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ตอนที่ 1
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการ

ประวัติความเปนมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเปนคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลักวิชาที่ใหความรูสอดคลองสัมพันธกันในรูปธรรมไดอยางมากที่สุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง จึงไดจัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชาเขา
เปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาใหกับทองถิ่นตอไป และกอนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ตางมีประวัติความเปนมาที่นาสนใจ สรางบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชนใหกับทองถิ่นมาเปนเวลายาวนานและเปนที่ภาคภูมิใจของทองถิ่นดังรายละเอียดตอไปนี้
ป พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร เริ่มเปดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาดวยกันและหนึ่งในหมวดวิชานัน้ คือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร มีครู อาจารย
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร ไดจัดเปนวิชาพื้นฐานชื่อวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ
หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารยเพียง 1 คน ตอมา พ.ศ. 2513 มีอาจารยเพิ่มเปน 3 คน จากนั้นโรงเรียน ฝกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาลัยครูสกลนคร
ป พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ไดทําการเปดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตรในระดับ ป.กศ.สูง ที่เรียกวา ป.กศ.สูงเกษตร เปนแหงแรกและรุนแรก โดยรับนักศึกษา
มาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาตอที่วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะไดออกไปเปนครูที่มีประสิทธิภาพตอไป ตอมาในป พ.ศ. 2529 ทุก
หมวดวิชา พัฒนาเปน ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร, ภาควิชาเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เชนเดียวกัน
ป พ.ศ. 2542 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ไดกําหนดใหแตละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและใหโอกาสในการใหบริการวิชาการแกสังคมมาก
ขึ้น โดยมีการจัดหนวยงานใหมเกิดขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การกอตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตรและภาควิชา คหกรรมศาสตร เปนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 ทําหนาที่งานดานการจัดการศึกษาทําการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและ คหกรรมศาสตร ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ป พ.ศ. 2550 ไดจัดการเรียนการสอนจํานวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมการเกษตร
ป พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําโครงสรางการบริหารสาขาวิชาใหม ประกอบไปดวย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอนจํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปดวย 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

-2-

ตอมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดยายที่ทําการไปอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม ซึ่งเปนอาคาร 4 ชั้น ประกอบดวย
ชั้นที่ 1 เปนหองผูบริหาร หองสํานักงานคณบดี หองประชุม ชั้นที่ 2-4 เปนหองสํานักงานสาขาวิชา หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองสมุดและหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
ป พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดทําการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 4 หลักสูตร คือ 1)
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 3) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4)
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร และอีก 2 หลักสูตรรวมกับคณะครุศาสตร คือ 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร
ป พ.ศ. 2559 – ปปจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดทําการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 6 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร 2) หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4) หลักสูตร วท.บ. สาขาพืชศาสตร
5) หลักสูตร วท.บ. สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) หลักสูตร วท.บ. สาขาการประมง และ 2 หลักสูตรรวม คือ 1) 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร และ 2)
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สถานที่ตั้ง
ที่อยู : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยูเลขที่ 680 หมูที่ 11 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท/โทรสาร : 0-4274-3682
เว็ปไซต : http://agt.snru.ac.th
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โครงสรางการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดี
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

รองคณบดีฝายบริหาร
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
งานสารบรรณ
งานงบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
(สมศ./สกอ./กพร.)
รายงานประจําป(ติดตาม/
ประเมินผล)
งานบริหารความเสี่ยง
มาตรการประหยัดพลังงาน

สาขาวิชาพืชศาสตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยี

แผนยุทธศาสตร
แผนปฏิบตั ิราชการ
แผนงบประมาณคณะฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดการความรู(KM)
แผนกลยุทธคณะ

การอาหาร

หัวหนาสํานักงาน
งานงบประมาณคณะ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบุคลากร
งานพัสดุ
งานบริหารความเสี่ยง
รายงานประจําป (ติดตามประเมินผล)
กิจกรรมอื่นๆที่มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา
พัฒนานักศึกษา
งานฟารมสาธิต
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง
งานฝกประสบการณวิชาชีพ
สหกิจศึกษา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
หลักสูตรและการสอน(มคอ.)
วางแผนการศึกษา(งานการเรียน
การสอน)
วิจัยและพัฒนา
แนะแนวการศึกษา
ประสานงานวิชาการกับ
สาขาวิชา

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
งานกิจกรรมสนับสนุนงานคณะ
หองสมุดและคอมฯ
งานศิษยเกา
ประชาสัมพันธคณะฯ
งานพัฒนาบุคลากร
งานบริการวิชาการ
งานการจัดการความรู

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความเปนมา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติใหในแตละปงบประมาณใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปที่จะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ กอปรกับคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2558 โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ใหเปนไปอยางละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวมทั้งเพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทําขึ้นภายใตหลักการที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และไดวิเคราะหผลการดําเนินงานในปที่ผานมา และสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551 - 2565)
มาตรฐานการอุ ดมศึ กษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุ ดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตลอดจนมีความเชื่อ มโยงและสอดคลอ งกับ แผนยุทธศาสตร การพัฒ นาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดนําตัวชี้วัดจากตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุ ดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ตัว บงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรั บรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดานการจัดการศึกษา
ในปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการไดทําการจัดการศึกษา จํานวน 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.
เทคนิคการสัตวแพทย 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และ 4) หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร 5) หลักสูตร วท.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร และ 6)
หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร 7) หลักสูตร วท.บ. การประมง มีจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2556 - 2559 ทั้ง 4 ชั้นป ดังแสดงในตาราง
ปการศึกษา (คน)

หลักสูตร

2559

2558

2557

2556

รวม (คน)

1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

-

-

-

9

9

1.2 แขนงวิชาเทคนิคโนโลยีการผลิตสัตว

-

25

18

13

56

1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง

-

19

38

9

66

1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร

-

43

75

47

165

2. เทคนิคการสัตวแพทย

30

43

41

39

153

3. พืชศาสตร

29

31

49

9

118

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

52

51

50

47

200

5. บริหารธุรกิจการเกษตร

52

-

-

-

52

6. สัตวศาสตร

21

-

-

-

21

7. การประมง

19

1. เทคโนโลยีการเกษตร

รวม

203
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-

212

271

19
173

859

บุคลากร
ในปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรทั้งสิ้น 54 คน แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 37 คน (ลาศึกษาตอ 1
คน) สายสนับสนุนวิชาการจํานวน 17 คน

งบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งสิ้น 15,792,009 บาท
ประเภทงบ
แผนดิน
รายได
รวม

งบบุคลากร
254,220
256,220

งบดําเนินงาน
2,157,000
2,010,969
4,167,969

งบลงทุน
7,065,600
167,000
7,232,600

งบรายจายอื่น
1,307,680
1,307,680

งบวิจัย
2,560,840
268,000
2,828,840

รวม
13,091,820
2,700,189
15,792,009

โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 13,091,820 บาท และเงินรายได จํานวน 2,700,189 บาท โดยไดนําเงินงบประมาณดังกลาวไปจัดสรรสําหรับ
ดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนดิน

รายได

ภาพแสดงสัดสวนงบประมาณที่ไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
-7-

