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งานวิจัยและการวางแผน  
ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 



ค ำน ำ 
 

แผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยชี้น าการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงได้
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเกิดจากการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
เพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ที่สอดรับกับสภาวะแวดล้อม  ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  ต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งยังได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์  แผนยุทธ์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2555-2559 ฉบับนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2558 
 ความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ทั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่บุคลากรของคณะ  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะสามารถด าเนินภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด้วย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการด าเนินงาน
ทีบ่รรลุตามจุดมุ่งหมาย และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 

                                                                       
   (สิบโท ดร.พิศุทธ์  บัวเปรม) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ค าน า 
สารบัญ 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  16 
วัตถุประสงค์ของแผน           16 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์      16 
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 ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)   34 
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ส่วนที่ 1   
ส่วนน ำ 

 
1. ประวัติควำมเป็นมำของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

1.1 ชื่อหน่วยงำน 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
 1.2 สถำนที่ตั้ง 
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  83  หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000   โทรศัพท์, โทรสาร  0-5671-7151 
 

1.3 ประวัติควำมเป็นมำ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ .ศ. 2527 ซึ่งได้
ก าหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้ เดิมนั้นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ต่อมาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดย
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ  
โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม  ผลิตบัณฑิตระดับครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.)  และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  ผลิต
บัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ซึ่งโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 ในปี  พ .ศ . 2547 ได้ รวมโปรแกรมวิชาเทคโน โลยี อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารวมกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี  
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) 2 ปีหลัง 

ประกอบด้วย 6 แขนงวิชา คือ การผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และการ
จัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง (อ.วท.) สาขา โลหะ และก่อสร้าง  

ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ขึ้น ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

5  สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต, สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,  สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง,  สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาสัตว
ศาสตร์, สาขาพืชศาสตร์, สาขาการจัดการการเกษตร และสาขาคหกิจการอาหาร   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่       

ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
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1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

- สาขาสัตวศาสตร์ 
- สาขาพืชศาสตร์ 
- สาขาการจัดการการเกษตร  
- สาขาคหกรรมศาสตร์   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

- สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2555  

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมการผลิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดท าหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุศาสตร์กับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 ในปี 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอเปลี่ยนชื่อคณะ จากชื่อ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 81 
ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

1.4 สีประจ ำคณะ   
สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 

 
 1.5 ดอกไม้ประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
  ดอกปทุมมา 
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 1.6 สัญลักษณ์ประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

   
       
    ใบไม้  เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเป็นเกษตรศาสตร์   
     
    เฟือง  เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเป็นอุตสาหกรรม   
   สีทั้งสำมสี : 
    สีแดงเลือดหมู   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    สีเขียว   หมายถึง  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
    สีเทา    หมายถึง  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 1.7 อัตลักษณ์ 
  “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 
  
 1.8 เอกลักษณ์ 
  “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
2. นโยบำยในกำรบริหำรงำนของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เป็นไปอย่างมีทิศทาง และเพ่ือแนวปฏิบัติในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ ดังนั้น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงได้ก าหนดนโยบายการ
บริหารงานไว้ดังนี้ 

 

1.  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิต 
            1.1 พัฒนาอาคารเรียนให้มีห้องเรียนครบทุกประเภท 
           1.2 จัดพ้ืนที่ใช้สอย ที่ใช้ในการเรียนการสอนและ การจัดกิจกรรม ให้มีจ านวนเพียงพอและ
เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ จ านวนนักศึกษา 
            1.3 จัดให้มีห้องสมุดของคณะ  

 1.4 จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์ ให้มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
            1.5 จัดให้มีระบบและกลไก ในการรับนักศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล
การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 
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            1.6 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม 
 1.7 เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ และจ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
 1.8  พัฒนาหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิต 
 1.9 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ในระดับปริญญาตรี   
 1.10  จัดให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร  

 

2.  ด้ำนกำรวิจัย 
 2.1  มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ให้มีสมรรถนะใน

