีสภาพแวดล5อมเขียวสะอาด
(Green and Clean Campus) 3) มีการนํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป#นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ และ 4) มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. สมรรถนะหลักขององคกร
7.1 ความสามารถในการพัฒนาอาหารและการทองเที่ยว
7.2 ความสามารถในการสร5างองค9ความรู5เพื่อพัฒนาท5องถิ่นชุมชน และประเทศ
7.3 ความสามารถในการผลิตบัณฑิตครู
8. ความทาทายเชิงกลยุทธ
8.1 สร5างชื่อเสียงให5เป#นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
8.2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต ให5เป#นที่ยอมรับของสังคม
8.3 เพิ่มผลงานการวิจัย ที่นําไปสูการพัฒนาท5องถิ่นชุมชน และประเทศ
8.4 เพิ่มความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิต ยกระดับความเชื่อมั่นศรัทธาของผู5รับบริการ
8.5 เพิ่มระดับความพึงพอใจ ทักษะ และความผูกพันของบุคลากร
8.6 สร5างรายได5ให5เพียงพอที่จะให5องค9กรอยูรอดได5ภายใต5แรงกดดันของระบบงบประมาณที่
มุงให5สถาบันอุดมศึกษาพึ่งพาตนเอง
8.7 การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจคล5ายกันทั้งในและตางประเทศ
8.8 ความสามารถในการแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
9. ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
9.1 สถาบันอุดมศึกษาของท5องถิ่น ที่มีความผูกพันกับท5องถิ่นมายาวนาน
9.2 ตั้งอยูในแหลงที่มีความพร5อมและอุดมสมบูรณ9ของทรัพยากรธรรมชาติ
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10. ผลการวิเคราะหคู*ความร*วมมือ
ปFจจุบันคูความรวมมือของมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามในข5อตกลงรวมกันทั้งสิ้น28 แหง แบงเป#นตางประเทศ จํานวน 24 แหง และในประเทศ 4 แหงสวน
ใหญกําหนดระยะสัญญา 5 ป> จํานวน 10 แหง 3 ป> 5 แหง 4 ป> 1 แหง และไมระบุเวลา 5 แหง จะหมดสัญญาในป> 2557 จํานวน 2 แหงป> 2558 จํานวน 6 แหง ป>
2559 จํานวน 1 แหง ป> 2560 จํานวน 7 แหง ป> 2562 จํานวน 3 แหง ไมระบุ 5 แหง สําหรับกิจกรรมในความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศสูงสุด 5
อันดับ คือ การแลกเปลี่ยนอาจารย9และผู5เชี่ยวชาญ (21 แหง) แลกเปลี่ยนนักศึกษา 20 แหง ทําวิจัยรวมกัน 17 แหง สัมมนาและประชุมทางวิชาการ 15 แหง และ
แลกเปลี่ยนข5อมูลอุปกรณ9วิทยาศาสตร9 15 แหง สําหรับในประเทศมีบันทึกความเข5าใจ ดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัย
1. Trans World University, Taiwan
2. University Kebangsaan Malaysia, Malaysia
3. The Regional centre for Vocational and
Technical education and training,
Southeast Asian Ministers of Education
Organization (SEAMEO VOCTECH), Brunei
4. Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
5. University of Languages and International
Studies, Vietnam
6. Hanoi National University of Education,
Vietnam
7. LuangPrabang Teacher Training College, Lao
8. University of Battambang, Cambodia
9. Gunadarma University, Indonesia
10. National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan

แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อาจารย/
นักศึกษา
ผูเชี่ยวชาญ
√
√
√

√

สัมมนา
และ
ประชุม
วิชาการ
√

วิจัย
√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√
√

√

ทุน

Health ศิลปวัฒ
Insurance นธรรม

รวม
5
2
5

√

√
√

√

2
5

√

√

5

√
√
√
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แลกเปลี่ย
โปรแกรม
นอุปกรณ
วิชาการ
และ
ระยะสั้น
ขอมูล
√
√

√
√
√

√

√

4
5
4
5

มหาวิทยาลัย
11. Chung Chou Institute of Technology
Taiwan
12. Kao Yuan University, Taiwan
13. Kun Shan University, Taiwan
14. National University of Tainan, Taiwan
15. Dayeh University, Taiwan
16. Guangxi Economic Management
College, P.R.China
17. Shiyuan College of Guangxi Teachers
Education University, P.R.China
18. Southwest Forestry University, P.R.China
19. Yulin Normal University, P.R.China
20. Guangxi College of Education, P.R.China
21. Guangxi University of Foreign
Languages, P.R.China
22. Guangxi University for Nationalities,
P.R.China
23. Xiangsihu College of Guangxi University
for Nationalities, P.R.China
24. Yunnan University of Nationalities,
P.R.China
รวม

√

√

สัมมนา
และ
ประชุม
วิชาการ
√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

21

20

17

แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อาจารย/
นักศึกษา
ผูเชี่ยวชาญ
√
√
√

วิจัย

แลกเปลี่ย
โปรแกรม
นอุปกรณ
วิชาการ
และ
ระยะสั้น
ขอมูล
√

ทุน

Health ศิลปวัฒ
Insurance นธรรม

5

√
√

√

รวม

√

√

3
4
5
2
5
2

√
√

√
√

√
√
√
√

5
4
3
3
2

15
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√

3

√

4

15

2

1

1

2

11. ผลการวิเคราะหจุดยืนของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับสถาบันอื่น
ลําดับการแขงขันกับมหาวิทยาลัยที่เป#นคูเทียบซึ่งมี 2 กลุมคือ กลุมที่มีจุดเน5นการทองเที่ยวและ
ด5านอาหาร ด5านละ 5 มหาวิทยาลัย โดยใช5ข5อมูลการเปรียบเทียบ 6 ข5อ ได5แก ร5อยละการมีงานทําของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได5งานทําหรือประกอบอาชีพใน 1 ป> ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานTQF ร5อยละอาจารย9ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร5อยละอาจารย9ประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ คะแนนงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค9ที่ได5รับการตีพิมพ9เผยแพร และคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับคูเทียบด5านทองเที่ยวและอาหาร มหาวิทยาลัยอยูในลําดับที่ 2 ดังตอไปนี้
สถาบัน

การมี คุณภาพ
งานทํา บัณฑิต
ขอมูลผลการดําเนินงานกับคู*เปรียบเทียบดานการท*องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
89.96
4.52
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ภูเก็ต) 51.56
4.57
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
81.80
4.24
มหาวิทยาลัยหอการค5า
80.58
4.30
มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
88.08
4.07
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
85.23
4.41
ขอมูลผลการดําเนินงานกับคู*เปรียบเทียบดานอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
89.96
4.52
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
75.76
4.21
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย9
75.76
4.50
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
83.32
4.50
มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
88.08
4.07
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
85.23
4.41
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รอยละ
ป.เอก

ตําแหน*ง
วิชาการ

คะแนน
วิจัย

คะแนน
ประกัน

ลําดับ
ที่

22.55
14.47
68.29
32.01
60.05
25.56

21.84
12.70
47.96
35.28
42.88
16.17

4.52
2.97
4.52
4.18
4.54
4.06

4.64
4.38
4.62
4.71
4.67
4.60

2
5
2
3
1
4

22.55
17.96
18.92
28.75
60.05
25.56

21.84
19.71
22.36
21.46
42.88
16.17

4.52
3.07
3.37
3.92
4.54
4.06

4.64
4.40
4.38
4.58
4.67
4.60

2
6
5
3
1
4

สภาพแวดลอมภายนอก
การพัฒนามหาวิทยาลัยในชวงแผนกลยุทธ9 ระยะ 5 ป> (พ.ศ. 2558 - 2562) เป#นชวงเวลาที่จะต5อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่สําคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปFจจัยภายในมหาวิทยาลัย ที่
คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป#นต5องวิเคราะห9และประเมินปFจจัย
ตางๆ พร5อมทั้งประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร5อมและจัดทําแผนที่สอดรับกับปFจจัย
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนี้
1. พลวัตรโลก
สถานการณ9โลกเป#นประเด็นที่ทุกประเทศต5องตระหนักและให5ความสําคัญ เนื่องจากปFจจัยตางๆ
อาจจะสงผลกระทบตอการดํารงอยูของประชาคมโลก ซึ่งประกอบด5วย การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป> พ.ศ. 2558 การเปลี่ ย นแปลงโครงสร5 า งประชากร การเปลี่ ย นแปลงด5 า นพลั ง งาน อาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล5อม ความก5าวหน5าทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี และการกอการร5าย
สรุปได5ดังนี้
1.1 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “ศตวรรษแหงเอเชีย”การปรับตัวเข5าสูเศรษฐกิจโลกใน
หลายภูมิภาคทั่วโลกแบบหลายศูนย9กลางโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่จะทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น ทําให5เกิด
การเคลื่อนย5ายอยางเสรีของเงินทุน สินค5า บริการ และคนภายในกลุมประเทศตางๆ รวมทั้งการรวมกันเป#น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในป> 2558 ในกลุม 10 ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต5 ซึ่ง
จะมีการรวมกลุมเป#นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกอน ทําให5เกิดการรวมกันเป#นตลาดเดียวการเคลื่อนย5าย
แรงงาน ความรู5 การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด5านเศรษฐกิจใหมของกลุมประเทศ เชน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และอินเดีย ที่คาดวาจะเป#นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
การเข5าสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู5 ที่ทําให5ประเทศในกลุมอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียน
บวกหก ได5ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรระดับสูงและแรงงานฝ>มือ การลงทุน และความรู5ได5อยางเสรี
ซึ่งประเทศไทยได5ลงนามข5อตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพแล5ว 7 สาขา คือ แพทย9 ทันตแพทย9
พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก และชางสํารวจ ดังนั้นประเทศไทยจึงต5องเตรียมความพร5อมในหลาย
ด5าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย9 ทั้งทางด5านการศึกษา ด5านภาษา ทักษะฝ>มือแรงงาน รวมถึงการ
พัฒนากลไกตางๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช5ประโยชน9จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อมอยาง
ยั่งยืนในระดับภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิง
สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย9สิน
1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร5างประชากร ปFจจุบันประเทศที่พัฒนาแล5วหลายประเทศกําลังเข5า
สู สั งคมผู5 สู งอายุ ในขณะเดี ย วกั น ประเทศกํ า ลั งพั ฒ นา อาทิ เกาหลี สิ งคโปร9 สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได5ก5าวเข5าสูการเป#นสังคมผู5สูงอายุแล5วในชวง 5 ป> ที่ผานมา ซึ่งทําให5
เกิด ผลกระทบหลายประการ อาทิ การย5า ยถิ่ นของแรงงานข5า มชาติทั้งแรงงานที่ มีฝ> มือและไร5ฝ> มือเพื่ อ
ทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เป#นสังคมผู5สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน
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โครงสร5างการผลิตเปลี่ยนจากการใช5แรงงานมาเป#นการใช5องค9ความรู5และเทคโนโลยีมากขึ้น ทําให5การ
พัฒนาคนมุงสร5างให5มีความรู5 มีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ควบคูกับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน
กําลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข5าสูสังคมผู5สูงอายุจะมีรายจายด5านสุขภาพเพิ่มขึ้นทําให5งบประมาณ
สําหรับการลงทุนพัฒนาด5านอื่นๆ ลดลง ปFจจัยดังกลาวจะเป#นทั้งโอกาสและอุปสรรคตอประเทศไทย โดย
ด5านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค5าและบริการ ด5านการแพทย9และสุขภาพ แตใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต5องปรับตัวเตรียมความพร5อมด5านโครงสร5างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคม
ในการรองรับการเข5าสูสังคมผู5สูงอายุ รวมทั้งยังต5องเตรียมรับมือกับปFญหาจํานวนแรงงานที่จะขยายตัวช5าลง
และมีจํานวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป#นอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
1.3 การเปลี่ยนแปลงด5านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล5อมการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอให5เกิดแรงกดดันและการใช5ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล5อมให5เสื่อมโทรมลง ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทําให5เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้ง
และทวีความรุนแรงมากขึ้นๆ เป#นเหตุให5เกิดการสูญเสียพื้นที่ปnาไม5และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
สร5างความเสียหายตอโครงสร5างพื้นฐาน ตลอดจนการเกิดโรคระบาดและแพรเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม
อยางไมสิ้นสุด กอให5เกิดปFญหาสุขภาพของประชากรและสงผลตอผลิตภาพของกําลังแรงงาน รวมทั้งการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ปFญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมให5ปFญหาการขาด
แคลนอาหารและสินค5าทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามมา สําหรับปFญหาด5านพลังงานนั้น พลังงานที่ใช5อยู
ในปFจจุบันมีแนวโน5มลดลงจนต5องพึ่งพิงการนําเข5าพลังงานจากตางประเทศที่มีราคาสูง รวมทั้งความไม
แนนอนของราคาน้ํามันซึ่งมีแนวโน5มเพิ่มสูงขึ้น ทําให5หลายประเทศหันมาให5ความสําคัญกับพลังงานทดแทน
อยางไรก็ตามนโยบายเรื่องพลังงานทดแทนก็ต5องพิจารณาเรื่องความสมดุลระหวางการปลูกพืชอาหารและ
พลังงาน ซึ่งอาจทําให5เ กิดการแยงชิงพื้ นที่เพาะปลูกหรื อปFญหาอื่นๆ ตามมา ดั งนั้นประเทศไทยจึงต5อง
ยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล5อมให5มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของระบบนิเวศ
และปรั บ รู ป แบบการผลิ ต สิ น ค5 า และบริ ก ารให5 เ ป# น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล5 อ มมากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ต5 อ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช5พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับความต5องการใช5พลังงานในประเทศ
และลดการปลอยก’าซเรือนกระจกที่เป#นสาเหตุสําคัญของภาวะโลกร5อน
1.4 ความก5าวหน5าทางเทคโนโลยีความก5าวหน5าอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital
Economy) มี บทบาทสํา คัญตอการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม รวมทั้งตอบสนอง การดํา รงชี วิต ของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น เชน การสงเสริมเศรษฐกิจสร5างสรรค9 การพัฒนาพลังงานและวัสดุตางๆ จากพืช การ
ทดแทนแรงงานด5 ว ยเครื่ อ งจั ก ร การพั ฒ นาสุ ข ภาพและศั ก ยภาพในการทํ า งานของผู5 สู ง อายุ เป# น ต5 น
ขณะเดียวกันเป#นภัยคุกคามตอความมั่นคงของประเทศ เชน การจารกรรมข5อมูลธุรกิจหรือข5อมูลสวนบุคคล
การใช5สื่อเผยแพรข5อมูลเท็จ และเป#นเครื่องมือของการกอการร5าย เป#นต5น ในอีกด5านหนึ่งของอุปสรรคคือ
การเกิดชองวางในการเข5าถึงเทคโนโลยีที่ไมเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม ทําให5เกิดความเหลื่อมล้ําใน
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การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด5านวัฒนธรรมอยางหลากหลายผานเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจนําไปสู
วิกฤตศีลธรรมและปFญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ดังนั้นประเทศไทยจําเป#นต5องมีการบริหารจัดการองค9ความรู5
อยางเป#นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนประยุกต9ใช5วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีเข5ากับวัฒนธรรม
และภูมิปFญญาท5องถิ่น เพื่อสร5างคุณคาและมูลคาเพิ่มให5กับผลิตภัณฑ9และบริการ และการบริหารจัดการ
ทรัพย9สินทางปFญญาอยางมีประสิทธิภาพ
2. พลวัตรประเทศ
บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงที่ ป ระเทศไทยต5 อ งเผชิ ญ กั บ กระแสโลกาภิ วั ต น9 ประกอบด5 ว ย การ
เปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล5 อม วิ ทยาศาสตร9 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สรุปได5ดังนี้
2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด5านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยูในเกณฑ9ดี โดยภาคอุตสาหกรรมเป#นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป#นแหลงสร5าง
รายได5หลักของประชาชนสวนใหญในประเทศและเป#นฐานในการสร5างมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการมีบทบาทสําคัญในการสร5างมูลคาเพิ่มให5แกเศรษฐกิจ ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศกับ
เศรษฐกิจตางประเทศทําให5เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการค5าและ
การลงทุน โดยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ไทย
2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด5านสังคม ประเทศไทยก5าวสูสังคมผู5สูงอายุจากการมีโครงสร5าง
ประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได5รับการพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัย แตยัง
มีปFญหาด5านคุณภาพการศึกษาและสติปFญญาของเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ํา
ประชาชนได5รับการคุ5มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แตกลุม
ผู5ด5อยโอกาสยังไมสามารถเข5าถึงบริการทางสังคมได5อยางทั่วถึงความเหลื่อมล้ําทางรายได5ของประชากรและ
โอกาสการเข5าถึงทรัพยากรเป#นปFญหาการพัฒนาประเทศ
2.3 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด5านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อมทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมให5ปFญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม
รุ น แรง กระทบตอผลผลิ ต ภาคเกษตรและความยากจน การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล5อมยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ขณะที่มีความขัดแย5งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ9
สิ่งแวดล5อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.4 การเปลี่ยนแปลงด5านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองสูงขึ้น แตความขัดแย5งทางการเมืองและความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต5ยังดํารงอยูและ
สงผลตอเศรษฐกิจ การดํารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศลดลง

