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งานวิจัยและการวางแผน   
ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 



ค ำน ำ 
 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะและนโยบายการบรหิารงานของคณะ  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการด าเนินงาน  งบประมาณในการด าเนินโครงการ และผู้รับผิดชอบ  
ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณฉบับนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
 งานวิจัยและการวางแผน  

ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

    พฤศจิกายน 2562 



 
สารบัญ 

 
 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2561 – 2565  
        (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
         เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
         งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
          การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชา 
                             เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

         การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ภาคผนวก 
        งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563 
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แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

 
ปรัชญา   

ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
 
ปณิธาน   

ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
อัตลักษณ์     
 บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน 
 
เอกลักษณ์  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของท้องถิ่นและสังคมได้ 

2. การผลิตครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้  

2. เพื่อผลิตครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
4. เพื่อให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
5. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   
6. เพื่อบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมคุณภาพ
บัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. มีบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม รู้รักสามัคคี และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 
3. เพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง 

1. จ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนอง 
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

หลักสูตร 1 

2. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
ในระดับดี 

ร้อยละ 85 

3. จ านวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาทีต่อบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร - 

4. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้า
ร่วมสหกิจศึกษา 

ร้อยละ 25 

5. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับ
สาขาที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  85 

6. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี
ศักยภาพทางด้านวิชาการที่สามารถ
แข่งขันได้ 

ร้อยละ  55 

7. อัตราการได้งานท า/ท างานตรง
สาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตาม
ภูมิล าเนาและนอกภูมิล าเนาของบัณฑิต

ร้อยละ 90 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ภายในระยะ 1 ปี  
8. ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะของ
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับคะแนน 4.25 

9. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รัก
สามัคคี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่
ท้องถิ่น 

คน 
 

1 

10. ร้อยละของนักศึกษาท่ีร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์หรือจิตอาสา 

ร้อยละ 75 

11. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีราย
วิชาการเรียนการสอนออนไลน์ 

ร้อยละ 12.5 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 55 

13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 60 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
ครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 

1. บัณฑิตครูมีสมรรถนะที่ดี มีจิตวิญญาณ  
ความเป็นครู 
2. มีการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู 
 

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิคการสอน
และมีความรู้ลึกซึ้งและประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาในการสอน 

ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

3. จ านวนโรงเรียนที่น านวัตกรรมการ
เรียนรู้ไปใช้ 

โรงเรียน 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการ
ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตาม
ศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับ      
ความต้องการของสังคมตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม 
3. มีการน าศาสตร์พระราชาบูรณาการเข้ากับ
งานวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค ์
   1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

บาท/คน 

 
 

48,000 
   1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ บาท/คน 22,000 
2. ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ท้องถิ่นน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 95 

3. จ านวนโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

โครงการ 1 

4. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

คะแนน 2 

5. จ านวนผลงานที่มีการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน 1 

6. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มี
นักศึกษาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม
ที่ได้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักศึกษา 

ร้อยละ 65 

7. จ านวนงานวิจัยที่บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา 
 

เรื่อง 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนและ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. จ านวนหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาชุมชน
กับคณะ 

หน่วยงาน 1 

2. จ านวนโครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ที่พัฒนาท้องถิ่น (4 ด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

4 

3. ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 25 

4. ร้อยละของชุมชนที่เพ่ิมข้ึนเข้าร่วม
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับท้องถิ่น 

ร้อยละ 85 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

นักศึกษาและบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม สืบสาน เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการกิจกรรมที่นักศึกษา
ของคณะเข้าร่วมในการกิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 3 

2. จ านวนโครงการกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 

1. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถบริหารงานที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. คณะมีประสิทธิภาพด้านการบริหาร
งบประมาณ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
ส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ระดับคะแนนการบริหารงานของ
ผู้บริหาร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 3.90 

2. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมของคณะ 

ร้อยละ 97 

3. ร้อยละความพึงพอใจของการใช้
ระบบสารสนเทศของคณะ 

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

4. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

4. จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 2 

5. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

คน 2 

6. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 100 

7. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาและบริหารจัดการคณะให้บรรลุผลส าเร็จ โดยมีกลยุทธ์ที่ในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
2. ประสานภาคธุรกิจและเครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้างสมรรถนะบัณฑิตตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสนับสนุน 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รู้รักสามัคคี และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ท้องถิ่น 
5. พัฒนาการจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นคนดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
6. พัฒนาทักษะความจ าเป็นของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ 

1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกับท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับท้องถิ่นและสังคม 
4. พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการตามศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ 
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพันธกิจสัมพันธ์ 
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
3. ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. สร้างระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหารงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะเพ่ือด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วย:บาท) 
แผ่นดิน รายได้ รวม 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม   
มีวินัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้ 

1. การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 

12,797,525 987,954 13,785,479 

2. การผลิตครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 2. การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ - 6,000 6,000 

3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า
และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์
พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

80,000 105,000 185,000 

4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

120,000 - 120,000 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย   

5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- 35,000 35,000 

6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก   
ธรรมาภิบาล 

1,368,955 514,436 1,883,391 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,366,480 1,648,390 16,014,870 
หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจากส านักงบประมาณส าหรับจัดซื้อครภุัณฑ์ของคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     2. งบประมาณไม่รวมคา่จ้างช่ัวคราวและงบซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
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การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ได้  

1. การเพ่ิมคุณภาพบัณฑิตให้มี
สมรรถนะตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลง  

1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
2. จ านวนหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  
4. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  
5. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย ความรู้รักสามัคคีของนักศึกษาคณะ  

หลักสูตร  
หน่วยงาน  

ระดับ  
ระดับ  

  
  

โครงการ  

1  
70  

3.51  
3.51 

  
 
3 

2. การผลิตครูให้ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. การผลิตและพัฒนาครูที่มี
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
3. จ านวนโรงเรียนที่น านวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
โรงเรียน 

100 
 

90 
1 

3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนโดยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

3. การพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและ
การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
สังคมตามศาสตร์พระราชาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. จ านวนทุนอุดหนุนการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
2. จ านวน่โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 
3. จ านวนนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
4. จ านวนอาจารย์ที่ท างานวิจัยของคณะได้รับการเชิดชูเกียรติ 
5. จ านวนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะกับ
ท้องถิ่น 
6. จ านวนอาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยต่อ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ทุน 
 

โครงการ 
คน 
คน 
 

โครงการ 
 

ร้อยละ 

3 
 
1 
5 
5 
 
2 
 

80 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
7. ร้อยละของนักศึกษาหรืออาจารย์น าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย/สารนิพนธ์/
ปัญหาพิเศษ ต่อจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

 
 

ร้อยละ 
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4. ให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

4. การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการที่สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
2. จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
3. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้ศาสตร์
พระราชาในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 

1 
 
4 
 
4 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ไทย   

5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย (ต่อค่าเป้าหมายที่ส านัก
ศิลปและวัฒนธรรมก าหนด) 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
 
 
 
 

โครงการ 

80 
 
 
 
 
2 

6. การบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

6. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิ
บาล 

1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
3. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
นักศึกษา  
4. คะแนนการรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
5. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

คะแนน 
 

ร้อยละ 
 
  

ร้อยละ  
คะแนน 

 
คะแนน 

3.51 
 

80 
 
 

80 
3.00 

 
3.00 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
6. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 
7. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมของคณะ 
8. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศของคณะ 
9. บุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
10. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
12. ร้อยละของบุคลากรคณะฯ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  
13. ร้อยละของบุคลากร สายสนับสนุน ที่เข้าร่วมอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์   

 
คะแนน 
ร้อยละ 
ระดับ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

  
ร้อยละ 

 
3.51 
95 

3.51 
 

80 
 

100 
 

100 
 

80 
 

80 
 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนร้อยละ 80 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนรู้ทีต่อบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

1. จ านวนหลักสตูรที่ได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 

หลักสตูร 1 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูร 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - -รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  
-ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา 

