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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 –
2564 ได้จั ดทาขึ้น บนพื้น ฐานการวิเคราะห์ ข้อมูลตามภารกิจและผลการดาเนินงานที่ผ่ านมา การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์กรอบ ทิศทางและนโยบายประเทศในด้านต่างๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) Thailand 4.0
ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นโยบายรัฐบาลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกส่วนราชการภายใน
คณะ เพื่อกาหนดแผนและแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ได้กาหนดเป้าหมายเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล” และ
เป็ น คณะที่มีอัตลั กษณ์ “มีทักษะวิชาชี พ มีคุณ ธรรม พร้ อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ ยนแปลง” ซึ่งได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ และ 8 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับ
สากล

2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน
1.2 บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 อาจารย์ และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน
คุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ
2.1 ท้องถิน่ มีความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและดาเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค
3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น
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คานา
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 –
2564 จัดทาขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยกาหนดจุดมุ่งหมายใน
อีก 20 ปีข้างหน้าในการเป็นครูของแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลโดยการวางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ระยะที่เริ่มต้น ระหว่างปีที่ 1 - 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ระยะที่ 2 ระหว่างปี ที่ 6 - 10 (พ.ศ. 2565 - 2569) ระยะที่ 3 ระหว่างปีที่ 11 - 15 (พ.ศ. 2570 - 2574)
และระยะที่ 4 ระหว่างปีที่ 16 - 20 (พ.ศ. 2575 - 2579) เพื่อให้การบริหารงานมีค วามสอดคล้องและต่อเนื่อง
จึงมีการจัดทาแผนฯ ในระยะต่างๆ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นเช่ น เดิ ม เพื่ อ เป็ น กรอบในการด าเนิ น งานของ คณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่ ง คณะได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกคณะในการกาหนด
ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายการด าเนิ น งานของคณะ อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 จะสาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
นั้นเกิดจากการทางานร่วมกันของประชาคมคณะทุกภาคส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลา
ให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้และหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
พฤษภาคม 2561
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ตอนที่ 1
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ
ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยี การเกษตร จั ดตั้งขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้ว ยโปรแกรมวิช าหลั ก 2
โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งสองโปรแกรมวิชา มีหลัก
วิชาที่ให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง จึงได้จัดรวมทั้ง 2 โปรแกรม
วิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนที่ทั้งสองโปรแกรมวิชาจะมา
รวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลา
ยาวนานและเป็นที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งใน
หมวดวิชานัน้ คือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครู อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึง่ เดิมวิชาในหมวดคหกรรม
ศาสตร์ 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 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูสกลนคร
ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทาการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง ที่เรียกว่า
ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศ มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยครู
สกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครูที่มีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทุก
หมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งดาเนินการสอนในระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน
ปี พ.ศ. 2542 สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กาหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนา
สถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร การก่อตั้งขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันที่ 27 กันยายน
2542 ทาหน้าที่งานด้านการจัดการศึกษาทาการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ทั้งในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจานวน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทาโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
และมีหลักสูตรที่เปิดทาการเรียนการสอนจานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบ
ไปด้วย 3 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง และแขนงวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
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ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายที่ทาการไปอาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องผู้บริหาร ห้องสานักงานคณบดี
ห้องประชุม ชั้นที่ 2-4 เป็นห้องสานักงานสาขาวิชา ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อให้ได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 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. สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559 – ปีปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
เพื่อให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 6 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 2) หลักสูตร วท.บ.
เทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) หลักสูตร วท.บ. สาขาพืช
ศาสตร์ 5) หลักสูตร วท.บ. สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) หลักสูตร วท.บ. สาขาการประมง และ 2 หลักสูตร
ร่วม 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

7

8

ตอนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
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ตอนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก(SWOT)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT) เพือ่ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ตามหนังสือเวียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ ศธ 0542.03/ว 398 ลง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (S)/จุดอ่อน (W)
จุดแข็ง (S)
ด้านการผลิตบัณฑิต

จุดอ่อน (W)
ด้านการผลิตบัณฑิต

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการให้โอกาส 1. หลักสูตรบางหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของ
ทางการศึกษา ได้แก่ การให้ทุนทายาทเกษตร วิธีการรับ ตลาดแรงงาน เช่น วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (แขนง
นักศึกษาที่หลากหลาย
เทคโนโลยีการประมง)
2. การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
2. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับจัดการเรียนการสอนไม่
ภาคทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพ เพียงพอ
3. มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การมีสถานที่ 3. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ไม่
ฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา
เพียงพอ
4. มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การมีสถานที่ 4. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มีทักษะด้าน
ฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษในระดับน้อย
ด้านการวิจัย
1. มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

5. บางหลักสูตรมีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิยัง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร เช่น
วท.บ.เทคโนโลยีการเก

ด้านการบริการวิชาการ

6. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และสามารถ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้

ด้านการวิจัย

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

1. มีการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม /สืบทอด/
ต่อเนื่อง

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการบริการวิชาการ

-
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จุดแข็ง (S)
1. ร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมการ
ทานา /การลงแขกเกี่ยวข้าว ดานา
ด้านการบริหารจัดการ
1. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรในการทางานร่วมกัน การทางาน
เป็นทีม
2. มีการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร
2. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความเป็น
กัลยาณมิตร ทาให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
3. การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ภาคทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์ตรงตามสาขา
วิชาชีพ
4. มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การมี
สถานที่ฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และ
สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะแห่งการให้
โอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การให้ทุนทายาทเกษตร
วิธีการรับนักศึกษาที่หลากหลาย
7. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรในการทางานร่วมกัน การทางาน
เป็นทีม
8. มีการสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร

โอกาส (O)/ภัยคุกคาม (T)
โอกาส (O)

จุดอ่อน (W)
ด้านการบริหารจัดการ
1. ตาแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษาของ
บุคลากรสายวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน
2. ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบของบุคลากร
สายสนับสนุนไม่เพียงพอ
3. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับจัดการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ
4. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ไม่
เพียงพอ
5. นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจากัดทางเศรษฐกิจ ขาด
ทุนการศึกษา
6. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน
7. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับน้อย
8. ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบของบุคลากร
สายสนับสนุนไม่เพียงพอ
9. นักเรียนที่รับเข้าศึกษา มีพื้นฐานความรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับต่า
10. บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ตรง
สายงาน
11. ขาดกลยุทธ์ในการหาแหล่งงบประมาณภายนอก
12. ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

ภัยคุกคาม (T)
1. มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการวิจัยในท้องถิน่ ที่
1. ค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยม
หลากหลาย
เรียนด้านการเกษตร
2. นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาด้าน
2. กระแสโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น อาหารปลอดภัย เกษตรปลอด วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีผลกระทบต่อ
สารพิษ เกษตรอินทรีย์
พฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์
3. บัณฑิตสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 3. จานวนสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นทาให้เกิดการ
หลากหลาย
แข่งขันมากขึ้น
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โอกาส (O)
4. ชุมชนในท้องถิน่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บัณฑิต
สามารถนาความรูไ้ ปพัฒนาต่อยอดอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
5. พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนมีอาชีพด้านการเกษตร
6. มีแหล่งทุนภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้าน
งานวิจยั และบริการวิชาการ
7. การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 11) ขับเคลื่อนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจทาเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น
9. องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มเข็ง
10. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และท้องถิ่น และต่างประเทศ เช่น การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ
11. มีปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปญ
ั ญาที่มีความรู้
ความสามารถในท้องถิ่น ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภัยคุกคาม (T)
4. ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลงและ
ความต้องการแรงงานวิชาชีพ เพิ่มขึ้น
5. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร
6. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน มีผล
ต่อการพัฒนาการเกษตร
7. การขยายตัวของสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยทา
ให้พื้นที่ในการฝึกปฏิบัติลดลง
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ตอนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
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ตอนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นาความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
บัณฑิตและชุมชนสามารถจัดการตนเองได้จากองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ค่านิยมหลักองค์กร
"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทาหน้าที่ อย่างมีความสุข"
(4 H's, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางเดียวกัน
Heart หมายถึง ร่วมใจ เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมทา ร่วมทาหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุขอย่างมีความสุข
ค่านิยมหลักองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทาหน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand
for Healthy Organization)
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมทา ร่วมทาหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข
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เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร”
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงานทาและสามารถทางานได้หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน
1.2 บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 อาจารย์ และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน
คุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เศรษฐกิจพอเพียง
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและดาเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
และได้รับการยอมรับในระดับสากล
2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้ง
องค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 3.1 คณะมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.2 บุคลากรของคณะมีศักยภาพสูงขึ้น