41

3. นโยบาย ยุทธศาสตร กรอบแผน และแนวทางการพัฒนาของหน*วยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
กับอุดมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได5 ศึ ก ษาปF ญ หาอุ ป สรรค แนวโน5 ม และสภาวการณ9 ทั้ ง ปF จ จุ บั น และอนาคต
มหาวิทยาลัยยังต5องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยกับแผนพัฒนาของหนวยงาน
ภายนอกตางๆ ที่เ กี่ ยวข5องกับ อุด มศึ กษา เพื่อกํ าหนดทิ ศทางและเปU าหมายการพั ฒ นามหาวิ ทยาลัย ให5
สอดคล5 องกั น เชน นโยบายรัฐ บาล แผนการบริห ารราชการแผนดิ น พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป> ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –
2565) แผนยุทธศาสตร9อาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและยุทธศาสตร9จังหวัด ซึ่งสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
3.1 นโยบายด5านการศึกษาของรัฐบาล (รัฐบาลพลเอก ประยุทธ9 จันทร9โอชา) ได5แถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในสวนที่เกี่ยวข5 องด5านการศึกษาในสวนของนโยบายที่จะดําเนิ นการของ
รัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร9 และความ
เป#นไทย มาใช5สร5างสังคมให5เข5มแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
3.1.1 จัดให5มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู5 โดยให5ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร5อมกัน เพื่อสร5างคุณภาพของคนไทยให5สามารถเรียนรู5 พัฒนาตนได5เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได5โดยมีความใฝnรู5และทักษะที่เหมาะสม เป#นคนดีมีคุณธรรม สร5าง
เสริ มคุ ณภาพการเรีย นรู5 โดยเน5น การเรี ยนรู5เพื่ อสร5า งสัมมาชีพในพื้ นที่ ลดความเหลื่ อมล้ํา และพั ฒนา
กําลังคนให5เป#นที่ต5องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด5านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
3.1.2 ในระยะเฉพาะหน5า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให5
สอดคล5องกับความจําเป#นของผู5เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู5 ยืมเงิ นเพื่อการศึกษาให5มีป ระสิทธิภาพ เพื่ อเพิ่มโอกาสแกผู5ยากจนหรื อด5อยโอกาส จั ดระบบการ
สนับ สนุน ให5เ ยาวชนและประชาชนทั่ว ไปมีสิทธิเลื อกรั บบริ การการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให5มีคูปองการศึกษาเป#นแนวทางหนึ่ง
3.1.3 ให5องค9กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค9กรปกครองสวนท5องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู5
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค9กรปกครองสวนท5องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร5อม โดยให5สถานศึกษาสามารถเป#นนิติบุคคลและบริหารจัดการได5อยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
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3.1.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรู5ตลอดชีวิต เพื่อให5สามารถมีความรู5และ
ทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพได5หลากหลายตามแนวโน5มการจ5างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู5และหลักสูตรให5เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู5และคุณธรรมเข5าด5วยกันเพื่อให5เอื้อตอ
การพั ฒ นาผู5 เ รี ย นทั้ ง ในด5 า นความรู5 ทั ก ษะ การใฝn เ รี ย นรู5 การแก5 ปF ญ หา การรั บ ฟF ง ความเห็ น ผู5 อื่ น
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป#นพลเมืองดี โดยเน5นความรวมมือระหวางผู5เกี่ยวข5องทั้งในและนอก
โรงเรียน
3.1.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร5างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท5 องถิ่น ที่มีความต5องการแรงงาน และพั ฒนาคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษาให5 เชื่ อมโยงกั บ
มาตรฐานวิชาชีพ
3.1.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป#นครู
เน5นครูผู5สอนให5มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช5ในการเรียน
การสอน เพื่อเป#นเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรู5ด5วยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส9 เป#นต5น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท5อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู5เรียนเป#นสําคัญ
3.1.7 ทะนุ บํา รุงและอุ ปถั มภ9 พระพุ ทธศาสนาและศาสนาอื่ นๆ สนับ สนุ นให5องค9 กรทาง
ศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝFงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร5างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท9ในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพร5อม
3.1.8 อนุรักษ9 ฟ;“นฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปFญญา
ท5 อ งถิ่ น รวมทั้ ง ความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ การเรี ย นรู5 สร5 า งความภาคภู มิ ใ จใน
ประวัติศาสตร9และความเป#นไทย นําไปสูการสร5างความสัมพันธ9อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจให5แกประเทศ
3.1.9 สนั บ สนุ น การเรี ย นรู5 ภ าษาตางประเทศ วั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ5 า นและ
วั ฒ นธรรมสากล และการสร5 า งสรรค9 ง านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เ ป# น สากล เพื่ อ เตรี ย มเข5 า สู เสาหลั ก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป#นสวนหนึ่งของประชาคมโลก
3.1.10 ปลูกฝFงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปDดพื้นที่
สาธารณะให5เยาวชนและประชาชนได5มีโอกาสแสดงออกอยางสร5างสรรค9
3.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 รัฐบาลวางแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อให5บรรลุภารกิจภายใต5แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อนําประเทศไทยไปสู
โครงสร5างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข5มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป#นพื้นฐานที่สําคัญ
ของการสร5างการเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัย ถือ
เป#นปFจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันได5ของเศรษฐกิจไทย ประการที่สาม เพื่อนําประเทศ
ไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท9และอยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป#นมาตรฐานสากลเดียวกัน
43

และมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน และประการที่สาม เพื่อนําประเทศไทยไปสูการ
เป# น ประชาคมอาเซี ย นในป> 2558 อยางสมบู ร ณ9 โดยสร5 า งความพร5 อมและความเข5 ม แข็ ง ทั้ ง ทางด5 า น
เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒนธรรม และการเมืองและความมั่น คง ทั้ งนี้เ พื่อให5การบริ ห ารราชการแผนดิ น
สามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได5กําหนดกลยุทธ9และวิธีการดําเนินการ โดยแบงเป#น 2
ระยะ คือ
ระยะที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในป>แรก ได5แก (1) การสร5างความปรองดอง
สมานฉันท9ของคนในชาติ การสร5างความมั่นคงให5เกิดขึ้นในสังคมและการพัฒนาการเมืองของประเทศ (2)
การแก5ไขปF ญหาคาครองชีพของประชาชน และการสร5า งโอกาสในการสร5างรายได5 และการเสริมสร5า ง
คุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน และ (3) การสร5างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเพื่อการเกษตร
การสร5างรายได5ของประเทศ และการสร5างความสัมพันธ9ที่ดีกับตางประเทศ
ระยะที่ 2 นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ป> ได5แก (1) นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ(2)
นโยบายเศรษฐกิจ (3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต (4) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล5อม (5) นโยบายวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม (6) นโยบายการตางประเทศและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ และ (7) นโยบายการบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ในฐานะเป#น
หนวยงานภายใต5กระทรวงศึกษาธิการ จึงต5องพิจารณาถึงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป>ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สนองตอบตอนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน5นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการศึกษาทุกระบบ ให5เรียนแล5วมีงานทําลดปFญหาผู5วางงานของประเทศ และสร5างโอกาสในการเรียนรู5
ตลอดชีวิต เพื่อให5การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปUาหมายที่ได5กําหนดไว5
3.3 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ การพั ฒ นาในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 มี
ยุทธศาสตร9การพัฒนาที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวข5องกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร9การพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรู5ตลอดชีวิต อยางยั่งยืน ซึ่งมุงเตรียมคนให5พร5อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให5ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกชวงวัยให5มีภูมิคุ5มกันเพื่อเข5าสูสังคมแหงการเรียนรู5ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร5างศักยภาพของคนในทุกมิติ ให5มีความพร5อมทั้งด5านรางกายที่สมบูรณ9แข็งแรง
มีส ติ ปFญ ญาที่ ร อบรู5 และมี จิตใจที่ สํ า นึกในคุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี ความเพีย ร และรู5คุณคาความเป#น ไทย
มีโอกาสและสามารถเรียนรู5ตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสร5างสภาพแวดล5อม ในสังคมและสถาบันทาง
สังคมให5เข5มแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคน รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาชุมชนท5องถิ่นให5เข5มแข็งและสามารถ
สร5างภูมิคุ5มกันให5คนในชุมชน และเป#นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
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3.4 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)วิสัยทัศน9ในป> 2559
คือมุงผลิตบัณฑิตให5มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต5องการของตลาดงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพ
ตนเองและเพื่อชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งรางกายและจิตใจ เน5นใช5กล
ยุทธ9ผานองค9กรเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาอาจารย9ให5เป#นมืออาชีพ และเป#นวิชาชีพที่ยอมรับของสังคม โดยมี
ยุทธศาสตร9 8 ด5าน คือ (1) เปลี่ยนระบบการนําองค9กรให5ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค9รวม (2) สร5าง
เอกภาพและคุณภาพของข5อมูลสถิติอุดมศึกษาโดยศูนย9สารสนเทศอุดมศึกษาแหงชาติ (3) เปลี่ยนกระบวน
ทัศน9ด5านการศึกษา โดยให5ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา เพื่อเปDดโอกาสการเรียนรู5ตาม
ศักยภาพของผู5เรียนในทุกวัย (4) พัฒนาอาจารย9ให5เป#นมืออาชีพ (5) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางก5าว
กระโดด (6) นําประเทศพ5นวิกฤตและชี้นําการพัฒนา ด5วยงานวิจัยเชิงสร5างสรรค9 (7) บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และ (8) สร5างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
3.5 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป> ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551- 2565
จากความตระหนักถึงความสําคัญของ “คน” และการให5ความสําคัญตอการศึกษาในฐานะที่
เป#นกลไกการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพที่สุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทํากรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป> ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) โดยมุงหวังจะให5เป#นแผน
รุ กไปสู อนาคต ชี้ นํ า ทิ ศทางและเปU า หมายการพั ฒ นาอุ ด มศึ กษาในระยะยาว และใช5 เ ป# น กรอบในการ
ดําเนินงานตอไป ซึ่งทิศทางยุทธศาสตร9 (Strategic Direction) ซึ่งมีสาระหลัก 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ภาพอนาคตที่ จ ะมี ผ ลกระทบตอโลก ประเทศ และอุ ด มศึ ก ษา มี 7 ประเด็ น
ประกอบด5 ว ย 1) ความเปลี่ ย นแปลงด5 า นประชากร 2) พลั งงานและสิ่ งแวดล5 อม 3) การมี งานทํ า และ
ตลาดแรงงานในอนาคต 4) การกระจายอํานาจการปกครอง 5) การจัดการความขัดแย5งและความรุนแรง 6)
เยาวชน นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต และ 7) เศรษฐกิจพอเพียง
สวนที่ 2 ประเด็น ทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มี 9 ประเด็น
ประกอบด5วย 1) รอยตอกับการศึกษาระดับอื่นๆ 2) การแก5ปFญหาอุดมศึกษาในปFจจุบัน 3) ธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการอุดมศึกษา 5) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 5) การเงินอุดมศึกษา 6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 7) เครือขายอุดมศึกษา 8) การ
พัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต5 และ 9) โครงสร5างพื้นฐานการเรียนรู5
สํ า หรั บ เปU า หมายของกรอบแผนพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป> ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.
2551–2565) เมื่อสิ้ นสุดแผนในป> พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุ ณภาพอุ ดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร-างความรู-และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข/งขันของประเทศในโลกาภิวัตน1 สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท-องถิ่นไทย โดยใช-กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข/าย
อุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
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3.6 แผนยุทธศาสตร9อาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเตรียมความ
พร5 อมของระบบอุ ด มศึ กษาเพื่ อ รองรั บ การเป# น ประชาคมอาเซี ย นและเปD ด เสรี ก ารค5 า บริ การด5 า นการ
อุดมศึกษา ในป> พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได5จัดทําแผนยุทธศาสตร9อุดมศึกษาไทย
ในการเตรียมความพร5อมสูการเป#นประชาคมอาเซียนในป> พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน9ที่จะทําให5บัณฑิตไทยมี
ความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยมียุทธศาสตร9 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให5มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล (2) การพัฒนาความเข5มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การ
สงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
3.7 นโยบายและยุ ท ธศาสตร9 ก ารวิ จั ย ของชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
นโยบายการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559) เน5นการบูรณาการด5านการวิจัยที่สอดคล5อง
กับแนวนโยบายและยุทธศาสตร9การพัฒนาประเทศ ควบคูกับการวิจัยเพื่อความเป#นเลิศทางวิชาการ เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืน ภายใต5วิสัยทัศน9การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ
“ประเทศไทยมีและใช5งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีการกําหนดพันธกิจการ
วิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให5
สูงขึ้น และสร5างฐานความรู5ที่มีคุณคา สามารถประยุกต9และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรหลาย
รวมทั้งให5เกิ ดการเรียนรู5และตอยอดภู มิปFญ ญาท5 องถิ่น เพื่อให5เ กิด ประโยชน9เ ชิงพาณิช ย9และสาธารณะ
ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช5ทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝnายมีสวน
รวม” ซึ่งประกอบด5วย 5 ยุทธศาสตร9การวิจัย คือ ยุทธศาสตร9ที่ 1 การสร5างศักยภาพและความสามารถเพื่อ
การพัฒนาทางสังคม ยุทธศาสตร9ที่ 2 การสร5างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร9ที่ 3 การอนุรักษ9เสริมสร5าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม ยุทธศาสตร9ที่ 4
การสร5างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย และยุทธศาสตร9ที่
5 การปฏิรูป ระบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริ หารจัด การความรู5 ผลงานวิจัย นวัต กรรม สิ่งประดิษฐ9
ทรัพยากร และภูมิปFญญาของประเทศสูการใช5ประโยชน9เชิงพาณิชย9และสาธารณะ ด5วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่
เข5าถึงประชาชน และประชาสังคมอยางแพรหลาย
3.8 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555–
2565) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555–
2565) มีวิ สัยทัศน9ที่เน5 น “นวัตกรรมเขียว เพื่ อสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” โดยการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูวิสัยทัศน9ดังกลาว ได5กําหนดกรอบการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการคือ 1) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร5างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ5มกัน 2) พัฒนางาน
วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร5างเศรษฐกิจให5มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการ
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เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) 3) พัฒนางานวิทยาศาสตร9
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 4) พัฒนาและ
ผลิตกําลังคนด5านวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร9
(Demographic Change) และ 5) พัฒนาปFจจัยสนับสนุนด5านโครงสร5างพื้นฐานวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3.9 ยุทธศาสตร9กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ป> 2557 – 2560 ได5กําหนดประเด็นยุทธศาสตร9
และกําหนดลําดับความเรงดวนในห5วงเวลา 4 ป> (พ.ศ. 2557 -2560) เพื่อดําเนินการตอบสนองตอประเด็น
ความท5าทายทั้ง 4 ประการ และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร9 ที่เน5นหนัก (Focus) ใน 3 ประเด็นตามลําดับ
ความเรงดวน ได5แก ประเด็นยุทธศาสตร9แรก การสร5างต5นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน โดยเน5นหนักการ
สร5างแหลงที่อยูอาศัยของสัตว9ทะเล (ปะการังเทียม) และการพัฒนาขีดความความสามารถในการกําจัด
ศัตรู พืชและถายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตพืช ปลอดภั ยให5 แกเกษตรกร ประเด็ นยุทธศาสตร9 ที่สอง ความ
เชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสู AECโดยเน5นการพัฒนาโครงสร5างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ และการสร5างความสัมพันธ9ทางการทองเที่ยวและการค5า ณ จุดผาน แดนถาวร
ไทย–เมียนมาร9/กัมพูชา/ลาว และประเด็นยุทธศาสตร9ที่สาม การกัดเซาะชายฝF”งทะเล โดยมุงเน5นการหยุด
การกัดเซาะด5วยวิธีที่เหมาะสมของแตละพื้นที่ ได5แก การปFกไม5ไผชะลอคลื่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม การสร5างเขื่อนกันทรายและคลื่น ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และการเรียงหินใหญกันคลื่นใน
พื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ9 โดยยุทธศาสตร9ในการพัฒนาที่กลาวมาแล5วข5างต5น มีเปUาประสงค9เชิง
ปฏิบัติการที่สําคัญ ได5แก สัตว9น้ํามีที่อยูอาศัยและเพาะพันธุ9 ไมมีการระบาดของแมลงศัตรูพืช การทองเที่ยว
และพื้นที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงสู AEC และปFญหาการกัดเซาะชายฝF”งทะเลได5รับการแก5ไขอยางยั่งยืน
3.10 ยุทธศาสตร9จังหวัดเพชรบุรี ป> 2557 – 2560 ได5กําหนดเปUาประสงค9ในการพัฒนาจังหวัด
และประเด็นยุทธศาสตร9เพื่อดําเนินการให5เป#นวิสัยทัศน9ของจังหวัด คือ ทําให5เพชรบุรีนาอยู โดยการทําให5
เพชรบุรีสวยสะอาด ปลอดภัย สังคมและชุมชนเข5มแข็งประชาชนได5รับบริการที่ดีจากรัฐ ทําให5เพชรบุรีนา
เที่ยว โดยการพัฒนาให5เป#นเมืองทองเที่ยว สถานที่ประชุมสัมมนาและกิจกรรมนันทนาการ เพิ่มรายได5จาก
ผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารปลอดภัย เพื่อการสงออกและบริโภคภายในประเทศ โดยการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมงและอาหารที่ปลอดภัย เพื่อการสงออกและบริโภคภายในประเทศและ
เพิ่มสัดสวนอุตสาหกรรมที่ไมเป#นภัยตอสิ่งแวดล5อมและเพิ่มมูลคาสินค5า SMEs และ OTOP โดยสงเสริม
อุตสาหกรรม SMEs และ OTOP
3.11 แผนยุ ทธศาสตร9 เพื่อยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย ราชภัฏสู คุณภาพเป# นเลิ ศ
ระยะ 10 ป> (พ.ศ. 2558-2567) ได5 กํา หนดวิ สั ย ทั ศ น9 “เน5 น การผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มี คุ ณภาพเป# น เลิ ศ โดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาชุมชนและท5องถิ่นให5มีความเข5มแข็งและยั่งยืน” เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏก5าวสูเข5าทศวรรษที่ 2 จากการที่ได5ยกฐานะเป#นมหาวิทยาลัย มาตั้งแตป>พ.ศ.2547
จึงเป#นวาระสําคัญที่จะต5องมีการปรับทิศทางและเปUาหมายใหม ให5มีจุดเน5น จุดเดน และการก5าวสูการจัด
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การศึกษาให5มีคุณภาพเป#นเลิศ ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท5องถิ่น การยกคุณภาพชีวิต การลด
ชองวางและความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการสร5างประชาชนในท5องถิ่น ให5มีความเข5มแข็งอยางยั่งยืน และ
มีขีดความสามารถในการแขงขันได5โดยเฉพาะพันธกิจที่ระบุไว5ในมาตรา 7ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ และที่ สํ า คั ญ คื อ นโยบายการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย ใหมของ สกอ . และกกอ. ที่ ต5 อ งการให5 กลุ ม
มหาวิทยาลัยใหม ได5มีการปรับทิศทาง เปUาหมาย ปรับทิศทาง บทบาทหน5าที่หรือพันธกิจและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร9เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สูคุณภาพเป#นเลิศ เพื่อให5บรรลุตามวิสัยทัศน9
เปUาหมาย พันธกิจ และวัตถุประสงค9ดังกลาว จึงได5กําหนดแผนยุทธศาสตร9 เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ในระยะ 10 ป> (พ.ศ. 2558-2567) ไว5 7 ด5าน ดังนี้
3.11.1 ยุทธศาสตร9ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให5มีคุณภาพได5มาตรฐาน
มีความคลองตัว ทันสมัย ยืดหยุน โปรงใส ด5วยหลักธรรมาภิบาล ให5ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู5 (knowledge-based economy) และสูการกํากับและดูแลตนเอง
3.11.2 ยุ ท ธศาสตร9 ที่ 2 ยกคุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให5 มี คุ ณ ภาพและได5
มาตรฐานสากล ทั้ ง ด5 า นความรู5 คู คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ก ษะทางปF ญ ญา การคิ ด การแก5 ปF ญ หาอยาง
สร5างสรรค9 การสื่อสาร การใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู5ตลอดชีวิต เพื่อให5มีขีดความสามารถ
(capability) และทักษะวิชาชีพ (professional skills) ในระดับสากล
3.11.3 ยุทธศาสตร9ที่ 3 ปฎิรูปการผลิตและพัฒนาครู เพื่ อการยกคุณภาพและพัฒนา
การศึกษาไทย ให5มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีขีดความสามารถในการแขงขันกับกลุมประชาคม
อาเซียนได5
3.11.4 ยุทธศาสตร9ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการและยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย
และพั ฒ นา เพื่ อ สร5 า งความรู5 แ ละนวั ต กรรม ที่ จ ะนํ า ไปสู การสร5 า งความเป# น ธรรม การแก5 ปF ญ หา
การมูลคาเพิ่ม การลดชองวางและความเหลื่อมล้ํา ให5แกชุมชน ท5องถิ่น และสังคมไทยได5อยางยั่งยืนและ
แขงขันได5
3.11.5 ยุทธศาสตร9ที่ 5เรงรัดและยกมาตรฐานการให5บริการทางวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยี และการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให5 ส นองตอบกั บ ความต5 องการของชุ มชน ท5 อ งถิ่ น และ
สังคมไทย และพัฒนาความรู5 ทักษะ อาชีพและความเป#นอยูแกชุมชนและท5องถิ่นให5เข5มแข็ง มีมาตรฐาน
ชีวิตที่ดี มีความพอเพียงและพัฒนาได5อยางยั่งยืน
3.11.6 ยุทธศาสตร9ที่ 6ยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย9และบุคลากร ให5มีคุณวุฒิ มี
ความรู5 ทักษะการสื่อสาร และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให5บริการทางวิชาการ
อยางมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ
3.11.7 ยุทธศาสตร9ที่ 7 สงเสริมและสนับ สนุนการสร5างความสัมพัน ธ9 เครือขาย และ
ความรวมมือ กับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ชุมชน ท5องถิ่น และผู5ประกอบ ในการจัดการเรียนรู5 การวิจัย การ
ให5บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได5อยางตอเนื่องและมั่นคง
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รวมทั้งได5มีการกําหนด (Positioning) เปUาหมาย ทิศทางและพันธกิจหลักในการผลิต
บัณฑิต การวิจัย และบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกําหนดให5มีจุดเน5นและอัตลักษณ9ที่
เดนชัดในกลุมวิชา 8 กลุม (Clusters/Subject areas) เพื่อการพัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของ
ชุมชนและท5องถิ่นอยางแท5จริง จึงได5กําหนดและเห็นชอบ ดังนี้
1) กลุมการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
2) กลุมวิทยาศาสตร9ประยุกต9และวิทยาศาสตร9สุขภาพ
3) กลุมอุตสาหกรรมบริการ
4) กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
5) ด5า นการบริ หารจั ดการ การเมือง การปกครองท5 องถิ่ น และสาธารณะตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6) กลุมอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
7) กลุมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสื่อสารการบันเทิง
8) กลุมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล5อมและพลังงาน
ปFจจัยตางๆ เหลานี้ล5วนสงผลกระทบตอสถาบันอุดมศึกษาอยางแนนอน ทั้งทางตรงและทางอ5อม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะต5องเรงเตรียมการณ9รับมือกับปFจจัยตางๆ เหลานี้ เพื่อประโยชน9ตอการปรับทิศทาง
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยต5องปรับปรุงและพัฒนาในด5านตางๆ เชน ด5านการจัด
การศึกษา ที่มุงเน5นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร5างชื่อเสียงและเอกลักษณ9 ให5เป#นที่รู5จักและเป#นที่สนใจ
ของนักเรียนและผู5ปกครอง การทบทวนหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล5องกับ
ความต5องการของตลาดแรงงาน และรองรับการศึกษา ในทศวรรษที่ 21 ในด5านวิชาการและวิจัยเน5นการใช5
ความแข็งแกรงในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเชี่ยวชาญและชํานาญ และจัดการทรัพย9สินทางปFญญาเพื่อสร5าง
มูลคาเพิ่มให5กับงานวิจัย ตลอดจนนําไปใช5ประโยชน9ในเชิงพาณิชย9และสาธารณะมากขึ้น อันสงผลตอการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขันของประเทศ ในด5านการบริหารจัดการภายในที่ต5องมุงเน5นคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให5มีภาวะผู5นําในด5านตางๆ โดยเฉพาะการเป#น
ผู5นําการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวและเตรียมพร5อมกับสถานการณ9ตางๆ ได5อยางทันการ และเพื่อความอยู
รอดของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน
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ผลการวิเคราะห SWOTและ TOWS
1. ผลการวิเคราะห SWOT
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ*อน (Weaknesses)

