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ตอนที่ 1
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ

ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลักวิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรมวิชาเข้า
เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งในหมวดวิชานัน้ คือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครู อาจารย์
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึง่ เดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานชื่อวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ
หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน ฝึกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเป็น
วิทยาลัยครูสกลนคร
ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทาการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง ที่เรียกว่า ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษา
มาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครูที่มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทุก
หมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งดาเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กาหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาก
ขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 ทาหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทาการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจานวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทาโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และมีหลักสูตรที่เปิดทาการเรียนการสอนจานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี การอาหาร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายที่ทาการไปอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 เป็นห้องผู้บริหาร ห้องสานักงานคณบดี ห้องประชุม ชั้นที่ 2-4 เป็นห้องสานักงานสาขาวิชา ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 4 หลักสูตร คือ 1)
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4)
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ และอีก 2 หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ คือ 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559 – ปีปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 6 หลักสูตร คือ
1) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 2) หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) หลักสูตร วท.บ. สาขาพืชศาสตร์
5) หลักสูตร วท.บ. สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) หลักสูตร วท.บ. สาขาการประมง และ 2 หลักสูตรร่วม คือ 1) 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 2)
หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สถานที่ตั้ง
ที่อยู่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4274-3682
เว็ปไซต์ : http://agt.snru.ac.th

-3-

โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(KM)
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปีที่จะต้องเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่ อปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ หน่ว ยงานอื่นของรัฐจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไป
อย่างละเอียด รอบคอบ รัดกุม รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทาขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565)
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ (TQF) ตลอดจนมี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นาตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาของสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้การประกันคุณ ภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ ราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้านการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการได้ทาการจัดการศึกษา จานวน 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.
เทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ 4) หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ 5) หลักสูตร วท.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร และ 6)
หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 7) หลักสูตร วท.บ. การประมง มีจานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 - 2560 ทั้ง 4 ชั้นปี ดังแสดงในตาราง
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หลักสูตร
1. เทคโนโลยีการเกษตร
1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
1.2 แขนงวิชาเทคนิคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง
1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร
2. เทคนิคการสัตวแพทย์
3. พืชศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. บริหารธุรกิจการเกษตร
6. สัตวศาสตร์
7. การประมง
รวม

2560
20
42
26
34
55
19
196

2559
30
29
52
52*
21*
19*
203

ปีการศึกษา (คน)
2558
2557
25**
19**
43**
43
31
51
212

18
38
75
41
49
50
271

รวม (คน)
9
43
57
118
134
151
179
86
76
38
882

* หมู่ 1
**หมู่ 2 ย้ายมาเรียนรหัส 59

บุคลากร
ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จานวน 40 คน (ลาศึกษาต่อ 1
คน) สายสนับสนุนวิชาการจานวน 17 คน

งบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 31,645,850 บาท
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ประเภทงบ
แผ่นดิน
รายได้
รวม

งบบุคลากร
658,260
658,260

งบดาเนินงาน งบลงทุน
1,659,850 23,543,300
1,149,340
36,000
2,845,190 23,579,300

งบรายจ่ายอื่น
2,823,700
2,823,700

งบวิจัย
1,565,400
210,000
1,775,400

รวม
29,592,250
2,053,600
31,645,850

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 29,592,250 บาท และเงินรายได้ จานวน 2,053,600 บาท โดยได้นาเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสาหรับ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การทบทวนและน าผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 15,792,009 บาท
ประเภทงบ
แผ่นดิน
รายได้
รวม

งบบุคลากร
254,220
256,220

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

งบลงทุน
7,065,600
167,000
7,232,600

งบรายจ่ายอื่น
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

โดยได้นาเงิน งบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ผลการเบิก -จ่าย
โครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 99.53
กระบวนจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนว
ทางการพัฒนาคณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้
1) มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการ บริหารคณะ
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิ บัติโดยผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการนาแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 106) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน
ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ
3) การทบทวนและกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาแนวทางการนายุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติ จากการที่ ผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันกาหนดแนว
ทางการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแล้วนั้น ยังพบว่าการที่จะนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องตระหนักถึงสถานการณ์การบริหารในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา ทั้งในด้านผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจัดประชุมเปิดภาคเรียน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผู้บริหารประกอบด้วย
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คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบ
ความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้สอด คล้องกับแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประจาคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561 ได้นาเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งยืนยันแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการจัดทาแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมวันที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และที่ประชุมมีมติให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป
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ตอนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่ระดับสำกล
ค่านิยมหลักองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้ำที่ อย่ำงมีควำมสุข” (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมำยถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทำงร่วมกัน
Heart หมำยถึง มีจิตวิญญำณร่วมใจเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมำยถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้ำที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร
Healthy Organization หมำยถึง องค์กรสุขภำพดี องค์กรแห่งควำมสุข
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชำชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง”
คำนิยำม
ทักษะวิชำชีพ : บัณฑิตมีควำมรู้และทักษะวิชำชีพพร้อมปฏิบัติงำน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงำนทำและสำมำรถทำงำนได้หลำกหลำย
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พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและคุณธรรม
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล
2. กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนบนพืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษำบัณฑิตและประชำชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะวิชำชีพตำมมำตรฐำน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
1.1.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร 1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบ 1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สอนในศตวรรษที่ 21
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนทักษะภำษำอังกฤษตำม
ด้วยภำษำลำว เวียดนำม และภำษำอังกฤษ
ข้อสอบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยได้ตำมเกณฑ์ระดับ
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและทักษะ
กลำงขึนไป
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ร้อยละของนักศึกษำชันปีที่ 1 ที่สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ 4. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเข้ำสู่
พืนฐำนภำษำอังกฤษ
ตลำดแรงงำน
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กลยุทธ์

