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ตอนที่ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับคณะ 

 
1.1 บทสรุปผูบ้ริหาร การประเมินตนเอง 

1. ข้อมูลทั่วไป  
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2542  โดยปัจจุบันมีอาจารย์และบุคลากรสายผู้สอน  

จํานวน 36 คน  บุคลากรสายสนับสนุน 17 คน  มีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะดังน้ี งานบริหารทั่วไป  งาน
กิจการนักศึกษา  งานบริการการศึกษา  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  สาขาวิชาการประมง และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  โดยจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน  4 หลักสูตร  
ได้แก่  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย์  พืชศาสตร์  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทําการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่  เลขที่ 680 ถนนนิตโย  
ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000  โทรศัพท์ 0 4274 3682 โทรสาร 0 4274 3682  
เว็บไซต์ www.agt.snru.ac.th ก่อต้ังขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

    คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 
2558 (1 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) ได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามข้อกําหนดของหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี  ซึ่งผลการประเมินตนเองเป็น
ดังน้ี 
 

2.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.51 4.50 2.02 2.59 พอใช้ 
2 3 5.00 5.00 2.38 4.13 ดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 1.68 4.57 2.20 3.53 ดี 
ผลการประเมนิ ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง
ดี  

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
(1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

- 2 - 
 

1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 
     ที่ต้ัง  เลขที ่ 680  ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000     
โทรศัพท์/โทรสาร   0 – 4274 – 3682  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดต้ังขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา  คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรม
ศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลักวิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรมวิชา
หน่ึง  จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และ
ก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มีช่ือเสียงและมี
คุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชา
ด้วยกัน และหน่ึงในหมวดวิชาน้ันคือ  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  มีครู  อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่ง
เดิมวิชาในหมวด คหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพ้ืนฐานช่ือวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง 
ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหน่ึงคือ หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน  
    ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพ่ิมเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน   ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนช่ือเป็น 
วิทยาลัยครูสกลนคร 

ในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทําการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ  ป.กศ.สูง  ที่
เรียกว่า ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อที่
วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครู ที่มีประสิทธิภาพต่อไป  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2529 ทุกหมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ดําเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2542 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กําหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏ มีแนวทางในการ
พัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากข้ึน  โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น  คือ                 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  การก่อต้ังขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชาคหกรรมศาสตร์  เป็น                 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 
กันยายน 2542  ทําหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทําการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และคหกรรมศาสตร์ ทั้ง
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
    ในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการจัดการเรียนการสอนใน  4  สาขาวิชา  คือ  สัตวศาสตร์  
พืชศาสตร์  การประมง  เทคโนโลยีการอาหาร  โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน  4  หลักสูตร  คือ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  
และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 

   ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน  4 
หลักสูตร  ได้แก่  เทคโนโลยีการเกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย์  พืชศาสตร์  และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร   สอนร่วมกับคณะครุศาสตร์  จํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 
2558   (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามข้อกําหนดของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ซึ่งมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ซึ่งผลการประเมินตนเอง
เป็นดังน้ี 
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    ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    
องค์ประกอบ คะแนนประเมิน 

1.  การผลิตบณัฑิต 2.59 
2. การวจิัย 4.13 
3. การบริการวชิาการ 5.00 
4. การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
5. การบริหารจดัการ 4.00 

รวม 3.53 
ผลการประเมิน ดี 

 
1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณธรรม นําความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 

วิสัยทัศน์  

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
4. การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การพัฒนานักศึกษา 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ 
4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. การอนุรักษ์ สง่เสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
8. การเสริมสร้างการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. การบริหารจัดการที่ดี  
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
งานสารบรรณ 
งานงบประมาณ 
งานประกันคณุภาพการศึกษา
(สมศ./สกอ./กพร.) 
รายงานประจําปี(ติดตาม/
ประเมินผล) 
งานบริหารความเสี่ยง 
มาตรการประหยัดพลังงาน 

แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ  
แผนงบประมาณคณะฯ 
แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการจัดการความรู้(KM) 
แผนกลยุทธ์คณะ 

หลักสูตรและการสอน(มคอ.) 
วางแผนการศกึษา(งานการเรียน
การสอน) 
วิจัยและพัฒนา 
แนะแนวการศึกษา 
ประสานงานวชิาการกับ
สาขาวิชา 
สหกิจศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสํานักงาน 

งานงบประมาณคณะ 
งานประกันคณุภาพการศึกษา 
งานบคุลากร 
งานพัสดุ 
งานบริหารความเสี่ยง 
รายงานประจําปี (ติดตามประเมินผล) 
กิจกรรมอื่นๆที่มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

 

กิจการนักศึกษา 
พัฒนานักศึกษา  
งานฟาร์มสาธิต 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

งานกิจกรรมสนับสนุนงานคณะ 
ห้องสมุดและคอมฯ 
งานศิษย์เก่า 
ประชาสัมพันธ์คณะฯ 
งานพัฒนาบุคลากร 
งานบริการวิชาการ 
งานการจัดการความรู้ 