S1 มีการกําหนดทิศทางการเป#นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท5องถิน่ ที่
ชัดเจน
S2 ผู5ใช5บัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับสูง
S3 เป#นสถาบันผลิตครูทเี่ ป#นที่ยอมรับมายาวนาน
S4 มีเครือขายความรวมมือกับชุมชนทีเ่ ข5มแข็ง
S5 มีโครงการบริการวิชาการที่ให5บริการกับชุมชนจํานวนมาก
S6 หลักสูตรได5มาตรฐานตาม TQF
S7 นักศึกษาและอาจารย9มีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
S8 ดําเนินโครงการพระราชดําริอยางตอเนือ่ ง
S9 บัณฑิตมีความสู5งาน มีคุณธรรม จริยธรรม
S10 มีเครือขายศิษย9เกาทีเ่ ป#นครู อาจารย9และผู5บริหารสถานศึกษา
ระดับพื้นฐานจํานวนมาก
S11 นักศึกษาพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก
S12 ผานการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดี
S13 มีนกั วิจัยที่มีศกั ยภาพในการทํางานวิจยั ในระดับพื้นที่
S14 เป#นสมาชิกเครือขาย Uninet

W1บัณฑิตที่ได5งานทําตรงสาขาอยูในเกณฑ9คอนข5างต่ํา
W2 บัณฑิตมีความรูแ5 ละทักษะทางภาษาตางประเทศและการใช5เทคโนโลยี
คอนข5างต่ํา
W3ศิษย9เกาขาดความเข5มแข็งและมีสวนรวม
W4บุคลากรขาดทักษะภาษาอังกฤษ
W5พนักงานสายสนับสนุนไมเพียงพอ
W6ทุน กยศ. ด5านสังคมศาสตร9ไมเพียงพอขณะที่ด5านวิทยาศาสตร9มที ุน
เหลือ
W7นักศึกษาทีร่ ับเข5าศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยคอนข5างต่ํา
W8นักศึกษาสวนใหญขาดทักษะทางสังคม
W9นักวิจัยยังมีศักยภาพไมเพียงพอตอการทําโครงการวิจัยขนาดใหญทีม่ ี
ผลกระทบระดับประเทศ
W10นักวิจัยมีจํานวนน5อยทีม่ ีผลงานตีพิมพ9ที่มีคุณภาพเป#นที่ยอมรับ
W11สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย9ต่ํากวาเกณฑ9
อุดมศึกษา
W12นักศึกษาที่เรียนในสายวิชาชีพครูมีความรู5ทางวิชาการยังไมดีมาก
W13หลักสูตรไมสอดคล5องกับความต5องการของผู5ประกอบการภาคเอกชน
W14หลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร9จังหวัด/กลุมจังหวัดมีน5อย
W15อาจารย9ทมี่ ีศักยภาพสวนใหญสังกัดในสาขาวิชาที่มีนกั ศึกษาน5อย

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O1 แผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 กําหนดให5เป#นฐาน
การลงทุนภาคอุตสาหกรรมอาหารและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
O2 ความต5องการครูที่มีศกั ยภาพในการสอนภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน
O3 ความก5าวหน5าทางเทคโนโลยีและราคาที่ถกู ลงทําให5ทุกคนเข5าถึง
เทคโนโลยีมากขึน้
O4 ความต5องการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตมีจํานวนมาก
O5 ภาวะเศรษฐกิจที่ภาคบริการมีการจ5างงานสูงและมีบทบาทในการสร5าง
มูลคาเพิ่ม
O6 การรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
O7 ความต5องการบัณฑิตทีม่ ีความสามารถทางการสื่อสารด5านภาษาจากการ
รวมกลุมของประชาคมอาเซียน
O8 กลุมเปUาหมายมากขึ้นจาการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
O9 สังคมออนไลน9การสื่อสารไร5พรหมแดน
O10 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนทุนกู5ยืมเพือ่ การศึกษาเป#นโอกาสของ
ผู5ด5อยโอกาสมากขึน้
O11 นโยบายการสงเสริมการเรียนรู5ตลอดชีวิต
O12 จํานวนผู5สูงอายุคาดการณ9จะเพิ่มขึ้นร5อยละ 20 ในป> 2563
O13 เป#นแหลงที่มีศิลปวัฒนธรรมทีม่ ีชื่อเสียง
O14 จังหวัดเพชรบุรแี ละประจวบคีรขี ันธ9เป#นที่ตั้งของโครงการพระราชดําริ
จํานวนมาก

T1อัตราการแขงขันทางด5านการศึกษาที่มีแนวโน5มรุนแรงขึน้ จากการเปDด
อาเซียนใน ป> 2558
T2จํานวนเด็กในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษามีแนวโน5มลดลงตามลําดับ
T3คานิยมและภาพลักษณ9เชิงลบของสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
T4การจัดสรรงบประมาณตอหัวนักศึกษาต่าํ กวามหาวิทยาลัยกลุมเดิม
T5 การกําหนดให5ร5อยละของผู5สําเร็จการศึกษาต5องผานการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเฉพาะสาขาแหงชาติเทากับ 100%
T6วิกฤติความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรมเนือ่ งจากการรับรู5ขาวสาร
ผานเทคโนโลยีสมัยใหม
T7การเปDดเสรีทางการค5า สงผลให5มีแนวโน5มในการจัดตั้งวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยในและตางประเทศ

50

2. ผลการวิเคราะหตําแหน*งยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
โอกาส (Opportumities)
3
2.5
2.23
2
1.5
1
0.5

จุดออน (Weaknesses)

2.51

1.35
0

จุดแข็ง (Stengths)

2.75

ภัยคุกคาม (Threats)

แผนภูมิที่ 2.14 แสดงผลการวิเคราะห9ตําแหนงยุทธศาสตร9มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป> 2558
จากแผนภู มิที่ 2.14เมื่ อนํ า ผลการวิ เ คราะห9 ส ภาพแวดล5 อมของมหาวิ ทยาลั ย มากํ า หนด
ตํ า แหนงยุ ท ธศาสตร9 ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี พบวา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ตํ า แหนง
ยุทธศาสตร9อยูในพื้นที่ WT ซึ่งเป#นพื้นที่ที่เกิดจากการวิเคราะห9จุดออน (Weaknesses) ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.51 และภัยคุกคาม (Threats) คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะต5องใช5
ยุทธศาสตร9ฟ;“นฟู/ยุทธศาสตร9ปรับฐาน/ยุทธศาสตร9ปUองกันตัว โดยใช5ทรัพยากรที่มีอยูให5คุ5มคา โดยกําหนด
ยุทธศาสตร9ที่มุงเน5นปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ เพื่อลดจุดออนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก
หรือเปลี่ยนภัยคุกคามให5เป#นจุดออนในการพัฒนามหาวิทยาลัยให5เข5มแข็งและเป#นที่พึ่งของท5องถิ่นได5ตาม
วัตถุประสงค9การจัดตั้งมหาวิทยาลัย กลาวคือ “เป#นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท5องถิ่น” ที่ได5รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต5องกําหนดตําแหนงยุทธศาสตร9ให5ไปสูพื้นที่ SO ในป> 2562
ดังแผนภูมิที่ 2.15
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โอกาส (Opportumities)
3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ป. 2562

2.5
2.23
2
1.5
1
0.5

จุดออน (Weaknesses)

2.51

1.35
0

จุดแข็ง (Stengths)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ป. 2558
2.75

ภัยคุกคาม (Threats)

แผนภูมิที่ 2.15 แสดงตําแหนงยุทธศาสตร9มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป> 2562
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3. ผลการวิเคราะห TOWS
โอกาส (Opportunities)

TOWS Matrix2
แผนกลยุทธ ป. 2558 – 2562
(ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ 6 มีนาคม
2557)

จุดแข็ง (Strengths)

O1 แผนพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
กําหนดให5 เป#นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอาหารและ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
O2 ความต5องการครูที่มีศักยภาพในการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน
O3 ความก5าวหน5าทางเทคโนโลยีและราคาที่ถูกลงทําให5ทุกคน
เข5าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น
O4 ความต5องการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร9บัณฑิตมีจํานวนมาก
O5 ภาวะเศรษฐกิจที่ภาคบริการมีการจ5างงานสูงและมีบทบาทใน
การสร5างมูลคาเพิ่ม
O6 การรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
O7 ความต5องการบัณฑิตที่มีความสามารถทางการสื่อสารด5าน
ภาษาจาการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
O8 กลุมเปUาหมายมากขึ้นจาการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน
O9 สังคมออนไลน9การสื่อสารไร5พรหมแดน
O10 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนทุนกู5ยืมเพื่อการศึกษาเป#นโอกาสของ
ผู5ด5อยโอกาสมากขึ้น
O11 นโยบายการสงเสริมการเรียนรู5ตลอดชีวิต
O12 จํานวนผู5สงู อายุคาดการณ9จะเพิม่ ขึ้นร5อยละ 20 ในป> 2563
O13 เป#นแหลงที่มีศิลปวัฒนธรรมทีม่ ีชื่อเสียง
O14 จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ9เป#นที่ตั้งของโครงการ
พระราชดําริจํานวนมาก

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)

