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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยและการวางแผน   
ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 



ค ำน ำ 
 

            คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ  และนโยบายการบรหิารงานของคณะ  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย
สาระส าคัญเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค ์ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายการด าเนินงาน งบประมาณในการด าเนินโครงการ และผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีฉบับนี้   
 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                       (สิบโท ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม) 
                                                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
                                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                                                                              

 
 

 



 
 

สารบัญ 
 
 

 หน้า 
แผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2560 – 2564  
         ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ   
                             ตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรปูการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริ ให้ 
                             สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564  
  

ปรัชญา  :  ใฝ่รู้ สู้งาน ช านาญกิจ 
 
ปณิธาน  : ใฝ่เรียนฝึกฝน  ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ : “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งองค์ความรู้ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานสู่สังคม” 
 
พันธกิจ :  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้ 

2. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัย โดยร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาสังคม 
3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายแก่ชุมชน สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด 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 าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น สังคม   
 3. เพ่ือให้บริการวิชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ท้องถิ่น และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน 
 5. เพ่ือบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ให้มีความคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง 
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ค่านิยมองค์กร : 
แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

 
สีประจ าคณะ   

สีเขียว  คือ  ความอุดมสมบูรณ์ 
 
ดอกไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ดอกปทุมมา 
 
อัตลักษณ์    “บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน” 
 
เอกลักษณ์  “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ :  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ  ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. บริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
3. การบริหารจัดการคณะให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 
เป้าประสงค์ 

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

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 

2. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 
เป้าประสงค์ 

ผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 
 พัฒนาคุณภาพการผลิตครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์ 
 1. สร้างและพัฒนาความสามารถในการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากร  

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เน้นพ้ืนที่ในท้องถิ่นสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ให้น าไปใช้ประโยชน์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น

และสังคม 
 
เป้าประสงค์ 

1. น าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนามาตรฐานชีวิต 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. มีแหล่งการเรียนรู้ การให้บริการวิชาการ และการน้อมน าแนวพระราชด าริแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าถึงทุกเวลาและท่ัวถึง 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 

2. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนเพ่ือการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ 

บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 
 
เป้าประสงค์ 

1. มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ วิจัย และให้บริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้  
2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่

การปฏิบัติ 
 
กลยุทธ์ 

1. เร่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
3. เร่งส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560–2564  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ  ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง 

สิบโท. ดร.พิศุทธิ์        
บัวเปรม คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. การบริหารจัดการคณะให้บรรลุตาม 
พันธกิจและเป้าประสงค์ สู่การพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมอย่างต่อเนื่อง  

2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถ
ส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. บริหารจัดการให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนา
คุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

3. คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 

3. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะ
ทางปัญหา การสร้างสรรค์และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ มี
ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ 
 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน TQF 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 
3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการสอน 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ 
 

4. จ านวนหลักสูตรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติที่
ได้รับการปรับปรุง 

2. สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับ
นักศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ผลิตบัณฑิตครใูห้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  
 

 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู 

พัฒนาคุณภาพการผลิตครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. สร้างและพัฒนาความสามารถใน
การวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากร  

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยต่ออาจารย์ทั้งหมด 

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่เน้นพื้นท่ีในท้องถิ่นสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
 

2. จ านวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
3. จ านวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
4. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย และผลงาน
สร้างสรรคใ์ห้น าไปใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริ   ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. น าเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการ
เรียนการสอนและการวิจัยถ่ายทอดสู่
ชุมชนเพ่ือพัฒนามาตรฐานชีวิต 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับชุมชน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

2. จ านวนโครงการที่สร้างความร่วมมือกับ
ชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่น 
2. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
เพ่ือการบริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

3. มีแหล่งการเรียนรู้ การให้บริการ
วิชาการ และการน้อมน าแนว
พระราชด าริแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้
เข้าถึงทุกเวลาและทั่วถึง 

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ การให้บริการ
วิชาการโดยน้อมน าตามแนวพระราชด าริที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
บุคลากรและนักศึกษาของคณะได้เข้า
ร่วมกิจกรรม สืบสาน เผยแพร่และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ประเพณีท้องถิ่น  

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สืบสาน 
เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2. มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ วิจัย 
และให้บริการทางวิชาการอย่างมือ
อาชีพ และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้  
3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเน้นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและการน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่รับการพัฒนา
วิชาชีพ 
4. จ านวนของบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาชีพที่สูงขึ้น 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพ 
 

1. เร่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อและการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
3. เร่งส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาชีพ 

1. คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 11 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจที่วางไว้ และเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พ.ศ. 2560 – 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย 
ตลอดจนเป็นการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ให้ได้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะต้องมีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยจะต้องมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารคณะตลอดจนการรายงานงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ และร้อยละที่จ่ายจริง ตลอดจนการรายงานถึง
ปัญหาอุปสรรค ผลการตรวจสอบ/เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยกรอบของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มี
รายละเอียดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ ให้มปีระสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฎิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริ ให้สนองตอบกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 
 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนร้อยละ 80 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะ ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการให้
สอดคล้องกับหลัก     
ธรรมาภิบาลและการ
เปลี่ยนแปลง 

1. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ 

คะแนน 3.51 1. โครงการบริหารจดัการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

   

  
  

   1.1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

   281,608  12,520 นางกุลธินี  ปานแดง 

  
  

   1.2 โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้านพสัดุและงานการเงิน 

มี.ค. – เม.ย. 
60 

     30,000   นางกุลธินี  ปานแดง 

  

  

   1.3 โครงการอบรมการ
บริหารงบประมาณตาม
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และวินัยทาง
การเงิน 

มี.ค. 60      25,000   นางสาววิไล  สุกแก้ว 

  
  

   1.4 โครงการเสรมิสร้าง
สุขภาพท่ีดีของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เม.ย. 60      20,000   นางสาวศิรลิักษณ์  บุญศริ ิ
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

  
  

   1.5 ประชุมถ่ายทอดแผน
นโยบาย แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
พ.ศ. 2560 

ก.พ. 60      14,000   นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 

       1.6 จัดท ารายงานประจ าป ี มี.ค. 60      18,000   นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 

  

  

   1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2560-2564 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์   

ก.ค. 60      11,500   นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 

  
  

   1.8 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

   408,032  188,421 คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  
  

   1.9  การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

    32,000  นางวิลาวัลย์  เฉลิมพงษ์ 

  
  

   1.10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
 
 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

    85,841  นางกุลทินี ปานแดง 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

       1.11 ค่าซ่อมบ ารุง จัดซื้อ
ครุภณัฑ์ระหว่างปี  ค่าโทรศัพท์ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

    57,810  นางกุลทินี  ปานแดง 

  
  

  1.12  โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีให้พร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

ม.ค. 60       5,000  นางสาวศิรลิักษณ์  บุญศริ ิ

  

  

  1.13 จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มี.ค. 60 - - นางกุหลาบ  ชาติชะนะ 

2. พัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

2. คะแนนผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

คะแนน 3.51 2. โครงการพัฒนาประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 

 

   

  
  

   2.1 เพิ่มพูนความรู้เรื่องการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

     60,000  
 

 นางณัฐณิชา  อินจ าปา 

  

  

  2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
 

มี.ค. 60     10,000  นางณัฐณิชา  อินจ าปา 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

  

  

  2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมรับการตรวจ
เยี่ยมและตดิตามการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะประจ าปี
การศึกษา 2559 

พ.ค. – มิ.ย. 
60 

    35,400  นางณัฐณิชา  อินจ าปา 

  
  

   2.4 ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ส.ค. 60   130,000  นางณัฐณิชา  อินจ าปา 

  
  

   2.5 ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ก.ย. 60     20,000  นางณัฐณิชา  อินจ าปา 

3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถส่งเสริมการ
ด าเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. ความพึงพอใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศของคณะ 

ร้อยละ 80 3. กิจกรรมปรบัปรุงเว็บไซต์
และระบบสารสนเทศของคณะ
ให้เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

- - 
 

1. นายดิษฐพล ตั้งมั่น 
2. นางสาวศิริลักษณ์ 
บุญศิร ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรให้มีความ
ทันสมัย 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน TQF 

ร้อยละ 100 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุสาหกรรม 

ปีการศึกษา 
2559 

  คณะร่วมกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2. สนับสนุนกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรให้กับ
นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติ 

ระดับ 3.51 2. โครงการจัดการเรียนการ
สอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ปีการศึกษา 
2559 

 1,437,885   311,050  หลักสตูร 7 หลักสูตรของ
คณะ 

 3. ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการเรยีนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ระดับ 3.51 3. โครงการจัดหาครภุัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน 

ต.ค. – ธ.ค. 
59 

 13,679,000   108,300  หลักสตูร 7 หลักสูตรของ
คณะ 

 4. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

    

    4.1 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาและนิเทศนักศึกษา 
 

พ.ค. 60 

 

21,040  วิชาเอกพืชศาสตร ์

       4.2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 
 

มี.ค. 60 

 

   19,300  วิชาเอกพืชศาสตร ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
       4.3 โครงการศึกษาดูงานด้าน

การเกษตรของนักศึกษาและ
อาจารย์วิชาเอกพืชศาสตร ์

มี.ค. 60 

 