15

ภาพที่ 1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

1.1 นักศึกษา บัณฑิต และ
ประชาชน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐาน
1.2 บัณฑิตมีคุณธรรม
และคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
1.3 อาจารย์ และนักวิจยั
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้าน
คุณวุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
และสมรรถนะวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้
จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่
การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนและดาเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า
ต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล
2.3 เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ศาสตร์
หลากหลายแขนงทั้ง
องค์ความรู้ระดับ
ท้องถิ่นและระดับ
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.1 มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการที่ดีมี
คุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
3.2 บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพสูงขึ้น

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

พัฒนานักศึกษา บัณฑิตและ
ประชาชนให้มีศักยภาพและ
ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

มิติด้านคุณภาพ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

พัฒนาท้องถิ่นจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อ
สังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ

มีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติการพัฒนาองค์กร

อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งทาง
วิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพ

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดมี ีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
ถ่ายทอดสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การวิจัยและการ
เรียนการสอน

การบริหารจัดการที่
ดีมีคุณภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ

ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ

ตอนที่ 4
รายละเอียดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

รายงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษา บัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 โครงการการอบรบศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทางาน ในศตวรรษที่ 21
4 โครงการชุดครุภณั ฑ์สารวจทรัพยากรสัตว์น้า
5 โครงการจัดสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
6 โครงการชุดครุภณั ฑ์การแปรรูปสัตว์น้า
7 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาการประมง
8 โครงการชุดครุภณั ฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นบ้าน
9 โครงการชุดครุภณั ฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์
10 โครงการครุภณั ฑ์ชุดครุภณั ฑ์ปฏิบตั ิการทางปฐพีวิทยา
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราวและโรงเรือนจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
12 โครงการจัดหาครุภณั ฑ์วิเคราะห์คณุ ภาพทางด้านพืชศาสตร์
13 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
14 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาพืชศาสตร์ในฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างและสถานประกอบการทางด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร
15 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 4.0
16 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
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กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
17 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาพืชศาสตร์
18 โครงการข้าวคือวัฒนธรรม
19 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
20 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวศาสตร์
21 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวศาสตร์
22 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรับการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
23 โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และหลักสัตวศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
24 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสัตวศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
25 โครงการเพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตสัตวศาสตร์สู่การทางานอย่างมืออาชีพ
26 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ท้องถิ่น
27 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรสัตวศาสตร์
28 โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรสัตวศาสตร์
29 โครงการจัดหาวัสดุฝึก สารเคมี เครื่องแก้ว ชุดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการเรียนการ

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์

30

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

31
32
33
34
35
36

สอน วิจัย และบริการทางสัตวศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสูต่ ลาดแรงงานสาหรับผู้มี
ศักยภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของสัตว์และพยาธิวิทยา
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคนิคการสัตวแพทย์ 6 สถาบัน (กล้องเกมส์)
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของสัตว์และพยาธิวิทยา
โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์เกษตรรุ่นใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
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กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 : พัฒนาหลักสูตร
2. โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการประมง
โครงการปรับปรุงหลักสูตรพืชศาสตร์ตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่
โครงการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นทางด้านพืชศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาชาวิชาคหกรรมศาสตร์
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาชาวิชาคหกรรมศาสตร์
โครงการหลักสูตรสัตวศาสตร์ระยะสั้นสาหรับประชาชนทั่วไป (animal science non degree program)
โครงการแลกเปลี่ยนฝึกประการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์และสหกิจศึกษาภายประเทศและต่างประเทศ
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์และสหกิจศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ตามวงรอบ สกอ. ระยะ 5 ปี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาบน้าตัดขนสุนัขเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความคิดและมีสานึกสาธารณะให้แก่นักศึกษา
1
2
3

โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นสาขาวิชาการประมง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการประมง

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564












































ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
















23

กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความคิดและมีสานึกสาธารณะให้แก่นักศึกษา
4 โครงการสืบสานภูมิปญ
ั ญาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการทาเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
5 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการประมง
6 โครงการพืชศาสตร์บาเพ็ญประโยชน์
7 โครงการทาบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์
8 โครงการฝึกอบรมสมาธิปลูกปัญญาพัฒนาคุณธรรมนาสู่สานึกดีมีจติ สาธารณะ
9 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นา เสริมสร้างคุณธรรม และมีจติ สาธารณะ
10 โครงการFood Science Volunteers
11 โครงการฟู้ดไซน์สัมพันธ์ ครั้งที่ 6
12 โครงการค่ายคหกรรมศาสตร์แต่งแต้มฝันแบ่งปันน้อง
13 โครงการแบ่งปันน้าใจเพื่อสัตว์ผยู้ ากไร้
2. โครงการการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
1 โครงการศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวเกษตร
2 โครงการศิษย์เก่าพืชศาสตร์พบน้อง
3 โครงการคืนสู่เหย้าสัตวศาสตร์
4 โครงการค่ายสัตวศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น
5 โครงการจัดตั้งศูนย์ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์สัมพันธ์
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาบน้า-ตัดขนสุนัขเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
7 โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า Vet Tech

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564





























































เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ที่ 1.3.1: การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย



1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 1.3.1: การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย
2 โครงการฝึกอบรมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
3 โครงการฝึกอบรมการเขียนขอทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
โครงการส่งเสริมอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเขียนบทความวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สัตวศาสตร์เพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
โครงการส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรสัตวศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ของอาจารย์
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย
โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมและแลกเปลีย่ นเรียนรู้การทาวิจัยในต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เกิดความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น
โครงการส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักเทคนิคการสัตวแพทย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564







หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์






















หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์









สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ในท้องถิ่น
1
2
3
4

โครงการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาด้วยระบบอะควาโปนิกส์ (Aquaponic System) เพื่อความมั่งคงทางอาหาร
ภายในครัวเรือน
โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทางเลือกที่เหมาะสมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปี1
โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทางเลือกที่เหมาะสมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปี2
โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทางเลือกที่เหมาะสมสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปี3

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
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กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ในท้องถิ่น
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

หน่วยงานที่รับผิดชอบ



โครงการหน่วยสาธิตการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยังยืน
โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่าสู่การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน
โครงการวิจัยการผลิตสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืนปี 3
โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์




โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์และการผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนต้นน้า
โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านนางอยตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
โครงการพัฒนาเส้นใยเป้ดและฝ้ายเพื่อสร้างเส้นใยแปลกใหม่
โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเศรษฐกิจปลอดภัย ปี3
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลิตปลานิลเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการแปรรูปผ้าคราม

หลักสูตรสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร




สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์




เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 2.2.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
1
2

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการเพาะเลีย้ งสัตว์น้าสวยงามเชิงพาณิชย์
โครงการฝึกอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติ

สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์









































ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
-
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กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ : 2.2.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
3
4

5
6
7

โครงการฝึกอบรมแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการวิจยั และพัฒนาต่อยอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการเลีย้ งสัตว์สู่นวัตกรรมระดับสากล
โครงการบริการวิชาการด้านการผลิตสัตว์
หลักสูตรที่ 1: การจัดการสุขภาพสัตว์และผสมเทียม
หลักสูตรที่ 2: การผลิตอาหารสัตว์เคีย้ วเอื้อง
หลักสูตรที่ 3: การผลิตอาหารสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง
หลักสูตรที่ 4: การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก
หลักสูตรที่ 5: การจัดการพืชอาหารสัตว์
หลักสูตรที่ 6: การจัดการโคเนื้อ
หลักสูตรที่ 7: การผลิตปศุสตั ว์อารมณ์ดี
หลักสูตรที่ 8: การผลิตสัตว์แบบผสมผสาน
อนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตมะเขือเทศผง
โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุนัข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564




สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ : 2.3.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการพัฒนา
ท้องถิ่น
1 โครงการบริการวิชาการต่อชุมชนในจังหวัดสกลนครและจังหวัดข้างเคียง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
2 โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ (biogas)
หลักสูตรสัตวศาสตร์


















ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
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กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ : 2.3.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการพัฒนา
ท้องถิ่น
3 โครงการผลิตอาหารจากเศษเหลืออุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์
4 โครงการไส้เดือนดินจากฐานความรู้สู่การเกษตรแบบยั่งยืน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564


หลักสูตรสัตวศาสตร์



หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารให้มีคุณภาพ







ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564

1

โครงการงานบริหารทั่วไป สานักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร









2

โครงการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร









3

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร









4

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการประมง
โครงการจัดระบบการบริหารงานหลักสูตรสัตวศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการดาเนินงานอย่างมีธรร
มาภิบาลและโปร่งใส่ตรวจสอบได้
โครงการจัดหานักวิชาการสัตวบาลประจาฟาร์ม ประจาห้องปฏิบัตกิ ารสัตวศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการประจา
หลักสูตรสัตวศาสตร์จานวน 3 อัตรา เพื่อเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของหลักสูตร
โครงการจัดหาอาจารย์คณ
ุ วุฒิปริญญาโท/เอกทางสัตวศาสตร์ จานวน 2 อัตรา เพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 - 2565

สาขาวิชาการประมง

-






















หลักสูตรสัตวศาสตร์







หลักสูตรสัตวศาสตร์







5
6
7
8
9

สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาการประมง
หลักสูตรสัตวศาสตร์

28

กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารให้มีคุณภาพ
10 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
11 โครงการจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการความเสีย่ งด้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ประจาปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564

หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์
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บุคลากร

2. โครงการยกระดับโครงสร้าง ICT
1 โครงการพัฒนาห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการจัดทาชุดความรู้ด้านการผลิตสัตว์เพื่อการเรียนรู้ในระบบ e-book
3 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนด้านการผลิตสัตว์เพื่อการเรียนการสอนในระบบ e - learning
4 โครงการจัดทาเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของหลักสูตรสัตวศาสตร์
5 โครงการเพิ่มจุดขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอาคารแสงจันทร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ
กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงการระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานหลักสูตรสัตวศาสตร์สู่กา้ วหน้าและความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดาเนินงานสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพ
4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนงานหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์สู่ก้าวหน้าและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรสัตวศาสตร์
หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

ปีงบประมาณ
2561 2562 2563 2564


















ตอนที่ 5
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

30

ตอนที่ 5
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้บรรลุ
วิ สั ย ทั ศ น์ ต้ อ งการอาศั ย กระบวนการถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ และมี ร ะบบการก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีแนวทางใน
การดาเนินงานที่ชัดเจน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กาหนดแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
1. การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะสู่หลักสูตร
1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน ให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้ บรรลุ
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรการเงิน การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
และการตรวจสอบสถานะทางการเงินของคณะ
1.2 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะสู่ระดับหลักสูตร โดยดาเนินการดังนี้
1) จัดประชุมชี้แจง และสื่อสารผ่านเว็บไซต์ คณะ และให้หน่วยงานระดับหลักสูตรจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่สอคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
2) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่แสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณดาเนิน งาน
ระยะเวลาดาเนินงาน หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3) จัดให้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะกับหลั กสูตร และจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายโครงการ ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับหัวหน้าหน่วยงาน
4) การปฏิบัติตามแผนโดยหน่วยงานดาเนินการตามโครงการและนาโครงการเข้าสู่ระบบบริหารโครงการ
ของ เพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบและติ ด ตามการด าเนิ น งานของโครงการต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น งบประมาณในการดาเนินงานโครงการต่างๆ อาจมาจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้
2. การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
การติ ด ตามเพื่ อ ให้ เ กิ ด การประเมิ น ผล การเรี ย นรู้ และการปรั บ เปลี่ ยนยุท ธศาสตร์ จะมี ก ารน าข้อมูล
สารสนเทศ เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
ของคณะ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๖/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามที่คณะเทคโนโลยี การเกษตร จะดาเนินการจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาคณะในช่วง
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนา ต่อไป
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา
คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล จิตจักร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
๔. นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๕. นายนพรัตน์ พัชณีย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์
กรรมการ
๗. ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์
กรรมการ
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร กรรมการ
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ
๑๐. นายทรงทรัพย์ อรุณกมล
ประธานสาขาวิชาการประมง
กรรมการ
๑๑. นางศศิธร มีชัยตระกูล
ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑๒. นายสุวิทย์ ทิพอุเทน
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ
๑๓. นางสุพัตรา หล้าชาญ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการ
๑๔. นางอรอนงค์ ไชยรา
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางกิรอัชฌา แถมสมดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/หน้าที่…
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หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ระดมความคิด กาหนดนโยบาย และทิศทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๒. ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งและความเชื่ อ มโยงของแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. พิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทาง
และทิศทาง การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ
๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๔. ดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย
คุกคาม (threat) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๕. จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) กาหนดแนวทางและแปลงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ดาเนินการติดตามและพิจารณาผลการดาเนินงานค่าเป้าหมายตามตัวชี้วั ดของการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