1.1.2 พัฒนำหลักสูตร

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละบัณฑิตมีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่
5. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สงป.)
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์
กับท้องถิ่น
2. ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
3. จำนวนหลักสูตรระยะสัน แบบไม่ได้รับปริญญำ
(Non degree Program)
4. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรพัฒนำ (สงป.)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1.2.1 : สนับสนุนและส่งเสริม 1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
(สกอ.หลักสูตร)
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
2. ร้อยละบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี (สกอ.หลักสูตร)

- 13 -

โครงการหลัก/โครงการย่อย

2. โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
พร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
1) กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมทังภำยในและ
ต่ำงประเทศ (หลักสูตรแซนด์วิชโปรแกรม,
สหกิจศึกษำ
2) โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
3) โครงกำรหลักสูตรระยะสันสำหรับประชำชน
ทั่วไปและผู้สูงอำยุ
4) โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 2 ภำษำ
โครงการหลัก/โครงการย่อย
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ความคิดและมีสานึกสาธารณะให้แก่นักศึกษา
1) โครงกำรจิตอำสำทำควำม ดีด้วยหัวใจ
เพื่อสร้ำงบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสำธำรณะ
2) โครงกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
2. โครงการการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
1.3.1: กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ 1. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และนักวิจัยมีควำมเป็นมืออำชีพ (สกอ.)
1) โครงกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำ
2. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
คุณวุฒิกำรศึกษำในระดับที่สูงขึน
(สกอ.)
2) โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำง
3. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
วิชำกำรของอำจำรย์
(สกอ.)
3) โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำจำรย์มือ
4. ร้อยละอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีระดับควำมสำมำรถ
อำชีพ
ทำงภำษำอังกฤษที่สูงขึน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
และดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
2.1.1 พัฒนำองค์ควำมรู้ ทุกระดับสู่ 1. ร้อยละของงำนวิจัยที่ดำเนินกำรร่วมกับชุมชน
1. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมในอุตสำหกรรม
กำรรับใช้สังคม
2. จำนวนโครงกำรที่น้อมนำแนวทำงตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศ
พอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมกำรพัฒนำ
3. จำนวนชุมชนที่สำมำรถจัดกำรตนเองได้จำกองค์ควำมรู้
ศักยภำพเชิงพืนที่ในท้องถิ่น
ของมหำวิทยำลัยตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงกำรถอดบทเรียนกำรวิจัยและบริกำร
4. จำนวนวิสำหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบกำรใหม่ที่เพิ่มขึน
วิชำกำรเชิงพืนที่
ท้องถิ่น
4. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำง/สะสม
องค์ควำมรู้ที่มีศักยภำพ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
2.2.1 พัฒนำงำนวิจัยและงำน
1. ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 1. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำหรือ
สร้ำงสรรค์
ในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ
สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน สังคม ชุมชน ควำม
2. จำนวนงำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
มั่นคง และคุณภำพชีวิตประชำชนตำม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือจดทะเบียนสิทธิบัตร
ยุทธศำสตร์ของประเทศ
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
2. โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืนฐำน และ
3. จำนวนงำนวิจัยที่พัฒนำต่อยอดเชิงพำณิชย์และ
ปัจจัยที่สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม
อุตสำหกรรม
4. จำนวนผู้รับบริกำรทำงวิชำชีพ/วิชำกำร
5. จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจำกองค์กรภำคีเครือข่ำย
6. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสันสำหรับบุคลำกร
ภำยนอก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
2.3.1 บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์กับ 1. จำนวนโครงกำรที่บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนำ 1. โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์ ด้ำนสังคม
กำรรับใช้สังคม
สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับกำรพัฒนำ
2. จำนวนผู้ที่ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ท้องถิ่น
2. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
3.1.1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้ 1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
มีคุณภำพ
2. ผลกำรบริหำรงำนของคณะ/สำนัก/สถำบัน
ให้มีคุณภาพ
3. จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นำมำใช้ในกำร
1) โครงกำรบริหำรหน่วยงำน
บริหำรจัดกำร
2) โครงกำรบริหำรจัดกำรพืนที่
4.ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกสำยงำน
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำร
ระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
4) โครงกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนฐำนข้อมูล DMC (Data
5) โครงกำรบริหำรงบประมำณ
Management Center)
2. โครงการยกระดับโครงสร้าง ICT
7. จำนวนระบบกำรบริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยพืนฐำน
8. จำนวนระบบบริหำรจัดกำรทีพ่ ัฒนำขึน
อินเตอร์เน็ต
2) โครงส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและนำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
3.2.1 พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 1. ร้อยละของหัวหน้ำงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรที่ได้รับกำร 1. โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำบุคลำกรมืออำชีพ
พัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำร
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรสำย
2. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับควำมก้ำวหน้ำ
สนับสนุน
ตำมสำยงำนประเภทผู้บริหำรและประเภทวิชำชีพเฉพำะ
3. โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพและเสริมสร้ำง
เชี่ยวชำญเฉพำะ
ควำมสุขในองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.1.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบ
ร้อยละ 85
:
กำรสอนในศตวรรษที่ 21
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
1.1 นักศึกษำบัณฑิตและ
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนทักษะภำษำอังกฤษตำม
ประชำชนได้รับกำรพัฒนำ
ข้อสอบมำตรฐำนของมหำวิทยำลัยได้ตำมเกณฑ์ระดับ
ศักยภำพและทักษะวิชำชีพ
กลำงขึนไป
ตำมมำตรฐำน
3. ร้อยละของนักศึกษำชันปีที่ 1 ที่สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้
พืนฐำนภำษำอังกฤษ
4. ร้อยละบัณฑิตมีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่
5. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
123
เทคโนโลยี (สงป.)
1.1.2 พัฒนำหลักสูตร
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่น
2. ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
4.00 คะแนน
3. จำนวนหลักสูตรระยะสัน แบบไม่ได้รับปริญญำ
(Non degree Program)
4. จำนวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ (สงป.)
-
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เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