S1 มีการกําหนดทิศทางการเป#นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท5องถิ่น 1. พัฒนาระบบฐานข5อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ที่ชัดเจน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงสูสังคมดิจิทัล (Digital
S2 ผู5ใช5บัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับสูง
Economy) และ E-University (S1, S14, O3)
S3 เป#นสถาบันผลิตครูที่เป#นที่ยอมรับมายาวนาน
2. พัฒนาหลักสูตรให5เป#นหลักสูตรนานาชาติ (S6, O6,
S4 มีเครือขายความรวมมือกับชุมชนที่เข5มแข็ง
O7)
S5 มีโครงการบริการวิชาการที่ให5บริการกับชุมชนจํานวนมาก
3. ให5บริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคม ตอบสนอง
S6 หลักสูตรได5มาตรฐานตาม TQF
ความต5องการของท5องถิ่น เป#นศูนย9รวมความคิด
S7 นักศึกษาและอาจารย9มีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
(Think Tank) ให5แกสังคม (S1, S10, O13, O14)
S8 ดําเนินโครงการพระราชดําริอยางตอเนื่อง
4. สร5างคุณภาพชีวิตและความเป#นอยูของท5องถิ่นผาน
S9 บัณฑิตมีความสู5งาน มีคุณธรรม จริยธรรม
กระบวนการเรียนการสอนการวิจัย (S5, O1)
S10 มีเครือขายศิษย9เกาที่เป#นครู อาจารย9และผู5บริหารสถานศึกษาระดับ 5. ยกระดับภูมิปFญญาไทยเพื่อสร5างมูลคาเพิ่มและขีด
พื้นฐานจํานวนมาก
ความสามารถในการแขงขัน (S4, O1)
S11 นักศึกษาพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก
6. สร5างคลังปFญญาท5องถิ่น ที่มีองค9ความรู5วิทยาการ
S12 ผานการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดี
ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปFญญาของ
S13 มีนักวิจัยที่มีศักยภาพในการทํางานวิจัยในระดับพื้นที่
ท5องถิ่น (S4, O13)
S14 เป#นสมาชิกเครือขาย Uninet
7. สร5างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบตอท5องถิ่น
ชุมชนและประเทศ (S13, O1, O11)

อุปสรรค (Threats)
T1 อัตราการแขงขันทางด5านการศึกษาที่มีแนวโน5มรุนแรงขึ้น
จากการเปDดอาเซียนใน ป> 2558
T2 จํานวนเด็กในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษามีแนวโน5มลดลง
ตามลําดับ
T3 คานิยมและภาพลักษณ9เชิงลบของสังคมทีม่ ีตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
T4 การจัดสรรงบประมาณตอหัวนักศึกษาต่ํากวา
มหาวิทยาลัยกลุมเดิม
T5 การกําหนดให5รอ5 ยละของผูส5 ําเร็จการศึกษาต5องผานการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาแหงชาติเทากับ
100%
T6 วิกฤติความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรมเนือ่ งจาก
การรับรู5ขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหม
T7 การเปDดเสรีทางการค5า สงผลให5มีแนวโน5มในการจัดตั้ง
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในและตางประเทศ

กลยุทธเชิงปhองกัน (ST Strategy)
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช5กลยุทธ9สู
การปฏิบัติที่เป#นเลิศ (Advanced Execution
Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเป#นสวน
หนึ่งของการบริหารจัดการ (S1, T1)
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให5นาอยู มุงสูการเป#น Green
and Clean University (S12, T1)
3. สงเสริมการนํากลยุทธ9การตลาดอุดมศึกษาเพื่อสร5าง
รายได5และภาพลักษณ9ขององค9กร (S3, S10, T1,
T6)
4. สร5างชื่อเสียงให5ได5รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติด5านอาหารและการทองเที่ยว (S1, T6)
5. พัฒนาสมรรถนะอาจารย9ให5มีความแข็งแกรงทาง
วิชาการที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู5จาก
การปฏิบัติ (S6, S9, T1)

จุดอ*อน (Weaknesses)

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)

W1 บัณฑิตที่ได5งานทําตรงสาขาอยูในเกณฑ9คอนข5างต่ํา
W2 บัณฑิตมีความรู5และทักษะทางภาษาตางประเทศและการใช5เทคโนโลยี
คอนข5างต่ํา
W3 ศิษย9เกาขาดความเข5มแข็งและมีสวนรวม
W4 บุคลากรขาดทักษะภาษาอังกฤษ
W5 พนักงานสายสนับสนุนไมเพียงพอ
W6 ทุน กยศ. ด5านสังคมศาสตร9ไมเพียงพอขณะที่ด5านวิทยาศาสตร9มีทุนเหลือ
W7 นักศึกษาที่รับเข5าศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยคอนข5างต่ํา
W8 นักศึกษาสวนใหญขาดทักษะทางสังคม
W9 นักวิจัยยังมีศักยภาพไมเพียงพอตอการทําโครงการวิจัยขนาดใหญที่มี
ผลกระทบระดับประเทศ
W10 นักวิจัยมีจํานวนน5อยทีม่ ีผลงานตีพมิ พ9ทมี่ ีคุณภาพเป#นที่ยอมรับ
W11 สัดสวนคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย9ต่ํากวาเกณฑ9
อุดมศึกษา
W12 นักศึกษาที่เรียนในสายวิชาชีพครูมีความรู5ทางวิชาการยังไมดีมาก
W13 หลักสูตรไมสอดคล5องกับความต5องการของผู5ประกอบการภาคเอกชน
W14 หลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร9จังหวัด/กลุมจังหวัดมีน5อย
W15 อาจารย9ที่มีศักยภาพสวนใหญสังกัดในสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน5อย

1. เพิ่มขีดความสามารถด5านภาษาของบุคลากรและ
นักศึกษา (W1, W4, O6, O7, O8)
2. สร5างเครือขายความรวมมือที่หลากหลายและใช5
ประโยชน9จากเครือขายในการเพิ่มจํานวนอาจารย9และ
นักศึกษาชาวตางประเทศ (W4, W8, O8)
3. เพิ่มศักยภาพการวิจัยด5านอาหารและการทองเที่ยว
และบูรณาการกับการเรียนการสอน (W8, O1)
4. เพิ่มหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
(W13, W14, O1)
5. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน5นเรียนรู5จาก
การปฏิบัติ (Action Learning) (W7, O11)
6. สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร5างสรรค9
ที่สามารถนําไปใช5ประโยชน9ตามพันธกิจเพื่อสร5างความ
เข5มแข็งของท5องถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถ
ตีพิมพ9เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติที่มี
ผลกระทบสูง (W10, O1)

1. เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด5วยกระบวนการ
จัดการความรู5 (W5, T1)
2. ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาให5อยูใน
ระบบจนสําเร็จการศึกษา (W7, T2)
3. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหมให5ได5รับ
การยอมรับการรับรองมาตรฐาน TQF (W13,
W14, T1, T6)
4. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให5ถึงพร5อมด5วยวิชาการ
วิชาชีพ และอัตลักษณ9 รวมทั้งคุณธรรมสามารถ
ดํารงตนและชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได5 (W6, W8,
T3, T4)
5. พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย (W9, T1)

ผลจากการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ9มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป> (พ.ศ. 2558-2562) เมื่อวันที่ 5-6
มีนาคม 2557 ณ ห5องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 1

2
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ปรัชญา ปณิธาน คติพจน
ปรัชญา
ปณิธาน
คติพจน9

: คุณธรรมนําความรู5 มุงสูสากล1
: พลังปFญญาของท5องถิ่น2
: นฺตถิป—ฺญา สมาอาภา “แสงสวางใดเสมอด5วยปFญญาไมมี”

วิสัยทัศน
“ภายในป> 2562 จะเป#นมหาวิทยาลัยชั้นนํา3 ที่มีความโดดเดนด5านอาหารและการทองเที่ยว”
เปUาหมาย : จะเป#น 1 ใน 5 ของประเทศด5านอาหารและการทองเที่ยว

พันธกิจ
1. สร5างเอกลักษณ9ด5านอาหารและการทองเที่ยวให5ได5รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลิต บัณฑิ ตที่มีคุณภาพพร5อมทํ างาน สร5างอัต ลักษณ9ให5 เป# นที่ย อมรั บของผู5 ใช5บั ณฑิต และ
สังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม
3. วิจัยและพัฒนาองค9ความรู5ที่จําเป#นและประโยชน9ในการพัฒนาท5องถิ่น ชุมชนและประเทศ
โดยให5ความสําคัญกับการวิจัยเพื่อแก5ปFญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ9ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถ
นําไปใช5ประโยชน9ได5อยางแท5จริง
4. ให5บริการวิชาการ ถายทอดองค9ความรู5 และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต5องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน
และสังคม
6. เสริมสร5างความรู5ความเข5าใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท5องถิ่น
และของชาติ เพื่อให5เกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษ9และเผยแพรสูสากล
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อ สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร9 เ ป# น กลไกดํ า เนิ น การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1

คุณธรรมนําความรู5 หมายถึง บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะต5องมีอุปนิสัยที่ดีงาม (ซื่อสัตย9 มีวินัย) มากอนความรู5ความสามารถ (ใฝnเรียนรู5)
พลังปFญญาของท5องถิ่น หมายถึง การศึกษา ค5นคว5า วิจัย รวบรวม สังเคราะห9 วิเคราะห9 เผยแพรองค9ความรู5 และภูมิปFญญาไทยและสากล
เพื่อพัฒนาความเข5มแข็งของท5องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3
มหาวิทยาลัยชั้นนํา หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพเป#นที่ยอมรับของสังคม มีความพร5อมของคณาจารย9ทั้งด5านคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ครบครันสนับสนุนการเรียนรู5ที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศและตางประเทศ
2
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ค*านิยม วัฒนธรรมองคกร
P
B
R
U

:
:
:
:

ทํางานเชิงรุก1 (Proactive)
สร5างประโยชน9สุขที่เป#นธรรม2 (Benefit)
สํานึกนําความรับผิดชอบ3 (Responsibility)
กอปรกิจเป#นหนึ่งเดียว4 (Unity)

อัตลักษณ เอกลักษณ
อัตลักษณ9 :
เอกลักษณ9 :

“ซื่อสัตย9 มีวินัย ใฝnเรียนรู55”
“มหาวิทยาลัยที่ได5รับการยอมรับด5านอาหารและการทองเที่ยว6”

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค7
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต5องมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค9 ดังตอไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรอบรู5และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
3. คิดเป#นทําเป#น
4. มีความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1

“ทํางานเชิงรุก” หมายถึง การแก5ปFญหาที่เกิดขึ้นได5อยางรวดเร็วหรือปUองกันปFญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได5ลวงหน5าการเล็งเห็นโอกาสทีจ่ ะเกิดขึ้นใน
อนาคต แล5วเตรียมการตางๆ ไว5ลวงหน5า เพื่อให5สามารถใช5ประโยชน9จากโอกาสดังกลาวได5ในทันทีที่เกิดขึน้
2
“สรางประโยชนสุขที่เป%นธรรม”หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปUาหมายเพื่อให5เกิดความผาสุกและความเป#นอยูที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม โดยการถือวานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป#นศูนย9กลางในการได5รับบริการจาก
มหาวิทยาลัย
3
“สํานึกนําความรับผิดชอบ” หมายถึง ความทุมเท รับผิดชอบ มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานให5ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความคุ5มคาในการ
ใช5ทรัพยากรและเป#นประโยชน9ตอผู5รับบริการและองค9กร
4
“กอปรกิจเป%นหนึ่งเดียว” หมายถึง ความเข5าใจในบทบาท และหน5าที่ของตนเองในฐานะที่เป#นสมาชิกหนึ่งขององค9กร รวมทั้งการมีสวนรวม
ในการทํางาน การแก5ไขปFญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ9และความคิดเห็นตาง ๆ กับสมาชิกในองค9กร
5
“ซื่อสัตย” หมายถึง รับฟFงและไมนําข5อมูลของผู5อื่นมาเปDดเผยดูแลและรักษาทรัพย9สินและผลประโยชน9ขององค9กรอยูเสมอ ประพฤติตนตามระเบียบหรือ
กฎขององค9กรอยูเสมอ ให5ข5อมูลที่ถูกต5อง ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานการณ9 และปลูกจิตสํานึกเพื่อนรวมงานให5มีจรรยาบรรณและ
คุณธรรมในการทํางานและในวิชาชีพ
“มีวินัย” หมายถึง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป#นผู5นําและผู5ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และเคารพตอกฎระเบียบของสังคมทั้งตอหน5า
และลับหลัง
“ใฝMเรียนรู”หมายถึง มีความกล5า ความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจ มีความเพียรพยายาม มุงมั่น ทําให5ดีกวาเดิมอยูเสมอ มีการแสวงหาแนวทางใหม ๆ มี
ความใฝnฝFนและจินตนาการ และหมั่นหาความรู5ด5านตาง ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ
6
“มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการท*องเที่ยว” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป#นเลิศในการผลิตบัณฑิตและวิจัยสร5างองค9ความรู5ใน
ด5านอาหารและการทองเที่ยวที่ได5รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
7
“คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค”1) มีคุณธรรม จริยธรรมหมายถึงมีความซื่อสัตย9 สุจริต มีวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียง และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) มีความรอบรูและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หมายถึง มีความรอบรู5ในศาสตร9ที่ศึกษา มีความรอบรู5ในศาสตร9ที่เกี่ยวข5อง และมี
ความสามารถในการประยุกต9ความรู5สูการใช5ประโยชน9 3) คิดเป%นทําเป%นหมายถึงมีทักษะในการคิดเชิงระบบ มีทักษะในการตัดสินใจแก5ปFญหา และมี
ความคิดริเริ่มสร5างสรรค9 4)มีความรับผิดชอบหมายถึง มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอตนเอง มีความรับผิดชอบตอองค9กร และมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดล5อม และ 5) มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมหมายถึงมีทักษะในกาสื่อสารที่ดี มีทักษะในการใช5ภาษา
และมีทักษะในการใช5เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นชี้นําสังคม
1. ประเด็นชี้นําภายนอกสถาบัน
ประเด็นภายนอกสถาบัน
1. การน5อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การเสริมสร5างสุขภาพแกชุมชน
3. การสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ให5 ชุ ม ชนและความคิ ด สร5 า งสรรค9 ใ น
งานชางเมืองเพชรบุรี
4. สุขภาพ

มหา
วิทยาลัย คศ.1 วก.2

3

ทษ. ทส.4 ทอ.5 วท.6 มส.7 พบ.8

-

หน*วยงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. ประเด็นชี้นําภายในสถาบัน
ประเด็นภายนอกสถาบัน
1. ความคิดสร5างสรรค9
2. การเสริ ม สร5 า งสุ ข ภาพของบุ ค ลากร
และนักศึกษาครู
3. สงเสริ ม และสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
4. การสร5 า งเสริ ม สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
นักศึกษา และบุคลากร
5. ยาเสพติด
6. ความสะอาด
7. ความพร5 อ มรั บ การเป# น สมาชิ ก สั ง คม
อาเซียน

มหา
วิทยาลัย คศ.1 วก.2

-

-

3

ทษ. ทส.4 ทอ.5 วท.6 มส.7 พบ.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

คศ. หมายถึง คณะครุศาสตร9
วก. หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ
3
ทษ. หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4
ทส. หมายถึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
ทอ. หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6
วท. หมายถึง คณะวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี
7
มส. หมายถึง คณะมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9
8
พบ. หมายถึง คณะพยาบาลศาสตร9
2
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หน*วยงาน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บทที่ 3
ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยพ.ศ. 2558 - 2562
เป!าประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ก(าวสู*ความเป+นเลิศด(านอาหารและการท*องเที่ยว1
มุงสรางองคความรูและนวัตกรรมดานอาหารและการทองเที่ยวเปนฐานการในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหไดรับการยอมรับและพรอมทํางานในระดับสากลและเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจากการเกษตรในพื้นที่
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร(อมทํางาน”2
เป.ดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูทั้งใน
และนอกหองเรี ยน ใหนักศึกษามีโอกาสเพิ่มพู นประสบการณ และพัฒนาการเรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคั ญ
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง และปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค และสอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ “ซื่อสัตย มีวินัย ใฝ9รู”
3. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่3
มุงเนนสรางผลงานวิจัย งานสรางสรรคและจัดการความรูที่มีผลกระทบสูงในการแกไขป;ญหา
และพัฒนาเชิงพื้นที่ตอบโจทยและสนองตอบความตองการของสังคมและชุมชน โดยสรางเครือขายรวมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการวิจัย งานสรางสรรค และพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและชุมชน
4. ก(าวสู*การเป+นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต*อสังคม4
มุงสรางความเขมแข็งมั่นคงใหชุมชนทองถิ่น ผานกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย บริการ
วิชาการ การสืบสานโครงการพระราชดําริ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอบสนองความตองการของ
สังคมและชุมชนเปนที่พึ่งดานการเรียนรูและเปนคลังป;ญญาของทองถิ่น
5. พัฒนาเพื่อก(าวเข(าสู*ความเป+นสากล5
พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากลในทุกมิติและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
6. พัฒนาคุณภาพการบริหารสู*การเป+นองคกรประสิทธิภาพสูง6
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีขีดสมรรถนะสูง โดย
นําหลักธรรมาภิบาล และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) มาเปนเครื่องมือในการบริหาร
1
2
3
4
5
6

