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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  นโยบำยในกำรบริหำรงำนของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

เพ่ือให้การบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีทิศทาง และเพ่ือแนวปฏิบัติในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะ ดังนั้น 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารงานไว้ ดังนี้ 

 
1.1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและผลิตบัณฑิต 
 1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
      1.1.2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตอันพึงประสงค์ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  1.1.3 จัดหาอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
  1.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
  1.1.5 สนับสนุนให้มีเครือข่ายสหกิจศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ 
1.2  ด้ำนกำรวิจัย 
 1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร ให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย 
  1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเชิงบูรณาการ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงาน

ภายนอก ให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

  1.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
  1.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย และมีการน าไปใช้ประโยชน์

จากการวิจัย 
1.3  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ

ชุมชนท้องถิ่น 
 1.3.2 ให้บริหารวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 1.3.3 สนับสนุนให้มีการจัดโครงการโดยน้อมน าแนวพระราชด าริมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 1.4  ด้ำนกำรบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
             1.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ สืบสาน และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1.4.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับหน่วยงานภายนอก
คณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะ 

 1.4.3 จัดให้มีระบบ และกลไก ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของคณะได้รับการปลูกฝังให้
มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

1.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 1.5.1 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 1.5.2 บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 1.5.3 บริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 1.5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าตามสายงาน 
 1.5.6 สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.5.7 จัดสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จากนโยบายและกรอบทิศทางการด าเนินงานข้างต้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมีสถานการณ์ที่ส าคัญหลายประการ อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย นโยบายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม  พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งในทางตรงและทางอ้อม  มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ร่วมกัน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคณะ ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่างๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ได้แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะ ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 - 2564)  
4.2 คณะสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



บทที่ 2 
การประเมินผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อ 

พ.ศ. 2542  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้ก าหนดให้วิทยาลัยครู
ขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนๆ ได้ เดิมนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมา
ภาควิชาเกษตรศาสตร์  ได้จัดตั้ งเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยคณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร   
 ในปี 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอเปลี่ยนชื่อคณะ จากชื่อ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 81 
ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานในปัจจุบัน  
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านบุคลากร 
  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามสายงาน 
  

บุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
 1. สายวิชาการ 61 68.54 
 2. สายสนับสนุน  28 31.46 

รวม 89 100.00 
 จากตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนก
ตามสายงาน พบว่า คณะมีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 89 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.54 และเป็นบคุลากรสายสนับสนุน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.46 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ข้าราชการ  15 24.59 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  41 67.21 
3. อาจารย์ประจ าพิเศษ 5 8.20 

รวม 61 100.00 
 จากตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า อันดับแรกบุคลากรสายวิชาการของคณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 67.21 อันดับรองลงมาคือ ข้าราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59 
และเป็นอาจารย์ประจ าพิเศษ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 เป็นล าดับสุดท้าย 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ข้าราชการ  1 3.57 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  12 42.86 
3. ลูกจ้างประจ า 1 3.57 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 14 50.00 

รวม 28 100.00 
 จากตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า อันดับแรกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 อันดับรองลงมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86  
เป็นข้าราชการ และ ลูกจ้างประจ า จ านวนเท่ากันคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ระดับคุณวุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ปริญญาเอก 4 6.56 
2. ปริญญาโท  56 91.80 
3. ปริญญาตรี 1 1.64 

รวม 61 100.00 
 จากตารางที่ 4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา พบว่า อันดับแรกจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.80 อันดับรองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56 และจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.64 เป็นล าดับสุดท้าย 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ระดับคุณวุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ปริญญาเอก 1 3.57 
2. ปริญญาโท 2 7.15 
3. ปริญญาตรี 10 35.71 
4. ต่ ากว่าปริญญาตรี 15 53.57 

รวม 28 100.00 
 จากตารางที่  5 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา พบว่า อันดับแรกจบการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 อันดับรองลงมาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.71 จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15 และจบปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.57 เป็นล าดับสุดท้าย 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ระดับคุณวุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อาจารย์ 54 88.52 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 7 11.48 

รวม 61 100.00 
 จากตารางที่ 6 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า บุคลากรของคณะเป็นอาจารย์ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 88.52  
และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 ตามล าดับ 
 
2. ด้านงบประมาณ 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ าแนกตามปีงบประมาณ และแหล่งงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ รวม 
บาท เพิ่ม/ลด บาท เพิ่ม/ลด บาท เพิ่ม/ลด 

2555 13,730,600 - 7,713,794.08 - 21,444,394.08 - 
2556 2,855,908 (79.20) 13,819,432 79.15 16,675,340 (22.24) 
2557 1,672,240 (41.45) 4,967,070 (64.06) 6,639,310 (60.18) 
2558 3,777,000 125.86 4,156,830 (16.31) 7,933,830 19.50 
2559 6,930,200 83.48 4,306,270 3.60 11,236,470 41.63 
2560 13,679,900 105.63 4,503,392 4.58 18,183,292 61.82 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

3. ด้านผลการด าเนินงาน  
 

3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต  
 
ตารางท่ี 8 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 – 2559 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาใหม่  (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) – วท.บ. 18 22 21 22 32 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) – ทล.บ.  

66 34 65 43 35 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) – ทล.บ. 

63 70 32 23 22 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) – ทล.บ. 41 31 22 24 19 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) – ทล.บ. 

35 12 37 30 11 

6. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) – วท.บ. 19 14 15 17 19 
7. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) – วท.บ. 8 11 16 20 14 
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) – ทล.บ. 

18 11 - 12 - 

9. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) – วท.บ. 19 35 26 25 23 
10. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – ทล.บ. 9 5 - - 10 
11. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต - วศ.บ.   17 13 15 13 16 
12. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 27 17 15 25 35 
13. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - ค.บ. - - - - 35 

รวมทั้งสิ้น 340 275 264 254 220 
ข้อมูลจากระบบ PMIS ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

ตารางท่ี 9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 – 2559 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - วท.บ.   4 - 2 - 9 
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) – วท.บ. 1 - - - - 
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) – วท.บ. 4 3 16 9  
4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
    (ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) - วท.บ. 

3 - - - - 

5. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - วท.บ.  4 4 9 - 1 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) – ทล.บ.  

91 41 74 8 43 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) – ทล.บ. 

87 18 44 20 25 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) – ทล.บ. 

8 29 23 4 2 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) – ทล.บ. 12 38 29 24 28 
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     (เทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) – ทล.บ. 

21 10 11 14 8 

11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) – วท.บ. 4 5 3 12 10 
12. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) – วท.บ. 4 5 12 4 8 
13. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกิจการอาหาร) – วท.บ. 2 7 13 - - 
14. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) – วท.บ. - - - 9 22 
15. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – ทล.บ. - - - 1 2 
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) – ทล.บ. 