การท าวิจัย 
 2.2  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ให้ได้ผลงานวิจัย 
ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของ
สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

 
3.  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

      3.1  ให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและเฉพาะเจาะจง โดยเน้น
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ในหลายลักษณะ เช่น การให้ค าปรึกษา การ
ศึกษาวิจัย เพ่ือแสวงหาค าตอบให้สังคม การให้บริการฝึกอบรมระยะสั้น การจัดการศึกษาต่อ เนื่องบริการแก่
ประชาชน โดยจัดแบบให้เปล่าหรือให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้น ากลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่   

 
4.  ด้ำนกำรบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

             4.1  จัดให้มีระบบ และกลไก ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของคณะได้รับการปลูกฝังให้มี
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ 
              4.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับหน่วยงานภายนอกคณะ 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะ 

 
5. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

                5.1 ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
 5.2 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 5.3 บริหารงานบุคคล งบประมาณ สวัสดิการ ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ 
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 5.4 จัดสรรงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ 
และท่ัวถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน 
 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อ และพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ทางงานบริหาร ในทุกระดับ  
 5.6  มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 
 5.7  มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้เจริญก้าวหน้าในสายงานของตนเองให้สูงขึ้นตามกรอบอัตราก าลัง 
 5.8  จัดสวัสดิการ เสริมสร้างคุณภาพที่ดี สร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
 5.9 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ  โดยมีการจัดการอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง 
 5.10 สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและ
หน่วยงานทุกระดับภายใต้การด าเนินงานของคณะ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.11 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบติดตามตรวจสอบ โดยให้มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ ระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบและประเมินจากท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  
 5.12  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
3. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ 
 3.1 ปรัชญำ  :  ใฝ่รู้ สู้งำน ช ำนำญกิจ 
 

 3.2 ปณิธำน  : ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ำรงตนอย่ำงมีคุณธรรม น ำควำมรู้สู่ท้องถิ่น 
 

 3.3 วิสัยทัศน์ : “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้าน  
เทคโนโลยี  ภูมิปัญญา เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานสู่สังคม” 
 

 3.4 ค่ำนิยมองค์กร : 
แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  มุ่งสู่ความส าเร็จ  ท างานเป็นทีม   มีความรับผิดชอบ 
 

 3.5 พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี

คุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคมได ้

2.  มุ่งเน้นการท าวิจัย  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และบูรณาการในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นท่ียั่งยืน 
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3.  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   
  5.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 3.6 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ :  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  
 

 เป้ำประสงค์ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงทางด้านเทคโนโลยี ด้านการเกษตร และ
การบริการของชุมชน 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

 เป้ำประสงค์ 
 1. มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 2. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ  
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ 
2. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา  สร้างงานวิจัยใหม่ๆ

เพ่ิมข้ึน 
3. ส่งเสริมและเชิดชูการน าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  
 

 เป้ำประสงค์  
 1. สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 2. บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และสังคม 

3. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการท้องถิ่น 
 

 



 

 
7 

กลยุทธ์ 
1.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
2.  จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และบูรณการ การบริการ

วิชาการเข้ากับการเรียนการสอน  การวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชนในทุก ๆ ด้าน 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 เป้ำประสงค์  
 1. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น   
 2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน   
 
 

 กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือ
การเรียนการสอน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

 เป้ำประสงค์  
     การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และทักษะ 
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ 
 3. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

เป้ำประสงค์ 
 ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ 
ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
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4. โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
ในการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น  ได้มีการ

ด าเนินการตาม  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  
2548  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 
2549   ดังนี้   

