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บทท่ี 1 
บทน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
 แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องค ้าประกันว่าเป้าหมายในการท้างานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ เป็นสิ่งยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั งไว้นั นมีความเป็นไปได้ เพราะมีแผนงาน
รองรับที่ชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการด้าเนินการได้ส้าเร็จก็จะส่งผลต่อความส้าเร็จของเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้เช่นกัน แผนปฏิบัติการคือผลของการแปลงความคิดในการจะท้าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในหัว
คนท้างานให้ออกมาอยู่ในกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองแล้ว      
ว่ามีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายในการท้างานท่ีก้าหนดไว้ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของส่วนราชการ (กระทรวง/
กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด้าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก้าหนด  ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี ของส่วนราชการนั น  โดยจะมีสาระส้าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แต่จัดท้าเป็น   
แผนประจ้าปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ น  เพ่ือน้าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบ           
ในการจัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ              
เมื่อสิ นปีงบประมาณ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการจัดท้าแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี เป็นแนวทางให้ทราบถึง
  กระบวนการและขั นตอนในการจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
 1.2.2  เพ่ือก้าหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้บรรลุเป้าหมาย 
 1.2.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ต้าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
  ในการท้างาน 
 1.2.4  เพ่ือทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การด าเนินงานและประสานงานกับ
  หน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



2 
 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถด้าเนินงาน            
ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนดไว้ 
 

1.4 ขอบเขต 
 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี  คลอบคลุมถึงการจัดท้าแผนแลงบประมาณ ขั นตอนและกระบวนการ
จัดท้าค้าของบประมาณ การจัดท้าแผนรายจ่าย การบันทึกแผนโครงการในระบบ 3D  การติดตาม 
การด้าเนินงานโครงการ  การรายงานผลการด้าเนินงานโครงการรายไตรมาส  โดยมีระยะเวลา
ด้าเนินงาน 1 รอบปีงบประมาณ ตั งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กันยายน ของทุกปี 
 

1.5 ค ำจ ำกดัควำม 
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  หมายถึง  แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่ระบุสาระส้าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแผนที่
มีระยะเวลาด้าเนินงานภายในรอบ 1 ปีงบประมาณ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ตัวชี วัด
ความส้าเร็จของโครงการและกิจกรรม รวมทั งระบุผู้รับผิดชอบโครงการในการด้าเนินการที่ชัดเจน 
 ยุทธศำสตร์  หมายถึง  ทิศทางและขอบเขตในการด้าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 แผนงำน/โครงกำร  หมายถึง  แผนงาน/โครงการ ที่ประกอบด้วยกิจกรรม ขั นตอน          
การด้าเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สถานที่ด้าเนินงาน ระยะเวลาด้าเนินการ งบประมาณที่ใช้
และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
 กิจกรรม  หมายถึง  กิจกรรมขั นตอนการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้เพ่ือการด้าเนินงาน            
ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ตัวชี้ วัด  หมายถึง  ตัวแปรหรือตัวประกอบ ที่ใช้วัดเพ่ือให้ได้คุณค่าหรือคุณลักษณะ          
ซึ่งบ่งบอกสถานภาพของลักษณะหรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ก้าหนดให้เป็น
ตัวชี วัดในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
 งบประมำณ  หมายถึง  จ้านวนเงินที่ ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการ/กิจกรรม                 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
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 ระยะเวลำด ำเนินงำน  หมายถึง  ก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม           
ให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ... 
 กำรติดตำมประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติ งาน               
โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับ 



บทท่ี 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน ประมวลแผล พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
 

2.3 ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
  ตามมาตรฐาน ก.พ.อ. ได้ก าหนดมาตรฐานระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ ไว้ดังนี้ 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.3.1  ด้านการปฏิบัติการ 
    (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        
การบริหาร หรือความม่ันคง 
    (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เ พ่ือวางแผนก าหนด               
แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
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    (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ             
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผน 
การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
    (4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ           
การจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
    (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล               
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
  2.3.2  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน          
หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  2.3.3  ด้านการประสานงาน 
    (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.3.4  ด้านการบริการ 
    (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน
โครงการ 
    (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย
และแผน เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 

2.4  โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
จัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 23ก  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 ว่ า ด้ ว ย ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง จั ด ตั้ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บุ รี                                     
เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้              
มีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ ดังต่อไปนี้ 
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2.4.1  โครงสร้างของหน่วยงาน 
  1)  โครงสร้างของงาน (Organization Chart) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รองคณบดี 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ 

งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการวิชาการ งานด้านความร่วมมือ (MOU) งานบริหารส านักงาน 
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  2)  โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 
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  3)  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 
  ผู้บริหารคณะ 
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 พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏบิัติงานและเงือ่นไข 

 
3.1 หลกัเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 3.1.1  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
   ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                         
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจนโยบายต่าง ๆ              
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                   
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีกฎ ระเบียบ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 
 
 3.1.2  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 
– 2579) 
  ปรัชญา 
   คุณธรรมน าความรู้ ค้ าชูสังคม 
  วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ที่ประยุกต์องค์ความรู้สู่
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี 2579 
 ค่านิยม 
  ท างานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม ส านึกน าความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่ง

เดียว (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity) 

 พันธกิจ 
  1) ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมน า
ความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
ค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
  2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  3) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 