- - 8 - 2 

รวมทั้งสิ้น 245 160 244 105 207 
ข้อมูลจากระบบ PMIS ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

ตารางท่ี 10 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2555 – 2559 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - วท.บ. 4 2 - - - 
2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) – วท.บ. 1 - - - - 
3. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) – วท.บ. 51 63 61 65 86 
4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
   (ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์) - วท.บ. 

1 - - - - 

5. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - วท.บ.  21 17 8 2 4 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) – ทล.บ.  

255 210 204 155 101 

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) – ทล.บ. 

181 141 145 118 80 

8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์) – ทล.บ. 

69 50 13 - - 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   (เทคโนโลยีการผลิต) – ทล.บ. 

125 132 92 94 55 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     (เทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง) – ทล.บ. 

76 52 72 76 66 

11. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) – วท.บ. 26 35 39 50 52 
12. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การจัดการการเกษตร) – วท.บ. 27 31 33 40 47 
13. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกิจการอาหาร) – วท.บ. 25 15 15 - - 
14. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (คหกรรมศาสตร์) – วท.บ. 17 46 63 81 86 
15. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – ทล.บ. 8 9 7 7 14 
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) – ทล.บ. 

13 22 19 22 10 

17. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต - วศ.บ. 12 20 34 42 34 
18. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - วศ.บ. 25 32 41 57 60 
19. สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - ค.บ. - - - - 150 

รวมทั้งสิ้น  937 877 846 809 918 
ข้อมูลจากระบบ PMIS ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประจ าปีการศึกษา 2/2555 – 2/2559) 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

3.2 ด้านการวิจัย 
 

ตารางท่ี 11 การได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2559 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ประเภททุน 
รวม 

ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก 
2551 3,461,027 0 3,461,027 
2552 2,271,000 0 2,271,000 
2553 1,747,327 200,000 1,947,327 
2554 3,061,582 1,538,000 4,599,582 
2555 4,528,495 342,500 4,870,995 
2556 2,175,809 360,000 2,535,809 
2557 6,180,600 1,130,000 7,310,600 
2558 6,579,430 880,000 7,459,430 
2559 6,575,900 350,000 6,925,900 
2560 4,968,000 0 4,968,000 

 
ตารางท่ี 12 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี พ.ศ. 2552 – 2559 

 
ปี พ.ศ.  

(มกราคม – ธันวาคม) 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ

ตีพิมพ์/เผยแพร่  
(เรื่อง) 

2552 3 
2553 18 
2554 7 
2555 11 
2556 12 
2557 16 
2558 21 
2559 47 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 10 ~ 
 

  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

 3.3 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2553 – 2556 
 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  
                        และแผนด าเนินการ 4.00 4.00 4.00 5.00 
องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 3.74 3.22 3.79 3.42 
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.50 4.00 5.00 4.50 
องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 3.50 3.37 2.98 2.89 
องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.00 4.83 5.00 4.25 
องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 4.33 5.00 4.67 
องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 4.00 4.75 4.40 4.85 

องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 3.00 5.00 5.00 4.00 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 3.67 4.03 
องค์ประกอบที่  10  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 5.00 4.11 4.44 4.66 

เฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบ 3.87 4.16 4.33 4.23 
 
 
ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2559 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. การผลิตบัณฑิต 2.09 3.12 3.31 
2. การวิจัย 3.90 3.96 4.42 
3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 5.00 5.00 
5. การบริหารจัดการ 4.50 5.00 5.00 

รวม 3.25 3.89 4.08 
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4. ปัจจัยภายนอก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก มีความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากการพิจารณา
โอกาสและอุปสรรคที่มีต่อมหาวิทยาลัย จะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยได้ โดยคณะผู้จัดท าได้ท าการรวบรวมผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
ทั้งสิ้น จ านวน  3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบริบทการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   1.1 ด้านการเกษตร 
   1.2 ด้านการท่องเที่ยว 
2. ด้านการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (การรวมกลุ่ม BRICS/CHINDIA/ASEAN)  
3. ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 

1. ด้านบริบทการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7,917,760 ไร่ มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรทั้งสิ้น 

2,793,112 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.27 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และมีจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 97,823 ราย 
โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรในจังหวัด และภูมิภาค 
ประชาชนร้อยละ 30.4 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
19,720 ล้านบาทต่อปี โดยพืชที่ส าคัญและเป็นพืชหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย โรงงานยาสูบ 
มะขามหวาน พริกขี้หนู กะหล่ าดอก และหอมแดง เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ สุกร ไก่พ้ืนเมือง และ  
ไก่เนื้อ ด้านการประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาดุก และปลานิล 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  ทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

- การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1.1 ด้านการเกษตร 
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี พ.ศ.

2554 มีผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตร ที่ส าคัญของจังหวัดประกอบไปด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล่ าปลี อ้อย 
ถั่วเขียว ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ ยาสูบพันธุ์พ้ืนเมือง มะขามหวาน มันส าปะหลัง พริกข้ีหนู ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ 
BCG Matrix ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวเด่น (Star) คือ ข้าว ผลิตภัณฑ์ ที่ท าเงิน (Cash 
Cow) คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา (Question Mark) คือ มะขามหวาน ยาสูบพันธุ์พ้ืนเมือง   
ถั่วเขียว อ้อย และมันส าปะหลัง ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ า (Dog) คือ กะหล่ าปลี ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ และพริกข้ีหนู 
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ภาพที่ 1 BCG Matrix 

 
1.2 ด้านการท่องเที่ยว  

     จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ จากสถิติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 -
2557 ปรากฏข้อมูลที่แสดงถึงผู้มาเยือน รวมถึงรายจ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 15 จ านวนผู้มาเยือน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2553 - 2557 
 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 2557 
ผู้มาเยือนในจังหวัด (คน) 1,226,193 1,303,136 1,509,632 1,792,327 1,845,821 
  ชาวไทย 1,217,924 1,288,443 1,487,892 1,770,205 1,823,978 
  ชาวต่างชาติ 8,269 14,693 21,740 22,122 21,843 
นักท่องเที่ยว (คน) 1,141,086 1,194,613 1,356,323 1,631,239 1,678,548 
  ชาวไทย 1,136,928 1,184,525 1,343,830 1,618,853 1,666,672 
  ชาวต่างชาติ 4,158 10,088 12,493 12,386 11,876 
นักทัศนาจร (คน) 85,107 108,523 153,309 161,088 167,273 
  ชาวไทย 80,996 103,918 144,062 151,352 157,306 
  ชาวต่างชาติ 4,111 4,605 9,247 9,736 9,967 
จ านวนวันที่มาเฉลี่ย/ครั้ง (วัน) 2.57 2.71 2.79 2.73 2.55 
  ชาวไทย 2.57 2.71 2.78 2.73 2.55 
  ชาวต่างชาติ 2.46 3.03 3.13 3.14 3.11 