คณะ/หลักสูตร

ร้อยละ 10

คณะ/สถำบันภำษำฯ

ร้อยละ 50

คณะ/สถำบันภำษำฯ

ร้อยละ 10
150

คณะ/หลักสูตร
คณะ/สำนักส่งเสริม
ฯ
ทุกคณะ

ร้อยละ 60

3.01 คะแนน
ทุกคณะ
1 หลักสูตร คณะ/หลักสูตร
1 หลักสูตร

คณะ/หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.2.1 : สนับสนุนและส่งเสริม
: 1.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและ กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำน
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
วิชำชีพ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (สกอ.
หลักสูตร)

2. ร้อยละบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี (สกอ.หลักสูตร)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.3.1: กำรส่งเสริมให้อำจำรย์
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสถำบัน
:
และนักวิจัยมีควำมเป็นมืออำชีพ อุดมศึกษำ (สกอ.)
1.3 อาจารย์ได้รับการ
2. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒปิ ริญญำเอก
พัฒนาศักยภาพทั้งด้าน
(สกอ.)
คุณวุฒิการศึกษาตาแหน่ง
3. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำง
ทางวิชาการและสมรรถนะ
วิชำกำร (สกอ.)
วิชาชีพ
4. ร้อยละอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่สูงขึน
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ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560
ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

คณะ/หลักสูตร

-

ร้อยละ 80

คณะ/หลักสูตร

-

ร้อยละ 80

คณะ/หลักสูตร

ร้อยละ 17.5

ร้อยละ 20

คณะ/หลักสูตร

ร้อยละ 29.73

ร้อยละ 30

คณะ/หลักสูตร

-

ร้อยละ 10

คณะ/สถำบันภำษำฯ

เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.1.1 พัฒนำองค์ควำมรู้ 1. ร้อยละของงำนวิจัยที่ดำเนินกำรร่วมกับชุมชน
: 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ควำมรู้ ทุกระดับ สู่กำรรับใช้
2. จำนวนโครงกำรที่น้อมนำแนวทำงตำมปรัชญำเศรษฐกิจ
6
จำกงำนวิจัยและงำน
สังคม
พอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
สร้ำงสรรค์ ถ่ำยทอดสู่กำร
3. จำนวนชุมชนที่สำมำรถจัดกำรตนเองได้จำกองค์ควำมรู้ของ
พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
มหำวิทยำลัยตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4. จำนวนวิสำหกิจชุมชนหรือผูป้ ระกอบกำรใหม่ที่เพิ่มขึนท้องถิ่น
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.2.1 พัฒนำงำนวิจัยและ 1. ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ร้อยละ 22.70
:
งำนสร้ำงสรรค์
วำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ
2.2 มีผลงำนวิจยั และงำน
2. จำนวนงำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิด
สร้ำงสรรค์ ที่มีคุณค่ำต่อ
ประโยชน์ต่อสำธำรณะหรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ
สังคมและได้รับกำรยอมรับ
ลิขสิทธิ์
ในระดับสำกล
3. จำนวนงำนวิจัยที่พฒ
ั นำต่อยอดเชิงพำณิชย์และอุตสำหกรรม
4. จำนวนผู้รับบริกำรทำงวิชำชีพ/วิชำกำร
5. จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจำกองค์กรภำคีเครือข่ำย
6. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสันสำหรับบุคลำกรภำยนอก
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.3.1 บูรณำกำรพันธกิจ 1. จำนวนโครงกำรที่บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนำสังคม
2.3 เป็นศูนย์กลำงกำร
สัมพันธ์กับกำรรับใช้สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
เรียนรู้ศำสตร์หลำกหลำย
2. จำนวนผู้ที่ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แขนงทังองค์ควำมรู้ระดับ
ท้องถิ่นและระดับสำกล
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เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 80
7 โครงกำร

คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร

1 ชุมชน

คณะ/หลักสูตร

1 ชุมชน
ร้อยละ 25

คณะ/หลักสูตร
คณะ/สถำบันวิจยั ฯ

1 เรื่อง/ชิน

คณะ/หลักสูตร

1 เรื่อง
150 คน
2 ทุน
1 หลักสูตร
6 โครงกำร

คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร

150 คน

คณะ/หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์/
ผลการ
เป้าประสงค์เชิง
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์
ปี 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิง
3.1.1 ยกระดับกำรบริหำร
1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม
ร้อยละ 99.53
ยุทธศาสตร์ :
จัดกำรให้มีคุณภำพ
2. ผลกำรบริหำรงำนของคณะ/สำนัก/สถำบัน
4.50 คะแนน
3.1 มหำวิทยำลัยมี
3. จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นำมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีมี
กำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพเป็นไปตำม
4. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 82.58
หลักธรรมำภิบำล
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
6. จำนวนฐำนข้อมูล DMC (Data Management
Center)
7. จำนวนระบบกำรบริหำรที่ได้รับกำรพัฒนำ
-

3.2.1 พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน

เป้าหมาย
ปี 2561

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละ 90
4.00 คะแนน
1 ระบบ

คณะ/หลักสูตร
คณะ/หลักสูตร

ร้อยละ 82
ร้อยละ 80
4 ฐำนข้อมูล
4 ระบบ

8. จำนวนระบบบริหำรจัดกำรทีพ่ ัฒนำขึน

-

1 ระบบ

1. ร้อยละของหัวหน้ำงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะทำงกำรบริหำรจัดกำร
2. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับควำมก้ำวหน้ำ
ตำมสำยงำนประเภทผู้บริหำรและประเภทวิชำชีพ
เฉพำะ เชี่ยวชำญเฉพำะ

-

ร้อยละ 10

-

ร้อยละ 10
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มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ
มหำวิทยำลัย/
คณะ

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหาร

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหาร

ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
- 21 - จัดการให้มีประสิทธิภาพ

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และประชาชนให้มี
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน

มิติด้านคุณภาพ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ

มิติการพัฒนาองค์กร

พัฒนาท้องถิ่นจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า
ต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

มีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งทาง
วิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาค

มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
ถ่ายทอดสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
- 22 -

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การวิจัยและการ
เรียนการสอน

ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ

การบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ

สรุปโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูร่ ะดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
1 โครงการครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้างคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
3 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
4 โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์
6 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ.สัตศาสตร์
7 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง
8 โครงการการจัดการการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
10 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
11 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
12 โครงการการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
13 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
15 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง
16 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
17 โครงการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
18 โครงการชุดครุภัณฑ์เตรียมการผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพการผลิตพืชแบบปลอดภัย
19 โครงการชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์
20 โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
20,743,070.00
915,458.00
20,339,070.00
780,458.00
8,355,000.00
24,161.00
151,760.00
23,357.00
188,187.00
171,493.00
101,681.00
197,292.00
244,339.00
59,179.00
83,957.00
65,083.00
115,857.00
102,989.00
63,313.00
107,064.00
183,016.00
2,956,000.00
3,270,000.00
4,655,800.00
12
8
140,000.00
-

135,000.00
70,000.00

เจ้าภาพ
รวม
21,658,528.00
21,119,528.00
8,355,000.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
24,161.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
151,760.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
23,357.00 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
188,187.00 สาขาวิชาพืชศาสตร์
171,493.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
101,681.00 สาขาวิชาการประมง
197,292.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
244,339.00 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
59,179.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
83,957.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
65,083.00 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
115,857.00 สาขาวิชาพืชศาสตร์
102,989.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
63,313.00 สาขาวิชาการประมง
107,064.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
183,016.00 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
2,956,000.00 สาขาวิชาพืชศาสตร์
3,270,000.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4,655,800.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
20
275,000.00
70,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก
2
3
4
5

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการการอบรบศักยภาพนักศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ ารทางาน ในศตวรรษที่ 21
โครงการค่าลงทะเบียนกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์