การทบทวนและนํ าผลการดํา เนิน งานตามแผนปฏิ บัติร าชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาประกอบการจัด ทําแผนปฏิบัติ ราชการ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนครไดรับ จัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งสิ้น 15,990,995 บาท โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 7,219,564 บาท และเงินรายได จํานวน 3,759,671 บาท โดย
ไดนําเงินงบประมาณดังกลาวไปจัดสรรสําหรับดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมบรรลุเปาหมาย ผลการเบิก-จายโครงการเปนไปตามแผน
รอยละ 99
กระบวนจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาคณะจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ดังนี้
1) มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสํารวจความตองการของผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารคณะ
ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ผูแทนภาครัฐบาล ผูแทนภาคเอกชน รวมทั้งมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) การพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแนวทางการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติโดยผูบริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการนําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสูการปฏิบัติ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ หองประชุม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผูบริหารคณะ ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหนา
สํานักงาน รวมกันพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการฯ และกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ
3) การทบทวนและกลั่นกรองแผนยุทธศาสตรฯ และพิจารณาแนวทางการนํายุทธศาสตรฯสูการปฏิบัติ จากการที่ผูบริหารทุกระดับไดรวมกันกําหนดแนว
ทางการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติแลวนั้น ยังพบวาการที่จะนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองตระหนักถึงสถานการณการบริหารในชวงระยะเวลาที่
ผานมา ทั้งในดานผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจัดประชุมเปดภาคเรียน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผูบริหารประกอบดวย
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหนาสํานักงาน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผานมา พรอมทั้งรับทราบ
ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น และรวมกันระดมความคิดเห็นตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงรางยุทธศาสตรฯ ใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใหการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปญหาอุปสรรคตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะกรรมการประจําคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 3
มีนาคม 2560 ไดนําเสนอรางแผนปฏิบัติราชการฯ ใหคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา ใหความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พรอมทั้งยืนยันแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใชเปนกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นําขอมูลที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ. 2560 และที่ประชุมมีมติใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําไปใชเปนกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะใหบรรลุ
วิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตอไป
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ตอนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคูการวิจัยใหเปนฐานการพัฒนาดานการเกษตร

วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทองถิ่นสูระดับสากล
คานิยมหลักองคกร
“รวมคิด รวมใจ รวมทําหนาที่ อยางมีความสุข” (4 H’s, ประกอบดวย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง รวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็น ไดขอสรุปทิศทางรวมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง รวมทํา รวมทําหนาที่ รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร
Healthy Organization หมายถึง องคกรสุขภาพดี องคกรแหงความสุข
อัตลักษณ
ผูเรียน “บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”
บุคลากร “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ”
เอกลักษณ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส”
พันธกิจ



1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
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4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน
กลยุทธ/โครงการ
กลยุทธ
1.1 การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน



ตัวชี้วัด
1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก (ก.พ.ร. 1
1.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.3 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.4 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.5 จํานวนนักศึกษา/บุคลากรที่ไดรับประโยชนการใชเทคโนโลยี
(สงป.)
1.1.6 บัณฑิตที่ผานเกณฑระดับความรูภาษาอาเซียน (มรสน.1.1)
1.1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาภาษาอังกฤษ (มรสน.1.2)
1.1.8 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (มรสน.1.3)*
1.1.9 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (มรสน.1.4)*
-12-

โครงการ
1.1.1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตเปนตามมาตรฐาน TQF
1) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1.1.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาลาว เวียดนาม และภาษาอังกฤษ
1.1.3 โครงการการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
โครงการ
1.1.10 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป (มรสน.1.5)*
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย
1.2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1)
1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับแนวโนม
สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 1.2.2 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา (สงป.)
การเปลีย่ นแปลงของประเทศ
ของประเทศ
1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัด
1.3.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4)
1.3.1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
1.3.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5)
ความคิดและมีสํานึกสาธารณะใหแกนักศึกษา
และศิษยเกา
1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย
1.4.1 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2)
1.4.1 สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ
1.4.2 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 1.3)
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสอดคลองกับการ
บริหารหลักสูตร
1.4.2 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคา
ทางวิชาการ และไดรับการยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ
2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบ
วงจร



ตัวชี้วัด
2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 2.1)
2.2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 2.2)
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โครงการ/กิจกรรม
2.1.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
2.2.1 สนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทใหแก
บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา

กลยุทธ
2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบ
วงจร

ตัวชี้วัด
2.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
2.2.3 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (สงป.)
2.2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลว เสร็จ (สงป.)
2.2.5 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สงป.)
2.2.6 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่แลวเสร็จ (สงป.)
2.2.7 จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (มรสน. 2.1)
2.2.8 จํานวนงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร (มรสน. 2.2)

โครงการ/กิจกรรม
2.2.2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุก
กลุม
2.2.3 สงเสริมการเผยแพรและใชประโยชนของ
องคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริการวิชาการที่เปนที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับทองถิ่น ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและเกิดความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ 3.1.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1)
วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (สงป.)
3.1.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเขารับการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบาน (สงป.)
3.2 สรางความรวมมือการบริการทาง 3.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
วิชาการในระดับสากล
(มรสน. 3.1)
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โครงการ/กิจกรรม
3.1.1 การใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.2.1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
4.1.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
สิ่งแวดลอม
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
4.2.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)
4.2.1 สงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 สงเสริมและพัฒนาการสราง
นวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน



ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
5.1.1 การเบิกจายงบประมาณ (ก.พ.ร. 2)
5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารใหมีคุณภาพ
5.1.2 การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 3)
5.1.3 การประหยัดน้ํา (ก.พ.ร. 4)
5.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (ก.พ.ร. 5)
5.1.5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน (สกอ. 5.1)
5.1.6 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ. 5.2)
5.21 จํานวนโครงการที่สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี 5.2.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการ (มรสน.5.2)
มาใชในการบริหารจัดการ
5.3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร (มรสน. 5.3.1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
5.3)
สนับสนุน
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แสดงความเชือ่ มโยงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรสาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
ชาติ

2. นโยบายที่ 1
นโยบายเร3.งดวนที่จะดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตร
กระทรวง

การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหก5.ารศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ

ยุทธศาสตร
สกอ.
ประเด็น
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย/คณะ

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร



4.

6.

การยกระดั7.บคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
1. การผลิต8.
บัณฑิตที่มีคุณภาพ

9.
10.

11.

บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มี
12.ยธรรม มีจิตสาธารณะ
คุณธรรมจริ
และความรั
13.บผิดชอบตอสังคม และ
มีความรูค14.
วามสามารถทางวิชาการ
และทัก15.
ษะวิชาชีพ มีความใฝรู
สามารถเรี
16. ยนรูดวยตนเองมี
สมรรถนะในระดับอาเซียน

นโยบายที่ 4
สังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่ 6
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาค
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและบริการทางวิชาการ เพือ่ สราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การสรางโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิต

การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
แกทองถิ่น

4. การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคมีคุณภาพ
พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่
กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มี
คุณคาทางวิชาการ และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล
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เปนศูนยกลางการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น อยาง
สรางสรรคในระดับภูมิภาค

นโยบายที่ 8
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียม

การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน
2. การพัฒนาการวิจยั และงานสรางสรรค

การบริการวิชาการที่เปนที่พึ่ง
ของสังคมโดยรวมในระดับ
ทองถิ่น ถายทอดองคความรู
จากงานวิจยั และงาน
สรางสรรคสูการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืนและเกิด
ความรวมมือการบริการทาง
วิชาการในระดับสากล

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และกฎหมายดานการศึกษา
5. การบริหารจัดการที่ดี

การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มิติดานคุณภาพ

มิติประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

17.คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรเป น สถาบั น การศึ ก ษา

บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพที่
เพียงพอและมีงานทําตาม
ศักยภาพ

ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรให
ไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ

มิติการพัฒนา
องคกร

มิติประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการใหบริการ
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณะ



การใหบริการแก
นักศึกษาและการจัด
กิจกรรมนักศึกษาทีม่ ี
คุณภาพควบคูงาน
วิชาการและการวิจัย

มีองคความรูที่สามารถใหบริการ
ทางวิ ช าการสํ าหรั บท องถิ่ นและ
ประเทศในกลุมอาเซียน

