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งานวิจัยและการวางแผน   
ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 



ค ำน ำ 
 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ  และนโยบายการบรหิารงานของคณะ  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
สาระส าคัญเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการด าเนินงาน งบประมาณในการด าเนินโครงการ และผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีฉบับนี้   
 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                       (สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม) 
                                                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                                                                              

 
 

 



 
 

สารบัญ 
 
 

 หน้า 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2555 – 2559  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
         ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเชี่ยน 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 – 2559  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ปรัชญา  :  ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
 

ปณิธาน  : ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี  ภูมิปัญญา เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตได้
ตามมาตรฐานสู่สังคม 
 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิช าชีพ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้ 
2.  มุ่งเน้นการท าวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้และบูรณาการในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
3.  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   

 5.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่านิยมองค์กร : แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมุ่งสู่ความส าเร็จท างานเป็นทีมมีความรับผิดชอบ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ :  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค์ 
   1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2. ผลิตบัณฑิตที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงทางด้านเทคโนโลยี ด้านการเกษตร และการบริการของชุมชน  
   2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  เป้าประสงค์ 
   1. มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
   2. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ  
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ 
2. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา  สร้างงานวิจัยใหม่ๆเพ่ิมขึ้น 

   3. ส่งเสริมและเชิดชูการน าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  
 

 เป้าประสงค์  
  1. สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  2. บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และสังคม 

3. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ 
1.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
2.  จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และบูรณาการ การบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย หรือท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
  3.  ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชนในทุกๆ ด้าน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 เป้าประสงค์  
  1. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น   
  2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน   
   
 กลยุทธ์ 
  1.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือการเรียนการสอน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

 เป้าประสงค์  
  การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ 
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ 
  3. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ 
ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2555 – 2559  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

1. ส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียน 
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ทางด้านเทคโนโลยี ด้าน
การเกษตร และการบริการ
ของชุมชน  
2. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะ
ด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผลิตบัณฑิตที่ม ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ระดับ 4.25 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 85 

3. ความพึงพอใจในคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา   

ร้อยละ 85 



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
2.  การสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณา
การศาสตร์สากลเข้ากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้
ตรงตามความต้องการ 
2. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัย
ที่มีความรู้ความสามารถใน
หลากหลายสาขา  สร้าง
งานวิจัยใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
3. ส่งเสริมและเชิดชูการ
น าเสนอผลงานวิจัย และ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
2. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ  
 

1. จ านวนงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 

งานวิจัย 4 

2. จ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อบูรณาการ
ศาสตร์สากลกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งานวิจัย 4 

3. ร้อยละของงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวน
อาจารย์ 

ร้อยละ 18 

4. ร้อยละของผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ 

ร้อยละ 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
3.  การสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
การบริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม  
 

1.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   
2.  จัดโครงการบริการ
วิชาการตามความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น และ
บูรณาการ การบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.  ประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับชุมชนใน
ทุกๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
2. บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น และสังคม 
3. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการท้องถิ่น 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

แหล่ง 1 

2. จ านวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการ 2 

3. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีส่วนร่วม และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม 

โครงการ 6 

4. ร้อยละของโครงการที่มี
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย หรือท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ   24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 8 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
4.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมให้มีการบูรณา
การด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาหรือการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม  สืบ
สาน  เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น   
2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน   
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สืบสาน เผยแพร่
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ 2 

2. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
สืบสาน เผยแพร่ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 

ร้อยละ  85 

3. จ านวนโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน 
หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

สาขา/
รายวิชา 

1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
5.  การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ทักษะ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะ 
3. ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะ 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 80 

2. ระดับของผลการประเมิน
การบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาของผู้บริหาร 

ระดับ 4.00 

3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
การจัดการเรียนการสอน  
การปฏิบัติงาน และ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 

6.  การพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

ผลักดันการพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
 

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจที่วางไว้ และเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 
2558) ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนเป็นการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2558 ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดจะต้องมีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 โดย
จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารคณะตลอดจนการรายงานงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ และร้อยละที่จ่ายจริง 
ตลอดจนการรายงานถึงปัญหาอุปสรรค ผลการตรวจสอบ/เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยกรอบของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   มีรายละเอียดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ของแผน 
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนร้อยละ 80 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. ส่งเสรมิผลักดันให้
ผู้เรยีน เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงทางด้าน
เทคโนโลยี ด้าน
การเกษตร และการ
บริการของชุมชน 

1. ร้อยละความส าเร็จของการจดั
กิจกรรม/โครงการตามแผนการจดั
กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 80 1. โครงการจัดการเรียนการ
สอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 58 – ก.ย. 
59 

1,099,630 247,432 - ประธานหลักสูตร 
- หัวหน้าวิชาเอก 

2. ความพึงพอใจในคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 2. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบ TQF 

    

2. ส่งเสรมิการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณภาพของบัณฑิต 

ระดับ 4.25     2.1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสรมิสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ก.ค. – ส.ค. 59 
 