4.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

4.1.1  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ    ประกอบด้วย 
 (1)  คณบดี  เป็นประธาน  
 (2)  รองคณบดี 
 (3)  ประธานกรรมการหลักสูตร  หรือประธานโปรแกรมวิชาหรือต าแหน่งในชื่ออ่ืนที่เทียบเท่า 
 (4)  ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
 (5)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 1.  สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม  คณบดี   ประธานกรรมการ 
 2.  นายปิยพงศ์  บางใบ   รองคณบดี  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร  รองคณบดี  กรรมการ 
 4.  นายวิทยา  หนูช่างสิงห์  รองคณบดี  กรรมการ 
 5.  นายมานะ  อินพรมมี   ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
 6.  นางสาวนุชจรี  ทัดเศษ  ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
 7.  นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 8.  นายปัญญา  เทียนนาวา  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 9.  ผศ. ดร.จตุรพร  รักษ์งาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10.  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11.  ผศ. ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 12.  นางภาวนา  จันทรสมบัติ  หัวหน้าส านักงานคณะ  เลขานุการ 
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4.1.2  คณะกรรมกำรบริหำรคณะ  ประกอบด้วย  คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี และ
ประธานกรรมการหลักสูตรหรือประธานโปรแกรมวิชา   ดังนี้ 

 1. สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 2. นายปิยพงศ์  บางใบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. นายวิทยา  หนูช่างสิงห์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผน 
 5. นายมานะ  อินพรมมี  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 6. นางสาวนุชจรี  ทัดเศษ  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
7. นายธรรมณ์ชาติ วันแต่ง  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
 8. นายยศวรรธน์  จันทนา  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 9. นายอเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 10. นางภาวนา  จันทรสมบัติ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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4.2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนหน่วยงำนในส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
               
                
 
 
 
 
 

นำงวิลำวัลย ์ เฉลิมพงษ์ 
   - งานบุคคล 
   - งานการประชุมและเลขานุการ 
   - งานสวัสดิการ 

นำงสำวภำณุพรรณ ค ำพุฒ 
   - งานบริการการศึกษา 
   - งานสหกิจศึกษา/ 
     งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นำงกุหลำบ  ชำติชะนะ 
   - งานแผนและงบประมาณ 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นำงสำวศิริลักษณ์  บุญศิริ 
   - งานธุรการ 
   - งานประชาสัมพันธ์ 
  

นำยเกรียงยศ  ไทยช้อย 
   - งานบริการห้องสมดุ 
   - งานอาคารสถานท่ี 
  

นำงสำววิชชลุดำ  เสนำนุช 
   - งานบริการวิชาการแกส่ังคม 
  
  
นำงสำวบุษยำมำส  นำมพุทธำ 
   - งานวิจัย 
  
  
นำงณัฐณิชำ  อินจ ำปำ 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  
  

นำงกุลธนิี  ปำนแดง 
   - งานพัสดุและครุภณัฑ ์
   - งานยานพาหนะ 
  

นำงสำววิไล  สุกแก้ว 
   - งานการเงินและบญัช ี
 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

คณบดี 

ส ำนักงำนคณบดี 
นำงภำวนำ  จันทรสมบัติ 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

รองคณบดี 

นำยเทพ  เพียมะลัง 
   - งานวิชาการเกษตร 
   - งานกิจการนักศึกษา 
  

นำยดิษฐพล  ต้ังมั่น 
   - งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ์
   - งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