ที่มา :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
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เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเหนือจะพบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีผู้มาเยือนมาก
ที่สุดเป็นล าดับที่ 4 ในภาคเหนือ โดยจังหวัดที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในภาคเหนือ 3 ล าดับแรก คือ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก แต่เมื่อเทียบสัดส่วนผู้มาเยือนภายในจังหวัดจะพบว่า สัดส่วน
ผู้ที่มาจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นชาวไทยกว่าร้อยละ 99 และชาวต่างชาติ เพียงร้อยละ 1 เมื่อเทียบสัดส่วนแล้ว
ยังมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนน้อยกว่าจังหวัดอ่ืนในภาคเหนืออยู่มาก  
 
หมายเหตุ : ผู้มาเยือน หมายถึง  บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนมิได้พักอาศัยอยู่เป็นประจ า  
                                        ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ 

    นักท่องเที่ยว หมายถึง  ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในท้องที่ที่มาเยือนไม่น้อยกว่า  
                                24 ชั่วโมง 

     นักทัศนาจร หมายถึง ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราว และอยู่ในท้องทีท่ี่มาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
 
ตารางท่ี 16  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และรายไดจ้ากการท่องเที่ยว ปี 2553 - 2557 
 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 2553 2554 2555 2556 2557 

 ผู้มาเยือน 1,116.07 1,054.47 1,114.37 1,159.57 1,219.71 
  ชาวไทย 1,114.63 1,048.66 1,110.36 1,156.11 1,216.43 
  ชาวต่างชาติ 1,417.96 1,602.17 1,436.75 1,485.55 1,527.90 
 นักท่องเที่ยว 1,125.99 1,063.56 1,126.81 1,172.71 1,234.69 
  ชาวไทย 1,124.36 1,057.43 1,122.26 1,168.72 1,230.85 
  ชาวต่างชาติ 1,592.79 1,707.22 1,560.65 1,625.52 1,678.67 
 นักทัศนาจร 774.55 782.90 808.04 796.09 835.51 
  ชาวไทย 763.99 777.51 801.32 787.71 827.04 
  ชาวต่างชาติ 982.73 904.36 912.74 926.46 969.19 
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)           
 ผู้มาเยี่ยมเยือน 3,361.86 3,532.72 4,380.72 5,356.62 5,432.88 
  ชาวไทย 3,341.52 3,476.34 4,311.25 5,284.38 5,361.22 
  ชาวต่างชาติ 20.34 56.38 69.47 72.24 71.66 

 
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่ากว่า 88,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรคือ 35 : 65 และมูลค่าจากการท่องเที่ยวจากการส ารวจ
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 สูงถึง 5,432 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด 
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2.  ด้านการเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก (การรวมกลุ่ม BRICS/CHINDIA/ASEAN) 
      การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกและของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเช่นกัน ในกรณีนี้จะแบ่งการพิจารณาจาก 3 บริบทการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

2.1 BRICS เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ก่อให้เกิดกลุ่ม
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งของโลก ความส าคัญของการรวมกลุ่ม BRICS ที่มีต่อประเทศไทย 
คือ มีมูลค่าการค้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 - 14 ของการค้าระหว่างประเทศของไทยในช่วงปี 2548 - 2551
โดยเฉพาะจีนและอินเดียที่หลังจากการท า FTA กับอินเดีย และ FTA อาเซียน – จีน ซึ่งน าสู่ความส าคัญของ
ประเทศจีนและอินเดียที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2.2 Chindia แนวคิดการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนและประเทศอินเดีย ทั้งสอง
ประเทศจะเป็นสองเสาหลักของภูมิภาคเอเชีย โดยที่ประเทศจีนจะเน้นเรื่องการผลิตด้าน Hardware และ
ประเทศอินเดียจะเน้นการผลิตทางด้าน Software เพ่ือตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของโลก 
ความส าคัญของการร่วมมือของประเทศจีนและประเทศอินเดีย นอกจากทั้งสองประเทศนี้จะมีสัดส่วนมูลค่า
การค้ากับประเทศไทยสูง และจากการรวมกลุ่ม ASEAN ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน
ภายในภูมภิาค ท าให้ประเทศไทยมีโอกาสทางเศรษฐกิจจากปัจจัยเหล่านี้ด้วย 

2.3 ASEAN การรวมตัวกันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศเพ่ือ
ก่อก าเนิดประชาคม ASEAN ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการรวมตัวกัน 3 ประการ นั่นคือ ด้านเศรษฐกิจ (AEC) 
ด้านความม่ังคง (ASC) และด้านสังคมวัฒนธรรม (ASCC) แต่วัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญและจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในบรรดาเหล่าภาคีชาติสมาชิกและแก่ประเทศไทยอย่างมากมายนั้น ก็คือ การรวมตัวด้าน
เศรษฐกิจ (AEC) อันจะก่อให้เกิดการค้า  การบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ระหว่างกันอย่างเสรีมากขึ้น และจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอยู่ในสภาพเป็นตลาดเดียวกัน (Single Market) 
โดยมีประชากรรวมกันถึงเกือบ 600 ล้านคน 

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการค้าขาย การผลิต การลงทุน การ
ขนส่งและการเดินทาง (Logistic) เพ่ิมขึ้นอย่างมากมายมหาศาลทั้งภายในประเทศเองและระหว่างประเทศ
สมาชิก ซึ่งการเดินทางขนส่งเคลื่อนย้ายต่าง ๆ นั้นจะเกิดข้ึนในทุก ๆ ช่องทาง จึงต้องมีการก่อสร้างหรือจัดให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ที่ส าคัญเพ่ือการขนส่ง ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ เพราะสามารถ
เข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ได้ทั่วถึง ASEAN จึงได้วางเครือข่ายทางหลวง ASEAN ที่มีชื่อย่อว่า AH ไปทั่วภูมิภาคโดย
เชื่อมโยงกันเต็มไปหมดทุกพ้ืนที่และเชื่อมโยงไปถึงตอนใต้ของประเทศจีนที่เป็นตลาดการค้าที่ใหญ่มากอีกแห่ง
หนึ่ง 

เส้นทางสาย AH16 ของ ASEAN หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ของประเทศไทย คือสาย 
East-West Economic Corridor (EWEC) เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากประเทศเวียดนาม ผ่านประเทศลาว ไทย 
และไปสิ้นสุดที่ประเทศพม่า 