11 
 

  4) น้อมน าแนวพระราชด าริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม 
ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 
  5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1)  การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
  เป้าหมาย 
  1)  บัณฑิตมคีวามเป็นเลิศดว้ยหลักสูตรที่มีการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรม
   เพ่ือการพ ัฒนาเช ิงพ ื้นท ี่ 
  2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
   ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการพร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  3) อาจารย์ทุกสาขาวิชามีความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ มีสมรรถนะ เป็นที่ยอมรับใน
   ระดับชาติและนานาชาติ 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการและการพัฒนา
     เชิงพื้นที่ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและการ
     เปลี่ยนแปลงของโลก 
  กลยุทธ์ที่ 2  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมท างานตามอัตลักษณ์และทักษะใน 
     ศตวรรษที่ 21 พร้อมปฏิรูปการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการ
     ท างานจากประสบการณ์จริงรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
     ของท้องถิ่นและสากล 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ
     ในระดับสากลโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
     การจัดการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัด 
  1)  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองต้องการพัฒนา
   เชิงพื้นที่ 
  2)  จ านวนหลักสูตร 2 ภาษา / นานาชาติ 
  3)  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ 
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  4)  ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการองค์ความรู์สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อ 
   หลักสูตรทังหมด 
  5)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตมืออาชีพ 
  6)  อัตราการได้งานท า/ท างานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนาและ
   นอกภูมิล าเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี 
  7)  ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
   นานาชาต ิ
  8)  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตร วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ส าเร็จ
   การศึกษา 
  9)  ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส า เร็จการศึกษาระดับ           
   ปริญญาตรีตามมาตร CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ  
  10)  อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
  11)  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีใบรับรองความ เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา
    ที่ส าเร็จการศึกษา 
  12)  ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
  13)  สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น (ป.โท : ป.เอก / 40 : 60) 
  14)  สัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (ผศ./รศ./ศ./ : อ.50:50) 
  15)  ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2)  การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 
  เป้าหมาย 
 1)  ผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศตาม
  ความต้องการของท้องถิ่นและผู้ใช้บัณฑิต 
 2)  บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ  
  ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ 
 3) นวัตกรรมการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตครู 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ 
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 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้มีสมรรถนะเป็นเลิศและปฏิรูปการเรียนการสอนตาม
     มาตรฐานการจัดการศึกษารองรับความต้องการของท้องถิ่นและ 
     ประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพผ่านการท าความร่วมมือเครือข่ายทาง 
     การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่ 3  ปฏิรูประบบการบริหารสมรรถนะและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
     ของอาจารย์รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในระดับสากล   
  ตัวชี้วัด 
  1)  มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้
   บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์สมรรถนะและคุณภาพตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้าน 
   การศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
  2)  มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูมหาวิทยาลัย
   ราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
  3)  สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในภูมิภาค 
  4)  ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
   ภายใน 1 ปี 
  5)  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะและมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
  6)  ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการ
   พัฒนาสมรรถนะครูประจ าการของมหาวิทยาลัย 
  7)  จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอนไปใช้
   ประโยชน์ 
  8)  จ านวนอาจารย์ต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
  9)  ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
  10)  ผลงานวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูได้รบการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน
    ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  เป้าหมาย 
 1)  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  อย่างเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน 
     สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพหรือมีผลกระทบต่อท่องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน 
     สร้างสรรค์ที่สามารถสรางเอกลักษณในกลุ่มสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของ
     มหาวิทยาลัย และตอบโจทย์ของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดผลงานวิจัยนวัตกรรมหรือ
     งานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ
     เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันหรือแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อรองรับ
     การเปลี่ยนแปลง   
  ตัวชี้วัด 
  1)  ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่พัฒนา 
   ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  2)  จ านวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
  3)  จ านวนงานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบหรือน ามาใช้ 
   ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4)  จ านวนงานวิจัยนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value  
   Creation) สู่เชิงพาณิชย์ หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  5)  จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
   และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
  6)  อัตราสวนจ านวนผลงานวิจัยและองคความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
   จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  7)  รายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดสู่เชิงธุรกิจ/เชิงพาณิชย์ 
  8)  จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากแหล่งทุน
   ภายนอก 
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  9)  จ านวนระบบการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใน 
   มหาวิทยาลัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา  
 4)  การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 
 1)  ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
  เพ่ือพัฒนา และแก้ปัญหาแก่ชุมชนและประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 2)  องค์กรต้นแบบ แห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและ พัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผน
     พัฒนาเชิงพื้นที่ และด าเนินโครงการตาม พันธกิจและศักยภาพของ 
     มหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก มหาวิทยาลัย 
     (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนา
     ให้บรรลุ ตามเป้าหมาย 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและการ
     เรียนรู้ตลอดชีวิต   
  ตัวชี้วัด 
  1)  มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่
   แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ วางแผนงานพัฒนาเชิง
   พื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2)  จ านวนหมู่บ้าน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการจากผลการ 
   วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  3)  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ 
   สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
  4)  ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าเนินโครงการพัฒนา 
   เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่) 
  5)  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
  6)  อัตราอพยพของประชากรวัยท างานในท้องถิ่นลดลง 
  7)  อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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  8)  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ใน พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย     
   ราชภัฏที่ประสบ ความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย    
   ราชภัฏ 
  9)  จ านวนชุมชน / โรงเรียน ที่ประสบความส าเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  10)  ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
  11)  จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ 
    เสริมสร้างคุณค่าและส านึกรักษาท้องถิ่น 
  12)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา 
    เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
  13)  อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวนประชากร โดยเฉพาะในวัยประถมศึกษา 
    ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 5.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
  เป้าหมาย 
 1)  บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ (Smart Staffing) 
 2)  พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
 3)  พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University) อย่างยั่งยืน 
 4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็น 
  สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 5)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้าง
  ธรรมาภิบาลความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึง 
     ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
     อย่างเต็มที่ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงข่ายการสื่อสารให้ตอบสนองการ
     ท างานรวมกันของพันธกิจหลักอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิตอล 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเพื่อรองรบสู่การเป็นมหาวิทยาลัย     
     สีเขียว ( Green and CleanUniversity) โดยการมีส่วนร่วม 
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  กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มบทบาท การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับ
     การบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้าง
     ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  กลยุทธ์ที่ 6  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อ 
     เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
     ราชภัฏ 
  กลยุทธ์ที่ 7  ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     และฐานข้อมูล งบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัยรวด เร็ ว              
     มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล   
  ตัวชี้วัด 
  1) ระดับดัชนีความสุขในการท างานของบุคลากร 
  2)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  3)  ระดับความพร้อมใช้ของระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล 
  4)  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ ดิจิทัล 
  5)  ระดับความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร 
  6)  ผลการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
  7)  จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
  8)  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
   จ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  9) ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร และภาพลักษณ์ (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่าง ๆ 
   ท่ีีส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในและภายนอก 
   มหาวิทยาลัย 
  10)  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  11)  จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  12)  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ใน
    ระดับสูงหรือสูงมาก 
  13) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  14)  มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุง
    ฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
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  3.1.2.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
    วิสัยทัศน์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลัก ที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ  
    