การสนับสนุนการ
เรียนการสอน
ที่เหมาะสม

การประกันคุณภาพการศึกษา
ผานการรับรองมาตรฐาน

เปนศูนยกลางการใหบริการ
ทางวิชาการและเปนที่พึ่ง
ของทองถิ่นตลอดจน
ประเทศในกลุม อาเซียน

ศิษยเกาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและมี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทมี่ ี
คุณภาพบูรณาการสูการเรียน
การสอนสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศ
ในกลมอาเซียน

การนําองคความรูไ ปสู
การเผยแพร และการ
นําไปใชประโยชน

การพัฒนา
นักศึกษา

เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น สู ร ะดั บ สากล

การบูรณาการใหบริการทาง
วิชาการกับการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจยั

การใหบริการทาง
วิชาการมีคุณภาพ

การบริหารจัดการงานวิจัย/
งานสรางสรรคที่มคี ุณภาพ

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
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ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการอนุรักษ
และทํานุบํารุง

เปนศูนยกลาง
เครือขายการเรียนรู
ของทองถิ่น

การบูรณาการองคความรู
ทางศิ ลปวั ฒนธรรมกั บ
การเรียนการสอนและการ
บริการทางวิชาการ

การสนับสนุนคณะ
ใหใชศักยภาพ
ในการใหบริการแก
ทองถิ่น

ระบบและกลไกการ
บริหารงานที่มีคณ
ุ ภาพ

การจัดทํา
ตนทุนตอหนวย

เกิดเครือขาย
การเรียนรูใน
ระดับทองถิ่น

การบริหาร
งบประมาณ

การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
60
59
57
58
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จํานวน 33 โครงการ
กลยุทธ 1.1 การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน จํานวน 26 โครงการ
4
1 โครงการชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการธุรกิจ
1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.61 3.53 4.21
ตามพันธกิจหลัก (ก.พ.ร. 1)
การเกษตร
1.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
95
102
110
120
2 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการคหกรรมศาสตร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.3 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม
310
320
218
300
3 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.4 จํานวนนักศึกษาที่คงอยู
182
258
218
200
4 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
เทคโนโลยีการอาหาร
1.1.5 จํานวนนักศึกษา/บุคลากรที่ไดรับ
- 200
5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประโยชนการใชเทคโนโลยี (สงป.)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

1.1.6 บัณฑิตที่ผานเกณฑระดับความรูภาษา
อาเซียน (มรสน.1.1)

-

-

-

3

6 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ค.บ. (เกษตรศาสตร)
7 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
8 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาพืชศาสตร
9 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาสัตวศาสตร
10 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
11 โครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน สาขาวิชาการประมง
12 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร
13 โครงการการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเต
รียความพรอมสูการทํางาน ในศตวรรษที่ 21

แผนดิน
3,839,804.00
3,501,804.00
560,000.00

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
1,518,932.00
1,303,932.00
-

เจาภาพ
รวม
5,358,736.00
4,805,736.00
560,000.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

849,600.00

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

256,000.00

สาขาวิชาการประมง

310,547.00

-

29,728.00

-

310,547.00 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
29,728.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

38,977.00

-

38,977.00 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

266,018.00

-

266,018.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

197,197.00

-

197,197.00 สาขาวิชาพืชศาสตร

119,561.00

-

119,561.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร

237,569.00

-

237,569.00 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

131,983.00

-

131,983.00 สาขาวิชาการประมง

336,944.00

-

336,944.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000.00

-

50,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

57

ขอมูลพื้นฐาน
58
59

เปาหมาย
60

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

โครงการ
14 โครงการบริการการศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
15 โครงการการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา
ศึกษาสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

แผนดิน

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
60,000.00

117,680.00

-

เจาภาพ
รวม
60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
117,680.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

16 โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีดานการจัดบริการอาหาร
กลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน รุน 3

50,000.00

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

17 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

93,750.00

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
อ.น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต

18 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร

-

77,055.00

19 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
20 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
พืชศาสตรเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ
บัณฑิตดานพืชศาสตร

-

198,089.00

198,089.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

-

176,913.00

176,913.00 สาขาวิชาพืชศาสตร

21 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
22 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขา
เกษตรศาสตร
23 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาสัตวศาสตร
24 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการประมง
25 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
26 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อ
เปนหนวยสาธิตการผลิตพืชในแนวทางเกษตร
ปลอดภัย

-

153,205.00

153,205.00 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

-

87,353.00

-

163,714.00

163,714.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร

-

143,018.00

143,018.00 สาขาวิชาการประมง

-

244,585.00

200,000.00

-

244,585.00 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
200,000.00 หลักสูตรพืชศาสตร
ดร.พิจิกา ทิมสุกใส

17

9

77,055.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

87,353.00 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

26

ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
60
57
58
59
กลยุทธ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ จํานวน 2 โครงการ
1.2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.02 2.12
2.5
1 โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(สกอ. 1.1)
แหงชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

1.2.2 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา (สงป.)

-

-

6

2

2 โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
กลยุทธ 1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จํานวน 4 โครงการ
1.3.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
3
1 โครงการสงเสริมกิจการนักศึกษาคณะ
(สกอ. 1.4)
เทคโนโลยีการเกษตร
1.3.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5
5
5
3
2 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
(สกอ. 1.5)
1.3.3 รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตาม
5
5
5
3
3 โครงการบริการการศึกษาคณะ
อัตลักษณมหาวิทยาลัย (มรสน.1.2)
เทคโนโลยีการเกษตร
4 โครงการการอบรบศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมสูการทํางาน ในศตวรรษที่
21
จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
กลยุทธ 1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย จํานวน 1 โครงการ
2.5
1.4.1 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา 2.21 2.14
2.2
เอก (สกอ. 1.2)
1.4.2 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (สกอ. 1.3)
1.4.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนา (สงป.)

2.94

2.38

2.2

2.5

-

-

-

-

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน 2 โครงการ
กลยุทธ 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 โครงการ
2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
5
5
5
5
1 โครงการการบริหารจัดการผลงานทาง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 2.1)
วิชาการและงานสรางสรรคคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงาน
วิชาการและวิจัย

แผนดิน

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
-

-

50,000.00
-

เจาภาพ

รวม

- สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
- สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
- หลักสูตรใหม ป 2560

215,000.00
75,000.00

265,000.00
75,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

80,000.00

80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

60,000.00

60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
50,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

50,000.00

1
288,000.00
288,000.00

3
-

4
288,000.00
288,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1
24
2,560,840.00
-

12
433,000.00
165,000.00
60,000.00

1
36
2,993,840.00
165,000.00
60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

105,000.00

-

2

105,000.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

2

ขอมูลพื้นฐาน
57
58
59
กลยุทธ 2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบวงจร จํานวน - โครงการ
2.2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
5
5
5
(สกอ. 2.2)
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

เปาหมาย
60

โครงการ

แผนดิน
2,560,840.00

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
268,000.00
36,000.00

รวม
2,828,840.00

เจาภาพ
อ.ครองใจ โสมรักษ

5

1 ผลของวัสดุปลูกตอการงอกและเจริญเติบโต
ของตนกลาคราม
2 ผลของกากมันสําปะหลังหมักตอการ
เจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม
3 การศึกษารูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ
Aeromonas sp. ที่แยกไดจากระบบการ
เลี้ยงปลาและตลาดปลา

31,000.00

อ.อรอนงค ไชยรา

31,000.00

อ.นพรัตน พัชณีย

2.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย (สกอ. 2.3)
2.2.3 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
(สงป.)

2.15

2.15

2.48

2.5

5

5

5

5

2.2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่
แลวเสร็จ (สงป.)

5

5

5

5

4 การพัฒนากลยุทธผลิตภัณฑผายอมคราม
จังหวัดสกลนคร

36,000.00

อ.เฉลิมโรจน ชัยสิทธิพัฒนา

2.2.5 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี (สงป.)
2.2.6 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จ (สงป.)