นำงสำววิลงรอง  ทองขำว 
   - งานวิชาการศึกษา 
 

งำนบริหำรและธุรกำร 
 

นำงวิลำวัลย์  เฉลิมพงษ์ 
หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 
 

นำงสำวภำณุพรรณ  ค ำพุฒ 
หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ 

งำนวิจัยและกำรวำงแผน 
 

นำงกุหลำบ  ชำติชะนะ 
หัวหน้ำงำนวิจัยและกำรวำงแผน 
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ส่วนที่ 2   
สภาพแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2. เปิดหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3. มีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา 
4. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการในแต่ละด้านที่หลากหลาย 
5. มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
2. งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยมีน้อย 
3. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัย 
4. ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านการบริการวิชาการ 
5. การใช้อาคารสถานที่ยังไม่คุ้มค่า 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. มีการสนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัยจากภายนอก 
2. มีเครือข่ายความเชื่อมโยงเพ่ือน าผลงานของคณะออกเผยแพร่สู่สาธารณชน 
3. หน่วยงานภายนอก และชุมชน มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. ความต้องการพัฒนาความรู้และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษา 
2. สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในจังหวัด ท าให้ยอดการรับเข้านักศึกษา
น้อยลง 
3. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติในการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) 
4.  การเปิด AEC ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประชาชนเกิดการหวั่นวิตกว่าจะศึกษาในสาขาใด เกิด
ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจศึกษาต่อ 
5. เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ครัวเรือนมีรายได้ลดลง และไม่สามารถส่งบุตรเรียนในระดับปริญญาตรีได้ 
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ความพึงพอใจของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีต่อการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของคณะ (SWOT Analysis) 

(เลือกเฉพาะค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับแรกที่มีคะแนนสูงเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ระดับความคิดเห็น 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. หลักสูตรได้มาตรฐาน 3.69 
2. เปิดหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 3.65 
3. มีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา 3.49 
4. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการในแต่ละด้านที่หลากหลาย 3.47 
5. มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก 3.41 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ระดับความคิดเห็น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 3.53 
2. งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยมีน้อย 3.51 
3. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัย 3.37 
4. ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านการบริการวิชาการ 3.31 
5. การใช้อาคารสถานที่ยังไม่คุ้มค่า 3.24 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ระดับความคิดเห็น 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัยจากภายนอก 3.18 
2. มีเครือข่ายความเชื่อมโยงเพ่ือน าผลงานของคณะออกเผยแพร่สู่สาธารณชน 3.12 
3. หน่วยงานภายนอก และชุมชน มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.06 

4. ความต้องการพัฒนาความรู้และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3.04 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

3.02 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ระดับความคิดเห็น 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษา 3.35 
2. สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในจังหวัด ท าให้ยอดการรับเข้า
นักศึกษาน้อยลง 

3.31 

3. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติในการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) 3.28 
4.  การเปิด AEC ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประชาชนเกิดการหวั่นวิตกว่าจะศึกษาในสาขา
ใด เกิดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจศึกษาต่อ 

3.20 

5. เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ครัวเรือนมีรายได้ลดลง และไม่สามารถส่งบุตรเรียนในระดับปริญญา
ตรีได้ 

3.12 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ระดับคะแนน 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. หลักสูตรได้มาตรฐาน 12 
2. เปิดหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 3 
3. มีนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา 2 
4. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการในแต่ละด้านที่หลากหลาย 0 
5. มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมาก 14 

รวม 31 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ระดับคะแนน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 14 
2. งบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยมีน้อย 5 
3. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัย 16 
4. ไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้านการบริการวิชาการ 2 
5. การใช้อาคารสถานที่ยังไม่คุ้มค่า 2 

รวม 39 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ระดับคะแนน 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัยจากภายนอก 3 
2. มีเครือข่ายความเชื่อมโยงเพ่ือน าผลงานของคณะออกเผยแพร่สู่สาธารณชน 2 
3. หน่วยงานภายนอก และชุมชน มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 

4. ความต้องการพัฒนาความรู้และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

0 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

1 

รวม 9 
 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ระดับคะแนน 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทางด้านการศึกษา 10 
2. สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนเข้ามาเปิดการเรียนการสอนในจังหวัด ท าให้ยอดการ
รับเข้านักศึกษาน้อยลง 

0 

3. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติในการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake 
holder) 

2 

4.  การเปิด AEC ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประชาชนเกิดการหวั่นวิตกว่าจะศึกษา
ในสาขาใด เกิดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจศึกษาต่อ 

5 

5. เศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ครัวเรือนมีรายได้ลดลง และไม่สามารถส่งบุตรเรียนใน
ระดับปริญญาตรีได้ 

8 

รวม 25 
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กราฟแสดงศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