   พันธกิจ 
  1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อน าาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าาแนวพระราชด าาริสู่การปฏิบัติ 
  4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของผู้น าาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
  5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย           
หลักธรรมาภิบาลพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1)  การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 
  1)  ด้านเศรษฐกิจ 
  2) ด้านสังคม 
  3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
  4) ด้านการศึกษา 
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  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผน 
     พัฒนาเชิงพื้นที่ และด าเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของ 
     มหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพรวมถึง 
     ก าหนดเวลา  (Timeline)ในการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็น 
     รูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความ
     เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  กลยุทธ์ที่ 2  บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
     (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนา
     ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  กลยุทธ์ที่ 3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์
     กับการพัฒนาท้องถิ่น   
  ตัวชี้วัด 
  1)  มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่
   แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาเชิง
   พื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2)  จ านวนหมู่บ้าน โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
   วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  3)  ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าด าาเนินโครงการพัฒนา 
   เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ (การกระจายตัวเชิงพื้นที่) 
  4)  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจ านวนโครงการฯ 
   สะสม (แยกประเภทตามเป้าหมาย) 
  5)  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ 
  6)  อัตราส่วนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน า เปรียบเทียบ
   กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  7)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าาพระราโชบายด้านการศึกษา   
   เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติใน
   พื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  8)  อัตราการอ่านออกเขียนได้ ของประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษา 
   ในพื้นที่บริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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  9)  ร้อยละของหมู่บ้านที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
  10)  อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  11)  มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
    คุณค่า และจิตส าานึก รักษ์ท้องถิ่น 
  12)  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย    
    ราชภัฏ ที่ประสบความส าาเร็จ จากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
    ราชภัฏ 
  13)  อัตราการอพยพของประชากรวัยท าางานในท้องถิ่นลดลง 
 2)  การผลิตและพัฒนาครู 
  เป้าหมาย 
  1)  บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการ
   ของผู้ใช้บัณฑิต 
  2)  บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/   
   บ่มเพาะ ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
  3)  บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ เข้าสู่ วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะ          
   เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และกระบวนการ
     ผลิตให้มีสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated 
     Learning และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ นักศึกษาศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตาม
     มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ    
     4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
     เข้มแข็ง 3) มีงานท าา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
  กลยุทธ์ที่ 4  จัดท าาแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าาหนดเป้าหมาย       
     เชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline)     
     ในการปฏิบัติงาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ 
     สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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  ตัวชี้วัด 
  1) มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์และกระบวนการผลิตครู เพื่อให้
   บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพตาม 
   มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้าน 
   การศึกษาและคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 
  2) ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 
  3) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุ     
   ผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 
  4)  มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ 
  5)  ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เพิ่มขึ้นจาก      
   การพัฒนาสมรรถนะ ครูประจ าาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  6)  สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท าางานในภูมิภาค 
  7)  ผลงานการวิจัยสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ 
   นานาชาติ หรือน าาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
 3)  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศ ในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
   การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  2)  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็น ที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์       
   ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  3)  อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็น
   ที่ยอมรับ ในระดับชาติและนานาชาติ 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ   
     สหวิทยาการ ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับ       
     แนวทางการพัฒนาประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  กลยุทธ์ที่ 4   ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและ 
     เสริมสร้างทักษะและ จิตส าานึก ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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  กลยุทธ์ที่ 5  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ 
     วิชาชีพ ทักษะบัณฑิต ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ      
     คือ (1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง     
     (3) มีอาชีพ มีงานท าา และ (4) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
  กลยุทธ์ที่ 6  จัดท าาแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ  
     Reprofile อย่าง เป็นรูปธรรม โดยก าาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและ
     คุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอน การด าาเนินการ (Timeline) 
     ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน   
  ตัวชี้วัด 
  1)  จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
   ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
  2)  ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน 
   ระดับชาติและนานาชาติ 
  3)  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา ที่ส าเร็จ
   การศึกษา 
  4)  ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ   
   ปริญญาตรี ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 
  5)  อัตราการได้งานท าา ท าางานตรงสาขา ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิล าเนา 
   และนอกภูมิล าเนา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในระยะเวลา 1 ปี 
  6)  ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
  7)  อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
 4)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  เป้าหมาย 
  1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็น
   สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้น      
   การสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
   และประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึง 
     ความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและ 
     ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญ       
     กับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้าง
     ผลประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ           
     เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
     ราชภัฏ 
  กลยุทธ์ที่ 4  ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ 
     และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมา
     ภิบาล   
  ตัวชี้วัด 
  1)  จ านวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ นานาชาติ 
  2)  อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
   จ านวนผลงาน ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  3)  ผลการส ารวจการรับรู้ข่าวสาร (นโยบาย แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ส าคัญระดับชาติ 
   ระดับจังหวัด ระดับองค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
  4)  จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  5)  ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ 
  6)  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  7)  ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8)  ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูล
   ศิษย์เก่า 
  9)  ผลส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน และผู้รับบริการที่มีต่อ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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  3.1.2.3  แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย น าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2567) 
  ปณิธาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานนาม       
“ราชภัฏ” ที่ หมายถึง คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็น ผู้พัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา
ปรัชญา 
  วิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินภายในปี 2567 
จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านอาหารการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์ 
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอัตลักษณ ์
  อัตลักษณ์ 
  ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  คู่จิตอาสา 
  เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 พันธกิจ 
 1.  สร้างบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย      
  น าการเปลี่ยนแปลง 
 2.  สร้ างองค์ความรู้  วิ จั ย  และนวัตกรรมตอบโจทย์ เชิ ง พ้ืนที่ และเกิดมูลค่ า              
  เพ่ิมเชิงพาณิชย์ 
 3. สร้างงานบริการวิชาการและส่งเสริมโครงการพระราชด าริที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
  เชิงพ้ืนที่ 
 4.  เสริมสร้างคุณค่าเพ่ิมของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. สร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคลทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างสรรค์
  สิ่งใหม่ ๆ และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
 6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและค านึงถึงความเป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 7. ส่งเสริมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ค่านิยมองค์กร 
 

 
 
 
 
 