 

สาขาวิชาพืชศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาการประมง

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร
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1.5 รายชื่อผูบ้ริหาร กรรมการบริหาร ชดุปัจจุบัน 
 คณบดี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา  
  รองคณบดี/ผูช้่วยคณบดี/หวัหน้าสํานักงาน     

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์    แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน    สมคําพ่ี รองคณบดีวางแผนและพัฒนา 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธ์ิ    หาญมนตรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
      4.  อาจารย์นายสัตวแพทย์จกัรพรรด์ิ ประชาชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  5.  อาจารย์นพรัตน์     พัชนีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
  6.  นางสุพัตรา      หล้าชาญ หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร     

 ประธานสาขาวิชา  
1.  อาจารย์ ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3.  อาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล ประธานสาขาวิชาการประมง 
4.  อาจารย์ ดร.ธนกร  ราชพิลา  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน 4  หลักสูตร  ได้แก่   

 1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 
 2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) 
 3)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
 4)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์) 
 

1.7 จํานวนนกัศึกษา 

หลักสูตร ปีการศึกษา (คน) 
2559 2558 2557 2556 รวม (คน) 

1. เทคโนโลยีการเกษตร 
1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช - - - 9 9 
1.2 แขนงวิชาเทคนิคโนโลยีการผลิตสัตว์ - 25* 18 13 56 
1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง - 19* 38 9 66 
1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร - 43* 75 47 165 

2. เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 43 41 39 153 
3. พืชศาสตร ์ 29 31 49 9 118 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 52 51 50 47 200 
5. บริหารธุรกิจการเกษตร 52 - - - 52 
6. สัตวศาสตร์ 21 - - - 21 
7. การประมง 19 - - - 19 

รวม 203 212 271 173 859 
*ย้ายมาเรียนรหัส 59 เป็นหมู่ 2 
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1.8 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 
      1) จํานวนอาจารย์ 
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 2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล เลขที่
ตําแหน่ง ตําแหน่ง วันที่บรรจุ สังกัด ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา 

1 นาง นางสุพัตรา หล้าชาญ 217 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 พฤศจิกายน 2540 สํานักงานคณบดี ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

ปริญญาโท 

2 นาย นายประสิทธิ์ นามโคตร 5 ช่างเหล็ก ช 3 23 กุมภาพันธ์ 2530 สาขาวิชาการประมง ลูกจ้างประจํา ประถมศึกษาปีที่ 4 
3 นางสาว นางสาวมัลลิกาล ์ สินธุระวิทย์ UO012 นักวิชาการเกษตร 11 เมษายน 2550 สํานักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
4 นางสาว นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสง UO054 นักวิชาการโภชนาการ 1 กุมภาพันธ์ 2552 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 

5 นาง นางกิรอัชฌา แถมสมดี UO121 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 14 กุมภาพันธ์ 2554 สํานักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 
6 นาย นายสัญญา แถมสมดี UO211 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 15 พฤษภาคม 2555 สํานักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
7 นาย นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์ UO294 นักวิชาการสัตวบาล 1 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
8 นางสาว นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์ UO295 นักวิทยาศาสตร์ 1 พฤษภาคม 2556 สาขาวิชาการประมง พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
9 นางสาว นางสาวขวัญแข พลวัล UO340 นักวิชาการศึกษา 18 พฤศจิกายน 2556 สํานักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 
10 นาย นายถาวร ศรีระวงค์ CW 101 คนงาน 16 มีนาคม 2547 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
11 นาย นายสมัย บุญชัยโย CW 103 คนงาน 1 เมษายน 2550 สํานักงานคณบดี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มัธยมศึกษาตอนต้น 
12 นางสาว นางสาวสริญญา แสนภูวา CW 225 คนงาน 1 ตุลาคม 2552 สํานักงานคณบดี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประถมศึกษาปีที่ 6 
13 นาย นายประมวลศักดิ์ ไม้แสนดี CW 102 คนงาน 1 ตุลาคม 2554 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน มัธยมศึกษาตอนต้น 
14 นางสาว นางสาวกานดาภร คัณทักษ์ CW 097 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 พฤษภาคม 2555 สํานักงานคณบดี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี 
15 นางสาว นางสาววรัญญา โพธิ์สีมา CW 100 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 กันยายน 2557 สาขาวิชาพืชศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี 
16 นางสาว นางสาวรัชดาภรณ์ บุญชัย CW 359 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 ตุลาคม 2557 สํานักงานคณบดี ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี 
17 นางสาว ทิพวรรณ บุญตาท้าว  CW 384 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 ตุลาคม 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี 
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1.9 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่

1) สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 ห้องสํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ห้อง 
2 ห้องปฏิบัติงานคณบดี รองคณบดี 4 ห้อง 
3 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
5 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ห้อง 
6 ห้องสํานักงานสโมสรนักศึกษา 1 ห้อง 

 