O = โอกาส 

w =  
จุดอ่อน 

      S =  
    จุดแข็ง 

T =  
อุปสรรค 

SO = มาตรการเชิงรุก WO = มาตรการปรับเปลี่ยน/พลิกฟื้น 

WT = มาตรการซ่อนตัว/ประคองตัว ST = มาตรการแตกตัว/รักษาเสถียรภาพ 
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ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

พ.ศ. 2555 – 2559  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

แผนยุทธศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบไปด้วยแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุด
แข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (โอกาส อุปสรรค) ของคณะฯ แล้วน ามาวิเคราะห์หา
ต าแหน่งของคณะฯ (Position analysis) และก าหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2555 – 2559 มีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การบริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 ดังนั้น ในการจะประกาศใช้ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2555 – 2559 จ าเป็นต้องมีการทบทวน ปรับปรุง และถ่ายทอดแผนร่วมกัน
ภายในคณะฯ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและทราบทิศทางของคณะฯ และด าเนินการตามแผนที่วางไว้   เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของแผน 
 ใช้เป็นสิ่งก าหนดทิศทาง  แนวทางในการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนร้อยละ 80  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  
 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/
ปีงบประมาณ2559 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้าน
วิชาการและทักษะด้านการ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ระดับ 4.25 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าวิชาเอก 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าวิชาเอก 

3. ความพึงพอใจใน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าวิชาเอก 

4. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา   

ร้อยละ 85 - รองคณบดีฝ่าย
กิจกรรมนักศึกษา
และวางแผน 
- หัวหน้าวิชาเอก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย/
ปีงบประมาณ 2559 

ผู้รับผดิชอบ 

1. มีการวิจัยโดยการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น 
2. อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากร มีความรู้
ความสามารถในการ
ด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ในระดับชาติ  
 

1. จ านวนงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

งานวิจัย 4 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

2. จ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อบูรณาการ
ศาสตร์สากลกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งานวิจัย 4 " 

3. ร้อยละของงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
จ านวนอาจารย์ 

ร้อยละ 18 " 

4. ร้อยละของผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ 

ร้อยละ 6 " 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี       
                    แก่สังคม  
 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/
ปีงบประมาณ

2559 
ผู้รับผิดชอบ 

1. สืบสานและเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
2. บริการวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และ
สังคม 
3. สร้างเครือข่ายบริการ
วิชาการท้องถิ่น 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

แหล่ง 1 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

2. จ านวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการ 2 " 

3. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีส่วนร่วม 
และสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนและสังคม 

โครงการ 6 " 

4. ร้อยละของโครงการที่มี
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ   24 " 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย/
ปีงบประมาณ

2559 
ผู้รับผิดชอบ 

1. บุคลากรและนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  
เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และ
ประเพณีท้องถิ่น   
2. มีการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการ
สอน   
 

1. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สืบสาน เผยแพร่
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น  

โครงการ 2 - รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และวางแผน 
- หัวหน้า
วิชาเอก 

2. ร้อยละของบุคลากร
และนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม สืบสาน เผยแพร่ 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น  

ร้อยละ  85 " 

3. จ านวนโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กับการจัดการเรียนการ
สอน หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

สาขาวิชา/
รายวิชา 

1 " 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/
ปีงบประมาณ 

2559 
ผู้รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการตามพันธกิจ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. ระดับของผลการ
ประเมินการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

ระดับ 4.00 " 

3. ความพึงพอใจในการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม การ
จัดการเรียนการสอน  การ
ปฏิบัติงาน และ
สาธารณูปโภค 

ร้อยละ 80 " 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย/
ปีงบประมาณ

2559 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

 

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   กลยุทธ์  และโครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  
 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียน 
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
ทางด้านเทคโนโลยี ด้าน
การเกษตร และการบริการของ
ชุมชน 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
2. หัวหน้าวิชาเอก 

2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - หัวหน้าวิชาเอก 
3. โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์และนักศึกษา - หัวหน้าวิชาเอก 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 

4. โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ TQF 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 
7. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุกให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและแผน 
2. หัวหน้าวิชาเอก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้ตรง
ตามความต้องการ 

1. โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- ผู้วิจัย 

2. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัยที่มี
ความรู้ความสามารถใน
หลากหลายสาขา  สร้างงานวิจัย
ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

3. ส่งเสริมและเชิดชูการ
น าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

3. โครงการเชิดชูเกียรติ    
4. โครงการสนับสนุน “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย” ใน
การน าผลงานวิจัยไปน าเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย" 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                     แก่สังคม  
 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

1. โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริแปลงเกษตรผสมผสาน 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

2.  จัดโครงการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
บูรณาการ การบริการวิชาการเข้ากับ
การเรียนการสอน การวิจัย หรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการบริการวิชาการ - ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3.  ประสานความร่วมมือระหว่าง
คณะกับชุมชนในทุกๆ ด้าน 
 

3. โครงการส ารวจบริบทชุมชน - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
26 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและ
เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
กิจกรรมแห่เทียน วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันลอย
กระทง 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและแผน 

2. โครงการ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย“งานวัน
ขึ้นปีใหม่และการท าบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

" 

2.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาหรือการเรียน
การสอน 

3. กิจกรรมการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือการเรียนการ
สอน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และ
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ 2. กิจกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารงาน 

" 

3. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของ
คณะ 

3. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน
มาตรฐาน ระบบสาธารณูปโภค และอาคาร
สถานที่ 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
2. รองคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและ
นักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคม
อาเซียน 

1. โครงการวัฒนธรรมอาเซียน 
2. จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนแก่บุคลากรและ
นักศึกษา 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ด้านวิชาการและทักษะ
ด้านการปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
3. ความพึงพอใจในคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมผลักดันให้ผู้เรียน เรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริงทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านการเกษตร และการ
บริการของชุมชน 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. โครงการศึกษาดูงานของอาจารย์และ
นักศึกษา 
 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- หัวหน้าวิชาเอก 
 

2. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

4. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

4. โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ 
TQF 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 
7. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวเชิงรุกให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์   
พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. มีการวิจัยโดยการมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น 

 

1. จ านวนงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้
ตรงตามความต้องการ 

1. โครงการวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นของ
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
 

2. อาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากร มีความรู้
ความสามารถในการ
ด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติ  
 

2. จ านวนงานวิจัย/นวัตกรมท่ี
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อบูรณา
การศาสตร์สากลกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ 
4. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ 

2. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัยที่
มีความรู้ความสามารถใน
หลากหลายสาขา  สร้าง
งานวิจัยใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
3. ส่งเสริมและเชิดชูการ
น าเสนอผลงานวิจัย และ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 
3. โครงการเชิดชูเกียรติ  
นักวิจัยที่ไปเผยแพร่และ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
4. โครงการสนับสนุน “พัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย” ในการ
น าผลงานวิจัยไปน าเสนอ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  
   

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. สืบสานและเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ือสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
2. จ านวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

1.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   
 

 1. โครงการส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริแปลงเกษตร
ผสมผสาน 
 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
 

2. บริการวิชาการและวิชาชีพ
ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และ
สังคม 

 

3. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีส่วนร่วม และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม 
4. ร้อยละของโครงการที่มี
การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย หรือท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
  

2.  จัดโครงการบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และบูรณการ การ
บริการวิชาการเข้ากับการ
เรียนการสอน  การวิจัย หรือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2. โครงการบริการวิชาการ  
3. โครงการส ารวจบริบท
ชุมชน 

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  
3. สร้างเครือข่ายบริการ
วิชาการท้องถิ่น 

3.  ประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะฯกับชุมชนใน  
ทุก ๆ ด้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. บุคลากรและนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  
เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และ
ประเพณีท้องถิ่น   

 

1. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สืบสาน เผยแพร่
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 
2. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
สืบสาน เผยแพร่ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 