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกมาสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในเรื่องเส้นทาง East - West Economic Corridor มากที่สุด โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ 
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2.3.1 การท่องเที่ยว 

 
ภาพที่ 2 EWEC Tourism Products 

 
จากข้อมูลของ Asian Development Bank (ADB) ระบุถึงผลผลิตด้านการท่องเที่ยวจากเส้นทาง 

East West Economic Corridor พบว่า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  
จะเป็นสองสถานที่ท่องเที่ยว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้รับผลประโยชน์จากเส้นทางนี้ 
 

2.3.2 ด้านการเดินทางขนส่ง 

 
ภาพที่ 3 EWEC Road Network 

 
จากภาพที่ 3 แสดงเครือข่ายเส้นทางระหว่างประเทศ ตั้งแต่ประเทศพม่า ประเทศไทย 

ประเทศลาว และสิ้นสุดที่ประเทศเวียดนาม โดยระบุถึงระยะทางและจ านวนช่องจราจรทั้งหมด ซึ่งการพัฒนา
เครือข่ายเส้นทางดังกล่าว จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในเครือข่ายเส้นทางนี้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
และยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย 
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3. ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
     กลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 615 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรโลก โดยประเทศส่วนใหญ่ยังมีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานในสัดส่วนที่สูง ประเทศฟิลิปปินส์และ
ประเทศลาวมีสัดส่วนเด็กมากที่สุด ขณะเดียวกันประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนามมี
ประชากรวัยแรงงานมากที่สุด 

หากกล่าวถึงสังคมผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยเป็นเพียง 2 ประเทศใน
อาเซียนที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การขาดแคลนแรงงานจึงเป็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 4 สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี 2556 
 

ปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว นับจากปี 2527 เป็นต้นมา 
เด็กไทยเกิดต่ ากว่า 1 ล้านคนต่อปี และลดลงเรื่อยๆ ถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้โรงเรียนต้องลดขนาดและ
จ านวนลง ปี 2540 มีนักเรียนในระบบการศึกษาจ านวน 13.8 ล้านคน โดยเป็นนักเรียนประถมศึกษาซึ่งเป็ น
เด็กกลุ่มใหญ่ที่สุด 5.9 ล้านคน ลดลงเหลือ 5.1 ล้านคนในปี 2552 และคาดว่าจะเหลือ 4 ล้านคนในปี 2573 
และเหลือ 3.4 ล้านคนในปี 2583 ท าให้ผู้เรียนที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาก็มีสัดส่วนลดลงด้วย 

 
3.2 การจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง การพยากรณ์ความต้องการแรงงาน ระดับอุดมศึกษา โดย ผศ.ดร.
วิศิษฏ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ประจ า คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ท าการ
พยากรณ์ความต้องการแรงงานกับจ านวนรับนักศึกษาในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา ดังตารางที่ 17 
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ตารางท่ี 17 ความต้องการแรงงานกับจ านวนรับนักศึกษาในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ปี 
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สุขภาพ 

อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ อุปทาน อุปสงค์ 
2558 149,727  134,800  35,695  43,575  18,152   6,203  12,054   21,561  
2559 149,727  139,807  35,695  34,364  18,152  8,548   12,054   20,692  
2560 149,727  139,212  35,695  40,235  18,152  9,018   12,054   19,923  
2561 149,727  137,596  35,695  41,046  18,152  9,350   12,054   20,775  
2562 149,727  131,914  35,695  56,793  18,152  14,371   12,054   22,144  

 

เมื่อน าผลการพยากรณ์ความต้องการแรงงานไปเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
พบว่า การผลิตบัณฑิตในสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา
มีการผลิตที่มากกว่าความต้องการ โดยหากสมมติให้การผลิตบัณฑิตในปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปี
ข้างหน้าจะมีการผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์มากกว่าความต้องการประมาณ 65,000 คน และสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประมาณ 43,000 คน ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสุขภาพ
จะมีการผลิตที่น้อยกว่าความต้องการ โดยใน 5 ปีข้างหน้า สาขาวิทยาศาสตร์จะมีการขาดแคลนแรงงาน 
ประมาณ 37,000 คน ในขณะที่สาขาสุขภาพจะมีการขาดแคลนแรงงาน ประมาณ 44,000 คน  

 

หมายเหตุ : ข้อมูลปัจจัยภายนอก ที่มาจากเล่มแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 

 
5. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี-

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน  
2. บุคลากรมีศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
4. คณะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดอ่อน 
1. คุณวุฒิด้านการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ผู้สอนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าเมื่อเทียบกับจ านวน

อาจารย์ทั้งหมด 
2. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าเม่ือเทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
3. คุณภาพของผลงานตีพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยภาพรวมยังอยู่ระดับปานกลาง  
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โอกาส 
 1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดท าหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน 
 2. นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง มีความสนใจในการศึกษาต่อด้านการเกษตรและ
เทคโนโลยี 
 3. เครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษา มีความพร้อมและให้ความร่วมมือ 

4. มีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากภายนอก 
5. มีพ้ืนที่ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ในด้านการหาโจทย์วิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

ภัยคุกคาม 
1. การแข่งขันของสถานศึกษาที่เพ่ิมขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเชิงพานิช3มากข้ึน การแข่งขันด้าน

การศึกษามีความรุนแรง 
2. ประชากรของประเทศในช่วงวัยศึกษามีจ านวนลดน้อยลง ประชากรของประเทศเข้าสู่ช่วงวัย

ผู้สูงอายุมากขึ้น 
3. อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
4. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น และท าให้มี

แนวโน้มการแข่งขันด้านอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 



บทที่ 3 
แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 
 

ปรัชญา   
ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 

 
ปณิธาน   

ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตตาม
มาตรฐานสู่สังคม 
 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้ 

2. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัย โดยร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาสังคม 
3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายแก่ชุมชน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู 
4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   

 5.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์   
 แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม แก้ปัญหา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนา  
การเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น สังคม   
 3. เพ่ือให้บริการวิชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ท้องถิ่น และสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน 
 5. เพ่ือบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง 
 
ค่านิยมองค์กร  

แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   



~ 20 ~ 
 

  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

สีประจ าคณะ   
สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 

 
ดอกไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ดอกปทุมมา 
 
อัตลักษณ์     
 บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 
 
เอกลักษณ์  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

สรุปแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1 3 3 3 
2 3 4 2 
3 1 1 1 
4 2 4 4 
5 3 3 2 
6 1 1 2 
7 2 5 3 

รวม 15 21 17 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ  ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. บริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
3. การบริหารจัดการคณะให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