 เป้าหมาย 
  สืบสาน รักษา ต่อยอด ก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์และเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ภายใต้เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2564 – 2567 “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 “ความเป็นเลิศด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยการบูรณาการ
ศาสตร์” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 “ครูดี ครูเก่ง น าการเปลี่ยนแปลง” 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 
 “บัณฑิตมีงานท า เป็นที่ยอมรับและเพ่ิมขีดความสามารถสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ใน
พ้ืนที”่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 “ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม” 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมโครงการ
พระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 “ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าต่อสังคมเพอการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 “ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยธรรมาภิบาล พ่ึงตนเองได้ และได้รับการยอมรับจากสังคม” 
 

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ (6 Strategies Issues 14 Goals) 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ
โดดเด่นด้านอาหาร การ
ท่องเที่ยว และวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 
“ความเป็นเลิศด้านอาหาร การ
ท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์
สุขภาพด้วย การบูรณาการ
ศาสตร์” 

มหาวิทยาลัยชั้น
น าสังคม 
(Social 
Engagement 
University) 

1.1 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติด้านความโดดเด่น
ด้านอาหาร การท่องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(World Rankings : Time Higher 
Education/QS) 
1.2 เพ่ิมรายได้จากการพัฒนาด้าน
อาหาร การท่องเที่ยว และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพจากแหล่ง
เรียนรู้ หลักสูตรต่าง ๆ และด้านอื่น 
ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาครู 
“ครูดี ครูเก่ง น าการ
เปลี่ยนแปลง” 

2.1 บัณฑิตครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพพร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัย 
“บัณฑิตมีงานท า เป็นที่ยอมรับ
และเพ่ิมขีดความสามารถ
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ใน
พ้ืนที”่ 

3.1 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต 
สังคมท้องถิ่นมีงานท า 
3.2 บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 พร้อมท างานได้ทันที 
3.3 ระบบและกระบวนการเรียนรู้/
ระบบการวัดและประเมินผลเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 
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6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ (6 Strategies Issues 14 Goals) 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพ
การวิจัย นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ 
“ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่สู่
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม” 

4.1 งานวิจัยนวัตกรรมและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ตอบโจทย์เชิงพ้ืนที่ และสามารถ
น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งรัดและ
ยกระดับการให้บริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และ
ส่งเสริม โครงการพระราชด าริ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ยั่งยืน” 

5.1 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
Sustainable Community 
Development University 
Rankings : SCD University 
Rankings 
5.2 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน( Social Engagement 
University) ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 
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6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ (6 Strategies Issues 14 Goals) 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาระบบ
บริหาร จัดการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
หลักธรรมาภิบาล และการ 
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ธรรมาภิบาลพึ่งตนเองได้ และ
ได้รับการยอมรับจากสังคม” 

มหาวิทยาลัยจิ๋วแต่แจ๋ว 
(Small is Beautiful 

University) 

6.1 การพัฒนาระบบทรัพยากร
ทางการจัดการศึกษาและปัจจัย
สนับสนุนสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
6.2 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ/การจัดหารายได้และการใช้
ประโยชน์/ระบบ MIS เพื่อการ
ตัดสินใจการบริหาร และพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 
6.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายและมี 
พันธกิจที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ นานาชาติ 
6.4 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
ระบบสวัสดิการ 
6.5 การพัฒนามาตรฐานองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ Thailand 
Rankings/World Rankings 

มหาวิทยาลัยแห่งความ 
ผาสุก (Happiness 

University) 

6.5.1 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งความ ผาสุก ที่ค านึงถึง
ประโยชน์สุขของบุคลากรทุกระดับ 
มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิต (Happy and 
Healthy Environment) 

มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) 

6.5.2  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University) 

6.5.3 World Rankings; Web of 
Universities Webometrics 
Rankings 
-ระบบบริหารจัดการที่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมดิจิทัล 
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6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ (6 Strategies Issues 14 Goals) 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าหมาย 14 เป้าประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยขาว
สะอาด (Clean 
University) 

6.5.4  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ธรรมาภิบาล (ITA) 

 
  3.1.2.4  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ขยายระยะเวลาถึงปี 2565 
   ปรัชญา 
   คุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่สากล 
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นน าระดับประเทศ 
   พันธกิจ 
   1)  ผลิตบัณทิตท่ีมีความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

   2)  ส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพเกิดการน ามาใช้ประโยชน์จริง 

 3)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมการบริการวิชาการด้วย 

  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   4)  บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ 

   ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
     SMART :  Smart People Smart Faculty : บุคคลากรคุณภาพในคณะแห่ง
     นวัตกรรม 
   S :  เข้มแข็งทุกสถานการณ์ (Strong) 
   M :  มีคุณธรรม (Moral) 
   A :  กระฉับกระเฉงในทุกที่ (Active) 
   R :  มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
   T : มีความรู้ทางเทคโนโลยี (Technology) 

   อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
    อัตลักษณ์ :  รู้จักตนเอง รู้จักสังคม ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ 

   เอกลักษณ์ :  คณะแห่งการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต
บัณฑิตที่มี
ความสามารถ (Smart 
Scholar) 

1. บัณทิตมีความสามารถ รู้จัก
ตนเอง รู้จักสังคม ประยุกต์ใช้
ความรู้และท างานได้จริ งตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
2 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัย 

(1) สร้างสมรรถนะหลัก (Core 
Competency)  ข อ ง บั ณ ฑิ ต
ร่วมกับสถานประกอบการ จาก
สมรรถนะหลักขององค์กรวิชาชีพ  
(2) พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับ 10 คลัสเตอร์
อุตสาหกรรม ตามความต้องการ
ของตลาดงานในอนาคต  
(3) สร้างนักศึกษาให้มีทักษะใน
การด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษ
ที่ 21 
(4 )  ผลั กดัน ให้นั กศึกษา เข้ าสู่
ระบบสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน และเพ่ิม
เวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ  
(5) เป็นคณะพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทาง STEM  
(6) ปรับกระบวนการรับนักศึกษา
เ ป็ น แ บ บ เ ชิ ง รุ ก เ พ่ื อ ห า ผู้ ที่ มี
ศั กยภาพเข้ า เ รี ยนและจั ดหา
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ที่ขาดแคลนแต่เรียนดี 
(7) พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เช่น 
หลักสูตรร่วม (Dual Program) 
(8) พัฒนาและจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
(9) พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ยน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตาม
แนวทางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับรูปแบบการเรียนแบบ
สะสมเครดิต 
( 1 0 )  พั ฒ น า ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม
สมรรถนะแรงงานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน หลักสูตรระยะสั้นส าหรับ
การ พัฒนาบุ คล ากร ในสถาน
ประกอบการ และศูนย์ทดสอบ
และก ากับมาตรฐานวิศวกรรมต่าง 
ๆ 
(11) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้
ก้าวสู่ระดับชาติ/นานาชาติ 
(12) ปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษา
รักคณะและมหาวิทยาลัย 
( 1 3 )  ใ ช้ ก า รประกั นคุณภ าพ
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น TABEE ABET 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้มีความ
ทันสมัย (Smart 
Teacher) 