ก(าวสู*ความเป+นเลิศด(านอาหารและการท*องเที่ยว คือ สรางองคความรูและนวัตกรรมดานอาหารและการทองเที่ยวไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติเปนที่พึ่งของผูประกอบอาชีพ
ดานอาหารและการทองเที่ยว
บัณฑิตที่มีคุณภาพ“พร(อมทํางาน” (Ready to Work) คือ บัณฑิตที่มีความรูรอบตัวและความรูปฏิบัติ มีทักษะภาษาอังกฤษ มีความกลาแสดงความคิดเห็นและมีความคิดสรางสรรค
มีจิตอาสา มีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะการปฏิสัมพันธมีความรูในดานเทคโนโลยีและดํารงชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
วิจัยเชิงพื้น ที่ (Area-Based Collaboration Research) หมายถึง งานวิจัย งานสรางสรรค ที่มุงตอบสนองการแกไขป;ญหา กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม สังคมและการเมือง) ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดอยางสมดุลบนฐานของการใชขอมูลและความรู รวมกับเครือขายสังคม
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต*อสังคม (University Social Responsibility : USR)หมายถึงการมีสวนรวมหรือมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ความเป+นสากล (Internationalization)เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดรับจัดอันดับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
คือ ดานอาหารและการทองเที่ยว
องคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization : HPO) หมายถึง องคกรที่มีการตั้งเปkาหมายที่ทาทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเปkา หมายนั้น (Setting
ambitious targets and achieving them) การมีคานิยมรวมกันของบุคลากรทั่วทั้งองคกร (Shared values) การมุงเนนที่ยุทธศาสตรและการทําใหทั่วทั้งองคกรดําเนินการงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน (Strategic focus and alignment) การแปลงยุทธศาสตรไปสูสิ่งที่สามารถเขาใจและปฏิบัติได (Translating strategy into operational terms) และเปนองคการที่มี
ความยืดหยุน (Business agility)โดยมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรหรือสํานักบริหารยุทธศาสตรเปนกลไกในการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรที่กําหนดการเปลี่ยนแปลง
1. งานประจําปกติ
1.1 งานจัดการเรียนการสอนด(านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.1.1 วัตถุประสงค : เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.1.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
รอยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
855 855 855 855 855
2,481 2,818 2,868 2,868 2,868
303 365 518 805 855
95

95

95

95

95

1.1.3 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2 งานจัดการเรียนการสอนด(านสังคมศาสตร
1.2.1 วัตถุประสงค : เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นและประเทศ
1.2.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
2,745 2,745 2,745 2,745 2,745
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
10,090 10,257 10,114 10,273 10,273
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
1,499 2,052 2,304 2,808 2,745
รอยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตาม 80
80
80
80
80
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด

1)
2)
3)
4)

1.2.3 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
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1.3 งานจัดการเรียนการสอนด(านวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.3.1 วัตถุประสงค : เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร สุ ข ภ า พ ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
180 180 180 180 180
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
651 629 529 529 529
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
49 101 92 260 160
รอยละของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจบการศึ ก ษาตาม 80
80
80
80
80
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด

1)
2)
3)
4)

1.3.3 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
1.4 งานส*งเสริมการวิจัยและพัฒนา
1.4.1 วัตถุประสงค : เพื่ อผลิ ต ผลงานวิ จั ย และองคความรู ที่ มีคุ ณภาพและนํ าไปใช
ประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น
1.4.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
จํานวนโครงการวิจัย
20
20
20
20
20
รอยละโครงการวิจั ย ที่ แลวเสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ 75
75
75
75
75
กําหนด
ตัวชี้วัด

1)
2)

1.4.3 กิจกรรม : งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
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1.5 งานบริการวิชาการแก*สังคม
1.5.1 วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการและใหบริการแกชุมชนและสังคม ให
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยี
สูชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดําริ
1.5.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการ
ใหบริการ
รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนด

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
35
40
40
40
40
80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

1.5.3 กิจกรรม : เผยแพรความรูและบริการวิชาการ
1.6 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.6.1 วัตถุประสงค : เพื่อดํารง รักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป;ญญาทองถิ่น
1.6.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
รอยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
20
25
30
35
40
1,275 1,500 1,500 1,500 1,500
90
90
90
90
90
90

1.6.3 กิจกรรม : สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

60

90

90

90

90

1.7 เตรียมความพร(อมสู*ประชาคมอาเซียน
1.7.1 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาและมาตรฐานวิชาชีพใหแกนักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
1.7.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)

รอยละของผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา มี
ศักยภาพ และความพรอมรองรับดานการทองเที่ยว
จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
60
65
70
75
80
200

250

300

350

400

1.7.3 กิจกรรม : การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
1.8 งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.8.1 วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาครูประจําการใหมีความรู ทักษะและประสบการณใน
การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ หลากหลาย ในกลุ มสาระ
การเรียนรูหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.8.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)

จํานวนโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาใน
การพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนา

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
2
3
4
5
6
150

200

250

300

350

1.8.3 กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาครูประจําการใหมีความรู ทักษะและประสบการณ
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2. งานใหม*ที่เป+นเรือธง (ยุทธศาสตรการพัฒนา)
2.1 ยุทธศาสตรที่ 1
สร(างความโดดเด*นด(านอาหารและการท*องเที่ยว
2.1.1 เป!าประสงค ก(าวสู*ความเป+นเลิศด(านอาหารและการท*องเที่ยว
มุงสรางองคความรู และนวัตกรรมดานอาหารและการทองเที่ย ว
เปนฐานการในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภาพ
บัณฑิตใหไดรับการยอมรับ พรอมทํางานในระดับสากลและเพิ่ม
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจากการเกษตรในพื้นที่
2.1.2 ตัวชี้วัดและเป!าหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)
5)

จํานวนหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น
รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและการทองเที่ยวที่มีงานทํา
ภายใน 1 ปw
ผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรมดานอาหารและการ
ทองเที่ยวตออาจารยประจํากลุมสาขาวิชาอาหารและการ
ทองเที่ยว
ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาดานอาหารและการ
ทองเที่ยว

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
2
2
2
2
2
10

10

10

10

10

90

95

94

96

98

1:1

1:1

1:1

1:1

1.5:1

1/10

1/8

1/7

1/6

1/5

2.1.3 กลยุทธ
กลยุทธ 1) เพิ่มศักยภาพการวิจัยดานอาหารและการทองเที่ยวและบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
กลยุทธ 2) เพิ่มหลักสูตรในกลุมสาขาวิชาอาหารและการทองเที่ยว
กลยุทธ 3) ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาใหอยูในระบบจนสําเร็จ
การศึกษา
กลยุทธ 4) สรางชื่อเสียงใหไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานอาหาร
และการทองเที่ยว
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2.2 ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2.2.1 เป!าประสงค ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร(อมทํางาน”
เป.ดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่
สงเสริมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน ใหนักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูน
ประสบการณ และพัฒนาการเรี ยนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคั ญ ตลอดจน
พั ฒนาบุ คลากรใหมี ขี ดสมรรถนะสู ง และปรั บปรุ งกระบวนการจั ด
การศึ กษาใหสามารถผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพ ตามคุ ณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค และสอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ “ซื่อสัตยมีวินัย
ใฝ9รู”
2.2.2 ตัวชี้วัดและเป!าหมายการดําเนินงาน
เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
100 100 100 100 100
80
85
90
95
100

ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานTQF
รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูจากการปฏิบตั ิงานจริงมีการจัดการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัตจิ ริง
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
≥15,000 ≥16,000 ≥17,000 ≥18,000 ≥19,000
เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
รอยละของบัณฑิตทีผ่ านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือ
65
70
75
80
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปwแรก
จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติ
5
6
9
12
15
คุณยกยองในดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือ
นานาชาติ
รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
60
65
70
75
80
ในการเรียนรูออกแบบ สรางสรรคงาน นําเสนอ เผยแพร
แลกเปลีย่ นผลงาน
2.2.3 กลยุทธ
กลยุทธ 1) ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหมใหไดรับการยอมรับการรับรอง
มาตรฐาน TQF
กลยุทธ 2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action
Learning)
กลยุทธ 3) พัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความแข็งแกรงทางวิชาการที่สอดรับกับ
กระบวนการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
กลยุทธ 4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหถึงพรอมดวยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ รวมทั้ง
คุณธรรมสามารถดํารงตนและชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได
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2.3 ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร(างสรรค
2.3.1 เป!าประสงค ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
มุงเนนสรางผลงานวิจัย งานสรางสรรคและจัดการความรูที่มีผลกะ
ทบสู ง ในการแกไขป; ญ หาและพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ต อบโจทยและ
สนองตอบความตองการของทองถิ่ น ชุ ม ชน และประเทศชาติ
โดยสรางเครือขายรวมกั บ ภาครั ฐและภาคเอกชนตลอดจนผลิ ต
นักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการวิจัย งานสรางสรรค และพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและชุมชน
2.3.2 ตัวชี้วัดและเป!าหมายการดําเนินงาน
เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนในการ
5
7
9
11
13
พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพมิ พเผยแพร ใน
20
22
24
26
28
ระดับชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนาทักษะการ 40
45
50
55
60
ทําวิจัย
รอยละของบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
20
22
24
26
28
Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ ชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ)
55
60
70
75
ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
2
3
4
5
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ตัวชี้วัด

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.3.3 กลยุทธ
กลยุทธ 1) สรางระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบตอทองถิ่น ชุมชนและประเทศ
กลยุทธ 2) พัฒนาระบบบมเพาะนักวิจัย
กลยุทธ 3) สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สามารถ
นําไปใชประโยชนตามพันธกิจเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ที่มีผลกระทบสูง
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2.4 ยุทธศาสตรที่ 4

เร* งรั ด และยกระดั บ การให( บริ ก ารวิ ช าการที่ ต อบสนองความ
ต(องการของท(องถิ่น
2.4.1 เป!าประสงค ก(าวสู*การเป+นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต*อสังคม
มุ งสรางความเขมแข็ งมั่ น คงใหชุ มชนทองถิ่ น ผานกระบวนการ
เรี ย นการสอน การวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ การสื บ สานโครงการ
พระราชดํ าริ และการทํานุ บํารุงศิล ปวัฒนธรรมตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่ น ชุ มชน และประเทศชาติ เ ปนที่ พึ่งดานการ
เรียนรูและเปนคลังป;ญญาของทองถิ่น
2.4.2 ตัวชี้วัดและเป!าหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

1)
2)
3)
4)

รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม/
ชุมชน/อุตสาหกรรมตอนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการดาน
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตอโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการทั้งหมด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน และสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
รอยละเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
5
7
9
11
13
50

55

60

65

70

7

7

14

14

21

25

30

35

40

45

2.4.3 กลยุทธ
กลยุทธ 1) ใหบริการวิชาการที่รับผิดชอบตอสังคม ตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น เปนศูนยรวมความคิด (Think Tank) ใหแกสังคม
กลยุทธ 2) สรางคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของทองถิ่นผานกระบวนการเรียน
การสอนการวิจัย
กลยุทธ 3) ยกระดับภูมิป;ญญาไทยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขีดความสามารถในการ
แขงขัน
กลยุทธ 4) สรางคลังป;ญญาทองถิ่น ที่มีองคความรูวิทยาการผสมผสานกับ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป;ญญาของทองถิ่น
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2.5 ยุทธศาสตรที่ 5
สร(างความเป+นสากล
2.5.1 เป!าประสงค พัฒนาเพื่อก(าวเข(าสู*ความเป+นสากล
พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนสากลในทุกมิติและเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
2.5.2 ตัวชี้วัดและเป!าหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)

จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
รอยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR)
รอยละของอาจารยที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
รอยละของนักศึกษาตางชาติตอนักศึกษาทั้งหมด

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
1
2
2
2
3
A2
A2
A3
A3
A4
50
1

60
1.5

70
2

80
2.5

90
3

2.5.3 กลยุทธ
กลยุทธ 1) พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรนานาชาติ
กลยุทธ 2) เพิม่ ขีดความสามารถดานภาษาของบุคลากรและนักศึกษา
กลยุทธ 3) สรางเครือขายความรวมมือที่หลากหลายและใชประโยชนจากเครือขาย
ในการเพิ่มจํานวนอาจารยและนักศึกษาชาวตางประเทศ
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2.6 ยุทธศาสตรที่ 6
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู*องคกรเรียนรู(ที่มีประสิทธิภาพสูง
2.6.1 เป!าประสงค องคกรแห*งการเรียนรู(ที่มีประสิทธิภาพสูง
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติใหเปนองคกรแหงการ
เรี ย นรู ที่ มีขีดสมรรถนะสู ง โดยนํ า หลักธรรมาภิ บ าล และเกณฑ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การดํ า เนิ น การที่ เ ปนเลิ ศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx)มาประยุกตใช
เปนเครื่องมือในการบริหาร
2.6.2 ตัวชี้วัดและเป!าหมายการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1)
2)
3)
4)
5)

รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรู(KM) ของทุก
หนวยงาน
จํานวนหนวยงานนํารองที่นําเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี อการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
80
85
85
85
85
1

2

4

6

8

4

4

4

4

4

≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
≤50 ≤40

2.6.3 กลยุทธ
กลยุทธ 1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกลยุทธสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Advanced
Execution Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ
กลยุทธ 2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรดวยกระบวนการจัดการความรู
กลยุทธ 3) พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยี
สารสนเทศมุงสูสังคมดิจิทัล (Digital Economy) และE-University
กลยุทธ 4) พัฒนามหาวิทยาลัยใหนาอยู มุงสูการเปน Green and Clean
University
กลยุทธ 5) สงเสริมการนํากลยุทธการตลาดอุดมศึกษาเพื่อสรางรายไดและ
ภาพลักษณขององคกร
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3. แผนงานฉุกเฉิน
3.1 แผนงานป!องกันและควบคุมอัคคีภัย
3.1.1 วัตถุประสงค :
1) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและปkองกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจากเหตุอัคคีภัย
2) เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยแกบุคลากรและผูมาใชบริการ
3) เพื่อลดอัตราความเสี่ยงตอการเกิดเหตุอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย
3.1.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการปkองกันและควบคุมอัคคีภัย
ระดับ 1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสุมตรวจอาคาร
ระดับ 2 มีการจัดทําโครงการฝƒกอบรมดานการปkองกันอัคคีภัย
ระดับ 3 มีการเผยแพรและประชาสัมพันธดานการปkองกันอัคคีภัย
ระดับ 4 มีแผนผังการดําเนินงานขณะเกิดเหตุ
ระดับ 5 มีแผนผังจัดการหลังเกิดเหตุ

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
3ขอ 4ขอ 5ขอ 5ขอ
5ขอ

3.2 แผนงานป!องกันความเสียหายด(านระบบเครือข*ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
3.2.1 วัตถุประสงค :
1) เพื่อปkองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ทั้งดาน Hardware
สถานที่ปฏิบัติงาน ดาน Software และดานฐานขอมูลยุทธศาสตร (Strategic Common Data Set)
2) เพื่อใหเจาหนาที่สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของมีขั้นตอนและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุมผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศ
3.2.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการปkองกันความเสียหายดานระบบ
เครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ 1 มีการกําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ
ระดับ 2 มีการจัดทําแผนผังการติดตอฉุกเฉิน
ระดับ 3 มีการสํารองขอมูลทั้งในรูปแบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส
และจัดเก็บในที่ปลอดภัย
ระดับ 4 มีการปkองกันและแกไขป;ญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟkาขัดของ
ระดับ 5 มีการจัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน
ระดับ 6 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนรองรับ
ระดับ 7 มีการจัดอบรมและใหความรูแกบุคลากรที่เกีย่ วของ
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เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
6ขอ 7ขอ 7ขอ 7ขอ 7ขอ

3.3 แผนงานป!องกันปLญหาน้ําท*วม
3.3.1 วัตถุประสงค :
1) เพื่ อ เตรี ย มการพรอมที่ จ ะรั บ สถานการณน้ํ า ทวม ทั้ ง ในดานวั ส ดุ อุ ป กรณ
เครื่องมือเครื่องใชบุคลากรและยานพาหนะ
2) เพื่อปฏิบัติการแกไขป;ญหาผลกระทบจากภัยน้ําทวมไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที
3) เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกับบุคลากรไดรับทราบและพรอมที่จะรับมือกับ
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดทันที
4) เพื่อใหสามารถบูรณะ ฟ†‡นฟู ตัวอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ที่เสียหายใหกลับ
สูสภาพปกติ
3.3.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการปkองกันป;ญหาน้ําทวม
ระดับ1 มีแนวทางการปkองกันและลดผลกระทบ
ระดับ 2 มีการเตรียมความพรอมการแกไขป;ญหา(อบรม กําหนด
มาตรการ เตรียมเครื่องมือ)
ระดับ 3 มีแนวทางการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ระดับ 4 มีแนวทางการจัดการหลังเกิดภัย

เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
4ขอ 4ขอ 4ขอ 4ขอ 4ขอ

3.4 แผนงานป!องกันระบบไฟฟ!าขัดข(อง
3.4.1 วัตถุประสงค :
1) เพื่อใหมีขอมูลเพื่อจัดการทําแผนเชิงปkองกันและแผนแกไขเหตุ
2) เพื่อใหมีการแกไขใหไฟฟkาคืนระบบดวยเวลาที่รวดเร็ว
3) เพื่อใหมีแผนเชิงรุกที่สามารถลดป;ญหาไฟฟkาดับไดอยางเปนรูปธรรม
4) เพื่อใหลดคาใชจายการซอมแซม และความเสียหายจากผูใชไฟฟkา
3.4.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการปkองกันระบบไฟฟkาขัดของ
ระดับ 1 มีแผนปkองกันดานกายภาพที่มีป;จจัยสําคัญไมใหไฟฟkา
ขัดของ
ระดับ 2 มีแผนเชิงรุกในการบํารุงรักษาระบบฟkา
ระดับ 3 มีแนวทางการประสานงานเมื่อเกิดเหตุไฟฟkาขัดของ
ระดับ 4 มีการดําเนินการแกไขป;ญหาเมื่อเกิดเหตุตามลําดับ
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เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ

3.5 แผนงานแก(ไขปLญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
3.5.1 วัตถุประสงค :
1) เพื่อแกป;ญหาการดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปkาประสงคเชิงยุทธศาสตรไดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหการดําเนินงานสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง
3.5.2 เป!าหมายและตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการแกไขป;ญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ระดับ 1 มีคณะกรรมการหรือสํานักงานบริหารยุทธศาสตรเปน
กลไกในการขับเคลื่อน
ระดับ2 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับป;ญหาอยางเหมาะสม
ระดับ 3 มีการดําเนินงานตามแผนและโครงการที่ไดรับอนุญาต
ระดับ 4 มีการควบคุมติดตามและประเมินผลแผนและโครงการ
ระดับ 5 มีการทบทวนความสําเร็จและผลกระทบตอยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของและปรับปรุง
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เป!าหมายในช*วงป? 2558-2562
2558 2559 2560 2561 2562
5ขอ 5ขอ 5ขอ 5ขอ 5ขอ

แผนที่ยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป? (พ.ศ. 2558-2562)

วิสัยทัศน 2562 : ภายในปw 2562 จะเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําลําดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ดานอาหารและการทองเทีย่ ว
เป!าประสงค

ประสิทธิผล

คุณภาพการ
ให(บริการ

ประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องคกร

เปkาประสงคที่ 1
กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและ
การทองเที่ยว

ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ

เปkาประสงคที่ 2
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
“พรอมทํางาน”

บัณฑิตมีความพรอมดานวิชาการ
วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดํารงตน
และชวยเหลือเกื้อกูลสังคม

มีระบบการรับนักศึกษาเขา
ที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนจัดการเรียนการสอนมุงเนน
การเรียนรูจากการปฏิบตั ิ
(Action Learning)

มีหลักสูตรในกลุมสาขาดานอาหารและ
การทองเที่ยวที่หลากหลาย

คุณภาพหลักสูตรไดรับ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน TQF

อาจารยในกลุมสาขาวิชาดานอาหารและ
การทองเที่ยวมีผลงานวิจัย และบูรณการ
กับการเรียนการสอน

อาจารยมีความแข็งแกรงทางวิชาการ
ที่สอดรับกับกระบวนการจัดการเรียนรู
จากการปฏิบตั ิ

เปkาประสงคที่ 3
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่มี
ผลกระทบสูง และนําไปใชประโยชนใน
การสรางความเขมแข็งของทองถิ่น
สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ

เปkาประสงคที่ 4
กาวสูการเปนมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบตอสังคม

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ของทองถิ่น

เปkาประสงคที่ 5
พัฒนาเพื่อกาวเขาสูความเปนสากล

เปkาประสงคที่ 6
องคกรแหงการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูง

บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถ
ทางภาษา

ภูมิป;ญญาไทยมีมลู คาเพิ่มและสามารถ
ในการแขงขันในระดับนานาชาติ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
โดยนํากลยุทธสูการปฏิบตั ิที่เปนเลิศ
(Advance Execution Premium)
มาเปนเครื่องมือ

ระบบบริหารงานวิจัยใหไดมาตรฐาน

ระบบการบมเพาะนักวิจัยรุนใหมที่มี
ประสิทธิภาพ
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บริการวิชาการทีร่ ับผิดชอบและ
ตอบสนองความตองการของสังคม
เปนศูนยรวมความคิด (Think Tank)
ใหแกสังคม

เปนคลังป;ญญาทองถิ่น ที่มีองคความรู
วิทยาการผสมผสานกับภูมิปญ
; ญา
ของทองถิ่น

มีหลักสูตรนานาชาติที่หลากหลาย

เครือขายความรวมมือมีความที่
หลากหลายและใชประโยชนจาก
เครือขายในการเพิ่มจํานวนอาจารย
และนักศึกษาชาวตางประเทศ

บุคลากรมีความรู ความสามารถ
และทักษะการปฏิบัตดิ วยกระบวนการ
จัดการความรู

มีระบบฐานขอมูลพื้นฐานและระบบ ICT
ที่มีความพรอมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยนาอยู
มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของผูเรียน/ผูสงมอบ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ป? (พ.ศ. 2558-2562)
อัตลักษณ (บัณฑิต)

“ซื่อสัตย มีวินัย ใฝRเรียนรู(”

เอกลักษณ (มหาวิทยาลัย)
“มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับดานอาหารและการทองเที่ยว”
P = ทํางานเชิงรุก (Proactive)
B = สร(างประโยชนสุขทีเ่ ป+นธรรม(Benefit)
R = สํานึกนําความรับผิดชอบ (Responsibility)
ค*านิยม (บุคลากร)
ด(านการผลิตบัณฑิต
ด(านการวิจยั และพัฒนา
ด(านการบริการวิชาการแก*สังคม และการส*งเสริมทํานุบาํ รุง
นโยบาย
ศิลปวัฒนธรรม
(สภา
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรูมีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุงเนนในสาขาวิชาที่สอดคลองกับศักยภาพ
5) สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทยและตอบสนองความ
6) สงเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถายทอด
มหาวิทยาลัย)
ของพื้นที่ ตลอดจนมุงพัฒนานักศึกษาใหมีสขุ ภาวะที่ดี
ตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนสราง
เทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคลองกับความตองการขอ
2) สงเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
3) เรงรัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทนั สมัย และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
4) เรงรัดพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ป? 2558-2562

ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

ยุทธศาสตร
เป!าประสงค

ตัวชี้วัด

นักวิจัยที่มขี ีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาทองถิน่

สังคม ชุมชน และทองถิน่
7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและ
ถายทอดสูสังคม
8) สงเสริมการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแกเยาวชน นักศึกษา แล
ประชาชนในทองถิน่ เพือ่ ใหเกิดความตระหนักซึ่งคานิยมเอกลักษณ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิป;ญญาไทยและสรางเครือข
ทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรกั ษและเผยแพรสูสากล

“คุณธรรมนําความรู( มุ*งสู*สากล ”
“ภายในป? 2562 จะเป+นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความโดดเด*นด(านอาหารและการท*องเที่ยว”

1. สรางเอกลักษณดานอาหารและการ
ทองเที่ยวใหไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุงสูสากล สรางอัตลักษณใหเปนที่ยอมรับของผูใช
บัณฑิตและสังคม โดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทา
เทียม

2. บัณฑิตพรอมทํางาน

3. วิจัยและพัฒนาองคความรูที่จําเปนและประโยชนในการ 4. ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรม
พัฒนาทองถิน่ ชุมชนและประเทศโดยใหความสําคัญกับ
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการข
การวิจัยเพื่อแกป;ญหาของพืน้ ทีแ่ ละสนับสนุนเอกลักษณ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยาง 5. สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญ
แทจริง
เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนและสังคม
6. เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูม
ในวัฒนธรรมของทองถิน่ และของชาติเพือ่ ใหเกิดความตระหนักใ
คุณคาของการอนุรักษและเผยแพรสูสากล
3. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
4. เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการทีต่ อบสนองความตองก
ของทองถิน่
3. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
4. กาวสูการเปนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตอสังคม

1. สรางความโดดเดนดานอาหารและการ
ทองเที่ยว
1. กาวสูความเปนเลิศดานอาหารและการ
ทองเที่ยว
1. จํานวนหลักสูตรในกลุมสาขาวิชา
อาหารและการทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น
2. รอยละของนักศึกษาในกลุมสาขาวิชา
อาหารและการทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น
3. รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและ
การทองเที่ยวที่มีงานทําภายใน 1 ปw
4. ผลงานวิจัยสรางสรรคและนวัตกรรม
ดานอาหารและการทองเที่ยวตอ
อาจารยประจํากลุมสาขาวิชาอาหาร
และการทองเที่ยว
5. ผลการจัดอันดับระดับประเทศ

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

5. รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน TQF
6. รอยละของหลักสูตรที่มกี ารจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
จากการปฏิบัติงานจริงมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง
7. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
8. เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
9. รอยละของบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปwแรก
10. รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูออกแบบ
สรางสรรคงาน นําเสนอ เผยแพร แลกเปลีย่ นผลงาน

12. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาชุมชน/ทองถิน่
13. รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพิมพ
เผยแพร ในระดับชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
14. รอยละของอาจารยและนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัย
15. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)
ใน Refered journal หรือในฐานขอมูลระดับ ชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
16. รอยละของโครงการวิจัยที่สงมอบผลงาน (รายงานฉบับ
สมบูรณ) ภายในกําหนดสัญญาตอโครงการวิจัยทั้งหมด

18. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมเพือ่ สังคม/
ชุมชน/อุตสาหกรรมตอนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
19. รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการดานกา
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตอโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด
20. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีม่ หาวิทยาลัยมีสวนรว
ในการพัฒนาชุมชน และสรางความเขมแข็งของทองถิน่
21. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ หรือกิจกรรมในกา
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด.

3.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงระหว*างกลยุทธ กลยุทธต*างระดับและข(ามสายงาน
ตารางที่ 2.7 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปw (พ.ศ. 2558-2562)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร

การสร(างความเป+น
การพัฒนาคนสู*
ความเข(มแข็งภาค
ธรรมในสังคม
สังคมแห*งการเรียนรู( เกษตร ความมั่นคง
ตลอดชีวิตอย*าง
ของอาหารและ
ยั่งยืน
พลังงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนดาน
อาหารและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและ
งานสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดและยกระดับการ
ใหบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการสูองคกรเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูง
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ปรับโครงสร(าง
เศรษฐกิจสู*
การเติบโตอย*างมี
คุณภาพและยั่งยืน

สร(างความเชื่อมโยง
การจัดการ
กับประเทศในภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อความมั่นคงทาง และสิ่งแวดล(อม
เศรษฐกิจและสังคม
อย*างยั่งยืน

ตารางที่ 2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ 5 ปw (พ.ศ. 2558-2562)
แผนพัฒนาการศึกษาแห*งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

พัฒนาคนในรอบด(านและสมดุล
เพื่อเป+นฐานหลักของการพัฒนา

1
2
3
4

สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพสูง
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สร(างสังคมไทยให(เป+นสังคม
คุณธรรมภูมิปLญญาและ
การเรียนรู(

พัฒนาสภาพแวดล(อมของสังคม
เพื่อเป+นฐานในการพัฒนาคนและ
สร(างสังคมคุณธรรมภูมิปLญญา
และการเรียนรู(

ตารางที่ 2.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ
5 ปw (พ.ศ. 2558-2562)
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร

การสร(างศักยภาพ
และความสามารถ
เพื่อพัฒนาทางสังคม

การสร(างศักยภาพ
และความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนดานอาหารและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพสูง

75

การอนุรักษ
การสร(างศักยภาพ การปฏิรูประบบการ
เสริมสร(างและ
และความสามารถ วิจัยของประเทศเพื่อ
พัฒนาทุน
เพื่อการพัฒนา
การบริหารจัดการ
นวัตกรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความรู( ผลงานวิจัย
และสิ่งแวดล(อม บุคลากรทางการวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ

ตารางที่ 2.10 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางแผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปw
(พ.ศ. 2558-2562)
แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม*

1
2
3
4

สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
สูง
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พัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม*

พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล*ง
เรียนรู(ยุคใหม*

การพัฒนาการบริหาร
จัดการใหม*

ตารางที่ 2.11 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ปw (พ.ศ. 2558-2562)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

เปลี่ยนระบบการนํา
องคการให(ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบ
องครวม

1
2
3
4

สรางความโดดเดนดานอาหารและการทองเที่ยว
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค
เรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
สูง
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พัฒนาอาจารยให(เป+น
มืออาชีพ และพัฒนา
ผู(เชี่ยวชาญมืออาชีพ
ให(เป+นอาจารย

ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย*าง
ก(าวกระโดด

ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา
เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา
สู*ความเป+นเลิศ

ตารางที่ 2.12 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสูคุณภาพเปนเลิศ ระยะ 10 ปw (พ.ศ. 2558-2567)
และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปw (พ.ศ. 2558-2562)
แผนยุทธศาสตรเพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู*คุณภาพเป+นเลิศ ระยะ 10 ป? (พ.ศ. 2558-2567)

ยุทธศาสตร

ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
การยกคุณภาพ
ปฏิรูปการผลิต
มหาวิทยาลัยให(มีคุณภาพได( มาตรฐานการผลิต และพัฒนาครู
มาตรฐาน มีความคล*องตัว บัณฑิตนักปฏิบัติการ อย*างมืออาชีพ
ทันสมัย ยืดหยุน* โปร*งใส อย*างมืออาชีพ ที่มี
ด(วยหลักธรรมาภิบาล ให(ทัน คุณภาพและได(
กับการเปลีย่ นแปลงของ
มาตรฐานสากล
สังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู( (knowledgebased economy) และ
สู*การกํากับและดูแลตนเอง

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความโดดเดนดานอาหาร
และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงาน
สรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดและยกระดับการใหบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเปนสากล
ยุทธศาสตรที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู
องคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง
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การปฏิรูประบบการ การยกมาตรฐานการ
การยกคุณภาพ
บริหารจัดการ และ ให(บริการทางวิชาการ
และมาตรฐาน
การยกคุณภาพและ การแลกเปลีย่ นเรียนรู(
อาจารยและ
มาตรฐานการวิจัย การถ*ายทอดเทคโนโลยี
บุคลากรสู*
และพัฒนาสู*
มาตรฐานสากล
การน(อมนําแนว
มาตรฐานสากล
พระราชดําริและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ให(สนองตอบกับความ
ต(องการของท(องถิ่นและ
สังคม

การสร(าง
ความสัมพันธ
เครือข*าย และ
ความร*วมมือกับ
ภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ท(องถิ่นและสถาน
ประกอบการ

บทที่ 4
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ ใหมีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรหรือสํานักงาน
บริ ห ารยุ ท ธศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป* น คณะบุ ค คลที่ แ ต, ง ตั้ ง โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย
มีภาระหนาที่เป*นแกนหลักในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู,การปฏิบัติใหบังเกิดผลและครบ
วงจร โดยบูรณาการภารกิจ การรวบรวมขอมูล/สารสนเทศ/การวิจัยสถาบันที่เกี่ยวของกับความทาทายเพื่อ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารในการทํ า แผนกลยุ ท ธ การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร การสื่อสารความกาวหนา/ความสําเร็จของแผนฯ
ต,อผู เกี่ ยวของและสาธารณชน การพัฒ นา/กํ ากับ ระบบคุ ณภาพ การควบคุมภายใน รวมถึ งการพั ฒนา
ระบบงานและนวัตกรรมคุณภาพองคกร กํากับและสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการจัดการ
ความรูเพื่อขับเคลื่อนใหยุทธศาสตรไปสู,การปฏิบัติร,วมกัน ทั้งองคกรอันจะส,งผลใหแผนยุทธศาสตรไปสู,การ
ปฏิบัติร,วมกัน ทั้งองคกรและส,งใหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ มีโครงสรางบริหารดังนี้

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
หน,วยตรวจสอบภายใน

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการควบคุม
ภายใน บริหารความเสี่ยง
และหลักธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการพัฒนา
ระบบจัดการความรู

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบ
นวัตกรรมคุณภาพ

2. แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเป:าหมายของยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงกําหนด
แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสู,การปฏิบัติและติดตามประเมินผลดังนี้
2.1 สร)างกระบวนการสื่อสารทิศทางและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแลว ใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการสื่อสารทิศทางและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สู,บุคลากรเพื่อรับทราบ
และปฏิบัติดังต,อไปนี้
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)

คณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร (กบ.ศ.)