2. ประสานภาคธุรกิจและ
เครือข่ายผู้ใช้บัณฑิตเพื่อร่วมกัน
พัฒนาหลักสตูรที่สามารถสร้าง
สมรรถนะบณัฑิตตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

2. จ านวนหน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

หน่วยงาน 70 2. การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

พ.ค. – ก.ค. 
63 

- 8,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

   
3. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

มิ.ย. – ก.ย. 
63 

- 3,580 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกร
รม 

   
4. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาและนิเทศ
งานฯ 

ธ.ค. 62 – 
ก.ค. 63 

- 15,000 วิชาเอกพืชศาสตร ์

   
5. การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

- 8,500 วิชาเอกสัตวศาสตร ์

   
6. โครงการฝึกประสบการ
วิชาชีพ และนิเทศนักศึกษา
วิชาเอกการจัดการการเกษตร 

ต.ค. 62 – 
ก.พ. 63 

- 15,000 วิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

    
7. โครงการสมัมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอก
การจัดการการเกษตร 

ส.ค. – ก.ย. 
63 

- - วิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    
8. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

มี.ค. – มิ.ย. 
63 

- 10,000 วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร ์

    
9. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคหกรรมศาสตร ์

มิ.ย. – ส.ค. 
63 

- 8,000 วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร ์

    
10. กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิ
ศึกษา 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- 7,330 วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

    

11. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการไปนเิทศนักศึกษา 

ก.ค. – ก.ย. 
63 

- - วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง/เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

    

12. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ
  

พ.ค. – ก.ย. 
63  

- 20,000 สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตและการ
จัดการ 

    
13. นิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

เม.ย. – ก.ย. 
63 

- 15,000 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้
เป็นสิ่งสนับสนุน 

3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 

ระดับ 3.51 14. โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ 

พ.ค. – ก.ค. 
63 

- 8,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

5. พัฒนาการจัดการศึกษาให้
บัณฑิตเป็นคนดี มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

4. ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

ระดับ 3.51 15. โครงการศึกษาดูงาน
อาจารย์และนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

มี.ค. – พ.ค. 
63 

- 50,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

6. พัฒนาทักษะความจ าเป็น
ของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

   

16. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและงานประกันคณุภาพ
เครือข่ายทางด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ของมหาวิทยาลยั    
ราชภัฏภาคเหนือ 

ม.ค. – มี.ค. 
63 

- 15,000 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกร
รม 

    

17. ศึกษาดูงานและพัฒนา
บุคลากรด้านการสอนนอกสถานท่ี 
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์  
อุตสาหกรรม      

ม.ค. – มิ.ย. 
63 

- 13,000 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกร
รม 

    

18. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลยั
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ก.ค. 63 - 5,000 สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

    

19. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
 
 

มี.ค. 63 - 40,000 สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

~ 17 ~ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    

20. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

เม.ย. 63 - 1,000 สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

    

21. โครงการพัฒนานักศึกษา
ตามการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จัดนิทรรศการ 
AGGIE Professional งาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 

ส.ค. 63 - 30,000 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

    
22. โครงการเปิดโลกทัศน์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและบุคลิกของ
นักศึกษาฯ 

ก.พ. – มี.ค. 
63 

- 15,000 วิชาเอกพืชศาสตร ์

    
23. โครงการศึกษาดูงาน
การเกษตรของนักศึกษาและ
อาจารย์วิชาเอก 

ม.ค. – ก.พ. 
63 

- 26,000 วิชาเอกพืชศาสตร ์

    
24. โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาใหม่ วิชาเอกพืช
ศาสตร ์

ก.ค. 63 - 7,000 วิชาเอกพืชศาสตร ์

    
25. โครงการศึกษาดูงาน
เทศกาลโคนมแห่งชาต ิ

ม.ค. 63 - 7,500 วิชาเอกสัตวศาสตร ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    
26. โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ และเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา 

พ.ย. 62 - 6,500 วิชาเอกสัตวศาสตร ์

    

27. โครงการเปิดโลกทัศน์ทาง
การศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา 

ธ.ค. 62 - 13,000 วิชาเอกสัตวศาสตร ์

    
28. โครงการจัดอบรมทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษา 

ก.พ. – พ.ค. 
63 

- 5,000 วิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

    
29. โครงการเตรียมพร้อม
นักศึกษาทุกช้ันป ี

ม.ค. – ส.ค. 
63 

- 2,000 วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร ์

    
30. สอบประมวลความรู ้ มี.ค – เม.ย. 