กลยุทธ์ที่ 1.2.3: การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
รวมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสูก่ ารรับใช้สังคม
1 โครงการค่ายคหกรรมศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้องครัง้ ที่ 5
2 โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรูส้ กู่ ารเกษตรแบบยัง่ ยืนปี 3
3 โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลือ่ นที่
4 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทาง
ปีที่ 2ขภาพสัตว์และการผสมเทียมและการจัดการอาหารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโค
5 เกษตรปลอดภั
โครงการการจัดยการสุ
ต้นน้า ายทอดความรูก้ ารเลีย้ งปลาด้วยระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เพือ่ ความมัน่ คงทาง
6 โครงการถ่
ว
7 อาหารภายในครั
โครงการการฝึกอบรมเพื
อ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านนางอยตาบลเต่างอย อาเภอเต่า
งอย จังหวัดสกลนคร
8 โครงการการแปรรู
ปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
9 โครงการพัฒนาเส้นใยเป้ดและฝ้ายเพือ่ สร้างเส้นใยแปลกใหม่
10 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลิตปลานิลเพือ่ เพิม่ รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ : 2.1.2 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1 การจัดการโซ่อุปทานข้าวฮางในจังหวัดสกลนคร
2 รูปแบบการพัฒนาธุรกิจการเลีย้ งโคขุนโพนยางคาในเขตจังหวัดสกลนคร
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพน้าข้าวฮางงอกผสมผลไม้พนื้ ถิน่ ในเชิงพาณิชย์

ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
65,000.00
90,000.00
30,000.00
20,000.00
3
2
264,000.00
264,000.00
1
16
10
4,244,900
2,618,500
41,000.00
46,000.00
51,500.00
180,000.00
100,000.00
50,000.00
40,000.00
60,000.00
2,000,000.00
50,000.00
10

210,000
-

1,565,400
422,500.00
509,300.00
293,900.00

210,000

-

-

เจ้าภาพ
รวม
65,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
90,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
20,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5
264,000.00
264,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
26
4,454,900.00
2,618,500.00
41,000.00 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ชไมพร
กษาสุตขวแพทย์
46,000.00 หลั
กสูตรเทคนิครัการสั
มณี ชนะบุ
ญตวแพทย์
51,500.00 ดร.รั
หลักตสูตน์รเทคนิ
คการสั
สพ.ญ.กนกวรรณ
180,000.00 หลั
กสูตรพืชศาสตร์บุตรโยธี
า ตทิวศาสตร์
มสุกใส
100,000.00 ดร.พิ
หลักสูจติกรสั
อ.สุกวสูทิ ตย์รการประมง
ทิพอุเทน
50,000.00 หลั
ไชยรา และ
40,000.00 อ.อรอนงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ารอาหาร และ
60,000.00 หลั
กสูตรวิทกยาศาสตร์
2,000,000.00 เทคโนโลยี
หลักสูตรพืกชารอาหาร
ศาสตร์
อ.ครองใจ
50,000.00 หลั
กสูตรบริโสมรั
หารธุกรษ์กิจการเกษตร
10 ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
1,775,400.00
422,500.00 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
อ.ชนกนัชาธุ
นท์รกิศรี
ลาพัฒน์
509,300.00 สาขาวิ
จการเกษตร
ระพันธ์คาการอาหาร
293,900.00 อ.นราวุ
สาขาวิชธาเทคโนโลยี
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

การพัฒนาวัสดุปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์จากวัสดุธรรมชาติ
การพัฒนาทางพันธุกรรมหมากเม่า (Antidesma thwaitesianum Muelt. Agr.) พันธุฟ์ ้าประทาน เพือ่
สนับสนุถ่านนร่
ภูมวิปมกััญบญาของจั
ดสกลนคร
การใช้
ปุย๋ เคมีเงพืหวั
อ่ เพิ
ม่ การเจริญเติบโตของพืชทีป่ ลูกในดินทราบทีเ่ สือ่ มโทรม
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดาวกระจายทีป่ ลูกในกระถาง
การศึกษาวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพริกชีฟ้ ้าในกระถาง
ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของทานตะวันพันธุอ์ ะควาร่า 6 ในกระถาง
การใช้ถ่านแกลบ ปุย๋ คอก และปุย๋ เคมีทมี่ ีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดทีป่ ลูกในดินลูกรัง
การใช้อิฐมอญบดและทรายผสมกับถ่านแกลบในอัตราทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ เป็นวัสดุปลูกผักกาดฮ่องเต้
การใช้ปยุ๋ เคมีและปุย๋ อินทรียร์ ่วมกับถ่านแกลบทีม่ ีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดทีป่ ลูกในดินทราบ
เสื
อ่ มโทรม
การพั
ฒนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเลีย้ งปลาดุกในบ่อดิน กลุม่ สาระการเรียนรู้
การงานอาชี
และเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึ
กษาปี
ผลการจั
ดกิจพกรรมการเรี
ยนการสอน
โดยใช้
ชุดทฝึกี่ 5ทักษะการเลีย้ งปลานิลในบ่อดินเพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี
ยนของกลุ
ยนการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สาหรับดนัินกกลุ
เรียม่ นชั
น้ มัธยมศึยกนรู
ษาปี
ที่ 4
การพัฒนาผลสั
มฤทธิม่ ก์ สาระการเรี
ารเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการเลี
ย้ งปลาหมอในบ่
สาระการเรี
ก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
สาหรั
บนัตกรอาหารกบเพื
เรียนชัน้ มัธยมศึ
กษาปีที่ 5 นต่ออัตราการรอดอัตราการเจริญเติบโตและ
ผลของการใช้
แคบ้านเสริ
มในสู
อ่ ทดแทนปลาป่
ต้ผลของการใช้
นทุนการเลีย้ ถงกบนาที
อซีเมนต์ นในสูตรอาหารต่ออัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของกย
วั่ อาหารสัเ่ ลีตย้ ว์งในบ่
ทดแทนปลาป่
นาทีเ่ ลีย้ งในกระชั
ง นเสริมในสูตรอาหารต่ออัตราการรอดและสมรรถนะการผลิตของกบนาทีเ่ ลีย้ งในบ่อ
ผลของการใช้
ใบกระถิ
พลาสติก