ก.บ. กําหนดและสื่อสาร
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ไปสู,การปฏิบตั ิ

กําหนดนโยบายและให
ความรูแผนยุทธศาสตรฯ

การสื่อสารทิศทาง
ขององคกร

หนวยงานภายใน

ดําเนินการสื่อสาร เช,น
ประชุม/สัมมนา/อบรม
แผ,นพับ วารสาร เว็บไซต
ฯลฯ

ติดตามประเมินผลช,องทาง
การสื่อสารและสรุปผลการ
รับรูของบุคลากร

ปรับปรุงช,องทาง
กระบวนการสื่อสาร

ติดตามประเมินผล
การสื่อสารและสรุปผลการ
รับรูของบุคลากร
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ดําเนินการสื่อสารช,องทาง
ที่ปรับปรุงใหม,

2.2 ถายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสูระดับหนวยงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร ตองถ,ายทอด
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู,ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน ซึ่งไดมีการกําหนดกระบวนการ ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
(กบ.ศ.)

ก.บ. กําหนดยุทธศาสตร
และสื่อสารเพื่อนําไปสู,
การปฏิบัติ

จัดทําแผนการถ,ายทอด
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู,
คณะ/สํานัก/สถาบัน

หน,วยงานภายใน
- จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
รายหน,วยงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป?

พิจารณากลั่นกรอง
ความสอดคลองของแผนที่
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป?
ของหน,วยงาน
พิจารณาใหความ
เห็นชอบอนุมัติ
เสนอสภามหาวิทยาลัย

สรุปผลการถ,ายทอดตัวชี้วัด
เสนอ ก.บ.

ประกาศและสื่อสาร
หลักเกณฑแนวทาง
ประเมินผล
พิจารณาผลและรายงาน
ต,อสภามหาวิทยาลัย

ดําเนินการตามที่
ไดรับอนุญาต

กํากับติดตาม ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

สรุปผลการดําเนินงาน ทบทวน และขอเสนอแนะ
แนวทางแกไขเสนอผูบริหาร
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2.3 พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่เกี่ยวข)อง
เพื่อนําไปสู,การปฏิบัติและบรรลุเป:าหมายตามตัวชี้วัดที่ไดรับการถ,ายทอด ใหคณะ/สํานัก/
สถาบั น จั ด ทํ าโครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณใหสอดคลองกั บ ยุ ทธศาสตรของมหาวิ ทยาลั ย โดย
คณะกรรมการบริ ห ารยุ ทธศาสตรจะใหการสนั บ สนุ น จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ให
หน,วยงานที่เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ/กิจกรรม ตามวงเงินงบประมาณที่จัดสรรในป?ละงบประมาณ
2.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล โดย
2.4.1 ประสานการกํากับติดตามและตรวจสอบผลงานใหเป*นมาตรฐานเดียวกันและเป*น
เครือข,ายเชื่อมโยงกัน เพื่อนํามาเป*นขอมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย,างเป*นระบบ
2.4.2 สนั บ สนุ น ใหหน, ว ยงานที่ เ กี่ ย วของดํ า เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลงาน/โครงการ
มีการกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานเป*นหลัก
2.4.3 นํ า ผลที่ ไดจากการติ ด ตามประเมิ น ผลมาปรั บ ปรุ งแนวทางการจั ด ทํ า แผนงาน/
โครงการ เพื่อใหบรรลุเป:าประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอย,างต,อเนื่อง
2.4.4 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามปะเมินผลและการ
กํา หนดดั ชนี ชี้วั ดแก, หน, วยงานที่ เกี่ ย วของ เพื่อสรางทั กษะในการติด ตามประเมิน ผลและนํา สามารถใช
ประโยชนร,วมกันอย,างเป*นรูปธรรม
2.4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
อย,างต,อเนื่องและสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเป*นเครือข,ายเพื่อใชร,วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนา
ฐานขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู,การตัดสินใจ
ทางการบริหาร
2.4.5 กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุก ๆ ไตรมาส
พรอมทั้ งใหแต, ละหน,ว ยงาน และเจาของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผูรับผิด ชอบในภารกิ จ
ทําการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร เพื่อนําไปสู,การตัดสินใจของผูบริหารทุก ๆ เดือน
2.4.6 เสริมสรางศักยภาพของหน,วยงาน ซึ่งรับผิดชอบรายการคําของบประมาณใหเป*น
นักจัดการยุทธศาสตรมืออาชีพ ที่สามารถบริหารยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ติดตามความกาวหนา และ
ประเมินผลการดําเนินงานของรายการตามแผนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถนําส,งผลสัมฤทธิ์แก,
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2.4.7 ผลักดันใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่เป*นผูติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2.5 แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรพัฒนาสูการปฏิบัติในแผนงานฉุกเฉิน
การแปลงแผนไปสู, การปฏิ บัติ มุ,งยึ ด ผลสั มฤทธิ์ ของแผนยุ ทธศาสตรเป*น สํ าคั ญ โดยนํ า
เป:าประสงคมาเป*นประเด็นหลัก จากนั้นจึงกําหนดระบบวัดผล ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด และค,าเป:าหมาย
พรอมกํ า หนดระบบปฏิ บั ติ ร าชการทางยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง ประกอบดวยกลยุ ท ธ แผนงานโครงการ และ
ผูรับผิดชอบ กรณีมีความจําเป*นตองดําเนินโครงการที่ไม,ไดกําหนดไวในแผน แต,วิเคราะหแลวจะส,งผลต,อ
ความสําเร็จของแผนมากยิ่งขึ้นใหเสนอขออนุมัติ
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บทที่ 5
การปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการเปนแผนที่จัดทําขึ้นสําหรับใชในการบริหารหนวยงานที่ผานกระบวนการใน
การกลั่นกรองวามีความเปนไปได และสอดคลองกับเป(าหมายในการทํางานที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร,
และจะทําใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค, เป(าหมายที่กําหนด มีระบบการทํางานที่
ชัดเจน ใชงบประมาณคุมคาและมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ

หลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
หลักสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป3ไว ดังนี้
1) แผนปฏิบัติราชการจะตองตอบสนองและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร,พัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
2) แผนปฏิบัติราชการควรเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งในลักษณะงาน
ประจําที่ตองมีการประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเนนปฏิบัติราชการเชิงรุก
3) แผนปฏิ บัติราชการนอกจากจะประกอบดวยกิ จกรรมของโครงการตาง ๆ แลว ยังใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในป3ตอไป
4) แผนปฏิบัติราชการไดกําหนดใหมีลักษณะยืดหยุน และมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน

วัตถุประสงค!ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
1) เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติราชการและเปนเครื่องมือในการ
บริหารและติดตามนโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติงานของผูบริหารหนวยงาน
2) เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของหนวยงาน
รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามแผนการใชเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในแตละป3งบประมาณ
3) เพื่อเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
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5.4 ประโยชน!ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
1) ใหมั่นใจวามีแนวทางในการสรางความสําเร็จใหกับเป(าหมายที่กําหนดไวได
2) ป(องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานไวลวงหนา
3) ลดความขัดแยงในการทํางานที่ตองเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน
4) ลดความผิดพลาดและลดความซ้ําซอนในการทํางาน
5) จัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไวลวงหนา
6) ใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ
ทุกคนจะทราบวาใครจะตองทําอะไร เมื่อไร และอยางไร
7) ใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป3
8) ใหแผนที่วางไวมีความเปนไปไดและใกลเคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงใหมากที่สุด
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5.5 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ยุทธศาสตร!
1. สร3างความ
โดดเด8นด3าน
อาหารและ
การ
ท8องเที่ยว

เป0าประสงค!

ตัวชี้วัด

ก3าวสู8ความเป9น 1.1 จํานวนหลักสูตรในกลุม
เลิศด3านอาหาร
สาขาวิชาอาหารและการ
และการ
ทองเทีย่ วเพิ่มขึ้น
ท8องเที่ยว
1.2 รอยละของนักศึกษาในกลุม
สาขาวิชาอาหารและการ
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (ส.3.1,
ค.1.4)
1.3 รอยละของบัณฑิตสาขาดาน
อาหารและการทองเที่ยวที่มี
งานทําภายใน 1 ป3
1.4 ผลงานวิจัยสรางสรรค,และ
นวัตกรรมดานอาหารและ
การทองเที่ยวตออาจารย,
ประจํากลุมสาขาวิชาอาหาร
และการทองเที่ยว (ส.4.2,
ค.2.1-2.3, ม.2.1-2.3)
1.5 ผลการจัดอันดับ
ระดับประเทศ สาขาวิชา
ดานอาหารและการ
ทองเที่ยว (ม.5.3, ค.5.2,
ส.5.4, ส.3.2, ส.4.2,
ค1.2, ค.1.3, ม.1.2,
ม.1.3)

2558
2
10

90
1:1

1/10

เป0าหมาย
กลยุทธ!
โครงการ
ผู3รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
2
2
2
2 1) เพิ่มศักยภาพการวิจัย 1) โครงการสนับสนุนการวิจัย
ดานอาหารและการ
ดานอาหารและการ
ทองเที่ยว
ทองเที่ยวและบูรณา
10
10
10
10
การกับการเรียน
การสอน
2) เพิ่มหลักสูตรในกลุม 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม
สาขาวิชาอาหารและ
กลุมสาขาดานอาหารและ
การทองเที่ยว
การทองเที่ยว
95
94
96
98
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นดานอาหารและการ
ทองเที่ยว
1:1
1:1
1:1 1.5:1
3) ปรับปรุงระบบการรับ 4) โครงการปรับปรุงระบบการ
และรักษานักศึกษาให
รับนักศึกษา
อยูในระบบจนสําเร็จ 5) โครงการพัฒนาระบบการให
การศึกษา
คําปรึกษาและดูแลนักศึกษา
(ส.3.2)
1/8
1/7
1/6 1/5 4) สรางชื่อเสียงใหไดรับ 6) โครงการพัฒนาความเปน
การยอมรับระดับชาติ
เลิศดานอาหาร
และนานาชาติดาน
7) โครงการพัฒนาความเปน
อาหารและการ
เลิศดานการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
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ยุทธศาสตร!
2. ยกระดับ
คุณภาพ
บัณฑิต

เป0าประสงค!
บัณฑิตพร3อม
ทํางาน

เป0าหมาย
กลยุทธ!
โครงการ
ผู3รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562
100 100 100 100 100 5) ยกระดับคุณภาพและ 8) โครงการปรับปรุงและพัฒนา
2.1 รอยละของหลักสูตรที่
ไดรับการรับรองมาตรฐาน
พัฒนาหลักสูตรใหม
หลักสูตรใหได
TQF (ส.5.4, ม.5.3, ค.
ใหไดรับการยอมรับ
มาตรฐานสากล
5.2, ค.1.1, ส.1.1, ส.5.1,
การรับรองมาตรฐาน
ค.1.2, ค.1.3)
TQF
80
2.2 รอยละของหลักสูตรที่มี
85
90
95
100 6) ปรับปรุงกระบวนการ 9) โครงการผลิตครูมืออาชีพและ
การจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอนโดยเนน
พัฒนาโรงเรียนตนแบบ (สาธิตฯ)
โดยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูจากการปฏิบัติ 10) โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติงาน
(Action Learning)
เรียนการสอนทีเ่ นนการเรียนรู
จริงมีการจัดการเรียนการ
จากการปฏิบตั ิ
สอนโดยใหผูเรียนสามารถ
11) โครงการพัฒนาหองเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง
หองปฏิบัติการและสื่อการ
(ส.3.2, ส.3.3, ส.5.2,
เรียนรู
ส.5.3)
7) พัฒนาสมรรถนะ
12) โครงการพัฒนาอาจารย,ใหมี
2.3 ระดับความพึงพอใจของ ≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
อาจารย,ใหมีความ
คุณวุฒิสูงขึ้น (ค.1.2, ม.1.2,
ผูใชบัณฑิต
แข็งแกรงทางวิชาการ
ส.4.1, ส.4.2)
1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบ
ที่สอดรับกับ
13) โครงการสนับสนุนการเขาสู
≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
กระบวนการจัดการ
ตําแหนงทางวิชาการของ
อุดมศึกษาแหงชาติ (ส.2.1)
เรียนรูจากการปฏิบัติ
อาจารย, (ค.1.3, ม.1.3,
2) ภาพรวมเฉลีย่ ตาม
ส.4.1, ส.4.2)
อัตลักษณ,ของมหาวิทยาลัย
14) โครงการพัฒนาทักษะการ
(ส.5.3)
สอนโดยเนนการสอบแบบ
≥15,000
≥16,000
≥17,000
≥18,000
≥19,000
2.4 เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของ
Action Learning
บัณฑิตระดับปริญญาตรี
(บาท) (ส.2.2)
ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร!

เป0าประสงค!

ตัวชี้วัด

2558
-

2.5 รอยละของบัณฑิตทีผ่ าน
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
หรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ
สาขาในป3แรก (ส.2.1, ส.5.1,
ส.5.2, ค.1.5, ค.1.6, ม.1.4,
ม.1.5)
60
2.6 รอยละของนักศึกษาที่
สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู
ออกแบบ สรางสรรค,งาน
นําเสนอ เผยแพร
แลกเปลีย่ นผลงาน (ส.2.1,
ส.3.2, ส.6.1, ค.1.5, ค.
1.6, ม.1.4, ม.1.5)
5
2.7 จํานวนนักศึกษาและศิษย,
เกาที่ไดรับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในระดับประเทศหรือ
นานาชาติ (ส.2.1, ส.3.2,
ค.1.5, ค.1.6, ม.1.4,
ม.1.5)
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กลยุทธ!
โครงการ
ผู3รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
65
70
75
80 8) พัฒนาสมรรถนะ
15) โครงการพัฒนา
บัณฑิตใหถึงพรอม
ความสามารถทางวิชาการ
ดวยวิชาการ วิชาชีพ
ของนักศึกษา
และอัตลักษณ, รวมทั้ง 16) โครงการพัฒนาศูนย,
คุณธรรมสามารถ
ระเบียงความคิดสรางสรรค,
ดํารงตนและ
และนวัตกรรม
65
70
75
80
ชวยเหลือเกื้อกูลสังคม 17) โครงการสรางอัตลักษณ,
ได
และคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค,
18) โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ของนักศึกษา
19) โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช ICT แกนักศึกษา
6

9

87
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ตัวชี้วัด

3. เพิ่มศักยภาพ ผลิตผล
3.1 จํานวนผลงานวิจัย/
การวิจัยและ งานวิจัยเพื่อ
นวัตกรรมทีส่ ามารถ
งาน
พัฒนาเชิงพื้นที่
นําไปใชประโยชน,ในการ
สร3างสรรค!
พัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
(ส.2.2, ค.2.3, ม.2.3)
3.2 รอยละของผลงานวิจยั และ
งานสรางสรรค, ที่ตีพิมพ,
เผยแพร ในระดับชาติ และ
นานาชาติตออาจารย,
ประจํา (ส.2.2, ค.2.3,
ม.2.3)
3.3 รอยละของอาจารย,และ
นักวิจัยใหมที่ไดรับการ
พัฒนาทักษะการทําวิจัย
(ค.2.1, ม.2.1)
3.4 รอยละของบทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง (Citation)
ใน Refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับ
ชาติและนานาชาติตอ
อาจารย,ประจํา (ส.4.2,
ส.2.2)
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5

20

40

20

เป0าหมาย
กลยุทธ!
โครงการ
ผู3รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562
13 9) สรางระบบบริหาร 20) โครงการพัฒนาระบบและ
11
9
7
งานวิจัยที่มี
กลไกการบริหารงานวิจัย
ผลกระทบตอทองถิ่น
ชุมชนและประเทศ
10) พัฒนาระบบบมเพาะ 21) โครงการพัฒนานักวิจัยรุน
นักวิจัย
28
26
24
22
ใหม/กลาง/อาวุโส
22) โครงการสนับสนุนการวิจัย
และงานสรางสรรค,
11) สนับสนุนการบูรณา 23) โครงการสนับสนุนการ
การผลงานวิจัยหรือ
เผยแพรผลงานวิจยั และ
งานสรางสรรค,ที่
งานสรางสรรค,
สามารถนําไปใช
60
55
50
45
24) โครงการสนับสนุนการ
ประโยชน,ตาม
บูรณาการผลงานวิจัยกับ
พันธกิจเพื่อสราง
พันธกิจมหาวิทยาลัย
ความเขมแข็งของ
28
26
24
22
ทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศสามารถ
ตีพิมพ,เผยแพรใน
ระดับชาติและ
นานาชาติที่มี
ผลกระทบสูง
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4. เร8งรัดและ
ยกระดับการ
ให3บริการ
วิชาการที่
ตอบสนอง
ความ
ต3องการของ
ท3องถิ่น

เป0าประสงค!

ก3าวสู8การเป9น
มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบต8อ
สังคม

ตัวชี้วัด
3.5 รอยละของโครงการวิจัยที่
สงมอบผลงาน (รายงาน
ฉบับสมบูรณ,) ภายใน
กําหนดสัญญาตอ
โครงการวิจัยทั้งหมด
(ม.2.1, ค.2.1)
3.6 จํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค,ทไี่ ดรับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร (ส.2.2, ค.2.1,
ค.2.3, ม.2.1, ม.2.3)
4.1 รอยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
เพื่อสังคม/ชุมชน/
อุตสาหกรรมตอนักศึกษา
และบุคลากรทั้งหมด
(ค.3.1, ม.3.1)
4.2 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการที่
บูรณาการดานการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั
ตอโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการทั้งหมด
(ค.3.1, ม.3.1)
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โครงการ

12) ใหบริการวิชาการที่ 25) โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
รับผิดชอบตอสังคม
อําเภอ
ตอบสนองความ
26) โครงการสืบสานโครงการ
ตองการของทองถิ่น
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปนศูนย,รวมความคิด 27) โครงการอนุรักษ,พันธุกรรม
(Think Tank) ใหแก
พืชอันเนื่องมาจาก
สังคม
พระราชดําริฯ
28) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการทองเที่ยว
29) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
30) โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนดานคณิตศาสตร,
ตามพระราชดําริสมเด็จ
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ตัวชี้วัด
4.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน และสราง
ความเขมแข็งของทองถิ่น
(ค.3.1, ม.3.1)
4.4 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการ หรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ,
พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ, ศิลปะ และ
วัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด (ค.4.1,
ม.4.1)
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25

เป0าหมาย
2559 2560 2561 2562
7
14
14
21

30

35

40

กลยุทธ!