5

5

5

5

31,000.00

อ.สุวิทย ทิพอุเทน

5

5

5

5

5 การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพน้ํานมและ
ไขมันนมโคโดยใชผลปาลมสดบด
6 การศึกษารูปแบบการจัดการอาหารหยาบที่
เหมาะสมตอการผลิตโคขุนของเกษตรกรราย
ยอยในจังหวัดสกลนคร

31,000.00

อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว

2.2.7 จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (มรสน. 2.1)

-

-

-

3

36,000.00

อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ

2.2.8 จํานวนงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชน
ตอสาธารณะหรือจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร (มรสน. 2.2)

-

-

-

3

7 ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจเลี้ยง
โคนมของเกษตรในจังหวัดสกลนคร
8 การผลิตและการยอมรับบะหมี่ใบยาอาจารย

31,000.00

อ.สมศักดิ์ ศิริขันธ

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบเพื่อนคูคิดในรายวิชา
เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจการเกษตร

5,000.00

อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ

10 รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
ปลานิลในระดับเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

796,080.00

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี

11 การจัดการโซอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคนมในจังหวัดสกลนครอยางยั่งยืน
12 การพัฒนาพันธุหมากเมา (Antidesma
thwaitesianum Muell. Arg.) เพื่อ
สนับสนุนภูมิปญญาของจังหวัดสกลนคร

874,800.00

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล

397,000.00

ผศ.ดร.สุนทรีย สุรศร

13 ศึกษาระยะเวลาพักตัวและวิธีทําลายการพัก
ตัวของเมล็ดคราม

120,000.00

อ.ครองใจ โสมรักษ

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

57

ขอมูลพื้นฐาน
58
59

เปาหมาย
60

โครงการ
14 การผลิตปุยหมักมูลไสเดือนจากวัสดุ
เพาะเลี้ยงที่ตางกันเพื่อพัฒนาปุยหมักที่มี
ประสิทธิภาพตอระบบการเกษตรอินทรีย
อยางยั่งยืน

แผนดิน
93,240.00

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได

เจาภาพ

รวม

ดร.รัตนมณี ชนะบุญ

15 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงแพะใน
ระบบการเกษตรแบบผสมผสานจังหวัด
สกลนคร

93,240.00

อ.กัมปนาท วงคเครือสอน

16 ปจจัยที่มีผลตอตนทุนการผลิตน้ํานมของฟารม
โคนมในจังหวัดสกลนคร
17 การใชถั่วพืชอาหารสัตวทดแทนปลาบนใน
สูตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดตนทุนในกบนา

93,240.00

อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ

93,240.00

ผศ.ทาริกา ผาใต

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร

8
8

9
11

17
19

ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
60
57
58
59
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น จํานวน 9 โครงการ
กลยุทธ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน จํานวน 8 โครงการ
3.3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1)
5
5
5
5
1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกจาก
ปลานิล
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

แผนดิน
556,250
556,250
45,160.00

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
-

เจาภาพ
รวม
556,250.00
556,250.00
45,160.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ดร.ธนกร ราชพิลา

3.3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ (สงป.)

6

9

8

10

2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑจากปลานิลดวย
เทคนิคปรุงสุกพรอมรับประทาน

64,500.00

3.3.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน เขารับการพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บาน
( ป)

-

-

50

50

3 โครงการถายทอดความรูดานการเลี้ยงปลานิล
แปลงเพศ

45,160.00

-

45,160.00 หลักสูตรการประมง
อ.อนาวิล พรหมเทพ

4 โครงการคายคหกรรมแตงแตมฝนแบงปนนอง
ครั้งที่ 4
5 โครงการเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยง
ปลานิลเพื่อเพิ่มรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

65,600.00

-

45,160.00

-

65,600.00 หลักสูตรคหกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข
45,160.00 หลักสูตรธุรกิจการเกษตร
ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี

6 โครงการคลินิกรักษาสัตวเคลื่อนที่

46,890.00

-

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคตนน้ํา
เพื่อการผลิตโคขุน
8 โครงการไสเดือนดินจากฐานความรูสู
การเกษตรแบบยั่งยืน ป2

46,890.00

-

46,890.00

-

9 โครงการการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
การขยายพันธุและปริมาณสีครามของคราม
เถา (Marsdeni tinctoria R.Br.)

90,000.00

10 โครงการการพัฒนาพฤกษเคมีพรอมใชจาก
คราม

60,000.00

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
กลยุทธ 3.2 สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล จํานวน 1 โครงการ
3.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
2
3
3
3
1 โครงการความรวมมือทางวิชาการรวมกับ
(มรสน. 3.1)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร

10
-

10

หลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ดร.ธนกร ราชพิลา

46,890.00 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย
สพ.ญ.อโณทัย แพทยกิจ
46,890.00 หลักสูตรสัตวศาสตร
อ.กัมปนาท วงศเครือสอน
46,890.00 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย
ดร.รัตนมณี ชนะบุญ
หลักสูตรเกษตรศาสตร
ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ดร.ธนกร ราชพิลา

-

10
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

10

ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย
โครงการ
60
57
58
59
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จํานวน 8 โครงการ
กลยุทธ 4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จํานวน 7 โครงการ
4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4
6
8
8
1 โครงการการทําบุญสืบสานวัฒนธรรม
(สงป.)
ประเพณีบูชาครูใหญสาขาสัตวศาสตร
4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
200
200
200
200 2 โครงการพืชศาสตรสืบสานวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
ประเพณีการเกษตร : ขาวคือวัฒนธรรม

แผนดิน
128,000
108,000
14,000.00

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
-

14,000.00

-

3 โครงการสืบสานภูมิปญญาอาหารพื้นบาน
อีสาน

16,000.00

-

16,000.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
ดร.ธนกร ราชพิลา

4 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม
และงานใบตองขั้นสูง

16,000.00

-

16,000.00 หลักสูตรคหกรรมศาสตร
ผศ.ดร.ชไมพร รักษาสุข

5 โครงการการปฏิบัติวิปสสนนา

16,000.00

-

6 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร
ทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

16,000.00

-

16,000.00 หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
อ.ภรภัทร ไชยสมบัติ
16,000.00 หลักสูตรการประมง
อ.อรอนงค ไชยรา

7 โครงการเทคนิคการสัตวแพทยปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดดีตอสังคม

16,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ
1 โครงการเกษตรอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
4.2.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
5
5
5
5
วัฒนธรรม (สกอ. 4.1)
จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จํานวน 8 โครงการ
กลยุทธ 5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 6 โครงการ
1 โครงการงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี
5.1.1 การเบิกจายงบประมาณ (กพร. 2)
5
5
5
5
5.1.2 การประหยัดพลังงาน (กพร. 3)
5
5
5
5
2 โครงการงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี
5.1.3 การประหยัดน้ํา (กพร. 4)
3
3 โครงการการจัดการความรู คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
5.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
3
4 โครงการกอสรางอาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ดําเนินงาน (กพร. 5)
5.1.5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนแสงจันทรและ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
เรือนเพาะชําและสรางโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ
และเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 5.1)

7
20,000
20,000.00

-

1
8
5,977,194.00
5,897,194.00
387,194.00
30,000.00

808,257.00
668,257.00
638,257.00
-

3,500,000.00

-

1,900,000.00

เจาภาพ
รวม
128,000.00
108,000.00
14,000.00 หลักสูตรสัตวศาสตร
อ.ภาคภูมิ ซอหนองบัว
14,000.00 หลักสูตรพืชศาสตร
ดร.พิจิกา ทิมสุกใส

16,000.00 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย
ดร.รัตนมณี ชนะบุญ
7
20,000.00
20,000.00 งานกิจการนักศึกษา
อ.น.สพ.จักรพรรดิ ประชาชิต
1
8
6,785,451.00
6,565,451.00
638,257.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
387,194.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3,500,000.00 สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
5.1.6 ผลการบริหารงานของคณะ (สมศ. 5.2)