กลยุทธ์ : 2.1.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
1 โครงการทาบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์
2 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร ข้าวคือวัฒนธรรม
3 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพืน้ บ้านอีสาน
4 โครงการส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วยเทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ
5 โครงการการปฏิบัติธรรมเพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิด และจิตสานึกสาธารณะ นักศึกษา
สาขาวิชาธุบรกิสานภู
จการเกษตร
6 โครงการสื
มิปัญญาและทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมการทาเครือ่ งมือประมงพืน้ บ้าน
7 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรพืน้ บ้านในสัตว์
8 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

แผ่นดิน
339,700.00

4
61,000
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
8,500.00
8

ประเภทงบประมาณ
เงินรายได้
100,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
14
-

เจ้าภาพ
รวม
339,700.00 สาขาวิชาพืชศาสตร์
กษ์
100,000.00 อ.ครองใจ
สาขาวิชาพืชโสมรั
ศาสตร์
ผศ.ดร.สุชาพื
นทรี
ย์ สุรศร
50,000.00 สาขาวิ
ชศาสตร์
บุตรนันท์
5,000.00 ดร.สมชาย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ผศ.อังคณา
เทียนกล่า
5,000.00 สาขาวิ
ชาเกษตรศาสตร์
เทียนกล่า
5,000.00 ผศ.อั
สาขาวิงคณา
ชาเกษตรศาสตร์
ผศ.อังคณา
เทียนกล่า
5,000.00 สาขาวิ
ชาพืชศาสตร์
ตรนันท์
5,000.00 ดร.สมชาย
สาขาวิชาพืชบุศาสตร์
ดร.สมชาย
ตรนันท์
5,000.00 สาขาวิ
ชาพืชบุศาสตร์
บุตรนันท์
5,000.00 ดร.สมชาย
สาขาวิชาการประมง
อ.อนาวิชลาการประมง
พรหมเทพ
5,000.00 สาขาวิ
พรหมเทพ
5,000.00 อ.อนาวิ
สาขาวิชลาการประมง
อ.อนาวิชลาการประมง
พรหมเทพ
5,000.00 สาขาวิ
า ทิพอุเทน
5,000.00 ผศ.ทาริ
สาขาวิชกาการประมง
ผศ.ทาริชกาการประมง
า ทิพอุเทน
5,000.00 สาขาวิ
18 ผศ.ทาริกา ทิพอุเทน
61,000.00
7,500.00 หลักสูตรสัตวศาสตร์
อ.ภาคภู
มิ ชซอหนองบั
7,500.00 หลั
กสูตรพื
ศาสตร์ ว
า ททิยาศาสตร์
มสุกใส และ
7,500.00 ดร.พิ
หลักสูจติกรวิ
เทคโนโลยี
การอาหาร
7,500.00 หลั
กสูตรคหกรรมศาสตร์
นลาพล
7,500.00 อ.นะกะวี
หลักสูตรบริด่หาารธุ
รกิจการเกษตร
อ.ภรภั
ร ไชยสมบัติ
7,500.00 หลั
กสูตทรการประมง
ล พรหมเทพ
7,500.00 อ.อนาวิ
หลักสูตรเทคนิ
คการสัตวแพทย์
ดร.รัตจน์การนั
มณี กชนะบุ
8,500.00 งานกิ
ศึกษาญ
8 อ.น.สพ.จักรพรรดิ ประชาชิต

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก
รวมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
1 โครงการงานบริหารทัว่ ไป สานักงานคณบดี
2 โครงการงานบริหารทัว่ ไป สานักงานคณบดี
3 โครงการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 โครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
5 โครงการจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 โครงการพัฒนาห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
รวมโครงการทัง้ สิน้
รวมงบประมาณทัง้ สิน้

ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน
เงินรายได้
22
14
4,640,280.00
4,640,280.00
179,580.00
30,000.00
841,500.00
3,465,000.00
80,000.00
44,200.00
6