อย่างต่อเนื่อง   
 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ผลผลิตและตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 3.60 3.65 3.70 3.75 

2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน 3.51 3.55 3.55 3.60 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ 

ร้อยละ 80 85 85 90 

 
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

2. โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
ส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ
ของคณะให้เป็นปัจจุบัน 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสรรถนะตรงตาม       
ความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 

 
เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะทางปัญญา การสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ มีความสามารถ และทักษะวิชาชีพ 
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ 

 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ผลผลิตและตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ระดับ 3.80 4.00 4.25 4.50 

3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการสอน ระดับ 3.80 4.00 4.25 4.50 

4. จ านวนหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร 1 1 1 1 

 
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร       

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุสาหกรรม 

2. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา 2. โครงการจัดการเรียนการสอนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 
เป้าประสงค์ 

ผลิตบัณฑิตครใูห้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 

ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิตและตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

ร้อยละ 85 90 90 95 

 
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพการผลิตครูสู่ความเป็นมืออาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครู 5 ปี 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย 
 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากร 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เน้นพ้ืนที่ในท้องถิ่นสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิตและตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 
1. จ านวนอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 80 80 80 80 

2. จ านวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการ 2 3 3 4 
3. จ านวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โครงการ 2 2 2 2 
4. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

คะแนน 1.8 2 2 2 

 
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

2. โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
3. โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรคใ์ห้น าไปใช้ประโยชน์ 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน า 
แนวพระราชด าริให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 
เป้าประสงค์ 

1. น าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

กับชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. มีแหล่งการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการ และการน้อมน าแนวพระราชด าริแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิตและตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ร้อยละ 25 30 30 35 

2. ร้อยละของโครงการที่สร้างความร่วมมือกับชุมชน/
ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

ร้อยละ 65 70 75 80 

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ การให้บริการวิชาการโดยน้อมน า
แนวพระราชด าริที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

แหล่ง 1 1 1 1 

 
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการ
วิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือการ
บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 

2. จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อการบริการวิชาการ 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์ 

บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 

 
 ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ผลผลิตและตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สืบสาน เผยแพร่ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการ 2 2 2 2 

  
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการสนับสนุนพันธกิจ                  
ด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
2. โครงการ/กิจกรรมร่วมกับส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรรมและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร  
 
เป้าประสงค์ 

1. มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ วิจัย และให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้  

2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของคณะสู่การปฏิบัติ 

 
ผลผลิต ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 

ผลผลิตและตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 10 10 15 15 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 10 10 15 15 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่รับการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ 100 100 100 100 

4. จ านวนของบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น คน 1 1 2 2 

5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ 

ร้อยละ 70 80 90 100 

 
 

ยุทธวิธี/กลยุทธ์/tactics โครงการและกิจกรรม 
1. เร่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 โครงการพัฒนาบุคลากร                   
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2. เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานให้แก่

บุคลากร 
3. เร่งส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาชีพ 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ตารางความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์และผู้รับผิดชอบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. มีการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

1. คะแนนผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลและการ
เปลี่ยนแปลง 

คณบดี                 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. การบริหารจัดการ
คณะให้บรรลุตามพันธ
กิจและเป้าประสงค์ สู่
การพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม
อย่างต่อเนื่อง  

2. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถ
ส่งเสริมการด าเนินงานได้
อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. บริหารจัดการให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และมีการ
พัฒนาคุณภาพองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

3. คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

3. พัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสรรถนะตรงตาม 

 ความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. บัณฑิตมีความรู้        
มีคุณธรรม ทักษะทาง
ปัญหา การสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ 
มีความสามารถ และ
ทักษะวิชาชีพ 
 

1. ร้อยละของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
3. ระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการสอน 

1. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

3. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ 
 

4. จ านวนหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติที่
ได้รับการปรับปรุง 

2. สนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้กับ
นักศึกษา 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ผลิตบัณฑิตครใูห้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน  
 

จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพครู 

พัฒนาคุณภาพการผลิต
ครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยให้แก่อาจารย์
และบุคลากร 

1. จ านวนของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยต่อ
อาจารย์ทั้งหมด 

1. พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่เน้นพื้นที่
ในท้องถิ่นสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

2. จ านวนโครงการวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
3. จ านวนโครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
4. จ านวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนผลงานวิจัย 
และผลงานสร้างสรรค์
ให้น าไปใช้ประโยชน์ 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนว
พระราชด าริ ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. น าเทคโนโลยี 
นวัตกรรมจากการเรียน
การสอนและการวิจัย
ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างความ
ร่วมมือในการบริการทาง
วิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีกับชุมชน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. ร้อยละของโครงการที่
มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

2. จ านวนโครงการที่
สร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน/ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่น 
2. ประสานความ
ร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนเพ่ือการ
บริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

3. มีแหล่งการเรียนรู้ 
การให้บริการวิชาการ 
และการน้อมน าแนว
พระราชด าริแก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
การให้บริการวิชาการ
โดยน้อมน าตามแนว
พระราชด าริที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ชุมชน 
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  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะได้เข้าร่วม
กิจกรรม สืบสาน 
เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น  

จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่สืบสาน 
เผยแพร่ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและประสาน
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจ
กรรรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 34 ~ 
 

  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบบัทบทวน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ วิจัย และให้บริการ
ทางวิชาการอย่างมืออาชีพ 
และมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้  
2. พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ โดยเน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและการ
น าวิสัยทัศน์ พันธกิจและกล
ยุทธ์ของคณะสู่การปฏิบัติ 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่รับ
การพัฒนาวิชาชีพ 
4. จ านวนของบุคลากรที่เข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
5. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ 
 

1. เร่งส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อและการ  
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เร่งพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 
3. เร่งส่งเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาชีพ 

1. คณบดี         
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 



แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

  
 

 

    

 
 
 

  
 

   

บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

บัณฑิตครูมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

วิจัย สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม  
แก้ปัญหา  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในการพัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนาท้องถิ่น 
สังคม   
 

บริการวิชาการ ปรับปรุง 
ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
แก้ปัญหาให้แก่ทอ้งถิ่น และสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ความร่วมมือกับภาค
ประชาชน ชุมชน
ท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการในการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการ
วิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
มีความต่อเนื่องยั่งยืน 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนมี
ศักยภาพ 

บริหารจัดการภายใน
องค์กรตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ให้มี
ความคุ้มค่า  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชพี สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ได้ 

สร้างองค์ความรู้จากการวิจยั โดยร่วมกบั
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคม 

ให้บริการวิชาการ และถา่ยทอดองค์
ความรู้ที่หลากหลายแก่ชุมชน สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาชีพคร ู
 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ไทย   