5.1.7 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ (สมศ. 5.3)

57
4

4

ขอมูลพื้นฐาน
58
59
4
4.5

4

4

เปาหมาย
60
4

4

โครงการ
6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560
7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ
5.2.1 จํานวนโครงการที่สงเสริมการสราง
1
1 โครงการพัฒนาหองสมุด คณะ
นวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใช
เทคโนโลยีการเกษตร
ในการบริหารจัดการ (มรสน.5.1)
จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
กลยุทธ 5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ
5.3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
3
บุคลากร (มรสน.5.2)

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ
รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร
รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนดิน

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได
30,000.00

เจาภาพ
รวม
30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

80,000.00

-

80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7
80,000
80,000.00

1
-

8
80,000.00
80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1
-

140,000
140,000.00

1
140,000.00
140,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

8
50
13,062,088.00

1
1
24
2,760,189.00

1
9
74
15,822,277.00

ตอนที่ 4
การนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
การนําไปสูการปฏิบัติ
ในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัตินั้น คณะจะดําเนินการ ดังนี้
1. กองนโยบายและแผนแจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและใหมีการลงนาม
รวมกันระหวางผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก และอธิการบดี
2. กองนโยบายและแผนแจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจําป และใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของตนเองใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานสามารถมีไดทั้งกิจกรรม/โครงการที่ไดรับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุใหชัดเจนถึงแหลงที่มาของงบประมาณ
3. แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหนวยงานมาจากตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานและสรางตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาไดหากหนวยงานมี
จุดเดนและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยยังไมมีการกําหนดไว
4. คณะจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานมาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและใหมีการลงนามรวมกันระหวางอธิการบดีและหัวหนาหนวยงานระดับคณะ/
สถาบัน/สํานัก
5. เมื่อหนวยงานไดดําเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแลวเสร็จเมื่อใด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในดานการใชจายงบประมาณการ
บรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการตอมหาวิทยาลัย โดยผานกองนโยบายและแผน จํานวน 2 ชุด
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน
6. เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดทํารายงานประจําปและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคนหาวา
คณะสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานใหทราบถึง
ปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป
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วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับเปาหมายที่ตั้งไว
2. เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับใหคณะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทําโดย
1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน
2. ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งแตงตั้งโดยคณะ
การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เปนทั้งการประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ
(Summative Evaluation)
3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการประจําคณะติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ
4. ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยงานนโยบายและแผน
ผลการประเมินภายในดังกลาวจะรองรับการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ไดแก
1. การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
การปรับแผนปฏิบัติราชการ
คณะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นไดตลอดเวลา จึงไดกําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติราชการไดเพื่อใหยืดหยุนและเหมาะสมกับสถานการณ
โดยหนวยงานตองเสนอมหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติราชการโดยไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทําให
เปาหมายการดําเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไมมีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กลาวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไวเดิม
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ขั้นตอนการนําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ
ในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล
จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการโครงการตาแผน
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ

ประชุมทบทวน/จัดทํา
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ของมหาวิทยาลัย/คณะ

•
•
•
•
•
•

ฝายนโยบายและแผนวิเคราะห

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย/คณะและพัฒนาขึ้น
เอง)

คณะกรรมการประจําคณะอนุมตั ิ / มหาวิทยาลัยอนุมัติ / สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
ถายทอดแผนใหหนวยงานจัดทําแผนเสนอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน
จัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของหนวยงานภายใน

ประเมินความกาว
หนาและผลสรุป
ของโครงการ
(Formative &
Summative
Evaluation)
โดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ง

หนวยงานในมหาวิทยาลัย/คณะ
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการของตนเอง
หนวยงานในมหาวิทยาลัย/คณะ
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน
หนวยงานในมหาวิทยาลัย/คณะ
รวบรวมผลการดําเนินงาน/จัดทํารายงานประจําปซึ่งผนวก
ผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงานภายใน

ประเมินในรอบ 5 ป

ประเมินทุกป

การประเมินโดยหนวยงานภายนอก



โดยคณะกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร.

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตามผล
การดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของ
มหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

- -3028- -

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ความเชื่อมโยงแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2559 - 2562 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2559 - 2562
นโยบาย

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
3. นโยบายเศรษฐกิจ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยฯ
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
4. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
-

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
4. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
-

5. บริหารจัดการที่ดี

5. บริหารจัดการที่ดี
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร

ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
การบริหารจัดการที่ดี

2. พัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนา
ทองถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค

3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น

3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น
และสิ่งแวดลอม

บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรู
ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝรู
สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน
สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ
พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มี
คุณคาทางวิชาการ และไดรับการยอมรับในระดับสากล
การบริการวิชาการที่เปนที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับ
ทองถิ่น ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสู
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและเกิดความรวมมือการบริการ
ทางวิชาการในระดับสากล
เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค

5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ

การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล



5. บริหารจัดการที่ดี
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1. มีระบบการรับนักศึกษาที่หลากหลายและคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกําหนด

1. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คือ จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร และ คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร

2. มีระบบและกลไกลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยูในเกณฑตองปรับปรุง

3. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีงาน
ทํางานภายใน 1 ป

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังไมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษา
มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับปานกลาง

4. อาจารยมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร

4. มีเครือขายการเรียนรู เชน การมีสถานที่ฝกประสบการณ สหกิจศึกษา ในบาง
หลักสูตร

5. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน

5. อัตราการคงอยูของนักศึกษาลดลง เชน นักศึกษามีการยายหลักสูตร และยาย
ขามคณะ

6. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 6. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมถึงรอยละ 80 ตามระยะเวลาของหลักสูตร
7. อาจารยมีศักยภาพสูงและมีการพัฒนาองคความรูสูชุมชน



7. มีชองทางการสื่อสารภายในองคกร แตขาดระบบที่ชัดเจน
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โอกาส (Opportunities)
1. มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูและการวิจัยในทองถิ่นที่หลากหลาย
2. นโยบายของรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร เชน อาหาร
ปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย
3. บัณฑิตสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย
4. ชุมชนในทองถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสามารถนําความรูไปพัฒนาตอ
ยอดอาชีพไดอยางเหมาะสม
5. พื้นฐานครอบครัวของผูเรียนมีอาชีพดานการเกษตร
6. มีแหลงทุนภายนอกที่เอื้อตอการดําเนินงานดานงานวิจัย และบริการวิชาการ
7. การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11) ขับเคลื่อนโดย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เกษตรกรและผูบริโภคสวนใหญสนใจทําเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษมาก
ขึ้น
9. องคกรภาคประชาชนมีความเขมเข็ง
10. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและทองถิ่น และตางประเทศ
เชน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ
11. มีปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาที่มีความรู ความสามารถในทองถิ่น ที่ใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
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ภัยคุกคาม (Threats)
1. คานิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผูเรียนไมนิยมเรียนดานการเกษตร
2. กระแสโลกาภิวัฒนกอใหเกิดปญหาดานสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
มีผลกระทบตอพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย
3. จํานวนสถาบันการศึกษาในทองถิ่นทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น
4. ความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลงและความตองการแรงงาน
วิชาชีพ เพิ่มขึ้น
5. นักเรียนมีพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร
6. ปญหาดานสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน มีผลตอการพัฒนาการเกษตร
7. การขยายตัวของสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยทําใหพื้นที่ในการฝกปฏิบัติลดลง

ภาคผนวก ค
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 38/2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร






-38-



คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๓๘/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ส อดคลองและเชื่อมโยงกับพัน ธกิจ และประเด็ น ยุทธศาสตร ในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
เพื่อใหการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบดวย
๑. ผูชว ยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา
คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน แวนเรืองเรือง รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
๔. นายสัตวแพทยจักรพรรดิ์ ประชาชิต
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๕. นายนพรัตน พัชณีย
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย อัมภาผล ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร
กรรมการ
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชไมพร รักษาสุข ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร กรรมการ
๘. ผูชว ยศาสตราจารย ดร.สุนทรีย สุรศร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร
กรรมการ
๙. ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร
กรรมการ
๑๐. ดร.ธนกร ราชพิลา
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ
๑๑. นายทรงทรัพย อรุณกมล
ประธานสาขาวิชาการประมง
กรรมการ
๑๒. นายเฉลิมโรจน ชัยสิทธิพัฒนา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ กรรมการ
๑๓. นางสุพัตรา หลาชาญ
หัวหนาสํานักงานคณบดี
กรรมการ
๑๔. ผูช วยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางกิรอัชฌา แถมสมดี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธ และประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
๒) วิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการกับอัตลักษณ และเอกลักษณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยเชื่อมโยงความสอดคลองจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร
-39/กระทรวงศึกษาธิการ…


กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
๓) วิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๔) ถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน ใหสาขาวิชาและบุคลากรรับทราบและเขาใจรวมกัน
๕) กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของแตละตัวชี้วัดที่จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป
๖) รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูชว ยศาสตราจารยชุมพล 
ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร



-40-

รายงานผลการประเมินโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนและจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๖๐

วันศุกรที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 การวิเคราะหและประเมินผล
สวนที่ 3 สรุปและประเมินผล
ภาคผนวก
- โครงการที่ไดรับการอนุมัติ
- บันทึกขอความขอเชิญประชุม
- แบบตอบรับการเขารวมประชุม
- รายชื่อผูเขารวมประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม
- แบบประเมินผลโครงการ

3
6
9

3

สวนที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการที่มีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุ
ภารกิจสําคัญดังกลาวอยางมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางที่
ชัดเจนอันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งกรอบทิศทางการพัฒนามั ก
กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรที่มีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวที่แนชัด ที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวด
ลอมปจจุบัน วิเคราะหแนวโนมอนาคตและการคิดเชิงการแขงขัน รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนา
ของบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับคณะ เพื่อใหเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะที่เกิดจากความรวมแรง รวม
ใจ เพื่อที่จะใชเปนกรอบแนวทางในการทํางานอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรบริหารจัดการโดยมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) เปนกรอบ
ทิศทางในการบริหาร ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะดังกลาว จัดทําขึ้นโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของแตยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวคิดสําคัญๆ บางประการที่มีบริบทและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป อยางรวดเร็วและเปนพลวัต ดังนั้นเพื่อใหคณะมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะที่มีความสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย แนวนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวนโยบาย
และ/หรือแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารคณะ รวมถึง
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางประสานสอดคลองเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถใหคณะ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
ของท อ งถิ่ น ที่ มี จุ ด เด น เป น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม และพร อ มเข า สู  ป ระชาคมอาเซี ย นได อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงเห็นสมควรจัดใหมีการประชุมเชิ งปฏิบั ติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2560 ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีโอกาสและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ที่ผานมา และมุงปรับพัฒนางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 – 2562
2. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สามารถ
กําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินของคณะที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมายของโครงการ
กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมทั้งสิ้น 53 คน ประกอบดวย บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
53 คน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครั้งคือ คือแบบสอบถามความคิดของผูเขารวมโครงการประชุม เรื่อง การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สถานะของผูเขารวมประชุม เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บ รวบรวมขอมู ล การประเมินความคิดเห็น ของผูเขารว มโครงการประชุม เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 ไดสรางแบบสอบถามขึ้นจํานวน 1
ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวนเกี่ยวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมประชุมในชวงเวลา 09.30 น. ในวันที่ 3
มีนาคม 2560 และเก็บแบบประเมินกลับคืนในชวงเวลา 16.30 น.
การวิเคราะหขอมูล
ตรวจสอบความสมบูรณของการตรวจสอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถี่และรอยละ
2. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
3. การวิเคราะหขอเสนอแนะอื่น ๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็นและนําเสนอขอมูลดวยความเรียง

เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย

5
ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด

6

สวนที่ 2
การวิเคราะหและประเมินผล
ผลการประเมิน
จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 วันจันทรที่ 25 กรฎาคม 2559 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)
มีผูเขารวมประชุม จํานวน 51 คน ในจํานวนนีม้ ีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100
โดยแบงการนําเสนอผลการประเมินออกเปน 3 ตอน ดังนี้ (รายละเอียดดังตาราง 1)
ตอนที่ 1 สถานของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละของสถานะผูรวมประชุมโครงการ
สถานะ
จํานวน (คน)
รอยละ
ผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธาน
7
13.73
สาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน
บุคลากรสายวิชาการ
29
56.86
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
15
29.41
รวม
51
100.00
จากตารางที่ 1 พบวา สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 56.86
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คิดเปนรอยละ 29.41 และผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/
ประธานสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน คิดเปนรอยละ 13.73 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 จําแนกตาม
รายดาน
แปล
ประเด็น
( 𝐗)
S.D.
ความหมาย
1. ดานการบริหารจัดการ
4.29
0.67
มาก
1.1 การตอนรับ การอํานวยความสะดวก และการใหบริการ
4.46
0.54
มาก
1.2 ความเหมาะสมของสื่อ และเอกสารประกอบการประชุม
4.43
0.62
มาก
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม
3.91
0.91
มาก
1.4 ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดประชุม
4.22
0.72
มาก
1.5 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
4.43
0.58
มาก
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ประเด็น

(X)

S.D.

2. ดานวิทยากร
2.1 ความรอบรูในเนื้อหา
2.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความ
นาสนใจ
2.3 การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา
2.4 การบรรยายครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
2.5 วิทยากรมีการเตรียมความพรอม
2.6 การตอบคําถามชัดเจน ตรงประเด็น
2.7 การใชระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา
3. เนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน
3.1 ไดรับความรู ความเขาใจในทิศทางการพัฒนาคณะ
3.2 ไดรับความรู ความเขาใจในกรอบการพัฒนาคณะ
ป พ.ศ. 2557-2560 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
3.3 สามารถนําความรูที่ไดรับมาจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557-2560 ได
3.4 สามารถนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ พ.ศ. 2557-2560
ไปสูการปฏิบัติไดจริง
4. โดยภาพรวมทานพึงพอใจตอการประชุมในครั้งนี้

4.29
4.39
4.41

0.53
0.49
0.49

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก

4.26
4.30
4.35
4.24
4.11
4.29
4.09
4.30

0.53
0.55
0.52
0.52
0.64
0.65
0.66
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.41