2)   สาขาวิชาพืชศาสตร ์

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ 2 ห้อง 
2 ห้องบรรยาย 3 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 3 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 1 ห้อง 
5 โรงฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 2 ห้อง 
6 ห้องปฏิบัติการช่างเกษตรพร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 1 ห้อง 
7 ห้องปฏิบัติการด้านปฐพี กฎีวิทยาและโรคพืช พร้อมวัสดุ – ครุภัณฑ์ 1 ห้อง 
8 แปลงปฏิบัติการปลูกพืช เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ และพืชสมุนไพร 20 ไร่ 

 

3)  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1 ห้อง 
2 ห้องบรรยาย 3 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์สัตว์ 1 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติการด้านอาหารสัตว์ 1 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติการทางการผสมเทียม 1 ห้อง 
6 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 1 โรงเรือน 
7 โรงเรือนสัตว์ปีก 1 โรงเรือน 
8 โรงเรือนเลี้ยงโค 1 โรงเรือน 
9 แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 5 ไร่ 
10 คลินิกรักษาสัตว์ 1 ห้อง 

 

4)  สาขาวิชาการประมง 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการประมง 1 ห้อง 
2 ห้องบรรยาย 3 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงาม 1 ห้อง 
4 ห้องเก็บวัสดุ – ครุภัณฑ์   2 ห้อง 
5 โรงเรือนเพาะพันธ์ุปลา 1 โรงเรือน 
6 บ่อเพาะพันธ์ุ - บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 7  บ่อ 
7 บ่อเพาะเลี้ยงพันธ์ุปลาสวยงาม 50 บ่อ 
8 อควาเรียม 1 ห้อง 
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5)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
           
 ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

1 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 1 ห้อง 
2 ห้องเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 1 ห้อง 
4 อาคารปฏิบัติการคหกรรม   1 อาคาร 
5 โรงเรือนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 โรงเรือน 
6 อาคารต้นแบบอุตสาหกรรมอาหาร 1 หลัง 

 
1.10 อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์หรือวัฒนธรรมของคณะ 

อัตลักษณ์   
     ผู้เรียน “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 
               บุคลากร “เป็นคนดี มีจรรยาบรรณ เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ” 
 

เอกลักษณ์   
    “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 
 
1.11 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

จุดเด่น 
1. คณะจัดการบริการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา กํากับดูแลให้คําปรึกษาเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิต

แก่นักศึกษา และการจัดกิจกรรมนักศึกษาทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน 

2.  คณะมีระบบและแผนงานวิจัยพร้อมทั้งงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
3. คณะมีการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ 
4. คณะมีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบตามวงจรประกันคุณภาพ 
5. คณะมีการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
6. คณะมีนโยบายและการดําเนินการในการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมทัง้ด้านการเรียนการสอนและ

การวิจัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1.  คณะควรแยกโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ได้สรุปโครงการได้ทันเวลา 
2. คณะควรส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจําให้มคีุณวุฒิปริญญาเอกและเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น

โดยสร้างแรงจูงใจ เช่นค่าตอบแทน หรือรางวัล 
3. คณะควรรักษาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําอย่าง

เหมาะสม 
4. คณะควรประเมินผลการจัดกิจกกรมนักศึกษาแล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขทุกคร้ัง 
5. คณะควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทกุหลักสูตร 
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6. คณะควรจัดกิจกรรมในการพัฒนาศิษย์เก่า 
7. คณะควรมีมาตรการให้ทุกหลักสูตรมผีลงานวิจัย อาจเป็นรูปแบบของการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

และเขียนหัวขอ้วิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
8. คณะควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลทางวิชาการมากขึ้นและเพ่ิมระดับที่สูงขึ้น 
9. ผลของการให้บริการวิชาการควรสะท้อนผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างชัดเจน

และยั่งยืน 
10. คณะควรพัฒนาหรือมีการต่อยอดเพ่ือสร้างมาตรฐานงานศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับใน

ระดับที่สูงขึ้น 
11. ในการบริหารจัดการ ระบบกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะต้องเสนอคณะกรรมการประจําพิจารณา 
12.  คณะควรมีแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการที่มีรูปแบบเดียวกัน 
13.  คณะควรมีแผนการดําเนินเพ่ือเพ่ิมผลการดําเนินงานหลักสูตรให้ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. คณะควรมีแผนพัฒนาสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีผลงานวิจัย 
2. คณะควรมีแรงจูงใจให้อาจารย์น้องใหม่ได้ทําวิจัย 
3. คณะควรมีมาตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
4. คณะควรมีแผนบริหารความเสี่ยงภายนอกท่ีมีกระทบด้านนักศึกษาที่ลดลง 
5.   คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีหลักสูตรที่มีการผลิตบัณฑิตจากหลากหลายสถาบันทําให้มีการ

แข่งขันสูงในตลาดงาน รวมถึงการรับนักศึกษาใหม่ ดังน้ันคณะจําเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ของ 
หลักสูตรที่แตกต่างกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยอาจพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรท่ีมีอยู่ รวมถึงจุดเด่นของพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เช่น ด้านการผลิตพืช ผลิตสัตว์ 
การเกษตรผสมผสานและการแปรรูปการเกษตร เป็นต้น 
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