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ค าน า 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น           

มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม ด าเนินภารกิจหลักด้วยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 - 2562)  ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-

2565) และก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุภารกิจแลวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ ซึ่ง

การที่มหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจต่างๆ ได้นั้น “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” ถือเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ถูกต้องและ

เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าและ

มั่นคงในชีวิต ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามทิศทางที่ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้

หน่วยงาน สามารถด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะท าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจักน าผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรในปีถัดไป 

 
 

 

               

         

        (อาจารย์นพรัตน ์ พัชณีย์) 

                                     (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) 

                ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
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สารบัญ 

หนา้ 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 

ส่วนที่ 1 บทน า 2 

- ชื่อโครงการ 2 

- ลักษณะโครงการ 2 

- หลักการและเหตุผล 2 

- วัตถุประสงค์ 2 

- ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 3 

- ความสอดคล้องของโครงการ 3 

- การบูรณาการโครงการ 3 

- ผู้รับผดิชอบโครงการ 3 

- วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 3 

ส่วนที่ 2 วิธีการด าเนินโครงการ 4 

- ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 4 

- เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล 4 

- กลุ่มเป้าหมาย 4 

- งบประมาณด าเนินโครงการ 4 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหแ์ละการประเมนิผลโครงการ 6 

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 6 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ  9 

- สรุปผลการด าเนินงาน  9 

- ปัญหาอุปสรรค  9 

- ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งตอ่ไป  9 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 10 

- ค ารับรองและแบบเสนอโครงการ 11 

- ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการด าเนินงานโครงการ 19 

- แบบสอบถามหรอืแบบประเมินโครงการ 22 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการด าเนินภารกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ขอ งมหาวิทยาลัย          

(พ.ศ. 2559 - 2562)  ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2555 – 2559  สอดคล้องกับแผน

อุดมศกึษาระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2551-2566 )  ซึ่งการด าเนินงานที่สอดคล้องตามภารกิจดังกล่าวจะบรรจุ

เป้าหมาย  ได้นั้นต้องมีการกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ คือบุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมตามสาย

งาน   ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต้องมีความก้าวหน้า  และมีความมั่นคงในชีวิต  จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง   ดังนั้นคณะฯ  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ

ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2559  และจักน าผลประโยชน์นั้นมาเป็นแนวทางเพื่อพิจารณา  จัดท าแผนในปี

ถัดไปการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการ

ท างานตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการจัดท าแผนในปีงบประมาณ  2559 

นี้  คณะใช้กระบวนมีส่วนร่วม  และกระบวนการจัดการความรู้   เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร  ท าให้คณะมีคณะกรรมการด าเนินงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  ตามค าสั่งที่คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่  2 / 2559    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ สอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

และ 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง ระดับ

หลักสูตร องค์ประกอบที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคณะ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และ องค์ประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ที่ 

5.1 และ 5.2 

จากผลการด าเนินงาน  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ของคณะ

พบว่า   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือ   บุคลากรทุกระดับมีมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  และขณะเดียวกัน

ผูบ้ริหารได้เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสนอ   แต่ถ้าคณะขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง ใน

การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณอย่างต่อเนื่องจะท าให้คณะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน   รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน  เชน่  การศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ขึน้    การจัดท าคูม่อืการปฏิบัติงาน  ดั้งนั้น    แนวทางการพัฒนา

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   ควรรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ชื่อโครงการ 

  โครงการ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

1.2 ลักษณะโครงการ 

ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม    โครงการใหม่ 

วิธีด าเนนิการ  ด าเนนิการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน............................................... 

1.3 หลักการและเหตุผล 

นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการสร้างและพัฒนาคุณภาพการ

ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยช้ันน า  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทส าคัญต่อ

ภารกิจดังกล่าวของมหาวิทยาลัย  คือ บุคลากรสายวิชาการผู้ท าหน้าที่สอน  มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ

และถือเป็นหนา้ที่ที่จะต้องสร้าง และส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ  และมีความพร้อมที่จะท าหน้าที่ในการเป็น

อาจารย์ที่ดี  ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  ตลอดจนการปฏิบัติตนให้อยู่

ในจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ  และมีคุณธรรมอันดี  สามารถชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม  เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ศิษย์  และเป็นก าลังที่ส าคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า  และน ามหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นสากล  อกีทั้งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงก าหนดโครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการขึ้น  ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่อาจารย์ของ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

1.4   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใหบุ้คลากรสายวิชาการ 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

3. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถสร้างแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