0.64

มาก

4.43

0.58

มาก

4.30

0.66

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30
, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจําแนกตาม
รายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้
1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก
( X = 4.29 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ
2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29
, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ
3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากทุกขอ
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีตอการรวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559
ขอเสนอแนะ
ความถี่
1. ควรจัดเอกสารใหเหมาะสมและสมควรตอการประชุม
1
2. ควรมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
1
3. ควรจัดประชุมใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด
2
4. ควรจัดประชุมนอกสถานที่เพื่อจะไดมีสวนรวมกันมากขึ้น
4
5. ควรจัดใหมีการวิพากษแผนยุทธศาสตรอีกครั้งกอนจะนําไปใช
2
6. เปนโครงการที่ดี
1
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย ผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหนา
สํานักงาน จํานวน 7 คน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 29 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 15 คน
เครื่ อ งมื อที่ ใช ในการประเมิ น คื อ แบบสอบถามความคิดเห็ น ของผูเขา รว มประชุ มโครงการประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559
จํานวน 1 ฉบับ การรวบรวมขอมูลคณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดีไดสรางแบบสอบถามขึ้น จํานวน 1
ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวนเกี่ยวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมประชุมในชวงเวลา 09.30 น. และเก็บ
แบบประเมินกลับคืนในชวงเวลา 16.30 น.
สรุปผลการประเมิน
การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 สรุปไดดังนี้
สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 56.86 บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คิดเปนรอยละ 29.41 และผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/
หัวหนาสํานักงาน คิดเปนรอยละ 13.73 ตามลําดับ
มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30 , S.D. = 0.66) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อจําแนกตามรายดาน พบวา
ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้
1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก
( X = 4.29 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ
2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29
, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ
3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากทุกขอ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
3 อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก ควรจัดประชุมนอกสถานที่เพื่อจะไดมีสวนรวมกันมากขึ้น ควรจัดประชุม
ใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด และควรจัดใหมีการวิพากษแผนยุทธศาสตรอีกครั้ง
กอนจะนําไปใช ตามลําดับ

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงาน งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560
สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม
[ ] โครงการปกติ
[ ] โครงการตอเนื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559
สวนราชการ/หนวยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระยะเวลาดําเนินโครงการ :
เริ่มตนวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ดําเนินโครงการ........คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งบประมาณ.......9,510......................บาท
แหลงงบประมาณ [ ] แผนดิน
[ ] เงินรายได
[ ] ภูพานเพลซ
[ ] รายไดจากการใหบริการ
[ ] งบอื่นๆ ระบุ.........................

8. ความสอดคลองในมิติเชิงยุทธศาสตร จุดเนนสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ
1) ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 กลยุทธ)
ประเด็นยุทธศาสตร
[ ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
[ ] 2. การพัฒนางานวิจยั และงานสรางสรรค
[ ] 3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น

กลยุทธที่

ประเด็นยุทธศาสตร
[ ] 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
[] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

2) จุดเนนสภามหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 จุดเนน 1 ขอ)
จุดเนน
[ ] 1. ดานบุคลากร
[ ] 2. ดานนักศึกษา
[ ] 3. ดานการบริหารจัดการ

ขอที่

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ
1. การบริหารจัดการ

องคประกอบ

จุดเนน
[ ] 4. ดานหลักสูตร
[ ] 5. ดานการวิจยั และการบริการวิชาการ

กลยุทธที่
5.1

ขอที่

ตัวบงชี้
5.1

9. หลักการและเหตุผล (ที่มา/สรุปสาระสําคัญ/ความเรงดวน/ความจําเปน/การบูรณาการโครงการ)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการที่มีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต ผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุภารกิจสําคัญดัง
กลาวอยางมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางที่ชัดเจนอันจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งกรอบทิศทางการพัฒนามักกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรที่มีการ
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวที่แนชัด ที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบัน วิเคราะหแนวโนมอนาคตและ
การคิดเชิงการแขงขัน รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาของบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับคณะ เพื่อให
เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะที่เกิดจากความรวมแรง รวมใจ เพื่อที่จะใชเปนกรอบแนวทางในการทํางานอยางมี
ความสุขและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรบริหารจัดการโดยมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) เปนกรอบทิศทาง
ในการบริหาร ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะดังกลาว จัดทําขึ้นโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยว

-2ของแต ยั งขาดการบู รณาการและเชื่อมโยงแนวคิดสําคัญๆ บางประการที่มีบ ริบทและสภาพแวดลอมที่เ ปลี่ ย นแปลงไป
อย า งรวดเร็ ว และเปน พลวั ต ดั งนั้ น เพื่ อให คณะมี แผนยุท ธศาสตร การพัฒ นาคณะที่ มีความสอดคลองกั บ มหาวิ ทยาลั ย
แนวนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวนโยบายและ/หรือแนวคิดของสภา
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารคณะ รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางประสานสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถใชเปนกรอบ
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถใหคณะ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นที่มีจุดเดนเปนที่พึ่งของสังคม
และพรอมเขาสู ประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มศักยภาพ คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร จึ ง
เห็น สมควรจัด ให มีการประชุมเชิงปฏิ บัติ การ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทํ าแผนปฏิบั ติร าชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 ขึ้น
10. วัตถุประสงค
10.1 เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ในการทบทวน
แผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
10.2 เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรมีโอกาสและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ผานมา และมุงปรับพัฒนางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนสามารถนําแผนปฏิบัติราชการไปใช
11. กลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมาย
ที่

จํานวนเปาหมาย
บุคคล
สิ่งของ

กลุมเปาหมาย

กิจกรรมที่ 1
1 บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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12. งบประมาณรายจาย : งบประมาณรวม…………9,510……………บาท
หมวดรายจาย

รายการงบประมาณ

2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
2.1.1คาตอบแทน

คําขอ
งบประมาณ
ป 2560
9,510
9,510

ชี้แจง
รายละเอียด

2.1.2 คาใชสอย

2.1.3 คาวัสดุ

1) คาวัสดุสํานักงาน

9,250
9,250

1) คาวัสดุสํานักงาน 9,250 บาท

-

-313. การวางแผนการดําเนินการและการใชจายของโครงการ (PDCA) (1 กิจกรรม ตอ 1 กระบวนการ PDCA)
ลําดับ
ที่

ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/
งาน/กิจกรรม/โครงการ

แผนการดําเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ
ไตรมาส 1
ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
1
2
1
1
1

ขั้นวางแผนงาน (P)
ขออนุมัติโครงการ
ขออนุมัติดําเนินโครงการ
ขั้นดําเนินการ (D)
ดําเนินการโครงการ
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
รายงานผลโครงการ
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
สรุปผลโครงการ

9,510

ม.ค.60

ไตรมาส 2
ก.พ.60 มี.ค.60

ไตรมาส 3
เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60

ก.ค.60

ไตรมาส 4
ส.ค.60 ก.ย.60

รวม

9,510

-414. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสวนรวมในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560
14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
1. แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560
2. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรนําแผนปฏิบตั ิการไปใช

หนวยนับ คาเปาหมาย
คน
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หนวย
นับ

แผน
รอยละ

คาเปาหมาย
1
100

วัดกิจกรรมที่
1

วัดวัตถุประสงค
ขอที่
1
2

15. การติดตามและประเมินผล
15.1 ประเมินผลความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ ของผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
15.2 กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกคณะในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
16. ผลที่คาดวาจะไดรับ/ผลกระทบ (Impact)
16.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเผยแพรขอมูล ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล
16.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
สามารถกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของคณะที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย
ลงชื่อ…………………………….………..………………..ผูเสนอโครงการ
(นางกิรอัชฌา แถมสมดี)
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

3 / ตุลาคม / 2559
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน ……………..……………………….……………………..…………………………………………
ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเห็นชอบโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่)
ตําแหนง รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
วันที่ ........................................................

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง …………………………………………..……………………………………………………………
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผูอนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
ตําแหนง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ …………………………………………………

บันทึกขอความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดี โทร.ภายใน ๗๐๑
สวนราชการ...........................................................................................................................................................................
๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ศธ ๐๕๔๒.๐๓/ว ๑๕๖
ที่................................................................................
วันที่.................................................................................
ขอเชิญประชุม
เรื่อง...................................................................................................................................................................................