   21,300  วิชาเอกพืชศาสตร ์

       4.4 โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและนิเทศ
นักศึกษาวิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

ม.ค. 60 

 

   15,000  วิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

       4.5 โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาและอาจารย์วิชาเอก
การจัดการการเกษตร 

มี.ค. 60 

 

   20,000  วิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

       4.6 โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษาพบนักศึกษาวิชาเอกการ
จัดการการเกษตร 

ส.ค. – ก.ย. 
60 

-  - 

วิชาเอกการจัดการ
การเกษตร 

       4.7 การศึกษาดูงานเทศกาล
โคนม 

ม.ค. – มี.ค. 
60 

      6,700  วิชาเอกสัตวศาสตร ์

       4.8 โครงการศึกษาดูงาน
เทศกาลโคเนื้อ 

ม.ค. – มี.ค. 
60 

      6,600  วิชาเอกสัตวศาสตร ์

       4.9 โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู ้

มิ.ย. – ส.ค. 
60 

    14,750  วิชาเอกสัตวศาสตร ์

       4.10 โครงการฝึก
ประสบการณ์และนิเทศ
นักศึกษา 

ธ.ค. – ก.พ. 
60 

      9,000  วิชาเอกสัตวศาสตร ์

       4.11  โครงการสัมมนา
วิชาการคหกรรมศาสตร ์

ม.ค. – มี.ค. 
60 

    33,000  วิชาเอกคหกรรมศาสตร ์
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
       4.12 นิเทศนักศึกษา เม.ย. – มิ.ย. 

60 
         

6,605  
วิชาเอกคหกรรมศาสตร ์

       4.13 ศึกษาดูงาน 
แลกเปลีย่นประสบการณด์้าน 
คหกรรมศาสตร ์

ม.ค. – มี.ค. 
60 

 

       
23,400  

วิชาเอกคหกรรมศาสตร ์

       4.14 กิจกรรมอบรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม/ศิษย์เก่า 

มี.ค. – ก.ค. 
60 

 

    5,000  วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

       4.15 กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม
ฝึกสหกิจศึกษา/นิเทศ 

ม.ค. – เม.ย. 
60 

 

     6,000  วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

       4.16 โครงการศึกษาดูงาน ธ.ค. 59 – 
พ.ค. 60 

    20,000  วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

       4.17 โครงการปรับพ้ืน
ฐานความรู้นักศึกษาใหม่
วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม 

มิ.ย. – ส.ค. 
60 

   13,000  วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

       4.18 โครงการอบรมให้
ความรู้กับศิษยเ์ก่า 

มี.ค. 60     13,000  วิชาเอกเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

       4.19 จัดกิจกรรมนักศึกษา ธ.ค. 59 – 
ส.ค. 60 

    22,400  วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
       4.20 จัดกิจกรรมนักศึกษา   

ดูงาน อบรมและนิเทศนักศึกษา 
ธ.ค. 59 – 
ก.ค. 60  

     8,000  วิชาเอกเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

       4.21 การศึกษาดูงานสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ม.ค. – มี.ค. 
60  

   12,000  วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม  

       4.22 การนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เม.ย. – มิ.ย. 
60  

   10,000  วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม  

       4.23 โครงการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษา 

มิ.ย. – ส.ค. 
60  

   13,000  วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม  

       4.24 กิจกรรมอบรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลติ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

 

   15,000  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต 

       4.25 กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

พ.ย. – ธ.ค. 
59 

 

     5,000  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต 

       4.26 กิจกรรมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา 

ก.พ. – มี.ค. 
60 

 

   20,000  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต 

       4.27 โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

ม.ค. – มิ.ย. 
60  

   20,000  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

       4.28 โครงการปรับพ้ืนเตรยีม
ความพร้อมส าหรับนักศึกษา
ใหม ่

ต.ค. – ธ.ค. 
60 

 

     7,980  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
       4.29 โครงการส่งเสรมิวิชาชีพ

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ส าหรับศิษย์เก่า 

ก.ค. – ก.ย. 
60 

 

10,000 สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

       4.30 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนสนบัสนุนการ
เรียนรู ้

ม.ค. – มี.ค. 
60 

 

   20,000  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

       4.31 โครงการนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ก.ค. – ส.ค. 
60 

 

       
15,000  

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

       4.32 โครงการศึกษาดูงาน
ของอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

มิ.ย. 60 

 

   30,000  สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

       4.33 โครงการศึกษาดูงาน 
นิเทศนักศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาในปีการศึกษา 

ม.ค. – ก.ค. 
60 

 

   20,000  สาขาวิชาวิศวกรรมการ
ผลิต 

       4.34 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอนของ
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ธ.ค. 59 – 
พ.ค. 60 