1.  ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
กิจกรรมแห่เทียน วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วัน
ลอยกระทง 
2. โครงการ สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมไทย“งานวันขึ้น
ปีใหม่และการท าบุญคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 

2. มีการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการ
สอน   
 

3. จ านวนโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มี
การบูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาหรือการเรียนการ
สอน 

3. กิจกรรมการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
หรือการเรียนการสอน 

- รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการตามพันธกิจ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ทักษะ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ระดับของผลการประเมิน
การบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะ 

2. กิจกรรมการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารงาน 

" 

3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
การจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงาน และสาธารณูปโภค 

3. ปรับปรุง พัฒนาอาคาร
สถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะ 

3. กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง
ห้องเรียนมาตรฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ 

" 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาให้มี
ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านประชาคม
อาเซียน 

ผลักดันการพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการวัฒนธรรมอาเซียน 
2. จัดให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
แก่บุคลากรและนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับปรัชญา ปณิธาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย  จุดเน้นกลุ่มสถาบัน 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ ปรัชญา ปณิธาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั 
จุดเน้นกลุ่มสถาบัน 

(กลุ่ม ข) 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

ฉบับ 11 
1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  

 

- ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกจิ ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตน
อย่างมีคุณธรรม  

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  
ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อชว่ย
ให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ (มาตรา 8 ข้อ 2) 

- เน้นผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตร ี

- ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย เพื่อผลิตและพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน (เป้าหมาย) 
  

- ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด (ยุทธศาสตร์ที่ 
3)  

2.  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์
ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกบัภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 น าความรู้สู่ท้องถิ่น - แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากล (มาตรา 8 ข้อ 1) 
- ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชพี
ของคนในท้องถิ่น (มาตรา 8 ขอ้ 7)  
 
 

 - มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กรอบ) 
- พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาใน
การสร้างความรู้และนวัตกรรม
(เป้าหมาย) 

 

3.  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ การบริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

  - ประสานความร่วมมอืและชว่ยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชน องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น (มาตรา 8 ข้อ 
6) 
 
 
 

  - สนับสนุนการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย (เป้าหมาย) 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ ปรัชญา ปณิธาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลยั 
จุดเน้นกลุ่มสถาบัน 

(กลุ่ม ข) 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

ฉบับ 11 
   - ศึกษา วจิัย ส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในการปฏิบัตภิารกจิของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น (มาตรา 8 ข้อ 
8) 

   

4.  การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของ
ชาติ (มาตรา 8 ข้อ3)  

   

5.  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

    - ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา (กรอบ) 
 - การเงินอุดมศึกษา (กรอบ) 
- การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา (กรอบ) 

- เปลี่ยนระบบการน า
องค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม 
(ยุทธศาสตร์ที่1) 
- พัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ และพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์ 
(ยุทธศาสตร์ที่2)  
- ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 4)  

6.  การพัฒนาสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน 

 

    - เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยใน  
โลกาภวิัตน์ (กรอบ) 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

 

 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคมได้ 

2.  มุ่งเน้นการท าวิจัย  เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และบูรณาการใน
ท้องถ่ินเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถ่ินที่ยั่งยืน 
 

3.  สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
การบริการวิชาการ พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
หลากหลายแก่ชุมชน 
ท้องถ่ินและสังคม 

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   

5.  การบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

 

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  

 

2.  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์
สากลกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.  การสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริการ
บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม 

4.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5.  การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6.  การพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีน 

มติิดา้นประสิทธิผลตาม
พันธกิจ  

มิติดา้นคุณภาพ 
การให้บริการ 

มิติดา้นประสิทธภิาพ 
การปฏบิัติการ 

มิติดา้นพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้าน  เทคโนโลยี  ภูมิปัญญา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชพี ผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานสู่สังคม 

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมยั การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตมีคุณภาพ        
มีคุณธรรม จริยธรรม   
ตรงตามคุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์ 