 

  
 

10,000 - รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 

 

        2.2 โครงการส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ก.ค. – ส.ค. 59 
 
 

  
 

10,000 " 

        2.3 โครงการพัฒนาสโมสร
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ค. 59  22,770 " 

        2.4 โครงการค่ายเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมรวมใจท าความด ี

พ.ค.  – มิ.ย. 59  20,000 " 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

        2.5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการมารยาทไทย 

ก.พ. 59   10,000 - รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 

        2.6 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศ
นักศึกษา 

ต.ค. 58 – ก.ย. 
59 

 152,578 - ประธานหลักสูตร 
- หัวหน้าวิชาเอก 
 

        2.7 โครงการศึกษาดูงาน ต.ค. 58 – ก.ย. 
59 

 269,250 " 

        2.8 กิจกรรมอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ของนักศึกษา 

ธ.ค. 58 – ก.ค. 
59 

 73,600 " 

        2.9 กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
และเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการของนักศึกษาใหม่ 

มิ.ย. – ส.ค. 59  30,000 " 

        2.10  เปิดโลกทัศน์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและบุคลิกของ
นักศึกษาเพื่อเสรมิสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

พ.ค. - มิ.ย. 59  20,000 วิชาเอกพืชศาสตร ์

        2.11  กิจกรรมแลกเปลี่ยน
จากพ่ีสู่น้อง 

ส.ค. 59  1,000 วิชาเอกเทคโนโลยีการ
ผลิต 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

        2.12 กิจกรรมการสร้าง
ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

พ.ย. 58   2,000 วิชาเอกเทคโนโลยีการ
ผลิต 

    3. โครงการกระบวนการจดัการ
ความรู้ (KM) ด้านวิชาการ 

ก.พ. 59  10,000 - รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัย 
งานบริการการศึกษา 

 
   4. โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุค

ใหม ่
ต.ค. – พ.ย. 58  20,000 " 

 

   5. โครงการสื่อแนะแนว
การศึกษา (แผ่นพับและคลิป
วิดีโอแนะน าคณะ) 

ต.ค.  - พ.ย. 58  35,000  " 

3. ส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และศิษยเ์ก่า 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัด
โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์ปจัจุบันและ
ศิษย์เก่า 

ร้อยละ 80 6. โครงการถ่ายทอดความรู้
ใหแ้ก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ธ.ค. 58 - ม.ค. 59   30,000 " 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1. ส่งเสรมิงานวิจัย
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ท้องถิ่นได้ตรงตามความ
ต้องการ 

1. จ านวนของผลงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

งานวิจัย 4 1. โครงการวิจัยทีส่ามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59   อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
งานวิจัย 

2. ส่งเสรมิผลักดันให้
นักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถใน
หลากหลายสาขา  สร้าง
งานวิจัยใหม่ๆเพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย ์

ร้อยละ 35 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

พ.ค. 59 30,000  - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- นางสาวบุษยามาส 
นามพุทธา 

3. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย ์

บาท/คน 46,000 3. การสนับสนุนทุนอุดหนุน
วิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59   30,000 " 

3. ส่งเสรมิและเชิดชูการ
น าเสนอผลงานวิจัย และ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั 

4. ร้อยละของอาจารย์ที่ท าวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการ  
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ร้อยละ 5 4. โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 

ม.ค. 59 10,000  " 

 5. จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน์  

งานวิจัย 3 5. โครงการสนับสนุนการ    
น าผลงานวิจัยไปตีพมิพ์
เผยแพร ่

มี.ค. 58   15,000 " 

 6. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปตีพิมพเ์ผยแพร่
ต่อจ านวนอาจารย ์

ร้อยละ 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้
ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ    

1. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ

โครงการ  2 1. โครงการส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้ 
โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริแปลงเกษตร 
ผสมผสาน 

ก.ค. – ธ.ค. 
59 

20,000 
 
 
 

 1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ
และวิจัย 
2. หลักสูตรเกษตรศาสตร ์
3. นางสาววิชชุลดา เสนานุช 

2.  จัดโครงการบริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และบูรณการ 
การบริการวิชาการเข้ากับ
การเรยีนการสอนการ
วิจัย หรือ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้าง
ประโยชน์และความเข้มแข็งแก่
ชุมชนและสังคม 

โครงการ 6 2. โครงการบริการวิชาการ ต.ค. 58 – 
ก.ย. 59 

  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบโครงการ 

3. จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่มีส่วนร่วมกับชุมน ท้องถิ่น และ
สังคม 

โครงการ 2      

4. ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจยั หรือท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ   24 3. กิจกรรมการบูรณาการ
บริการวิชาการที่มีกับการเรียน
การสอนหรืองานวิจัย 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

  สาขาวิชาเอก 

3.  ประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะกับชุมชนใน
ทุก ๆด้าน 

5. มีแผนบริการวิชาการที่สอด
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