 

   31,190  สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

       4.35 โครงการส่งเสรมิและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สาขาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

ม.ค. – มิ.ย. 
60 

 

 16,000  สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
       4.36 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเสริมสร้างทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ก.ค. – ส.ค. 
60 

 

   10,000  1. รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 
2. นายเทพ เพียมะลัง 

       4.37 ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มิ.ย. – ส.ค. 
60 

 

   15,000  

       4.38  ค่ายชาว
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจ
ท าความด ี

พ.ค. – มิ.ย. 
60 

 

   30,000  

       4.39 อบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทไทย 

ก.พ. 60 
 

     5,000  

       4.40 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

ธ.ค. – ม.ค. 
60 

 

   25,000  
 

งานบริการการศึกษา 

 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 22 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

พัฒนาคุณภาพการผลิต
ครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา
และได้รับใบประกอบวิชาชีพคร ู

ร้อยละ 85 โครงการ การสรา้ง
วัฒนธรรมความเป็นครเูพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

ม.ค. – มิ.ย. 60 

 

   30,000  สาขาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 1. จ านวนอาจารย์ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์  

ร้อยละ 80 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

เม.ย. 60      30,000   1. รองคณบดีฝา่ย
วิชาการและวิจัย 
2. นางสาวบุษยามาส 
นามพุทธา 2. กิจกรรมการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนา
ตนเองด้านการวิจยั 

ส.ค. 60     15,000  

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
และงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

2. จ านวนโครงการวิจัยเพื่อสรา้ง
องค์ความรู ้

โครงการ 2 3. โครงการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย 
 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

     10,000   

3. จ านวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการ 2 4. การสนับสนุนทุนอุดหนุน
การวิจัยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

    30,000  

4. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย ์

บาท/คน 50,000   

 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคร์ะดับชาติและ
นานาชาติ 

5. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

คะแนน 1.8 5. โครงการเชิดชูเกียรติ
นักวิจัย 
 

ม.ค. 60 12,000   
 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์ให้น าไปใช้
ประโยชน ์

6. จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

งานวิจัย 5   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริ ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่น 

1. ร้อยละของโครงการที่มีการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรยีนการสอนหรือการวจิัย 

ร้อยละ 25 1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการให้บริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

งบของ
สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

 1. รองคณบดีฝา่ย
วิชาการและวิจัย 
2. นางวิชชุลดา  องอาจ 

2. ประสานความร่วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน
เพื่อการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

2. ร้อยละของโครงการที่สรา้ง
ความร่วมมือกับชุมชน/ภาครัฐ/
ภาคเอกชน 

ร้อยละ 60 2. จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
เพื่อการบริการวิชาการ 
   

ต.ค. 59 – ก.ย. 
60 

- - 

 3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ การ
ให้บริการวิชาการโดยน้อมน าตาม
แนวพระราชด าริที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 

แหล่ง 1 3. โครงการศูนยเ์รียนรู้
การเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
พอเพียงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

มิ.ย. 60      40,000  
 

 
 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

แผ่นดิน รายได้ 
1. ส่งเสรมิและประสาน
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัและท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
ที่สืบสาน เผยแพร่ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ 2 1. โครงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
     1.1 ส่งเสริมทักษะ
นักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

 
 

พ.ย. 59 

  
 

5,000  

1. รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษาและวางแผน 
2. นายเทพ  เพียมะลัง 

2. ส่งเสรมิให้มีการจัดกิจ
กรรรมและเผยแพร่
ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

     1.2 สืบสานประเพณี
ท าบุญคณะและสานสัมพันธ์พี่
น้องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ธ.ค. 59 – ม.ค. 
60 

       
25,000  

 

2. โครงการ/กิจกรรมร่วมกับ
ส านักศิลปวัฒนธรรม 
    2.1 โครงการวันพ่อ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

  
 

ธ.ค. 59 

  คณะร่วมกับส านักศิลป
และวัฒนธรรม 
(ใช้งบประมาณส านักศิลป
และวัฒนธรรม) 

   2.2 โครงการวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 

ส.ค. 60  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่สากล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

1. เร่งส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อและการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ร้อยละ 10 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

605,820 134,614 
 

1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร
และประกันคณุภาพ
การศึกษา 
2. หลักสูตร/สาขาวิชา/
หัวหน้าวิชาเอก 

2. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ 10 

3. ร้อยละของอาจารย์ทีร่ับการพฒันา
วิชาชีพ ร้อยละ 100 

2. เร่งพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร 

4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 

3. เร่งส่งเสริมบุคลากร
สายสนบัสนุนเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาชีพ 

5. จ านวนของบุคลากรที่เข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาชีพท่ีสูงขึ้น 

คน 1 
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