โครงการ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
31) โครงการสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการตาม
ยุทธศาสตร,
จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ,

45
13) สรางคุณภาพชีวิต 32) โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจยั
และความเปนอยูของ
เพือ่ สราง
ทองถิ่นผาน
ชุมชนเขมแข็ง
กระบวนการเรียน
33) โครงการสรางวิถีชีวิต
การสอนการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน
14) ยกระดับภูมิปญ
i ญา 34) โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ,เพื่อเพิ่ม
ไทยเพื่อสราง
มูลคาจากวัตถุดิบในทองถิ่น
มูลคาเพิม่ และขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน
35) โครงการสรางศูนย,เรียนรู
15) สรางคลังปiญญา
ภูมิปiญญาทองถิ่น
ทองถิ่น ที่มีองค,
36) โครงการสงเสริม ทะนุบํารุง
ความรูวิทยาการ
ศิลปวัฒนธรรม
ผสมผสานกับ
ศิลปวัฒนธรรมและ 37) โครงการมหกรรม
วัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ,
ภูมิปiญญาของ
ครั้งที่ 4
ทองถิ่น

90

ผู3รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร!

เป0าประสงค!

ตัวชี้วัด

5. สร3างความ
เป9นสากล

พัฒนาเพื่อก3าว
เข3าสู8ความเป9น
สากล

5.1 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
5.2 รอยละของนักศึกษาที่
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ (ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR) (ส.3.2)
5.3 รอยละของอาจารย,ที่ผาน
เกณฑ,มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
5.4 รอยละของนักศึกษา
ตางชาติตอนักศึกษา
ทั้งหมด

2558
1
A2

50
1

เป0าหมาย
กลยุทธ!
2559 2560 2561 2562
2
2
2
2 16) พัฒนาหลักสูตรให
A2
A3
A3
A4
เปนหลักสูตร
นานาชาติ
17) เพิ่มขีด
ความสามารถดาน
60
70
80
90
ภาษาของบุคลากร
และนักศึกษา
1.5

2
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2.5

3

โครงการ
38) โครงการพัฒนาหลักสูตร
สองภาษาและนานาชาติ

39) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย,
ระหวางประเทศ
40) พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศของ
นักศึกษาและอาจารย,
41) โครงการจัดประชุมสัมมนา
18) สรางเครือขาย
วิชาการระดับนานาชาติ
ความรวมมือที่
หลากหลายและใช 42) โครงการขับเคลื่อน
เครือขายความรวมมือของ
ประโยชน,จาก
คูความรวมมือทั้งในและ
เครือขายในการ
ตางประเทศ
เพิ่มจํานวนอาจารย,
และนักศึกษาชาว
ตางประเทศ

ผู3รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร!
6. การปรับปรุง
ระบบบริหาร
จัดการสู8
องค!กรเรียนรู3
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูง

เป0าหมาย
กลยุทธ!
โครงการ
ผู3รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562
85 19) พัฒนาคุณภาพการ 43) โครงการพัฒนาระบบการ
85
85
85
80
องค!กรแห8งการ 6.1 รอยละความสําเร็จตาม
บริหารจัดการตาม
บริหารจัดการโดยใช
เรียนรู3ที่มี
แผนจัดการความรู (KM)
หลักธรรมาภิบาลและ กลยุทธ,นําสูความสําเร็จ
ประสิทธิภาพสูง
ของทุกหนวยงาน (ค.5.1,
ปรัชญาเศรษฐกิจ 44) โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ม.5.1)
8
6
4
2
การใหบริการ
1
6.2 จํานวนหนวยงานนํารองที่
พอเพียง โดยใชกล
ยุทธ,สูการปฏิบัติที่ 45) โครงการพัฒนาระบบและ
นําเกณฑ,คณ
ุ ภาพ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการ
เปนเลิศ (Advanced
การศึกษา
Execution
ดําเนินการที่เปนเลิศ
46) โครงการปรับปรุงการ
(EdPEx) (ค.5.1, ม.5.1)
Premium) ซึ่งมี
4
4
บริหารจัดการตามหลัก
4
4
6.3 คะแนนการประเมินการ
4
ระบบการประกัน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณภาพเปนสวนหนึ่ง
บริหารเพื่อการกํากับ
ของการบริหารจัดการ
ติดตามผลลัพธ,ตาม
พันธกิจ (ค.5.1, ม.5.1)
20) เพิ่มขีดสมรรถนะของ 47) โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและจัดการ
6.4 ระดับความพึงพอใจของ ≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
บุคลากรดวย
ความรู
กระบวนการจัดการ
นักศึกษาและบุคลากรที่มี
48) โครงการพัฒนาผูบริหารมือ
ความรู
ตอการใหบริการของ
อาชีพ
มหาวิทยาลัย (ส.6.1,
49) โครงการพัฒนาระบบ
ค.1.5, ม.1.4, ส.4.1,
21) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานขอมูลพื้นฐาน
ส.4.3)
≥50 ≥40
การสื่อสาร
6.4 ผลการจัดอันดับ
(Common Data
มหาวิทยาลัยสีเขียว
Set) และเทคโนโลยี 50) โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อการ
(อันดับในเอเชีย) (ค.5.1,
สารสนเทศ มุงสู
บริหาร
ม.5.1)
สังคมดิจิทลั (Digital
Economy) และ
E-University
เป0าประสงค!

ตัวชี้วัด
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โครงการ

22) พัฒนามหาวิทยาลัย 51) โครงการพัฒนา
ใหนาอยู มุงสูการ
มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด
เปน Green and
Clean University
23) สงเสริมการนํา
52) โครงการระบบการตลาด
กลยุทธ,การตลาด
และสรางภาพลักษณ,ของ
อุดมศึกษาเพื่อสราง
องค,กร
รายไดและ
ภาพลักษณ,องค,กร
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บทที่ 6
การติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อวิ เ คราะห" ป& ญหาและอุป สรรคที่เ กิ ด ขึ้ น และหาแนวทางการแกไขป&ญ หาอุ ป สรรคและ
สนับสนุนใหแผนบรรลุเป/าหมาย

วิธีการติดตามประเมินผล
ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร"เป0นรายป1 โดยติดตามป1ละ 2
ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน) และประเมินผลในรอบ 12 เดือน แบ7งการประเมินออกเป0น 2 ระดับ
ดังนี้
1. การประเมินความสําเร็จของวิสัยทัศน" ใหใชผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
ดานอาหารและการท7 อ งเที่ ย วเที ย บเคี ย งผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสาขาวิ ช าเดี ย วกั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
เกณฑ"การประเมิน : สาขาวิชาดานอาหารและการท7องเที่ยวจะตองมีคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายในอยู7ในลําดับ 1-5 ของสาขาเดียวกันในสถาบันอุดมศึกษา
2. การประเมินความสําเร็จของเป/าประสงค"และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร"ใหประเมินผล
ตามตัวชี้วัด ค7าน้ําหนัก และเป/าหมายในแต7ละป1 ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 ประเมินความสําเร็จของเป/าประสงค"ของแผนยุทธศาสตร"ใหประเมินผลตามยุทธศาสตร"/
เป/าประสงค"/ตัวชี้วัด
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1. สร/างความโดดเด1นด/านอาหารและการท1องเที่ยว
“ก/าวสู1ความเป4นเลิศด/านอาหารและการท1องเที่ยว”
1) จํานวนหลักสูตรในกลุ7มสาขาวิชาอาหารและการท7องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
2) รอยละของนักศึกษาในกลุม7 สาขาวิชาอาหารและการ
ท7องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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3) รอยละของบัณฑิตสาขาดานอาหารและการท7องเที่ยวที่มี
งานทําภายใน 1 ป1
4) ผลงานวิจัยสรางสรรค"และนวัตกรรมดานอาหารและการ
ท7องเที่ยวต7ออาจารย"ประจํากลุ7มสาขาวิชาอาหารและการ
ท7องเที่ยว
5) ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาดานอาหารและ
การท7องเที่ยว
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร/อมทํางาน””
1) รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน TQF
2) รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให
ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
3) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ
- ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ"ของมหาวิทยาลัย
4) เงินเดือนตั้งตนเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
5) รอยละของบัณฑิตทีผ่ 7านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในป1แรก
6) จํานวนนักศึกษาและศิษย"เก7าที่ไดรับรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคณ
ุ ยกย7องในดานวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับประเทศหรือนานาชาติ
7) รอยละของนักศึกษาที่สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร/างสรรค
“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”
1) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ ามารถนําไปใชประโยชน"
ในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
2) รอยละของผลงานวิจัยและงานสรางสรรค" ที่ตีพมิ พ"
เผยแพร7 ในระดับชาติ และนานาชาติต7ออาจารย"ประจํา
3) รอยละของอาจารย"และนักวิจัยใหม7ที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัย
4) รอยละของบทความวิจยั ที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน
Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับ ชาติและ
นานาชาติต7ออาจารย"ประจํา
5) รอยละของโครงการวิจัยทีส่ 7งมอบผลงาน (รายงานฉบับ
สมบูรณ") ภายในกําหนดสัญญาต7อโครงการวิจัยทั้งหมด
6) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค"ที่ไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร
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4. เร1งรัดและยกระดับการให/บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต/องการของท/องถิ่น
“ก/าวสู1การเป4นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต1อสังคม”
1) รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขาร7วมกิจกรรมเพื่อ
สังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต7อนักศึกษาและบุคลากร
ทั้งหมด
2) รอยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการ
ดานการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ต7อโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมี
ส7วนร7วมในการพัฒนาชุมชน และสรางความเขมแข็งของ
ทองถิ่น
4) รอยละเฉลีย่ ของนักศึกษาที่เขาร7วมโครงการ หรือกิจกรรม
ในการอนุรักษ" พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ" ศิลปะ
และวัฒนธรรมต7อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด
5. สร/างความเป4นสากล
“พัฒนาเพื่อก/าวเข/าสู1ความเป4นสากล”
1) จํานวนหลักสูตรนานาชาติ
2) รอยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
(ตามกรอบมาตรฐาน CEFR)
3) รอยละของอาจารย"ที่ผ7านเกณฑ"มาตรฐานภาษาอังกฤษ
4) รอยละของนักศึกษาต7างชาติต7อนักศึกษาทั้งหมด
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสูอ1 งคกรเรียนรู/ที่มปี ระสิทธิภาพสูง
“องคกรแห1งการเรียนรู/ที่มีประสิทธิภาพสูง”
1) รอยละความสําเร็จตามแผนจัดการความรู(KM) ของทุก
หน7วยงาน
2) จํานวนหน7วยงานนําร7องที่นําเกณฑ"คุณภาพการศึกษา เพื่อ
การดําเนินการที่เป0นเลิศ (EdPEx)
3) คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธ"ตามพันธกิจ
4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี 7อการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย
5) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)

10

97

10

5

≥3.51 ≥3.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
-

-

-

≤50

≤40

เกณฑการประเมิน
1. เกณฑ"การประเมินตามเป/าประสงค"
คะแนนเฉลี่ยถ7วงน้ําหนัก ต่ํากว7า 3.51
หมายถึง ไม7ผ7านเกณฑ"การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยถ7วงน้ําหนัก เท7ากับ 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความสําเร็จอยู7ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ยถ7วงน้ําหนัก เท7ากับ 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความสําเร็จอยู7ในระดับดีมาก
2. เกณฑ"การประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตร"
ยุทธศาสตร"บรรลุเป/าหมายยุทธศาสตร" รอยละ 90
3. เกณฑ"การประเมินความสําเร็จของยุทธศาสตร"
แผนยุทธศาสตร"บรรลุเป/าหมายตามยุทธศาสตร"/เป/าหมายทุกตัวบ7งชี้อย7างนอยรอยละ 90

การติดตามประเมินผล
1. ระดับมหาวิทยาลัย
1.1 สภามหาวิ ท ยาลั ย ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น ของมหาวิ ทยาลั ย ตามยุ ท ธศาสตร" และแผน
ยุทธศาสตร"ตามรายไตรมาส
1.2 คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของมหาวิทยาลั ย ติ ดตามการ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร"นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
1.3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานของหน7วยงานตามรายไตร
มาส และรายงานผลต7อสภามหาวิทยาลัยตามรายไตรมาส
2. ระดับคณะ/หน7วยงานสนับสนุน
2.1 คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต ร/คณะติ ด ตามการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
เป/าประสงค" ยุทธศาสตร"ของคณะ/หน7วยงาน
2.2 รายงานผลการติดตามประเมินการดําเนินงานของคณะ/ต7อมหาวิทยาลัย
2.3 วิ เ คราะห" ป& ญ หาและอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น งานพรอมสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของ
บุคลากรในแกป&ญหาและอุปสรรค
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ภาคผนวก 1

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๐๑๔ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต#งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระยะ ๕ ป, (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) ครั้งที่ ๑
.............................

เพื่อใหการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕ ป" (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) เป*นไป
ดวยความเรี ย บรอยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) และ (๒)
แห5 งพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่
๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต5งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ ๕ ป" (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) ครั้งที่ ๑ ประกอบดวย
๑.
๒.
๓.
๔.

รองศาสตราจารย>เทื้อน ทองแกว ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ดร.ฉันทวิทย> สุชาตานนท> ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ดร.เสกสรร นาควงศ> ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ผูช5วยศาสตราจารย> ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
รองอธิการบดีฝBายยุทธศาสตร>การผลิตบัณฑิตและวิชาการ
๕. รองศาสตราจารย> ดร.กาญจนา บุญส5ง
รองอธิการบดีฝBายยุทธศาสตร>การวิจัย การสรางความเขมแข็งชุมชน
๖. ดร.บุญสนอง ช5วยแกว ผูแทนคณาจารย>ในสภามหาวิทยาลัย
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร>และสังคมศาสตร>
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี
๙. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑๐. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑๑. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒. ผูอํานวยการสํานักส5งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ
รองผูอํานวยการรับผิดชอบงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓. ผูช5วยศาสตราจารย>เชาวลิต คงแกว
รองอธิการบดีฝBายยุทธศาสตร>การพัฒนาและนวัตกรรม
๑๔. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
๑๕. หัวหนาหน5วยตรวจสอบภายใน
๑๖. นายอภิวัฒน> พานทอง นักวิเคราะห>นโยบายและแผน
๑๗. นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ นักวิชาการศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช5วยเลขานุการ
ผูช5วยเลขานุการ
ผูช5วยเลขานุการ
ผูช5วยเลขานุการ
/ใหคณะกรรมการ...

๒

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ ๕ ป" (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการนํ า แผนไปสู5 ก ารปฏิ บั ติ และทบทวนแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลงานตามแผน
นําเสนอต5อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต5อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พลเอก
(สุรยุทธ> จุลานนท>)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กองนโยบายและแผน
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แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ….
ประเด็นยุทธศาสตร/เป*าประสงค/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ....................................................................................
เปาประสงค ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 2 ....................................................................................
เปาประสงค ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 3 ....................................................................................
เปาประสงค ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 4 ....................................................................................
เปาประสงค ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 5 ....................................................................................
เปาประสงค ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 6 ....................................................................................
เปาประสงค ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
ตัวชี้วัด ......................................................................................
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด
รวมตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกวา/เทากับเป*าหมาย
คิดเป,นร-อยละ

เป*าหมาย
ผลการดําเนินงานป5 2558
(รอบ 12 เดือน)
หนวยนับ จํานวน

บรรลุ
ไมบรรลุ
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สําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ….
ประเด็นยุทธศาสตร :
เป*าประสงค :
ตัวชี้วัด :
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
หนวยนับ
จํานวน

ข-อมูลผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ-างอิง

ผู-รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู)กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู)จัดเก็บข)อมูล :

รอบ 6 เดือน

ผลการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบแผน/ผล

สําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ….
ประเด็นยุทธศาสตร :
เป*าประสงค :
ตัวชี้วัด :
ระดับ/ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6

เกณฑการวัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
หนวยนับ
จํานวน

รอบ 6 เดือน

ผลการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน

ข-อมูลผลการปฏิบัติงาน
ระดับ/ขั้นตอน

ผลการดําเนินการ

1
2
3
4
5
6
หลักฐานอ-างอิง
ระดับ/ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6
ผู-รับผิดชอบตัวชี้วัด
ผู)กํากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู)จัดเก็บข)อมูล :

เอกสารอ)างอิง

เปรียบเทียบแผน/ผล
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