3. อาจารย์มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษายุค
ใหม ่

(14) พัฒนาทักษะการสอนตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
ทักษะด้าน IT ของอาจารย์ เป็นต้น 
(15) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ส า ร สน เทศ  เ พ่ื อก า ร สื่ อ ส า ร
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  
(16) ส่งเสริมให้อาจารย์ท างาน
ร่วมกับสถานประกอบการ เช่น 
การท าวิจัย หรือ แก้ปัญหาของ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
สถานประกอบการ โดยพิจารณา
ให้เป็นภาระงาน 
( 1 7 )  จั ด ใ ห้ มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
อาคันตุกะ (Visiting Professor) 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีชื่อเสียง ที่ได้รับ
การยอมรับในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การ
สอน การท าวิจัย การขอต าแหน่ง
ทางวิ ช าการ  และ  การ เป็ นที่
ปรึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(18) มีระบบการขอต าแหน่งทาง
วิชาการที่อ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือ และสร้างแรงจูงใจ 
( 1 9 )  มี ร ะบบการส่ ง เ ส ริ ม ให้
อ า จ า ร ย์ มี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ สู ง ขึ้ น 
คุณวุฒิตรงตามมาตรฐาน TQF 
ของแต่ละหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
(Smart Research) 

4. งานวิจัยมีคุณภาพเกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์จริง 

(20) มีแผนที่น าทาง (Roadmap) 
การท าวิจัยของคณะ ตอบสนอง 
Thailand 4 . 0  Industry 4 . 0 
ชุ มชน  จั งหวั ด  ภู มิ ภ าค  และ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน
อ า ห า ร  ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(21) จัดพ้ืนที่การท างานร่วมกัน 
(Co-working space) เพ่ือให้เกิด
การท าวิจัยร่วมกันระหว่างสาขา
และคณะอ่ืน ๆ บูรณาการเป็นคลัส
เตอร์วิจัย (R&D Cluster) 



34 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
( 22 )  ส่ ง เสริ มการท า วิ จั ย เชิ ง
น วั ต ก ร ร ม ที่ มี ก า ร น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้จริง แก้ปัญหาชุมชน 
ใช้ในเชิงพาณิชย์ และ ตีพิมพ์เป็น
ผลงานทางวิชาการได้ 
(23) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในมิติ
ใหม่ ๆ เช่น การตลาดและรูปแบบ
การท าธุรกิจ การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง
เครือข่ายที่แน่นแฟ้น 
ม่ันคง (Smart 
Networking) 

5. เครือข่ายความร่วมมือกับ
สั งคม และท้องถิ่ น  ด้ านการ
บริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
6. ภาพลักษณ์ที่ดีและการเป็นที่
ยอมรับในสังคม 

(24) จัดกิจกรรมหรือศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน 
( 2 5 )  คั ด เ ลื อ กและถ่ า ย ท อด
งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการ
ของชุมชนหรือสถานประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรม 
(26) แสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาและ
สถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
(27) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับศิษย์เก่า 
(28) ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แ ล ะ ก า ร ต ล า ด แ บ บ ใ ห ม่  
(Marketing 4.0) และส่งเสริมการ
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือ
ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
สู่สังคม  
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(29) ผลักดันให้คณะเป็นเจ้าภาพ
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม/
โครงการในระดับนานาชาติ 
(30) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการสร้ า ง
มูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เน้น
การบริหารจัดการ
อัจฉริยะ (Smart 
Management) 

7. บริหารจัดการคณะด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
8. บุคลากรในองค์กรท างานมุ่ง
ตามยุทธศาสตร์ 
9. การบริหารจัดการคณะด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(31) ใช้หลักธรรมภิบาล (Good 
Governance) ในการบริหารและ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักการประกอบการตัดสินใจ 
(Decision Making) 
(32) เสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานมุ่งตามยุทธศาสตร์ให้แก่
บุคลากรในคณะ 
(33) การหารายได้ของคณะและ
สาขาวิชา เพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้ าสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ 
(34) ใช้พลังงานทางเลือกและ
ระบบจั ดการอาคาร อัจฉริ ยะ 
( Smart Building)  เ พ่ื อ ล ด
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค   
(35) ใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ 
(Smart Office) เพ่ือการจัดเก็บ
และใช้ทรัพยากรร่วมกันบนระบบ
คลาวด์ (Cloud Service) 
( 3 6 )  น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใช้อ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาในการ



36 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ลงทะเบียนและติดตามข่าวสาร 
เช่น  การ พัฒนาแอปพลิ เคชั่น 
Entech Mobile App 
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3.2  ขั้นตอนและวิธกีารปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ เพือ่ก าหนดแนว
ทางการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ตัวขีว้ัด และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

สาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

บันทึกโครงการลงระบบ 3D 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 

น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ติดตาม และประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

แก้ไข 
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3.3  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
 3.3.1  งานด้านการจัดท าแผนงบประมาณ 
   มีเงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง คือควรด าเนินการตามกรอบระยะเวลา              
ในการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 
   1) ควรด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม            
ตามไตรมาสที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
   2) ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการขออนุมัติ โครงการให้ถูกต้อง            
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   3) ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและ
ตามไตรมาสที่ก าหนด 
 