การบริหารจัดการตามหลกั  
ธรรมาภิบาล 

ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะ

ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนา

ประเทศ 

ปฎิรูปการผลิตและ
พัฒนาสู่ความเป็นครูมือ

อาชีพ 

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการวิจัย  

การให้บริการทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริ 
ให้สนองตอบกับความต้องการของ

ท้องถ่ินและสังคม 

สืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟู 
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากร  

ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการคณะ ให้มี

ประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

มิติดา้นคุณภาพ 
การให้บริการ 

มิติดา้นประสิทธภิาพ 
การปฏบิัติการ 

มิติดา้นพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

พันธกิจ 

มิติดา้นประสิทธิผล 

บุคลากรมีสมรรถนะและคุณภาพชวีิตทีด่ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฐานข้อมูล
ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ท างาน และบรรยากาศ
ในการท างานที่ดีมีความพร้อม 

พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 

มีการบริหารจัดการ
ด้วยหลัก           
ธรรมาภิบาล 

มีเครือข่ายโรงเรียน 
สถานศึกษา  

บริการวิชาการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา
ให้แก่ท้องถิ่นและสังคม 

ร่วมมือกับชุมชน 
ท้องถิ่น และเผยแพร่ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากร 

การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ 

บัณฑิตมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

บัณฑิตครูมีคุณภาพ
ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพคร ู

ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง 

องค์ความรู้ไปใช้
บริการวิชาการ 
แก้ปัญหาให้แก่
ท้องถิ่น และสังคมได้ 

บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนมี
ความพร้อมในการ
ให้บริการนักศึกษา 

บริหารจัดการตาม
แผนกลยุทธ์ให้บรรลุ
ตามพันธกจิและ
เป้าประสงค์ 

เผยแพร่ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สร้างและพัฒนา
งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์
นวัตกรรม 
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บทที่ 4 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวน พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ ได้ผ่านการระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความเป็นปัจจุบัน 
และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเพ่ือให้
การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บรรลุจุดมุ่งหมาย 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564  (ทบทวน พ.ศ. 2560) ได้มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของคณะ มาจัดท าแผนกลยุทธ์ และน าร่างแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวน พ.ศ. 2560) เข้าสู่วาระเพ่ือพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารคณะ  เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ปรับแก้แล้ว ก็น าแผนดังกล่าวเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นน าร่างแผนกลยุทธ์ของคณะเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ด าเนินการจัด
ประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวน พ.ศ. 2560) ให้กับบุคลากร น าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
และเพ่ือให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 

1. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะ พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวน พ.ศ. 2560)  ซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็น 
ข้อแสนอแนะเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงจากหน่วยงานย่อยภายในคณะ คือ หลักสูตร/สาขาวิชา ส านักงานคณบดี 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้มาใช้บริการอื่นๆ  

 นอกจากนี้ คณะยังได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ น าไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ให้มีความ
สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 
2. การเชื่อมโยงจากแผนกลยุทธ์สู่การจัดท าโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปด าเนินการจัดท ารายละเอียด

ของโครงการพร้อมระบุงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินโครงการ และบรรจุโครงการพร้อมงบประมาณใน
การด าเนินโครงการเข้าในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  ซึ่งงบประมาณในการ
ด าเนินงานมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  และงบอ่ืน ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก (ถ้ามี)  และยังมีการน ากลยุทธ์ที่มีทั้ง 17 กลยุทธ์มาจัดท าเป็นโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ มีการก าหนดมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน  

 



~ 37 ~ 
 

  แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) 

3. การถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดจากระดับคณะสู่หน่วยงานภายในคณะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของทั้งคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจ าเป็นที่

จะต้องมีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของคณะสู่หน่วยงานภายในคณะ มีการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดีกับหน่วยงานย่อยภายในคณะ โดยมีการก าหนดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ทั้งยังเป็นกลไกท่ีใช้ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

 
4. ติดตามและประเมินผล 

  มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและ
ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ ไตรมาส
ที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  ส าหรับการด าเนินงานมีการน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะเข้าสู่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าของการด าเนินงานตาม
โครงการ ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 
 5. การสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  คณะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ของคณะให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งนี้มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่คณะได้จัดเตรียมไว้ 



บทที่ 5 
การติดตามและประเมินแผนกลยุทธ ์

 
การติดตามและประเมินแผนกลยุทธ์ 

การติดตามและประเมินผล แผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2560) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหลังจากได้ผ่าน การตรวจสภาพและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Scanning & Analysis) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ (Strategy 
Implementation)  และการประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน  การประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลา
ที่ก าหนด คณะได้มีการน าแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การด าเนินงาน คือ วงจร PDCA หรือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
น าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) 

วงจร PDCA  มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการน าผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับเปาาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน  หากพบว่า
ผลการปฏิบัติงานจริงไม่เป็นไปตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข (Action) เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป วงจร PDCA มีกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะท าให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา เพ่ือเสาะแสวงหาหนทางให้บรรลุเปาาหมายที่ได้
ก าหนดไว้ในแผน ดังนั้นเพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานของคณะหรือวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ
พันธกิจที่ด าเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) ในระดับผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)  แล้วต้องค านึงถึง
ประสิทธิผล (Effectiveness)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact)  คณะมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ดังนี้ 

1. ระดับตัวชี้วัดเปาาประสงค์  คณะจะประเมินผลส าเร็จในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) ของแต่ละยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับเปาาหมายที่ก าหนดไว้ในแผน  เมื่อมีการด าเนินการเสร็จสิ้น
ในแต่ละปี และมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาเสนอแนวทางพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง 

2. ระดับโครงการตามแผน หลังจากที่แผนได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยแล้ว และมีการด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ จะมีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการในแต่ละป ี

3. ระดับแผนกลยุทธ์จะมีการประเมินผลตามกลยุทธ์ ว่าสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
ด าเนินการได้บรรลุเปาาหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ นอกจากประเมินตามตัวชี้วัดแล้วจะมีการ
น าเสนอปัญหาและอุปสรรคท่ีควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับต่อไปให้
ดีขึ้น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กราฟแสดงศักยภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

 
 
 
 

S = 3.01   W = 2.95  O = 2.99  T = 3.36  
 

จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พบว่า จุดแข็งมีค่าระดับคะแนน 3.01 ซึ่งสูงกว่าจุดอ่อนที่มีค่าระดับคะแนน 2.95 ท าให้การก าหนด
จุดกลยุทธ์อยู่ในฝั่งขวามือ  และโอกาสมีค่าระดับคะแนน 2.99 ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าอุปสรรคที่มีค่าคะแนนอยู่
ในระดับ 3.36 จึงมีผลท าให้ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านล่างของกราฟ   แสดงให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้กล
ยุทธ์ ST คือ เอาจุดแข็งที่คณะมีอยู่หาหนทางหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิด โดยใช้กลยุทธ์พัฒนา/ยกระดับ/
รักษาสภาพ/ สนับสนุน/ประสานความร่วมมือ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหม้ีคุณภาพ และมีสรรถนะตรงตาม 
                   ความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 