63 
- 2,000 วิชาเอกคหกรรม

ศาสตร ์

    
31. โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาวิชาเอกเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

ต.ค. 62 - - วิชาเอกเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า 

    
32. โครงการเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการของนักศึกษาวิชาเอก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

พ.ย. 62 - 6,000 วิชาเอกเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า 

    
33. โครงการศึกษาดูงาน
วิชาเอกเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
 

เม.ย. 62 - 10,000 วิชาเอกเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    

34. กิจกรรมอบรมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

มี.ค. – ก.ค. 
63 

- 12,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

    
35. โครงการศึกษาดูงาน มี.ค. – เม.ย. 

63 
- 28,000 วิชาเอกเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ์

    
36. โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้
นักศึกษาใหม่ วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

ก.ค. – ส.ค. 
63 

- 12,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

    

37. โครงการศึกษาดูงาน 15 พ.ย. 62 - 13,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง/เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

    

38. โครงการส่งเสริมวิชาชีพ ม.ค. – ก.ย. 
63 

- 4,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง/เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

    

39. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
อบรม สัมมนาวิชาการให้แก่
นักศึกษา 
 
 

19 - 20 ธ.ค. 
62 

- 13,000 วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง/เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    

40. โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติ 

ก.พ. 63 - 1,340 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต 

    
41. โครงการยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 
สาขางานเชื่อมแม๊ก (GMAW) 

พ.ค. 63 - 26,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต 

    
42. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 

ธ.ค. 62 - 10,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต 

    
43. โครงการเตรียมความพร้อม
ทางช่างอุตสาหกรรมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เม.ย. 63 - 20,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต 

    
44. โครงการปรับพ้ืนนักศึกษา
ใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต 

มิ.ย. 63 - 18,000 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิต 

    
45. โครงการนักศึกษาศึกษาดู
งาน 

 ก.พ. – พ.ค. 
63 

- 30,000 สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตและการ
จัดการ 

    
46. โครงการนักศึกษาศึกษาดู
งาน 

ก.พ. – เม.ย. 
63 

- 20,000 สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

    
47. โครงการปรับพ้ืนฐาน พ.ค. – มิ.ย. 

63 
- 5,000 สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    

48. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเสริมสรา้งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ก.ค. - ส.ค. 
63 

-       30,000  - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  
- งานกิจกรรม
นักศึกษา 

    

49. ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑติ
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มิ.ย. – 
ส.ค. 63 

-       20,000  - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  
- งานกิจกรรม
นักศึกษา 

    

50. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การท างาน 

ธ.ค 62 -  ม.ค 
63 

- 10,000 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  
- งานบริการ
การศึกษา 

    
51. โครงการค่ายอาสา ธ.ค. 62 – 

มี.ค. 63 
- 10,000 สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
4. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม มีวินัย รูร้ักสามัคคี 
และเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงสู่
ท้องถิ่น 

5. จ านวนกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย 
ความรู้รักสามคัคีของ
นักศึกษาคณะ 

โครงการ 3 52. ค่ายชาว
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจ
ท าความด ี
 
 

พ.ค. - มิ.ย. 
63 

-       30,000  - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานกิจกรรม
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 

    53. อบรมเชิงปฏิบตัิการ
มารยาทไทย 

ม.ค. - ก.พ. 
63 

- 25,000 - รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- งานกิจกรรม
นักศึกษา 

 

   54. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

มี.ค. 63 - 5,000 สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

    
55. โครงการจักสานไมไ้ผส่ืบสาน
ภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ

ก.พ. 63 - 5,000 สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1. พัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาครูให้มีความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

1. ร้อยละของบัณฑติครูที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ คุณธรรม และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