3.4 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.1  แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
    การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จะต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 
   1)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี  
    (พ.ศ.2560 – 2579) 
   2)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 20 ปี 
    (พ.ศ.2560 – 2579) 
   3)  แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย น าไปสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2567) 
   4)  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 
    5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ขยายระยะเวลาถึงปี 2565 
 3.4.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
   1)  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
    ปัทนีญา  รอดแก ้และ มณฑล  สรไกรกิติกูล (กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ) กล่าวถึง กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ว่า
คณะท างานด้านการบริหารคุณภาพของหน่วยงาน มีความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
    1.1) วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการจัดท า และติดตามแผนงานต่าง ๆ ให้เป็นไป
     ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารฝ่าย และนโยบายของสายงาน 
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     รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนต่าง ๆ ได้
     ตามความเหมาะสม 
    1.2) พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
    1.3) ประสานงานเพ่ือให้มีการด าเนินงานตามแผน และรายงานด าเนินงานต่อ
     ผู้อ านวยการฝ่าย 
    1.4) ด าเนินการด้านประเมินผลการด าเนินงานของฝ่าย 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นผลลัพธ์ล าดับสุดท้ายของการด าเนินงาน
ด้านแผนงานในระดับฝ่าย ซึ่งมีกรอบในการด าเนินงานโดยเริ่มจากการที่ตัวแทนคณะท างานฯ เข้าร่วม
ประชุมกับคณะท างานวิชาการ และแผนงานระดับสายงาน เพ่ือรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ของสายงานในภาพรวม จากนั้นจึงน ามาพัฒนา ปรับปรุงในส่วนของแผนงานของฝ่าย เพ่ือให้รองรับ
กับทิศทางของสายงาน 
   ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานดาเนินการอยู่นั้น ไม่ได้มีการก าหนด
เป็นระเบียบ หรือขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นเพียงวิธีการปฏิบัติที่ด า เนินการต่อ ๆ กันมาตามความเข้าใจ
ของแต่ละฝ่าย ซึ่งในกรณีนี้เลขาคณะท างาน ฯ จะเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาจากแผนปฏิบัติการใน
ปีงบประมาณก่อนหน้านั้น โดยพิจารณาตามความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสายงานในปีปัจจุบันให้
แล้วเสร็จก่อน ซึ่งใช้วิธีการขอข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนงานย่อยต่าง  ๆ เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการทาแผนปฏิบัติการ จากนั้นจึงเรียกประชุมคณะท างานฯ เพ่ือมาตรวจสอบในขั้นตอน
สุดท้าย ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้จัดทาแผนปฏิบัติการจะเริ่มมาจาก แผนพัฒนาพลังงานของกระทรวง
พลังงาน จากนั้นองค์กรจะนามาพัฒนาเป็นแผนวิสาหกิจ ก่อนจะถ่ายทอดลงมาเป็นแผนกลุยทธ์ของ
สายงาน และนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการของฝ่ายต่อไป 
   2) เทคนิคการวางแผน 
 ประสิทธิผลของการวางแผนคือการบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือเสียค่าใช้จ่ายต ่าสุด โดยการท าให้ได้แผนมีลักษณะดังกล่าวจะต้องเลือกวิธีการวางแผนให้
เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ 
 1. การวางแผนจากข้างในไปข้างนอกและจากข้างนอกมาข้างใน ( Inside-
outand outside-in planning) ประกอบด้วย (1) การวางแผนจากข้างในไปข้างนอก( Inside-out 
planning) จะเน้นการวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถขององค์กรมีอยู่ ความสามารถขององค์กร 
ได้แก่ ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่โดยการส ารวจทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ และวางแผนให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรนั้น วิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอกเป็นการพิจารณาจากขีดความสามารถของ
องค์การแล้ว วางแผนให้ดีที่สุดตามขีดความสามารถนั้น และ (2) การวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน 
(Outside-inplanning) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกองค์การก่อนแล้วจึงมาวางแผน ดังนั้นจะต้อง
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มีการส ารวจข้อมูลข้างนอกเพ่ือดูว่าองค์การอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนวางแผนกันอย่างไร  เลือกวิธีการ
วางแผนที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด และน าเอาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้วางแผนขององค์การ เท่ากับเป็น
การน าเอาปัจจัยภายนอกมาพิจารณาในการวางแผนแล้วปรับปัจจัยภายในองค์การให้สอดคล้องกับ
ข้างนอก วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาการวางแผนงานให้เหลือน้อยลงและสร้างโอกาสการวางแผนให้ดี
ขึ้น อย่างไรก็ตามการวางแผนควรผสมผสานกันระหว่างวิธีการวางแผนจากข้างในไปข้างนอก กับ
วิธีการวางแผนจากข้างนอกมาข้างใน 
 2. การวางแผนจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน (Top-down andbottom-up 
planning) ประกอบด้วย (1) การวางแผนจากบนลงล่าง (Top-down planning) เป็นวิธีที่ก าหนด
นโยบายวัตถุประสงค์แล้วให้วางแผนตามกรอบที่ก าหนดขึ้นมานั้น การวางแผนวิธีนี้มีข้อก าหนดต่าง ๆ 
เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้เริ่มต้นแล้วกลั่นกรองลงมายังผู้บริหารระดับกลางแล้วลงมายัง       
ผู้ปฏิบัติ เป็นวิธีการวางแผนเพ่ือเน้นความเป็นอย่างเดียวกันหรือเน้นที่นโยบายเป็นใหญ่ จึงก่อให้เกิด
ผลเสียในความร่วมมือของผู้ปฏิบัติจากระดับล่าง ผู้ปฏิบัติมักจะไม่พอใจเพราะไม่มีส่วนร่วมใน        
การวางแผนและ (2) การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up planning) เป็นการวางแผนที่เริ่มต้น
จากระดับล่างขององค์การแล้วเสนอขึ้นไปเป็นล าดับขั้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงโดยการรวบรวม
กิจกรรมต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานโดยไม่มีการประสานงานจากหน่วยงานจึงก่อให้เกิดผลเสียที่แผนขาด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการขัดแย้งกันและไม่สัมพันธ์กัน แต่มี
ผลดีท าให้คนเกิดความผูกพันเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในแผนเพราะได้ท าแผนมา
กับมือตัวเองอย่างไรก็ตามวิธีการวางแผนที่ดีควรเป็นการเริ่มต้นการวางแผนมาจากผู้บริหารระดับ
สูงสุดแล้วส่งแผนต่อมาระดับล่างและอนุญาตให้ระดับล่างทุกระดับแก้ไขแสดงความเห็นหรือ
ปรับเปลี่ยนในส่วนที่ส าคัญได้ โดยวิธีนี้ผู้บริหารเริ่มขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องว่าต้องการอะไร โดยการเปิดโอกาสให้คนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและขั้นสุดท้ายท างานร่วมกันใน
ทุกขั้นตอนของการวางแผน เพ่ือท าให้คนทุกคนเกิดการยอมรับ มีความผันกับแผน เมื่อน าแผนไปใช้
ทุกคนก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแผน 
 3. การวางแผนเพื่อความไม่แน่นอน (Contingency planning) การวางแผนเป็น
เรื่องการคิดล่วงหน้าคาดคะเนสถานการณ์และต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใน
เหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้น ซึ่งต้องมีการเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงโดยการก าหนดทางเลือก
ด าเนินงานไว้หลายทางเลือกหากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ไม่สามารถปฏิบัติได้ ก็น าเอาแผนที่เตรียมไว้
ออกมาใช้แทน ส าหรับขั้นตอนการวางแผนเพ่ือความไม่แน่นอนดังนี้ (1) ระบุล่วงหน้าว่าอะไรอาจ
เกิดข้ึนท าให้สถานการณ์ผิดไปจากเดิมหรือเป็นอุปสรรค (2) คาดคะเนโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ขึ้นที่
ท าให้ผิดไปจากเดิม แต่ละสถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร (3) ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดเตรียมแผนต่าง ๆ ส าหรับจะน าไปใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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(4) เลือกสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงสุดและมีความส าคัญมากที่สุด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนที่เตรียมไว้ และ (5) เตรียมแผนส ารองไว้เพ่ือน าไปใช้หากสถานการณ์ที่คาดคะเนไม่เกิดขึ้นจะได้
น าแผนส ารองไปใช้ได้ทัน 