เลือกใช้วธิีการจัดการเรยีนรู้และใชว้ิธีวัดผลได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การศกึษา 
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1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ประเภท ตัวชี้วัด (Indicators) 
ค่า

เป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ : 

1) จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

35 คน 

ร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ : 

1) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ   

2) ความรูค้วามเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ   

3) การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 75 

3. ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 1) รอ้ยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ร้อยละ 100 

4. ตัวชี้วัดเชิง

ต้นทุน : 

1) ตน้ทุน/ค่าใช้จา่ยการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  272,000 

บาท 

 

 

1.6 ความสอดคล้องของโครงการ 

1)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที ่1 , 2 และ 5  

2)  สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศกึษาที ่  5.1 และ 5.2 

3)  สอดคล้องกับงานด้านอื่น ๆ (ระบุ)........................................... 

1.7 การบูรณาการโครงการ 

[   ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ …………………………………………………………………………………………. 

[   ] การปรับปรุงรายวิชา ..................................................................................................... 

[   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..........................................หลักสูตร.............................................. 

[   ] การตอ่ยอดสู่หนังสอืต ารา ................................  หลักสูตร............................................. 

[   ] อื่นๆ .......................................................................... 

[ ] การวิจัย  

[   ] อื่นๆ  ระบุ........................................................................  

 

1.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ 

1.9 วัน เวลา และสถานท่ีด าเนินการ 

  1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน2559 
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       ส่วนที่ 2 

วธิีการด าเนนิโครงการ 

2.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ที่ รายการ ว/ด/ป 

1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน2559 

2 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2558- 30พฤศกิายน2559 

 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1). แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 

 

2.3 กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
จ านวนเข้าร่วม 
(ระบุหน่วยนับ) 

1 ผูบ้ริหาร 6  คน 6  คน 

2 อาจารย์ 28 คน 28 คน 

รวม 34 คน 34 คน 

 หมายเหตุ :  ลาศึกษาต่อ 3 คน 

2.4 งบประมาณด าเนินโครงการ 

1)  งบประมาณโครงการ 

จากงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

รหัสงบประมาณ  59A33101คทก01w02 

ชื่อโครงการงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทงบประมาณ  แผน่ดิน   ปกติ   กศ.บป. 

หมวดเงิน งบอุดหนุน จ านวน  272,000 บาท 
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2)  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที่ รายการ 

งบประมาณ (บาท) 

ตั้งไว้ 
จ่ายจรงิ  

(In cash) 

1 ค่าใช้สอยทั้งหมด 251,680   251,680   

2 ค่าวัสดุทั้งหมด   20,400  20,319   

รวม 272,000   271,999   
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์และการประเมนิโครงการ 

 

3.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 37 คน จาก

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 37  เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 คน ลาศึกษาต่อ 2 ได้ส่งรายงานการพัฒนา 35 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากแบบรายงานที่ให้ประเมิน สามารถวิเคราะหข์้อมูลได้ดังนี้คอื  

 

1. ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

  บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 37  เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 คน ลาศกึษาต่อ 2 

 

 
 

    หมายเหตุ : ส่งรายงานการพัฒนา 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 

 2. ความพึงพอใจ 

  จากผลการวิเคราะหข์้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 คน พบว่า

มีความพึงพอใจต่อโครงการใน ระดับ มากที่สุด คิดเป็น 97%  ระดับ มาก คิดเป็น 3 % ระดับ ปานกลาง     

คิดเป็น 0 % ระดับ น้อย คิดเป็น 0% 
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 3. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

  จากแบบสอบถาม พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม การประชุม ระดับความ        

พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 
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 4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 

  พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถน าความรู้ไป

ในการเรียนการสอน งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา และ การบริการวิชาการ พบว่ามีการน าความรู้ไปใช้มาก

ที่สุดรอ้ยละ 86  

 

 
 

 

 โดยแบ่งประเภทของการการพัฒนาตัวดังนี้ ไปประชุมวิชาการ เพื่อการการเรียนการสอน งานวิจัย คิดเป็น

ร้อยละ 7  การไปศึกษาดูงานร้อยละ 38 และการอบรมด้านอื่นๆ ร้อยละ 7  ในปีงบประมาณนี้ มีการขอ

ใบอนุญาตการวชส้ัตว์ทดลอง ร้อยละ  
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ สามารถสรุปการด าเนนิงานได้ 3 

ประเด็น ดังนี้ 

 1) ดา้นความพึงพอใจ 

 ด้านความพึงพอใจ พบว่าผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑม์ากที่สุด  มีความพึง