928,142.00
792,142.00
792,142.00
-

6
44
29,628,250

136,000
136,000.00
1
2
26
2,053,600

1

เจ้าภาพ

รวม
36

5,568,422.00
5,432,422.00
792,142.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
179,580.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
841,500.00 สาขาวิชาพืชศาสตร์
3,465,000.00 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
44,200.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7
136,000.00
136,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
8
70
31,681,850

ตอนที่ 4
การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะจะดาเนินการ ดังนี้
1. กองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและให้มีการลงนาม
ร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สานัก และอธิการบดี
2. กองนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รับทราบแผนปฏิบัติราชการประจาปี และให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
ของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ
3. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้ วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได้หากหน่วยงานมี
จุดเด่นและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกาหนดไว้
4. คณะจะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/
สถาบัน/สานัก
5. เมื่อหน่วยงานได้ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการ
บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่าน กองนโยบายและแผน จานวน 2 ชุด
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทารายงานประจาปีและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า
คณะสามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให้ทราบถึง
ปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาโดย
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดยกองนโยบายและแผน
2. ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะ
การติดตามประเมิน ผลของคณะกรรมการชุดนี้ เป็นทั้ งการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุป ของโครงการ
(Summative Evaluation)
3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการประจาคณะติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ
4. ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยงานนโยบายและแผน
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่
1. การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
การปรับแผนปฏิบัติราชการ
คณะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กาหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยหน่วยงานต้องเสนอมหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับป รุงโครงการมีผลทาให้
เป้าหมายการดาเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไว้เดิม
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ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสูก่ ารปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงานและและการติดตามประเมินผล
ทบทวน/จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)

จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ

•
•
•
•
•
•

ฝ่ายนโยบายและแผนวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยและพัฒนาขึ้นเอง)

คณะกรรมการประจาคณะอนุมตั ิ
หน่วยงานจัดทาแผนเสนอมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย
จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใน

ประเมินความก้าว
หน้าและผลสรุป
ของโครงการ
(Formative &
Summative
Evaluation)
โดยคณะกรรมการ
ทีค่ ณะแต่งตัง้

หน่วยงานในคณะ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการของตนเอง
หน่วยงานในคณะ
รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน
หน่วยงานในคณะ
รวบรวมผลการดาเนินงาน/จัดทารายงานประจาปีซึ่งผนวกผลการ
ประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน

ประเมินในรอบ 5 ปี

ประเมินทุกปี

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก

โดยที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการติดตามผล
การดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการของ
มหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
- 30- -28 -

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาสั่ง ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ที่ ๖/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำมที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะดำเนิ นกำรจัดทำแผนยุท ธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทำงสำหรับกำรพัฒ นำคณะ
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่พึงปรำรถนำ ต่อไป
เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ สกลนคร ระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพั ฒ นำคณ ะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรฯ มีดังต่อไปนี้
๑. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชุมพล ทรงวิชำ
คณบดี
ประธำนกรรมกำร
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน กรรมกำร
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธรำดล จิตจักร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
กรรมกำร
๔. นำยสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชำชิต
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
กรรมกำร
๕. นำยนพรัตน์ พัชณีย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
กรรมกำร
๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.หำญชัย อัมภำผล ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์
กรรมกำร
๗. ดร.พิจิกำ ทิมสุกใส
ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์
กรรมกำร
๘. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เรืองฤทธิ์ หำญมนตรี ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร กรรมกำร
๙. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนกร รำชพิลำ ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร กรรมกำร
๑๐. นำยทรงทรัพย์ อรุณกมล
ประธำนสำขำวิชำกำรประมง
กรรมกำร
๑๑. นำงศศิธร มีชัยตระกูล
ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
กรรมกำร
๑๒. นำยสุวิทย์ ทิพอุเทน
ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำสัตวศำสตร์ กรรมกำร
๑๓. นำงสุพัตรำ หล้ำชำญ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
กรรมกำร
๑๔. นำงอรอนงค์ ไชยรำ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. นำงกิรอัชฌำ แถมสมดี
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/หน้ำที่…
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ระดม ควำม คิ ด ก ำห น ด น โยบ ำย แล ะทิ ศ ท ำงก ำรจั ด ท ำแผ น ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ค ณ ะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์ของคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
๒. ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมสอดคล้ อ งและควำมเชื่ อ มโยงของแผนยุ ท ธศำสตร์ ค ณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร และแผนงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. พิจำรณำทบทวนนโยบำย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทำง
และทิศทำง กำรพัฒ นำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๔. ดำเนินกำรวิเครำะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกำส (opportunity) และภัย
คุกคำม (threat) ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
๕. จัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) กำหนดแนวทำงและแปลงแผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสกลนคร เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำร
บริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ดำเนินกำรติดตำมและพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของกำรจัดทำแผน
ยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชุมพล ทรงวิชำ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จุดแข็ง (S)/จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

