
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
บริบทของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

๑. ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑.๑ ชื่อหน่วยงาน 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

 ๑.๒ สถานที่ตั้ง 
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๘๓ หมู่ ๑๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๗๑๕๑ 

๑.๓ ประวัติความเป็นมา  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ง
ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้ เดิมนั้นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการ
บริหารงานโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๒ 
โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ผลิตบัณฑิตระดับครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) และโปรแกรม
วิชาเกษตรศาสตร์ ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ซึ่งโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
แบ่งเป็น ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รวมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ใน     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารวมกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๔ ปี  
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๔ ปี 
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ๒ ปีหลัง 

ประกอบด้วย ๖ แขนงวิชา คือ การผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และ
การจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปีหลัง (อ.วท.) สาขาโลหะ และก่อสร้าง  

 
 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ขึ้น ประกอบด้วย 

๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
๕ สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต, สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง, 
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   



 

๒ 
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๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขา
สัตวศาสตร์, สาขาพืชศาสตร์, สาขาการจัดการการเกษตร และสาขาคหกิจการอาหาร   

๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตร

ใหม ่ในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย  
- สาขาสัตวศาสตร์ 
- สาขาพืชศาสตร์ 
- สาขาการจัดการการเกษตร  
- สาขาคหกรรมศาสตร์   

๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย  

- สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
- สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  

๓. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕  

๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมการผลิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดท าหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุ
ศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
 
 
 ในปี  ๒๕๕๘ คณะเทคโนโลยี กา ร เกษตร  ได้ ขอ เปลี่ ยนชื่ อคณะ  จากชื่ อ  “คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร” เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตามราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๑ ก หน้า ๓๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

๑.๔ สีประจ าคณะ   
สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 

 

 ๑.๕ ดอกไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ดอกปทุมมา 
 



 

๓ 
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 ๑.๖ สัญลักษณ์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   
       
    ใบไม้  เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเป็นเกษตรศาสตร์   
    เฟือง  เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความเป็นอุตสาหกรรม   
   สีทั้งสามสี : 
    สีแดงเลือดหมู  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    สีเขียว          หมายถึง  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
    สีเทา           หมายถึง  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

 ๑.๗ อัตลักษณ์ 
  “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 
  

๑.๘ เอกลักษณ์ 
  “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น” 
 
 
 
๒. นโยบายในการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีทิศทาง และเพ่ือแนวปฏิบัติในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนั้น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้ก าหนดนโยบายใน
การบริหารงานไว้ดังนี้ 

๑. ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได้อย่างเป็นสุข และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
 ๑.๒ ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมนชนท้องถิ่นได้ 
 ๑.๓ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม 
และแผนพัฒนาประเทศ 
 

๒.  ด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริมวิชาชีพเทคโนโลยี 
 ๒.๑ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 



 

๔ 
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 ๒.๒ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และประสบการณ์สามารถน าไปประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓ ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ      
            

๓.  ด้านการวิจัย 
 ๓.๑  ส่งเสริมบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีศักยภาพในการท างานวิจัย 
 ๓.๒  ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ ท าผลงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนา ไปใช้
ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  ของชุมชนและท้องถิ่นได้ 
 ๓.๓ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ
งานด้านอื่นๆ  
 

 ๔.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ๔.๑  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะฯ ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 ๔.๒  พัฒนางานวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในหลายๆ รูปแบบ 
 ๔.๓  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานวิชาการท่ีเกิดประโยชน์ให้แก่ทอ้งถิ่น 
 ๔.๔ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย
และงานด้านอื่นๆ ของคณะฯ 
 

๕.  ด้านการปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ๕.๑  ส่งเสริมให้มีการท าสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ปรับปรุง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ   
 ๕.๒  ส่งเสริมให้มีระบบเครือข่ายข้อมูล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้งานการสืบค้น
ข้อมูล และใช้ในงานบริการ การบริหารและการจัดการศึกษา ให้มีความสะดวก และรวดเร็ว ทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ ์
 

๖.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๖.๑ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่   
 ๖.๒  ส่งเสริมให้มีการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นใน
กระบวนการเรียนสอน และงานด้านอื่นๆ ของคณะฯ 
 

๗.  ด้านการบริหาร 
 ๗.๑  บริหารงานตามภารกิจของคณะฯ อย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๒  บริหารงานเพ่ือให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการศึกษา และเพียงพอต่อการใช้
งาน 
 ๗.๓  บริหารงานด้านบุคลากรเพ่ือให้มีการพัฒนาด้านความรู้ คุณวุฒิและมีต าแหน่งทาง
วิชาการให้เพิ่มสูงขึ้น  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรภายในคณะฯ 
 

 ๘.  ด้านการบริหารความเสี่ยง 



 

๕ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ๘.๑ ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างมีระบบ
และต่อเนื่อง 
 ๘.๒ ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร 
 ๘.๓ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๘.๔ ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
 ๘.๕ ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
 ทั้งนี้ ให้ถือว่านโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด และมอบให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการด าเนินงานด้านความเสี่ยง มีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ  
ประสานงาน ผลักดัน ติดตาม และประเมิน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 ๙.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙.๑ ให้มกีารด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหน่วยงานทุกระดับ

ภายใต้การด าเนินงานของคณะ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๙.๒ ให้มีระบบติดตามตรวจสอบ โดยให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับคณะ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตรวจสอบและประเมินจากท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

๙.๓ ให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ 
 ๓.๑ ปรัชญา  :  ใฝุรู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
 

 ๓.๒ ปณิธาน  : ใฝุเรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 

 ๓.๓ วิสัยทัศน์ : “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้
ด้าน เทคโนโลยี ภูมิปัญญา เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานสู่สังคม” 
 