S = 3.45   W = 3.30  O = 3.18  T = 3.27  
 
 

 จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มี
คุณภาพ และมีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า จุดแข็งมีค่าระดับ
คะแนน 3.45 ซึ่งสูงกว่าจุดอ่อนที่มีค่าระดับคะแนน 3.30 ท าให้การก าหนดจุดกลยุทธ์อยู่ในฝั่งขวามือ  และ
โอกาสมีค่าระดับคะแนน 3.18 ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าอุปสรรคที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3.27 จึงมีผลท าให้
ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านล่างของกราฟ   แสดงให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้กลยุทธ์ ST คือ เอาจุดแข็งที่
คณะมีอยู่หาหนทางหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิด โดยใช้กลยุทธ์พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/ สนับสนุน/
ประสานความร่วมมือ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 

 
 
 

 
 
 
 

S = 3.00   W = 2.95  O = 3.00  T = 3.03 
 
 

จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า จุดแข็งมีค่า
ระดับคะแนน 3.00 ซึ่งสูงกว่าจุดอ่อนที่มีค่าระดับคะแนน 2.95 ท าให้การก าหนดจุดกลยุ ทธ์อยู่ในฝั่งขวามือ  
และโอกาสมีค่าระดับคะแนน 3.00 ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าอุปสรรคที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3.03 จึงมีผลท าให้
ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านล่างของกราฟ   แสดงให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้กลยุทธ์ ST คือ เอาจุดแข็งที่
คณะมีอยู่หาหนทางหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิด โดยใช้กลยุทธ์พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/ สนับสนุน/
ประสานความร่วมมือ  
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      S =  
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W =  
จุดอ่อน 

WT : กลยุทธ์ตั้งรับ 

WO : กลยุทธ์ปรับตัว SO : กลยุทธ์เชิงรุก 

ST : กลยุทธ์กระจาย 

T = อุปสรรค 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนา 
                    สูม่าตรฐานสากล 
 

 
 
 

 
 
 
 

S = 3.55   W = 3.35  O = 3.25  T = 3.52 
 
 

จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า จุดแข็งมีค่าระดับคะแนน 3.55 ซึ่งสูงกว่าจุดอ่อนที่มีค่าระดับคะแนน 
3.35 ท าให้การก าหนดจุดกลยุทธ์อยู่ในฝั่งขวามือ  และโอกาสมีค่าระดับคะแนน 3.25 ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่า
อุปสรรคที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3.52 จึงมีผลท าให้ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านล่างของกราฟ   แสดง
ให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้กลยุทธ์ ST คือ เอาจุดแข็งที่คณะมีอยู่หาหนทางหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิด โดยใช้ 
กลยุทธ์พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/ สนับสนุน/ประสานความร่วมมือ  
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WO : กลยุทธ์ปรับตัว SO : กลยุทธ์เชิงรุก 

ST : กลยุทธ์กระจาย 

T = อุปสรรค 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                   การน้อมน าแนวพระราชด าริให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น 
                   และสังคม 
 

 
 
 

 
 
 

S = 3.55   W = 3.45  O = 3.10  T = 3.18 
 

จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการน้อมน าแนวพระราชด าริให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า จุดแข็งมีค่าระดับ
คะแนน 3.55 ซึ่งสูงกว่าจุดอ่อนที่มีค่าระดับคะแนน 3.45 ท าให้การก าหนดจุดกลยุทธ์อยู่ในฝั่งขวามือ  และ
โอกาสมีค่าระดับคะแนน 3.10 ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าอุปสรรคที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 3.18 จึงมีผลท าให้
ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านล่างของกราฟ   แสดงให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้กลยุทธ์ ST คือ เอาจุดแข็งที่
คณะมีอยู่หาหนทางหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่จะเกิด โดยใช้กลยุทธ์พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/ สนับสนุน/
ประสานความร่วมมือ  
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WO : กลยุทธ์ปรับตัว SO : กลยุทธ์เชิงรุก 

ST : กลยุทธ์กระจาย 

T = อุปสรรค 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
                   รวมทัง้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
 

S = 3.33   W = 3.33  O = 3.43  T = 3.28 
 

 จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า จุดแข็งมีค่าระดับคะแนน 3.33 ซึ่งมีค่าเท่ากันกับจุดอ่อน ท าให้การ
ก าหนดจุดกลยุทธ์อยู่ตรงกลาง และโอกาสมีค่าระดับคะแนน 3.43 ซึ่งมีค่าคะแนนสูงกว่าอุปสรรคที่มีค่าคะแนน
อยู่ในระดับ 3.28 จึงมีผลท าให้ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านบนของกราฟ  แสดงให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้
กลยุทธ์ S0 คือ เอาจุดแข็งท่ีคณะมีแสวงหาโอกาสเพ่ิมเติม  โดยใช้กลยุทธ์จัดตั้ง/ขยาย/เพิ่ม/ส่งเสริมผลักดัน 
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T = อุปสรรค 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 
 

 
 
 

 
 
 
 

S = 3.25   W = 3.40  O = 3.40  T = 3.33 
 
 

จากกราฟแสดงต าแหน่งกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และ
บุคลากรสู่สากลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พบว่า จุดแข็งมีค่าระดับคะแนน 3.25 ซึ่งมีน้อยกว่าจุดอ่อนที่มีระดับคะแนน3.40 ท าให้การก าหนดจุดกลยุทธ์
อยู่ฝั่งซ้ายของกราฟ และโอกาสมีค่าระดับคะแนน 3.40 ซึ่งมีค่าคะแนนสูงกว่าอุปสรรคที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ 
3.33 จึงมีผลท าให้ก าหนดจุดต าแหน่งกลยุทธ์อยู่ด้านบนของกราฟ  แสดงให้เห็นว่าคณะจะต้องใช้กลยุทธ์ WO 
คือ คณะจะต้องพยายามหาประโยชน์จากโอกาสที่คณะมี และคณะจะต้องปิดจุดอ่อนที่มีให้ได้  โดยใช้   กลยุทธ์
ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพิ่มขีดความสามารถ 
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ตาราง TOWS  Matrix  Analysis  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

                                                      
 
 
                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
 
                     

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
1. คณะมีนโยบายในการบริหารงานคณะที่ชัดเจน    
2. คณะมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  
  