ผลงานวิจัย ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่        

สู่สาธารณชน และ  
ไดน้ าไปใช้ประโยชน ์

ได้องค์ความรู้ และมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้

เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

คณะเผยแพร่ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของประเทศ 

คณะมีความพร้อมในการ
พัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การท าวจิัยโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน การบูรณา
การศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริการวิชาการตามความต้องการของ
ท้องถิ่น  ชุมชน และสังคม 

การบูรณาการดา้นศิลปะและวัฒนธรรมเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน 

เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของต่อสถานประกอบการ 

การยอมรับแกว่งการวิชาการแก่
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 

ผลงานเป็นที่ยอมรับและน าความรู้จาก
ผลงานไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

ชุมชุนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของวิสัยทัศน์กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ของคณะ คือ “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี ที่
ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้มาจากแนวคิดของบุคลากรภายในคณะมี
ความคิดเห็นว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะที่ท าการเปิดสอน 5 หลักสูตรวิชา  
รายละเอียดดังนี้    

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย  
- วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
- วิชาเอกพืชศาสตร์ 
- วิชาเอกการจัดการการเกษตร  
- วิชาเอกคหกรรมศาสตร์   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ประกอบด้วย  
- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต 
- วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง 
- วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   

ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ บุคลากรภายในคณะจะน าองค์ความรู้ที่มีและที่ได้จากการด าเนิน
งานวิจัยน าไปใช้แก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับประชาชน และองค์กร ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่
ในท้องถิ่น และมีความคาดหวังว่านักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะจะเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้พัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้นจึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของคณะตามที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งวิสัยทัศน์ดังกล่าวก็มีความเชื่อมโยงกับ
พันธกิจของคณะ  ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  มีการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพ่ือให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระเบียบ มีแบบแผน  และมีการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของวิสัยทัศน์กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
วิสัยทัศน์ของ

คณะ 
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจของคณะ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของ
คณะ 

กลุ่มสถาบัน 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เป็นแหล่ง
องค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยี ที่ส่งเสริม
คุณภาพและคุณธรรม
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์
ความรู้ที่มีคุณภาพ เพือ่
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
ยั่งยืนสู่ความเป็นสากล 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  
ความสามารถปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
และมีความรับผิดชอบตอ่
สังคม  สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคมได้ 
2.  มุ่งเน้นการท าวิจยั  
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
บูรณาการในท้องถิ่นเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
3.  สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
การบริการวิชาการ พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
หลากหลายแก่ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม 
4.  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อัน
คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ไทย   
5.  การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
6.  การพัฒนาสูก่ารเป็น
ประชาคมอาเซียน 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น 
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ สู่
ความเป็นสากล สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3. สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
บริการวิชาการ  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิชาชีพครูท้องถิ่น 
และสังคม 
4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เสริมสร้างค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยคงไว้ซ่ึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
5. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นแหล่ง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

กลุม่ ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญา
ตร ี
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การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   พ.ศ. 
2555-2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558  ฉบับนี้ ได้ผ่านการระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์มีความเป็นปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเพ่ือให้การด าเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บรรลุจุดมุ่งหมาย 

จากการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    พ.ศ. 2555 – 2559  ได้มีการน าข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  มาจัดท าแผน 
และน าร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
พ.ศ. 2555 – 2559  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 เข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ  เมื่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ปรับแก้แล้ว ก็น าแผนดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบอนุมัติแผนดังกล่าว  จากนั้นเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้
ด าเนินการจัดประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2555 – 2559  น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  และเพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

1. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว  งานวิจัย
และการวางแผน ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ได้ด าเนินการจัดประชุม
เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่หน่วยงานภายในคณะฯ และบุคลากร  เพ่ือให้รับทราบ  น าไปปฏิบัติ และสร้างความ
เข้าใจตรงกัน 

2. หน่วยงานภายในคณะฯ และบุคลากร น าแผนยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยง และมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเสนอแนะ 
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