พอใจรอ้ยละ 97  

2) ดา้นความรู้ความเข้าใจ 

หลังจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า การส ารวจจากแบบรายงานผลพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ รอ้ยละ 94 รวมอยู่ในเกณฑม์ากที่สุด 

 3) ดา้นการน าไปใช้ประโยชน์ 

  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าผูเ้ข้าร่วมการอบรมจะน าความรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และสามารถน าความรู้ไปในการเรียนการสอน งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา และ การบริการวิชาการ พบว่ามี

การน าความรูไ้ปใช้มากที่สุดรอ้ยละ 86 โดยแบ่งประเภทของการการพัฒนาตัวดังนี้ ไปประชุมวิชาการ เพื่อ

การการเรยีนการสอน งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 7  การไปศึกษาดูงานร้อยละ 38 และการอบรมด้านต่างๆ ร้อย

ละ 7 และการขอใบอนุญาตการใช้สัตวท์ดลอง ร้อยละ  48 ทางผู้ด าเนินโครงการสรุปได้ดังนี้ 

  1. น าความรูท้ี่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเขียนงานวิจัย 

  2. น าความรูท้ี่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอน 

  3. สามารถน าความรู้ไปปรับใช้การบริหารงานด้านวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 

  4. น าความรู้ที่ได้รับอบรมและสอบใบอนุญาตใช้สัตว์ทดลอง น าไปใช้ในการเรียนการสอนและ

งานวิจัย 

 

4.2 ปัญหาอุปสรรค 

 การด าเนินโครงการครั้งนี ้ไม่พบปัญหาใดๆในการด าเนินการ บุคลากรสายวิชาการให้ความร่วมมือและ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาชีพของตัวเองเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ

วิชาการ 

 

4.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการคร้ังต่อไป 

จากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ไม่พบปัญหาใดๆ ในการด าเนินการ ส่วนข้อเสนอแนะของคณะผู้จัดให้

ความเห็นวา่ การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ควรมีทางเลือกของการพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยยึดความกรอบ

ของภาระงานของอาจารย์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ เพื่อจะมาผลิตบัณฑิตที่พึ่ง

ประสงค์ตอ่การรับใช้สังคมต่อไปและอยากใหม้ีแนวทางหรอืช่องทางในการพัฒนาบุคลากรมากขั้น 
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ส่วนที่5 

ภาคผนวก 
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5.1 ค ารับรอง และ แบบขอเสนอโครงการ 
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ะเทคโนโลยกีารเกษตร        
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5.2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานโครงการ 

 

 

 
 

 
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหาร
ของสถาบัน เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติ
ราชการ  รวมทั้งการที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและ 
ตามสมรรถนะอย างเหมาะสม จึงแต งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวย 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
๑.๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ  
๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
๑.๕  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๑.๖  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการ  
๑.๗  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์    กรรมการ 
๑.๘  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์    กรรมการ 
๑.๙  ประธานสาขาวิชาประมง    กรรมการ 
๑.๑๐  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๑.๑๑  หวัหน้าสํานักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. กําหนดนโยบายแผนงานเชิงกลยุทธในการทํางานใหกับคณะทํางานชุดตางๆ 
๒. กําหนดกรอบแนวทางและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะทํางานชุดตางๆ 
๓. สนับสนุน ติดตามการทํางาน ชวยแกปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ 
๔. สรางความเขาใจและสรางความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระหวางคณะทํางาน

ชุดตาง ๆ 
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/ ๒. คณะกรรมการ… 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการดําเนินงานสายวิชาการ ประกอบดวย 

๒.๑.๑  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองประธานกรรมการ 
๒.๑.๓  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๒.๑.๔  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑.๕  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑.๖  ประธานสาขาวิชาการประมง   กรรมการ 
๒.๑.๗  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
๒.๑.๘  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะทํางาน 
๒.๑.๙  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑.๑๐ นางสาวขวัญแข  พลวัล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานสายสนับสนุน ประกอบดวย 
๒.๒.๑  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  หัวหน้าสํานักงานคณบดี    รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๓  เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะทํางาน 
๒.๒.๔  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี   กรรมการและเลขานุการ  

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. กําหนดกลยุทธและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกระดับ 
๒. ดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๓. บริหารงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๔. คณะกรรมการสายสนับสนุนดําเนินการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 
๕. คณะกรรมการสายวิชาการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณอาจารย 
๖. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. จัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 ให้คณะกรรมการแต่ละสายงาน ตามคําสั่งนี้ รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงให้คณะกรรมการดําเนินงานแต่ละสายงานสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานเพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสม 

- ๒ - 
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 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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5.3 แบบสอบถามหรอืแบบประเมินโครงการ 
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