 
 
 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลน้อย 
(เข้าใจไม่ครอบคลุมถึงหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ)  
2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลยังไมเ่ป็นรูปธรรม  
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
1. รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารหน่วยงาน   
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการก ากับให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารคณะ  

 
 

 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
มุมมองทัศนคติของบุคคลทั่วไปท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานเป็นด้านลบ  
 

1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและ
การเปลีย่นแปลง 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาอาคารสถานท่ีให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 



 
ตาราง TOWS  Matrix  Analysis ยุทธศาสตร์ที่ 2 

                                                      
 
 
                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
                      

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 
1. มีหลักสตูรเป็นทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สกอ. 
2. นักศึกษาได้รับการยอมรับด้านทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการ 
 
 

  
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดท าหลกัสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
2. นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง มีความสนใจในการศึกษา
ต่อด้านการเกษตรและเทคโนโลย ี
 
 

 
 

 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
1. มีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขา้มาเปิดในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
2. อัตราการเกดิมีแนวโนม้ลดลงมผีลให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
3. หน่วยงานที่รับสมัครงานเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 

1. ยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรใหม้ีความทันสมัย 
3. สนับสนุนกิจกรรมเสรมิหลักสูตรให้กับนักศึกษา 
 
 
 

 

 
 
 
 



ตาราง TOWS  Matrix  Analysis ยุทธศาสตร์ที่ 3 
                                                      
 
 
                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
 
 
                            

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 
1. เป็นหลักสตูรที่มผีู้เรียนมีความสนใจสมคัรเข้ามาเรียนมาก 
2. นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาจะไดร้ับใบประกอบวิชาชีพคร ู
 
 
 
 
 
 

  
มีการผลิตครูมากเกินไป  อัตราบรรจุไมเ่พียงพอต่อจ านวน
บัณฑิตที่จบการศึกษา 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
เครือข่ายโรงเรียนสถานศึกษา มีความพร้อมและให้ความร่วมมือ 
 
 
 

 
 

 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
อัตราการบรรจคุรูทั่วประเทศมีจ านวนจ ากัด  

1. พัฒนาคุณภาพการผลติครสูู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสูม่าตรฐานวิชาชีพ 
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                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
                   

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 
1. อาจารย์มีศักยภาพสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนงานวิจัย 
2. คณะมผีลงานวิจัยท่ีไดร้ับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

  
1. คุณภาพของผลงานตีพิมพ์และเผยแพรภ่าพรวมยังอยู่
ระดับปานกลาง  
2. ขาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทันสมัยส าหรับงานวิจัย 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
1. มีแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากภายนอก 
2. มหาวิทยาลัยมีการจดัโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

 
 

 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
1. ขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการตีพิมพ์เผยแพร่การน าเสนอ
ผลงานวิจัย มคีวามยุ่งยากซับซ้อน และไม่เอื้อต่อการด าเนินงานของนักวิจัย 
2. ขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการขอทุนวิจัย 
 

 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
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                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
                   

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 
1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดบริการ
วิชาการ 
2. บุคลากรมีศักยภาพพร้อมพัฒนาตนเองและการบริการวิชาการ 
 
 
 
 

  
1. งบประมาณทีส่นับสนุนการบรกิารวิชาการไม่เพียงพอ 
2. การบริการวิชาการทีเ่ป็นหลักสตูรระยะสั้นยังไม่น้อย 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
1. เครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจเพื่อศักยภาพ
ให้กับแรงงาน 
2. นโยบายของรัฐบาลทีส่่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

 
 

 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกในการจัดโครงการบริการวิชาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน 
2. หลักสูตรที่จัดอบรม ทับซ้อนกันกับหน่วยงานอื่น ท่ีมาให้บริการวชิาการ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 
2. ประสานความร่วมมือกับภาครฐั ภาคเอกชนเพื่อการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 
 
 

 

 

 



ตาราง TOWS  Matrix  Analysis ยุทธศาสตร์ที่ 6 
                                                      
 
 
                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 
1. มีกิจกรรมโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภายในและ
ภายนอก 
2. มีความหลากหลายของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศลิปวัฒนธรรมรวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

  
1. มีงบประมาณสนับสนุนในด้านศิลปวัฒนธรรมไม่เพียงพอ 
2. คณาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสาร 
เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
1. จังหวัดเพชรบูรณม์ีขนบธรรมเนียมประเพณรีวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย 
2. คณะจัดกจิกรรมร่วมกับส านักศลิปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั 
 
 
 

 
1. ส่งเสรมิและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในการ
จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสรมิการสร้างแหล่งเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น
ที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะ 
3.ส่งเสรมิให้คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม 

 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
1. ระยะเวลาเปดิปิดมหาวิทยาลยัไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม 
2. กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก มีจ านวนมากส่งผลกระทบกับการจัดเรียน
การสอน 
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                                                                 ปัจจัยภายใน 
   
 
 
         ปัจจัยภายนอก 
 
       

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ่อน   (WEAKNESSES) 
 
1. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ (วิจัย ต ารา  การศกึษา
ต่อ) 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 

  
1. คณะไม่มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยในการท าผลงานวิชาการ 
2. ผลงานทางวิชาการอยู่ระดับกลาง (ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
หนังสือ บทความ ทรัพย์สินทางปญัญา 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

จัดต้ัง/ขยาย/เพ่ิม/ส่งเสริมผลักดัน 
กลยุทธ์พลกิฟื้น (WO) 

ปรับปรุง/แก้ไข/ฟ้ืนฟู/เร่งรัด/จัดระบบ/เพ่ิมขีด
ความสามารถ 

 
1. มหาวิทยาลัย รัฐบาล สกอ. สนบัสนุนด้านงบประมาณ ทุนวิจัย งบศึกษาต่อ
งบประมาณต าแหน่งทางวิชาการ 
2. มหาวิทยาลัยอยู่ในพ้ืนท่ี (โจทยว์ิจัย องค์ความรู้ท้องถิ่น การถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
 
 

 
 

1. เร่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 
3. เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 
4. เร่งส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาชีพ 

ภัยคุกคาม (THREATS) 
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (ST) 

พัฒนา/ยกระดับ/รักษาสภาพ/สนับสนนุ/ประสานความร่วมมือ 
กลยุทธ์ประคองตัว  (WT) 

ทบทวน/ยุบรวม/ป้องกันรักษา 
1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ เกณฑ์การรับจ านวนนักศึกษา ภาระ
งานขั้นต่ า กิจกรรมมีมาก 
2. มหาวิทยาลัยยังไม่ก าหนดกรอบช านาญการการเข้าสูต่ าแหน่งของบุคลากร
สายสนบัสนุน 
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