แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2554
เสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร อนุมตั ใิ นคราวประชุม
วันที่ 15 สิงหาคม 2555

คานา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) วงรอบปีการศึกษา 2554 และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่
24-25 พฤษภาคม 2555 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ นัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรไี ด้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา
2554 ฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในคราวประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2555
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ฉบับนี้ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการ เพื่อการดาเนินงานพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง ช่วงเวลา งบประมาณ ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมถึงกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพือ่ ให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งต่อไป

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อบุ ล สมทรง)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20 สิงหาคม 2555

สารบัญ
หน้า

ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2554
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555
การเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ 2556
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คณะผูจ้ ดั ทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล
สมทรง
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา
กอวัฒนาวรานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.มหิศร
ประภาสะโนบล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง
กรรมการ

5

กับ

นางมนัญญา
ปริยวิชญภักดี
นางสาวจุฑามาศ
ทะแกล้วพันธุ์
นางสาวชลิดา
ช้างแก้ว
ดร.ศิริวรรณ
แดงฉ่า
นางสาวสารวย
มะลิถอด
นางสาวทิพย์สุดา
ชงัดเวช
นางสิรีรัตน์
ชมภู่ทอง
นางสาวฐิติชญาน์
รัตนเย็นใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
นางสาวพันทิพา
เกตุพรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรม นารู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคณุ ภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์มศี ัก ยภาพด้านวิชาการ การวิจัย การ
บริการชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทัง้ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทัง้ ภายในและภายนอกซึ่งตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศ

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนางานวิจยั บริการวิชาการ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ และพระราชประสงค์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญั ญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
1. มีความรู้และทักษะทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และขยันอดทน สามารถดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีภาวะผู้นาและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และประเทศชาติ
4. มีจิตสาธารณะ และสานึกในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีคุณธรรม

นาภูมิปัญญา

พัฒนาท้องถิ่น

2
หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม ตรงต่อเวลา มีจิตอาสา มีสัมมาคารวะ มีน้าใจนักกีฬา สามารถพัฒนาท้องถิ่นโดยการนาภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรสร้างสรรค์

บนพื้นฐานความพอเพียง

หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการเกษตรและอาหารอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2554
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/โครงการ/แผนงานทีจ่ ะพัฒนา

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

3
1. ควรกาหนดการประชุมอาจารย์ ในคณะโดย ก าหนดปฏิ ทิ น การประชุ มอาจารย์ ทุ ก 2 เดื อ น
ก าหนดในปฏิ ทิ น งานของคณะแต่ ล ะเทอมให้ อย่ า งต่อ เนื่ อ งและปรับปรุ งบั น ทึ ก การประชุ มให้ มี
ชัด เจนและในบั นทึ กการประชุ มควรสรุป เรื่ อ ง สาระสาคัญที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
ต่าง ๆ ให้ได้สาระ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง

1 งาน

สิงหาคม 2555 –
ตุลาคม 2556

นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผศ.อุบล สมทรง
คณบดี

2. ควรจัดทาแผนระบบสารสนเทศเป็นของคณะ จัดทาแผนระบบสารสนเทศของคณะ
เพื่ อ ใ ห้ ส อ ดคล้ องกั บแผ นกล ยุ ท ธ์ แล ะ
ประกอบด้ ว ยรายละเอีย ด เช่ น งบประมาณที่
ต้ อ งก า รใ น แ ต่ ล ะระบบ ก า รจั ดล า ดั บ
ความสาคัญของระบบสารสนเทศการประเมิ น
ความคุ้มค่าของระบบ
3. ในแผนปฏิบัติงาน ควรเขียนแผนให้ตรงพันธ จัดทาแผนปฏิบัติงานโดยระบุพันธกิจด้านต่าง ๆ ให้
กิจด้านต่าง ๆ
ชัดเจน

1 แผน

ภายในตุลาคม 2555

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า

1 แผน

ภายในสิงหาคม 2555

นางสาวพันทิพา เกตุพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.อุบล สมทรง
คณบดี

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2554
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/โครงการ/แผนงานทีจ่ ะพัฒนา

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รบั ผิดชอบ

4
4. ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน จั ด ประชุ ม สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ
เรี ยนรู้ ร่ว มกั บเจ้า ของความรู้ เคล็ด ลับ หรื อ เจ้าของความรู้เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม ใหม่ ๆ
นวัตกรรมใหม่ ๆ

อย่างน้อย 1 ครั้ง

1 ตุลาคม 2555 –
30 กันยายน 2556

อ.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

5.ควรมี ก ารมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ 5.1 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (แผนปรับปรุง) ตาม
ด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะที ได้ รับ มา แล้ ว ผลการประเมิน
จัดทาเป็นแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
5.2 มีการติดตามผลและรายงานให้คณะกรรมการ
ประจาคณะทราบ

1 แผน

ภายในสิงหาคม 2555

นางสาวพันทิพา เกตุพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2 ครั้ง

พฤศจิกายน 2555,
พฤษภาคม 2556

ผศ.อุบล สมทรง
คณบดี

6. ควรมี ก ารจั ด ท าเล่ ม รายงานผลการ ดาเนินการให้จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน งาน/กิจกรรมตาม
ดาเนินงานของทุกโครงการและกิจกรรมที่ทา
ของทุกโครงการ/กิจกรรม
ตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพ

1 ตุลาคม 2555 –
30 กันยายน 2556

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ตามตัวบ่งชี้

7. ควรส่งเสริมและสนั บสนุ นให้ อ าจารย์ แ ละ ส่ ง ผ ลงา นขอ งอ า จา รย์ แ ล ะนั ก ศึ ก ษ าด้ า น
นั ก ศึ ก ษาส่ งผลงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมเข้ า ศิลปวัฒนธรรมเข้าประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ
ประกวดเพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

1 ตุลาคม 2555 –
30 กันยายน 2556

อ.ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดี

1 ผลงาน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 กับการเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็น

โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะเวลา (ไตรมาส)

ผู้รบั ผิดชอบ

5
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์คณะ

1

2

3

4

1 . ก า ห น ดป ฏิ ทิ น ก า ร ยุทธศาสตร์ที่ 4
ประชุมอาจารย์ทุก 2 เดือน
อย่ างต่ อเนื่อ งและปรั บปรุ ง
บั น ทึ ก ก า รป ระชุ มใ ห้ มี
สาระสาคัญที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น
2 . จั ด ท า แ ผ น ร ะ บ บ ยุทธศาสตร์ที่ 1
สารสนเทศของคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

297,240

นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผศ.อุบล สมทรง
คณบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการ การพัฒนา Courseware และ Elearning ของอาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

40,000

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระดับคณะและสาขาวิชา

87,500

ผศ.อุบล สมทรง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

3. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน ยุทธศาสตร์ที่ 4
โดยระบุพันธกิจด้านต่าง ๆ
ให้ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

297,240

นางสาวพันทิพา เกตุพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผศ.อุบล สมทรง
คณบดี

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 กับการเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
1

2

3

ผู้รบั ผิดชอบ
4
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4 . จั ดป ระชุ มสั ม มน า ยุทธศาสตร์ที่ 1
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ว มกั บ
เจ้ า ของความรู้ เ คล็ ด ลั บ
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการการสนับสนุนการคิดอย่าง
สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา
และอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่นทั้งในและต่างประเทศในการจัดการศึกษา

50,000

อ.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

200,000

คณบดีเทคโนโลยีการเกษตร
ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า

28,000

อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า

การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 กับการเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
1

2

3

ผู้รบั ผิดชอบ
4
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5. 1 จั ด ท า แผ นพั ฒน า ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุ ณ ภาพ (แผนปรั บ ปรุ ง )
ตามผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

297,240

นางสาวพันทิพา เกตุพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5.2 มี ก ารติ ด ตามผลและ ยุทธศาสตร์ที่ 4
รายงานให้ ค ณะกรรมการ
ประจาคณะทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

297,240

ผศ.อุบล สมทรง
คณบดี

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 กับการเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
1

2

3

ผู้รบั ผิดชอบ
4
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6. ดาเนินการให้จัดทาเล่ ม ยุทธศาสตร์ที่ 4
รายงานผลการด าเนิน งาน
ของทุกโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

297,240

นางสิรัตน์ ชมภู่ทอง
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

15,000

อาจารย์มนัญญา ปริยวิชญภักดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

25,000

ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ เสริมทักษะวิชาการ และวิชาชีพ
นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

30,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักศึกษา

50,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
บาเพ็ญ ประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

20,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2555 กับการเชือ่ มโยงแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
1

2

3

ผู้รบั ผิดชอบ
4
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6. ดาเนินการให้จัดทาเล่ ม ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการด าเนิน งาน
ของทุกโครงการ/กิจกรรม
(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

17,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การศึกษา สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ในสาขาอาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการ กิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

44,810

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการ การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ
ความศรัทธาในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10,000

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรมทีจ่ ะพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์คณะ

โครงการสนับสนุน

งบประมาณ

ระยะเวลา (ไตรมาส)
1

2

3

ผู้รบั ผิดชอบ
4
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6. ดาเนินการให้จัดทาเล่ ม ยุทธศาสตร์ที่ 3
รายงานผลการด าเนิน งาน
ของทุกโครงการ/กิจกรรม
(ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัย

15,000

อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น : หนึ่งคณะหนึ่งอาเภอ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

150,000

อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก าร
วิชาการ
ประธานสาขาวิชา/ผู้รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการ

7. ส่ งผลงานของอาจารย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมเข้าประกวด
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการ การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
และความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

10,000

อ.ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงการ การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ
ความศรัทธาในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10,000

อ.ชลิดา ช้างแก้ว
รองคณบดี

คณะผู้จัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.มหิศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ
นางมนัญญา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวชลิดา
ดร.ศิริวรรณ
นางสาวส่ารวย
นางสาวทิพย์สุดา
นางสาวพันทิพา
นางสิรีรัตน์
นางสาวฐิติชญาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์

สมทรง
กอวัฒนาวรานนท์
ประภาสะโนบล
ชมภู่ทอง
ปริยวิชญภักดี
ทะแกล้วพันธุ์
ช้างแก้ว
แดงฉ่า
มะลิถอด
ชงัดเวช
เกตุพรม
ชมภู่ทอง
รัตนเย็นใจ
ศรีพวาทกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