แผน 1 4. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
บริการวิชาการแกส่ังคมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มิ.ย. 59 5,000  1. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ
และวิจัย 
2. สาขาวิชาเอก 
3. นางสาววิชชุลดา เสนานุช 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1.  ส่งเสริมใหม้ีการจดั
กิจกรรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี่ส่วนร่วมกับ
ชุมชน ท้องถิ่นสังคม   

โครงการ 1    1. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
12 สิงหาคม  

ส.ค. 59   1. รองคณบดีฝา่ยกิจกรรม
นักศึกษา 
2. คณะกรรมการฝ่าย
กิจกรรม  
3. สโมสรนักศึกษา 
4. ส านักศิลปและวัฒนธรรม 
 

2. จ านวนโครงการดา้นท านุ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ 
รวบรวมองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 2 

       2. โครงการส่งเสริมทักษะ
เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
  
  

พ.ย. 58  5,000 " 

       3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  
  

ธ.ค. 58    " 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
         4. โครงการสืบสาน

ประเพณี ท าบุญคณะและสาน
สัมพันธ์พี่น้องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ธ.ค. 58 - 
ม.ค. 59 

 

 
 

18,000 
 

รองคณบดฝี่ายกิจกรรม
นักศึกษา 
2. คณะกรรมการฝ่าย
กิจกรรม  
3. สโมสรนักศึกษา 
 

2.  ส่งเสริมใหม้ีการ  
บูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรมกับ
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
หรือการเรียนการสอน 

3. จ านวนโครงการดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

สาขาวิชา/
รายวิชา 

1       กิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบรูณา
การเข้ากับการจัดการเรยีนการ
สอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

ส.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

  วิชาเอก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้คณาจารย์และ
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองเพื่อเพ่ิมความรู้
และทักษะ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 80 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    - สายสนับสนุน 
    - สายวิชาการ 

ต.ค. 58 – ก.ย. 59 430,000 
 

88,000 1. หัวหน้าวิชาเอก 
2. หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของคณะ 

2. ระดับผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้บริหาร 

ระดับ 4.00 2. โครงการก ากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลการบริหารงาน 

    

 

      2.1 การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

4 ครั้ง/ปี  32,000 นางวิลาวัลย์ เฉลิม
พงษ์ 

 
      2.2 จัดท ารายงานประจ าป ี ม.ค. 59 20,000  นางกุหลาบ ชาติชะนะ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 
3. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80 3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ การ
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  

ก.พ. 59  - นางกุหลาบ ชาติชะนะ 

 

4. ความพึงพอใจของการใช้
ระบบสารสนเทศของคณะ 
(ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคณะ) 

ร้อยละ 80 4. จัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

พ.ย. 58   12,500 -  นางกุหลาบ ชาติชะนะ 

 

   5. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ. 2560 - 2564  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

ก.ค. 59  60,000 นางกุหลาบ ชาติชะนะ 

 

   6. การให้ความรู้และทักษะดา้น
การประกันคณุภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

ส.ค. 58 – ก.ค. 59  10,000   1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร
และประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2. นางณัฐณิชา  อินจ าปา 

 
   7. โครงการเพิ่มพูนความเรื่อง

เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ส.ค. 58 – ก.ย. 59 26,270 15,288 " 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 

   8. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียมความ
พร้อม รับการตรวจเยี่ยม และ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

มิ.ย. 59 – ก.ค. 59 
 

 15,000      1. รองคณบดีฝา่ย
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. นางณัฐณิชา  อิน
จ าปา 

 

   9. โครงการประชุมตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชา
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ส.ค. 59  20,000 " 

 

   10. โครงการประชุมตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชา
ประจ าปีการศึกษา 2558 

ก.ย. 59  20,000 " 

 
   11. การจดัซื้อวัสดสุ านักงาน

คณบด ี  
ต.ค. 58 – ก.ย. 59 236,490 13,510 นางกุลทินี  ปานแดง 

3. ปรับปรุง พัฒนา 
อาคารสถานท่ี ภมูิทัศน์ 
ของคณะ  

5. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อ สภาพแวดล้อม การจัดการ
เรียน  การสอนและสาธารณูปโภค  

ร้อยละ  80  12. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องเรียนมาตรฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และอาคาร
สถานท่ี  

   นางกุลทินี  ปานแดง 

         12.1 การจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ 
ส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว       

ต.ค. 58 – ก.ย. 59   130,000   
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

          12.2  การซ่อมบ ารุงวัสดุ-
ครุภณัฑ์และ การซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะของคณะ  ค่า
โทรศัพท์  

ต.ค. 58 – ก.ย. 59  20,000  2,000   

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

ผลักดันการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาให้
มีความรูด้้านประชาคม
อาเซียน 

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้
ด้านประชาคมอาเซียนต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ 

ร้อยละ 80 โครงการเตรยีมความพร้อมการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พ.ย. 58  20,000 งานบริการการศึกษา 
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