 
3.5  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ได้ยึดปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  พึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 
   2)  ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 
   3)  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียร
    ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง      
    และประชาชน 
 4)  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาการท างานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น 
  ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
 5) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย 
  ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
  ตนเอง 
 
 



บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  เป็นการจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ โดยก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของคณะ ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2567) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ 
 

4.1  กิจกรรม แผนปฏิบตังิาน 
   ในรอบปีงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีปฏิทินเพ่ือการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี
งบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 

กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
1. การจัดท าค าของบประมาณ
ร า ย จ่ า ย ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
จั ด ท า ค า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
ร า ย จ่ า ย ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. คณะฯ ด าเนินการสรุปค าขอ
ง บ ป ร ะม า ณ ร า ย จ่ า ยต าม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ส่งกองนโยบาย
และแผน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

เดือน สิงหาคม – ตุลาคม  
ของทุกปี 
 
 
 
 
 
เดือน สิงหาคม – ตุลาคม  
ของทุกปี 
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กระบวนการ กิจกรรม ระยะเวลา 
2 .  ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ           
พัฒนาความเป็นเลิ ศ คณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้ง
ผู้ รั บผิ ดชอบด า เนินการขอ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 

เดือน ตุลาคม  ของทุกปี 

3. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม สาขาวิชา และผู้ รับผิดชอบ     
ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
และด าเนินการให้เป็นไปตาม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ต า ม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 

เดือน ตุลาคม – มิถุนายน 
ของทุกปี 

4 .  การติดตามรายงานผล
โครงการ 

ง า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ               
พัฒนาความเป็นเลิ ศ คณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก ากับ
ติดตามผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิ จ ก ร รม  ร า ย ง านผลกา ร
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตั ว ชี้ วั ด ค ว ามส า เ ร็ จ  แ ล ะ
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 

เดือน มกราคม – กันยายน 
ของทุกปี 

5 .  การจั ดท า ร ายงานการ
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท า
รายงานผลการด า เนิน งาน
โครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

เดือน  กันยายน 
ของทุกปี 
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4.2  วิธกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(รายไตรมาส) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และน าผลการประเมินมาใช้ในการรายงานผลติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซี่งมีการรายงานติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  2.1   รายละเอียดกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  2.2   ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
  2.3   งบประมาณท้ังสิ้น เบิกจ่าย คงเหลือ 
  2.4   องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  2.6  ข้อเสนอแนะ 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ยุทธศาสตร์ที่  ............................................................................................................................. ..... 
2. โครงการหลักท่ี .................................................................................................................................  
3. โครงการ/กิจกรรม ............................................................................................................. ............... 
4. วัตถปุระสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 ……………...…………………………………………………………………………………….…………………………… 
4.2 ……………………………………………………………………………………………………….………………………… 

5. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
5.1 เชิงปริมาณ   
5.2 เชิงคุณภาพ   
5.3 เชิงเวลา   
5.4 เชิงงบประมาณ   

บรรลุเป้าหมายร้อยละ  
หมายเหตุ ..............................................................................................................................................  
6. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร.................บาท เบิกจ่ายจริง...............บาท คงเหลือ ..............บาท 
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7. ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ..................... 

.............................................................................................................................................................. .. 
8. องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ..................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
10. ข้อเสนอแนะ 
       .................................................................................................................. ........................ 

 
 ลงชื่อ ....................................................... ผู้รายงาน 

                                                            (......................................................) 
 



บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 

5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ปัญหา  และอุปสรรคในการจัดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปี งบประมาณ                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แยกได้ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค 
1. งานยุทธศาสตร์และพัฒนาความเป็นเลิศ 
ก ากับดูแล ด้านงานนโยบายและแผน 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในการวิเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด และ
รายละเอียดงบประมาณ เพ่ือจัดท าแบบค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้อย่างถูกต้อง 
2. บุคลากรบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
ของคณะ ฯ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่าช้า ท าให้
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณล่าช้า และส่งผลต่อการขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม ล่าช้ากว่าก าหนดในช่วงไตร
มาสแรกของปีงบประมาณ 

 
5.2 แนวทางแก้ไขและพฒันางาน 
  จากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานข้างต้น ผู้จัดท าคู่มือมีแนวทางแก้ปัญหา
และพัฒนางาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
1. งานยุทธศาสตร์และพัฒนา
ความเป็นเลิศ 
ก ากับดูแล ด้านงานนโยบาย
และแผน 

1.  บุคลากรส่วนใหญ่ยั ง ไม่
เข้าใจในการวิเคราะห์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
และรายละเอียดงบประมาณ 
เ พ่ื อ จั ด ท า แ บ บ ค า ข อ

1. งานยุทธศาสตร์และพัฒนา
ความเป็นเลิศ มีการจัดท า
ขั้ น ต อ น ก า ร เ ขี ย น ค า ข อ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ลงระบบบันทึกโครงการ (3D) 
และแจ้ งผ่ านทางประธาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ได้อย่างถูกต้อง 