เรียน บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกทาน
ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวัน
ศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไดรับความรู ความ
เข า ใจ และมี ส ว นร ว มในกระบวนการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร แ ละจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอเชิญทาน
เข าร วมประชุ ม ในวั นศุ กร ที่ ๓ มี นาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห องประชุ มคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร (AG ๑๐๙)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุม

(ผูชว ยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)
******************************************************

วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย ผูชวยศาสตราจารยชุมพล ทรงวิชา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๒ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT)
สรุปวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT)
โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กําหนดตัวชี้วัด
และกิจกรรม/โครงการ
นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการ
โดย ผูชว ยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่ รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

จัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพิน สมคําพี่


หมายเหตุ : ๑. กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

แบบตอบการเขารวมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)
ชื่อ – สกุล.....................................................................................................................................................
ตําแหนง........................................................................................................................................................
กรุณาตอบรับเอกสาร
¦ เขารวมประชุม
¦ ไมเขารวมประชุม และมีผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. เอกสารแนบ ๑
๒. เอกสารแนบ ๒
[ เนื่องจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ บุคลากรตองมีสวนรวมรอยละ ๑๐๐ จึงขอความ
รวมมือทานในการทบทวน ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ ]

ลงชื่อ ...........................................ผูใหขอมูล
(...........................................)
ตําแหนง…...........................................
กรุณาสงแบบตอบรับถึง : สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ๖๘๐ หมูที่ ๑๑ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ โทรศัพท ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒
ผูประสานงาน : นางกิรอัชฌา แถมสมดี โทรศัพท ๐๙ ๔๒๙๕ ๖๑๔๖
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เอกสารประกอบการทบทวน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2559 – 2562 และจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารหมายเลข 1 กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เอกสารหมายเลข 2 เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 – 2562
เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2559 – 2562
เอกสารหมายเลข 4 (ราง) แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารหมายเลข 2
เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 – 2562
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีระบบการรับนักศึกษาที่หลากหลายและคุณสมบัติตรง
ตามที่หลักสูตรกําหนด
2. มีระบบและกลไกลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
3. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีงานทํางานภายใน 1 ป
4. อาจารยมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
5. มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน
6. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
7. อาจารยมีศักยภาพสูงและมีการพัฒนาองคความรูสู
ชุมชน

การทบทวน

จุดออน (Weakness)
1. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
คือ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และ คุณสมบัติอาจารย
ประจําหลักสูตร
2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยูในเกณฑตอง
ปรับปรุง
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังไมเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูในระดับปานกลาง
4. มีเครือขายการเรียนรู เชน การมีสถานที่ฝก
ประสบการณ สหกิจศึกษา ในบางหลักสูตร
5. อัตราการคงอยูของนักศึกษาลดลง เชน นักศึกษามีการ
ยายหลักสูตร และยายขามคณะ
6. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมถึงรอยละ 80 ตามระยะเวลา
ของหลักสูตร
7. มีชองทางการสื่อสารภายในองคกร แตขาดระบบที่
ชัดเจน

การทบทวน

โอกาส (Opportunities)
1. มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูและการวิจัยในทองถิ่นที่
หลากหลาย
2. นโยบายของรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีการเกษตร เชน อาหารปลอดภัย เกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย
3. บัณฑิตสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได
หลากหลาย
4. ชุมชนในทองถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรม บัณฑิต
สามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดอาชีพไดอยาง
เหมาะสม
5. พื้นฐานครอบครัวของผูเรียนมีอาชีพดานการเกษตร
6. มีแหลงทุนภายนอกที่เอื้อตอการดําเนินงานดาน
งานวิจัย และบริการวิชาการ
7. การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 11) ขับเคลื่อนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เกษตรกรและผูบริโภคสวนใหญสนใจทําเกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น
9. องคกรภาคประชาชนมีความเขมเข็ง
10. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
และทองถิ่น และตางประเทศ เชน การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอน
การบริการวิชาการ
11. มีปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาที่มีความรู
ความสามารถในทองถิ่น ที่ใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา

การทบทวน

ภัยคุกคาม (Threats)
1. คานิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผูเรียนไมนิยมเรียน
ดานการเกษตร
2. กระแสโลกาภิวัฒนกอใหเกิดปญหาดานสังคม
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีผลกระทบตอพฤติกรรม
ของทรัพยากรมนุษย
3. จํานวนสถาบันการศึกษาในทองถิ่นทําใหเกิดการ
แขงขันมากขึ้น
4. ความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลงและความ
ตองการแรงงานวิชาชีพ เพิ่มขึ้น
5. นักเรียนมีพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษไมดีเทาที่ควร
6. ปญหาดานสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน มีผลตอการ
พัฒนาการเกษตร
7. การขยายตัวของสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยทําให
พื้นที่ในการฝกปฏิบัติลดลง

การทบทวน

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคูการวิจัยใหเปน
ฐานการพัฒนาดานการเกษตร

การทบทวน

วิสัยทัศน

การทบทวน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นสูระดับสากล
พันธกิจ

การทบทวน

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
4. ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทรั พ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. พัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
4. การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มของ
ทองถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดี

การทบทวน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ มีความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน
กลยุทธ/โครงการ
กลยุทธ
1.1 การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ
TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก (ก.พ.ร. 1
1.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.3 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.4 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)
1.1.5 จํานวนนักศึกษา/บุคลากรที่ไดรับประโยชนการใชเทคโนโลยี
(สงป.)
1.1.6 บัณฑิตที่ผานเกณฑระดับความรูภาษาอาเซียน (มรสน.1.1)
1.1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาภาษาอังกฤษ (มรสน.1.2)
1.1.8 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (มรสน.1.3)*
1.1.9 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (มรสน.1.4)*
1.1.10 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป (มรสน.1.5)*
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย
1.2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1)
สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 1.2.2 หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา (สงป.)
ของประเทศ
1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัด
1.3.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4)
1.3.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5)
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

โครงการ
1.1.1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตเปนตามมาตรฐาน TQF
1) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1.1.2 สงเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารดวย
ภาษาลาว เวียดนาม และภาษาอังกฤษ
1.1.3 โครงการการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ
1.3.1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู
ความคิดและมีสํานึกสาธารณะใหแกนักศึกษา
และศิษยเกา

1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย

1.4.1 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2)
1.4.2 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 1.3)

1.4.1 สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสอดคลองกับการ
บริหารหลักสูตร
1.4.2 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และ
ไดรับการยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ
2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบ
วงจร
2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบ
วงจร

ตัวชี้วัด
2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 2.1)
2.2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 2.2)
2.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3)
2.2.3 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (สงป.)
2.2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลว เสร็จ (สงป.)
2.2.5 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สงป.)
2.2.6 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่แลวเสร็จ (สงป.)
2.2.7 จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (มรสน. 2.1)
2.2.8 จํานวนงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร (มรสน. 2.2)

โครงการ/กิจกรรม
2.1.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
2.2.1 สนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทใหแก
บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา
2.2.2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุก
กลุม
2.2.3 สงเสริมการเผยแพรและใชประโยชนของ
องคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริการวิชาการที่เปนที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับทองถิ่น ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืนและเกิดความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ 3.1.1 การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1)
วิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 3.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (สงป.)
3.1.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเขารับการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบาน (สงป.)
3.2 สรางความรวมมือการบริการทาง 3.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
วิชาการในระดับสากล
(มรสน. 3.1)

โครงการ/กิจกรรม
3.1.1 การใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.2.1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (สงป.)
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
4.2.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม
4.1.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม
4.2.1 สงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ
กลยุทธ
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 สงเสริมและพัฒนาการสราง
นวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
5.1.1 การเบิกจายงบประมาณ (ก.พ.ร. 2)
5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารใหมีคุณภาพ
5.1.2 การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 3)
5.1.3 การประหยัดน้ํา (ก.พ.ร. 4)
5.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (ก.พ.ร. 5)
5.1.5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน (สกอ. 5.1)
5.1.6 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ. 5.2)
5.21 จํานวนโครงการที่สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี 5.2.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการ (มรสน.5.2)
มาใชในการบริหารจัดการ
5.3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร (มรสน. 5.3.1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
5.3)
สนับสนุน

ภาพประกอบการประชุม การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)