ด้านการผลิตบัณฑิต

ด้านการผลิตบัณฑิต

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ ได้แก่ กำรให้
ทุนทำยำทเกษตร วิธีกำรรับนักศึกษำที่หลำกหลำย

1. หลักสูตรบำงหลักสูตรไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เช่น วท.บ.
เทคโนโลยีกำรเกษตร (แขนงเทคโนโลยีกำรประมง)

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งภำคทฤษฎีและกำรฝึก
ประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพ

2. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ

3. มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น กำรมีสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ สหกิจ
ศึกษำ

4. นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในระดับน้อย

4. มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น กำรมีสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ สหกิจ
ศึกษำ
ด้านการวิจัย
1. มีกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง
ต่อเนื่อง

3. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรที่เหมำะสม ไม่เพียงพอ
5. บำงหลักสูตรมีบุคลำกรสำยวิชำกำรที่มีคุณวุฒิยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของหลักสูตร เช่น วท.บ.เทคโนโลยีกำรเก
6. ขำดบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
ด้านการวิจัย
-

ด้านการบริการวิชาการ

ด้านการบริการวิชาการ

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำร
บริกำรวิชำกำร และสำมำรถถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้

-

ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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จุดแข็ง (S)
1. มีกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม /สืบทอด/ต่อเนื่อง
1. ร่วมกันสืบสำนประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมกำรทำนำ /กำรลงแขกเกี่ยวข้ำว
ดำนำ
ด้านการบริหารจัดการ
1. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรในกำรทำงำนร่วมกัน กำรทำงำนเป็นทีม
2. มีกำรสร้ำงขวัญกำลังใจแก่บุคลำกร
2. อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมีควำมเป็นกัลยำณมิตร ทำให้กำรเรียนกำร
สอนเกิดประสิทธิภำพ
3. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งภำคทฤษฎีและกำรฝึก
ประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพ
4. มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น กำรมีสถำนที่ฝึกประสบกำรณ์ สห
กิจศึกษำ
5. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร และสำมำรถถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้
6. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นคณะแห่งกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ ได้แก่
กำรให้ทุนทำยำทเกษตร วิธีกำรรับนักศึกษำที่หลำกหลำย
7. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรในกำรทำงำนร่วมกัน กำรทำงำนเป็นทีม
8. มีกำรสร้ำงขวัญกำลังใจแก่บุคลำกร

จุดอ่อน (W)
ด้านการบริหารจัดการ
1. ตำแหน่งวิชำกำร/คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
1. ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรไม่ชัดเจน
2. ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบของบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ
3. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ
4. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรที่เหมำะสม ไม่เพียงพอ
5. นักศึกษำส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทำงเศรษฐกิจ ขำดทุนกำรศึกษำ
6. ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรไม่ชัดเจน
7. นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในระดับน้อย
8. ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบของบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ
9. นักเรียนที่รับเข้ำศึกษำ มีพื้นฐำนควำมรู้วิชำวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำ
10. บุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ตรงสำยงำน
11. ขำดกลยุทธ์ในกำรหำแหล่งงบประมำณภำยนอก
12. ขำดคู่มือในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน
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โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T)
โอกาส (O)

ภัยคุกคาม (T)
1. มีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรวิจัยในท้องถิน่ ที่หลำกหลำย
1. ค่ำนิยมทำงสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยมเรียนด้ำนกำรเกษตร
2. นโยบำยของรัฐบำลเอื้อต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร เช่น อำหำร
2. กระแสโลกำภิวัฒน์ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มี
ปลอดภัย เกษตรปลอดสำรพิษ เกษตรอินทรีย์
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของทรัพยำกรมนุษย์
3. บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพได้หลำกหลำย
3. จำนวนสถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่นทำให้เกิดกำรแข่งขันมำกขึ้น
4. ชุมชนในท้องถิน่ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสำมำรถนำควำมรูไ้ ปพัฒนำต่อ 4. ควำมต้องกำรแรงงำนระดับปริญญำตรีลดลงและควำมต้องกำรแรงงำนวิชำชีพ
ยอดอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม
เพิ่มขึ้น
5. พื้นฐำนครอบครัวของผู้เรียนมีอำชีพด้ำนกำรเกษตร
5. นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษไม่ดีเท่ำที่ควร
6. มีแหล่งทุนภำยนอกที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนด้ำนงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร
6. ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม และภำวะโลกร้อน มีผลต่อกำรพัฒนำกำรเกษตร
7. กำรพัฒนำประเทศ (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11) ขับเคลื่อนโดยหลัก
7. กำรขยำยตัวของสิ่งก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัยทำให้พื้นที่ในกำรฝึกปฏิบัติลดลง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8. เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสำรพิษมำก
ขึ้น
9. องค์กรภำคประชำชนมีควำมเข้มเข็ง
10. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและท้องถิ่น และต่ำงประเทศ
เช่น กำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร
11. มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูภูมิปญ
ั ญำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในท้องถิ่น ที่ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
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