ส า ข า วิ ช า / ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการทราบ 

2. บุคลากรบางส่วนขาดการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ก า ห น ด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณของคณะ ฯ 

2.  ผู้บริหารคณะ ควรมีการ
ควบคุม ดูและติดตามการให้
ข้อเสนอแนะ ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ
ร ายจ่ า ย ล่ า ช้ า  ท า ใ ห้ ก า ร
ด า เนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ
ล่าช้า และส่งผลต่อการขอ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ล่าช้า
กว่าก าหนดในช่วงไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 

3 .  จั ด ท า ร่ า ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีงบประมาณไว้
ล่วงหน้าโดยอ้างอิงจากจ านวน
เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ข้างต้นนั้น ผู้จัดท าคู่มือมี
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้ 
  5.3.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ดี
    สามารถใช้ร่วมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  5.3.2 ศึกษา วิเคราะห์ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5.3.3 ปฏิบัติ ง านด้ วยความมุ่ งมั่ น  ตั้ ง ใจ  เ พ่ือให้ งานบรรลุ วั ตถุประสงค์                  
    ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
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ภาคผนวก ก 
 

เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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1.  แบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 1.1 การจัดท ารายละเอียดงบประมาณ “แบบฟอร์มอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ_แตกตัวคูณ
(งบยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2565” (ตัวอย่างการกรอกตามรูปภาพด้านล่าง)  

 
รูปภาพที่ 1  ตัวอย่างการกรอกชื่อกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด และจ านวนเงิน 
 หมายเลข 1  ก าหนดชื่อกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการหลักของมหาวิทยาลัย ที่สาขา
  ต้องการจัดท าค าของบประมาณ 
 หมายเลข 2  ก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ “01-ความเชื่อมโยง
  และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2565”  
 หมายเลข 3  ก าหนดชื่อกิจกรรมย่อย อยู่ภายใต้กิจกรรมหลัก มีกิจกรรมย่อยได้ 
  มากกว่า 1 กิจกรรม (แต่รหัสงบประมาณจะแยกออกเป็นตามกิจกรรม
  ย่อยละ 1 รหัส) 
 หมายเลข 4  ก าหนดวงเงินงบประมาณของกิจกรรมย่อย เลือกใส่จ านวนเงินตาม     
  ไตรมาสที่จะด าเนินการ 
 หมายเลข 5  ก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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รูปภาพที่ 2  ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดงบประมาณแบบฟอร์มแตกตัวคูณ 
 หมายเลข 1  ชื่อกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการหลักของมหาวิทยาลัย จากรูปภาพที่ 1 
 หมายเลข 2  ชื่อกิจกรรมย่อย อยู่ภายใต้กิจกรรมหลัก จากรูปภาพที่ 1 
 หมายเลข 3  แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย         
  และค่าวัสดุ ตัวอย่างดังรูปภาพ 

 
รูปภาพที่ 2  ตัวอย่างการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณแบบฟอร์มแตกตัวคูณ 
 หมายเลข 1  ชื่อกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการหลักของมหาวิทยาลัย จากรูปภาพที่ 1 
 หมายเลข 2  ชื่อกิจกรรมย่อย อยู่ภายใต้กิจกรรมหลัก จากรูปภาพที่ 1 
 หมายเลข 3  แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ  
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 1)  หมวดค่าตอบแทน  (จ านวนคน x จ านวนชั่วโมง x ค่าตอบแทนรายชั่วโมง x  
  จ านวนครั้ง) ดังรูปภาพ 
 2)  หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
  และอ่ืนๆ (ดังรูปภาพ) 
 3)  หมวดค่าวัสดุ  ใส่จ านวนเงินที่ช่อง “งบประมาณ” (ตามรูปภาพที่ 2) 
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2.  ระบบบันทึกโครงการ (3D) 

 
 

 2.1 เลือก งาน/โครงการ 
 

 
 

 2.2 เลือก รหัสกิจกรรมหลัก/โครงการ ให้เลือกตามชื่อโครงการหลัก ตามแบบฟอร์มอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ และแตกตัวคูณ 
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 2.3 เลือก ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย  ตามแบบฟอร์มอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ และแตกตัวคูณ 
 

 
 

 2.4 ก าหนดตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา) และวันที่เริ่มต้น -สิ้นสุดโครงการ  
ตามแบบฟอร์มอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ และแตกตัวคูณ 
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 2.5 การบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง ใช้จากงบ ให้เลือก 2. งบ บ.กศ. 
 2.6 ในช่อง หมวดหลัก ให้เลือก 0. ตามหมวดปกติ 
 2.7 ในช่อง จ านวนผลผลิต ข้อมูลจะข้ึนเอง เมื่อกรอกจ านวนปริมาณงานในแต่ละไตรมาส 
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 2.8 ในช่อง รายละเอียดการใช้จ่าย ใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์มอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ            
       และแตกตัวคูณ 
3.  แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ยุทธศาสตร์ที่  ................................................................................................................................. 
2. โครงการหลัก .................................................................................................................................  
3. โครงการ/กิจกรรม ............................................................................................................. .............. 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

4.1 ………………………...……………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ……….........………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผลการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5.1 เชิงปริมาณ   
5.2 เชิงคุณภาพ   
5.3 เชิงเวลา   
5.4 เชิงงบประมาณ   

บรรลุเป้าหมายร้อยละ  
หมายเหตุ ............................................................................................................................................... 
6. งบประมาณ  ได้รับจัดสรร...................บาท เบิกจ่ายจริง...................บาท คงเหลือ ..................บาท 
7. ผลการด าเนินงาน 

.................................................................................................................................................. 
8. องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

.................................................................................................................................................. 
9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

..................................................................................................................................................  
10. ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................... ........................ 
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  ลงชื่อ ................................................. ผู้รายงาน  
         (......................................................)  



 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล  สุขอนันต์ 
วัน เดือน ปีเกิด 15 มิถุนายน 2531 
ที่อยู่ปัจจุบัน 120/25 หมู่ที่ 6 ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
สถานที่ท างาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ประวัติการศึกษา  
ปี 2549 - 2554 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 

ประวัติการท างาน  
ปี 2555 ต าแหน่ง ที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisor)   

บริษัท มิตซูเพชรบุรี จ ากัด 
ปี 2556 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Officer)   

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
ปี 2557 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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