 ๓.๔ ค่านิยมองค์กร : 
แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  มุ่งสู่ความส าเร็จ  ท างานเป็นทีม มีความ

รับผิดชอบ 
 

๓.๕ พันธกิจ :  
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้ 



 

๖ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๒.  มุ่งเน้นการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และบูรณาการในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

๓.  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

๔.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ไทย   
  ๕.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ  
 

 เปูาประสงค์ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่ งเสริมผลักดันให้ผู้ เรียน เรียนรู้ จากการปฏิบัติ งานจริงทางด้านเทคโนโลยี            
ด้านการเกษตร และการบริการของชุมชน 
 ๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 เปูาประสงค์ 
 ๑. มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 ๒. อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการวิจัย ตีพิมพ์ 
และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ  
 

กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริมงานวิจัยสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ 
๒. ส่งเสริมผลักดันให้นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา  สร้างงานวิจัย

ใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 
๓. ส่งเสริมและเชิดชูการน าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การบริการวิชาการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม  
 

 เปูาประสงค์  
 ๑. สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 ๒. บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และสังคม 



 

๗ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๓. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
๑.  จัดระบบแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
๒.  จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และบูรณการ การ

บริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน  การวิจัย หรือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓.  ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกับชุมชนในทุกๆ ด้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 เปูาประสงค์  
 ๑. บุคลากรและนักศึกษาได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม สืบสาน  เผยแพร่และท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น   
 ๒. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน   
 

 กลยุทธ์ 
 ๑.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 ๒.  ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาหรือการเรียนการสอน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  

 เปูาประสงค์  
     การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ 
 ๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะ 
 ๓. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ของคณะ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

เปูาประสงค์ 
 ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ 
ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

 
๔. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหาร 

ในการแบ่งส่วนราชการภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้น  
ได้มีการด าเนินการตาม กฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร บูรณ์  



 

๘ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้   

 

๔.๑  โครงสร้างการบริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

๔.๑.๑  คณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย 
(๑)  คณบดี  เป็นประธาน  
(๒)  รองคณบดี 
(๓)  ประธานกรรมการหลักสูตร  หรือประธานโปรแกรมวิชาหรือต าแหน่งในชื่ออ่ืนที่

เทียบเท่า 
(๔)  ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ 
(๕)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 ๑.  สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม  คณบดี   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายปิยพงศ์  บางใบ   รองคณบดี  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร  รองคณบดี  กรรมการ 
 ๔.  นายวิทยา  หนูช่างสิงห์  รองคณบดี  กรรมการ 
 ๕.  นายมานะ  อินพรมมี   ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
 ๖.  นางสาวนุชจรี  ทัดเศษ  ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
 ๗.  นายธรรม์ณชาติ  วันแต่ง  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ๘.  นายปัญญา  เทียนนาวา  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ๙.  ผศ. ดร.จตุรพร  รักษ์งาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๐.  นายสมเกียรติ  กิตติธรสมบัต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๑.  ผศ. ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๑๒.  นางภาวนา  จันทรสมบัติ  หัวหน้าส านักงานคณะ  เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๒  คณะกรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
และประธานกรรมการหลักสูตรหรือประธานโปรแกรมวิชา  ดังนี้ 

๑. สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒. นายปิยพงศ์  บางใบ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
๓. นายพิพัฒน์  ชนาเทพาพร รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฯ 
๔. นายวิทยา  หนูช่างสิงห์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผน 
๕. นายมานะ  อินพรมมี  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 



 

๙ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๖. นางสาวนุชจรี  ทัดเศษ  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

๗. นายธรรมณ์ชาติ วันแต่ง  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 

๘. นายยศวรรธน์  จันทนา  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๙. นายอเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๐. นางภาวนา  จันทรสมบตัิ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานในส านักงาน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 

รองคณบด ี
 

ส านักงานคณบด ี
นางภาวนา  จันทรสมบตั ิ
หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

งานบริหารและธุรการ 
นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ ์

หัวหน้างานบริหารและธรุการ 
 

งานบริการการศึกษา 
นางสาวภาณุพรรณ  ค าพุฒ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

 

งานวิจัยและการวางแผน 
นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 

หัวหน้างานวิจัยและการวางแผน 
 



 

๑๐ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 

นางวิลาวัลย ์ เฉลิมพงษ ์
   - งานบุคคล 
   - งานการประชุมและเลขานุการ 
   - งานสวัสดิการ 
 

นางสาวภาณุพรรณ ค าพุฒ 
   - งานบริการการศึกษา 
   - งานสหกิจศึกษา/ 
     งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 
   - งานแผนและงบประมาณ 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นางสาวศิรลิักษณ์  บุญศริ ิ
   - งานธุรการ 
   - งานประชาสัมพันธ์ 
 

นายเกรียงยศ  ไทยช้อย 
   - งานบริการห้องสมดุ 
   - งานอาคารสถานท่ี 
 

นางสาววิชชุลดา  เสนานุช 
   - งานบริการวิชาการแกส่ังคม 
 

นางกุลธินี  ปานแดง 
   - งานพัสดุและครุภณัฑ ์
   - งานยานพาหนะ 

นายเทพ  เพียมะลัง 
   - งานวิชาการเกษตร 
   - งานกิจการนักศึกษา 
 

นางสาวบุษยามาส  นามพุทธา 
   - งานวิจัย 
 

นางสาววิไล  สุกแก้ว 
   - งานการเงินและบญัช ี
 

นายดิษฐพล  ตั้งมั่น 
   - งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ์
   - งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นางณัฐณิชา  อินจ าปา 
   - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 