ร้อยละ 
 

100 
 

1. โครงการพัฒนาคณุลักษณะ
และเสรมิสร้างศักยภาพความ
เป็นคร ู5 ปี 

มี.ค. 63 
 

- 1,000 สาขาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

2. ร้อละของบัณฑติครูทีส่อบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 
 

90 
 

2. สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
สู่การศึกษา 4.0 

3. จ านวนโรงเรียนที่น า
นวัตกรรมการเรียนรูไ้ปใช้ 

โรงเรียน 1 2. โครงการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ก.พ. 63 - 5,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมตามศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
2. ส่งเสรมิการหาแหล่งทุน
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. จ านวนทุนอุดหนุนการงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

ทุน 3 1. สนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัยให้แก่อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- 75,000 1. รองคณบดีฝา่ย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. นางสาวบุษยามาส 
นามพุทธา  2. จ านวน่โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับ

งบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

โครงการ 1 2. ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

- - 

3. ส่งเสรมิงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ 
การแข่งขันให้กับท้องถิ่น
และสังคม 

3. จ านวนนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชู
เกียรต ิ

คน 5 3. โครงการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย 

ธ.ค. 62 10,000 - 

4. พัฒนางานวิจัยท่ีมี
การบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 

4. จ านวนอาจารย์ที่ท างานวิจัย
ของคณะไดร้ับการเชิดชูเกียรต ิ

คน 5 4. โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 

ก.พ. 63 20,000 - 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ให้มีงานวิจัยท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างคณะ
กับท้องถิ่น 

5. จ านวนโครงการวิจัยทีเ่กิดจาก
ความร่วมมือระหว่างคณะกับ
ท้องถิ่น 

โครงการ 2 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

พ.ค. 63 50,000 -  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
 6. จ านวนอาจารย์ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 
 

80      

 7. ร้อยละของนักศึกษาหรือ
อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย/สารนิพนธ/์
ปัญหาพิเศษ ต่อจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ  

ร้อยละ 5 6. โครงการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง
ด้านการวิจัย 

ก.ค. 63 - 30,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
พันธกิจสัมพันธ์ 

1. จ านวนโครงการที่สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

โครงการ 1 1. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่ไดร้ับจดัสรร
งบประมาณจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

ต.ค. 62 – ก.ย. 
63 
 
 
 
 

570,000 
(งบสถาบันวิจัย) 

 
 
 
 

 

- 1. รองคณบดีฝา่ยวิจัย
และบริการวิชาการ  
2. หลักสูตรสาขา/วิชา 
วิชาเอก 
2. นางวิชชุลดา  องอาจ 
 

 
2. บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา 

2. จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา 

โครงการ 4 2. โครงการส่งเสรมิงาน
บริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 2 

เม.ย. – มิ.ย. 63 60,000 - 

3. ส่งเสรมิพันธกิจสัมพันธ์
โดยใช้ศาสตร์พระราชาที่
สามารถแก้ไขปัญหาให้
ชุมชนได้อย่างแท้จริง 

3. จ านวนโครงการที่ส่งเสรมิพันธกิจ
สัมพันธ์โดยใช้ศาสตร์พระราชาใน
การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง 

โครงการ 4 3. โครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ส.ค. 63 60,000 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. ส่งเสรมิและประสาน
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัและท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมกับมหาวิทยาลยั 
(ต่อค่าเป้าหมายที่ส านักศลิปและ
วัฒนธรรมก าหนด) 

ร้อยละ 80 1. โครงการวันเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระราชินี  
 

มี.ค. 63 - - ฝ่ายกิจกรรมและ 
สโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ร่วมกับส านักศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(เป็นโครงการที่คณะเข้า
ร่วมงานโครงการ/
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลยั) 

2. โครงการวัน เฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 

ก.ค. 63 - - 

2. ส่งเสรมิให้มีการจัด
กิจกรรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 2 1. โครงการสืบสาน
ประเพณี ท าบุญคณะและ
สานสมัพันธ์พี่น้องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ม.ค. 63 - 30,000 1. รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษา  
2. สโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. งานกิจกรรมนักศึกษา 2. โครงการส่งเสรมิทักษะ

สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  
 

ก.พ.- เม.ย. 63 - 5,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. สร้างระบบและกลไก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1. คะแนนผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

คะแนน 3.51 1. การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 62-
ก.ย. 63 

 

- 25,000 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

    

2. โครงการประชุมถ่ายทอด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2561 

ก.พ. 63 14,000 - 1. รองคณบดีฝา่ย
วางแผน           
2. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 

    
3. จัดท ารายงานประจ าป ี มี.ค. 63 30,000 - 1. รองคณบดีฝา่ย

วางแผน           
2. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 

    

4. จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารความ
เสี่ยงของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มี.ค. 63 - - 1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร           
2. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 

    

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

มิ.ย. 63 11,500 - 1. รองคณบดีฝา่ย
วางแผน           
2. นางกุหลาบ ชาติชะนะ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

พ.ศ. 2561 - 2565  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ร้อยละ  80 6. โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่อง
การประกันคณุภาพการศึกษา 

ส.ค. 62 - 
ก.ค. 63 

20,000 - 1. รองคณบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2. นางณัฐณิชา อินจ าปา 

 

3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้
ทักษะด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

ร้อยละ  80 7. อบรมเชิงปฏิบัติการการให้
ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

ส.ค 62 – 
ก.ค. 63 

-    10,000  1. รองคณบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2. นางณัฐณิชา อินจ าปา 

 

4. คะแนนการรายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

คะแนน 3.00 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อม รับการตรวจ
เยี่ยม และตดิตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูรและระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

มิ.ย 63 - 
ก.ค. 63 

-    15,000  1. รองคณบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2. นางณัฐณิชา อินจ าปา 

 

5. คะแนนผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

คะแนน 3.00  9. ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2562 

มิ.ย 63 - 
ก.ค. 63 

-  150,000  1. รองคณบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2. นางณัฐณิชา อินจ าปา 

 
6. คะแนนผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คะแนน 3.51 10. ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ก.ค. 63 - 
ส.ค. 63 

-    20,000  1. รองคณบดีฝา่ยประกัน
คุณภาพการศึกษา  
2. นางณัฐณิชา อินจ าปา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

2. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
งบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ร้อยละของผลการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยรวมของคณะ 

ร้อยละ 95 11. โครงการบริหารจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดซื้อ
จัดจ้างวัสดสุ านักงาน งานบ้าน
งานครัว ค่าสาธารณูปโภค 
พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร
คณะ)  

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

361,130 177,666 หัวหน้าส านักงานคณบด ี

3. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของคณะเพื่อ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8. ระดับความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศของคณะ 

ระดับ 3.51 12. กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์
และระบบสารสนเทศของคณะ
ให้เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. 6 – 
ก.ย. 63 

- - 
 

นายดิษฐพล ตั้งมั่น 
 

4. มีบุคลากรที่เข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

9. บุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
ไปใช้ประโยชนไ์ดไ้ม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ร้อยละ  80 13. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ม.ค. - ก.ค. 
63 

21,200 - รองคณบดฝี่ายบริหาร 

5. ส่งเสรมิบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนในการพัฒนา
ศักยภาพ 

10. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 100 14. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 

656,500 93,200 ประธานหลักสตูร
สาขาวิชา/หัวหน้า
วิชาเอก 

 

11. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

ร้อยละ 100 15. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนบัสนุน 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 

70,000 - หัวหน้าส านักงานคณบด ี
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

 

12. ร้อยละของบุคลากรคณะฯ   
ทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ  80 16. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนอก
สถานท่ี ประจ าปี 2563 

ม.ค. - ก.ค. 
63 

163,550  
 

6,690 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

 

13. ร้อยละของบุคลากร สาย
สนับสนุน ท่ีเข้าร่วมอบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์   

ร้อยละ  80 17. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจดัท าการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากร สายสนับสนุน 

ม.ค. - ก.ค. 
63 

8,000 - รองคณบดฝี่ายบริหาร 
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การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  และรอบปี โดยมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ จากนั้ นน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะและน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาแผนใน รอบ
ปีงบประมาณถัดไป 
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