แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ก


บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนปฏิ บั ติ ร าชการของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้น ตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” โดย
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้จัดทาขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ที่มี
ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (TQF) โดยคณะได้ น าตั ว ชี้ วั ด จากตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ตั ว ชี้ วั ด จากยุท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ คณะ
กาหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของคณะ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติ ร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล
ค่ำนิยมหลักองค์กร
“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
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
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4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
อัตลักษณ์
“มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงานทาและสามารถทางานได้หลากหลาย
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร”
ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และโครงการจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
11 ตัวชี้วัด จานวน 17 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,264,480 บาท
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด จานวน 24 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,260,960 บาท
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
9 ตัวชี้วัด จานวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,436,770 บาท
กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาโดย
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการ
โดยหน่วยนโยบายและแผน
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดย
หน่วยนโยบายและแผน
3. ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน
4. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึง่ แต่งตัง้ โดย
คณบดี

คำนำ
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กาหนดอานาจและ
หน้าที่ของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย”
ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดทาขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2)
(2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ
มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้นาตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และ
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือและกลไกสาคัญ ในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะ การบรูณาการและแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ
ของทุกภาคส่วนในคณะเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะที่นาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
การได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สิงหาคม 2561
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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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. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4)
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 5) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการประมง และ 2 หลักสูตรร่วม คือ 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
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสั มฤทธิ์ ต่อ
ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ของ
อธิการบดี ไว้ว่า “จัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผล การดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ” ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้นาตั วชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น เพื่อประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้านการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการได้ทาการจัดการศึกษา จานวน 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.เทคนิค
การสัตวแพทย์ 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 2558 - 2561 ทั้ง 4 ชั้นปี ดังแสดงในตาราง
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หลักสูตร

2561

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

9
21
21
27
10
88

2560

2559

14
31
10
31
50
15
151

18
20
29
78
38
32
215

ปีการศึกษา (คน)
2558
รวม (คน)
29
29
18
76

70
101
57
130
115
57
530

บุคลากร
ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรทั้งสิ้น 57 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จานวน 40 คน (ลาศึกษาต่อ 1
คน) สายสนับสนุนวิชาการจานวน 17 คน
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งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้น 31,645,850 บาท
ประเภทงบ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบวิจัย

รวม

แผ่นดิน
รายได้
รวม

678,060
678,060

1,284,650
608,540
1,893,190

11,613,500
35,000
11,648,500

340,000
340,000

980,150
265,000
1,245,150

14,218,300
1,586,600
15,804,900

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 13,238,150 บาท และเงินรายได้ จานวน 1,321,600 บาท โดยได้นาเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสาหรับ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การทบทวนและน าผลการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 31,645,850 บาท
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
โดยได้นาเงิน งบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ผลการเบิก -จ่าย
โครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 93.56
กระบวนจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาคณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้
1) มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสารวจความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการ บริหารคณะ
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการนาแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะ

-8-

เทคโนโลยีการเกษตร (AG 106) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน
ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ
3) การทบทวนและกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาแนวทางการนายุทธศาสตร์ ฯสู่การปฏิบัติ จากการที่ผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันกาหนดแนว
ทางการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแล้วนั้น ยังพบว่าการที่จะนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องตระหนักถึงสถานการณ์การบริหารในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา ทั้งในด้านผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจัดประชุมเปิดภาคเรียน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผู้บริหารประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบ
ความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงร่า งยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการประจาคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 24
กันยายน 2561 ได้นาเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งยืนยันแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการจัดทาแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมวันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2561 และที่ประชุมมีมติให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป
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ตอนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ปี 2562
ปี 2561
1.1 พัฒนำกำรจัดกำร 1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำ
85.6
ร้อยละ 86 1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนใน
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
เรียนกำรสอน
ศตวรรษที่ 21
(สกอ.หลักสูตร 2.2)
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
N/A
ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำลำว
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนทักษะ
ร้อยละ 20
เวียดนำม และภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษตำมข้อสอบมำตรฐำนของ
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
มหำวิทยำลัยได้ตำมเกณฑ์ระดับกลำงขึนไป
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของนักศึกษำชันปีที่ 1 ที่สอบผ่ำน
กำรวัดควำมรู้พืนฐำนภำษำอังกฤษ
4. ร้อยละบัณฑิตมีทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่

1.2 พัฒนำหลักสูตร

1. ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
2. จำนวนหลักสูตรระยะสัน แบบไม่ได้รับ
ปริญญำ (Non degree Program)
3. จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรกับกำรทำงำน (Work Integrated
Learning (WIL)

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2561

เป้าหมาย
ปี 2562

N/A

ร้อยละ 20

8.62

ร้อยละ 40

2.76

3.01คะแนน

1

1 หลักสูตร

ตัวชีวัดใหม่

1 หลักสูตร
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โครงการหลัก/โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21
4. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำ
อังกฤษเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
5. โครงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
1. กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมทังภำยใน
และต่ำงประเทศ (หลักสูตร
แซนด์วิชโปรแกรม,สหกิจศึกษำ
2. โครงกำรหลักสูตรระยะสัน
สำหรับประชำชนทั่วไปและ
ผู้สูงอำยุ
3. โครงกำร กำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำร
ทำงำน (Work Integrated
Learning (WIL))

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2562
ปี 2561
84.8
1.3 สนับสนุนและ
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
ร้อยละ 90 1. โครงกำรจิตอำสำทำควำม ดีด้วย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
บัณฑิต (สกอ.หลักสูตร 2.1)
หัวใจเพื่อสร้ำงบัณฑิตให้เป็นคนดี นักศึกษำ
กำรพัฒนำนักศึกษำและ
มีจติ สำธำรณะ
ศิษย์เก่ำ
2. โครงกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณธรรม
นำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้
3. โครงกำรกำรบริกำรนักศึกษำและ
ศิษย์เก่ำ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.4 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2562
ปี 2561
81
1.4 กำรส่งเสริมให้
1. ร้ อ ยละควำมพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษำต่ อ
ร้อยละ 82 1. โครงกำรสำรวจควำมคิดเห็นของ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
อำจำรย์และนักวิจัยมี
คุ ณ ภำพกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนของ
นักศึกษำต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
ควำมเป็นมืออำชีพ
อำจำรย์ (สกอ.)
สอนของอำจำรย์
2. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒิ 17.95
ร้อยละ 24 2. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ปริญญำเอก (สกอ. 1.2)
3. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรง
35.90
ร้อยละ 48 3. โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
รองคณบดีฝำ่ ยวิชำกำรฯ
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กลยุทธ์

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 2561

ตัวชี้วัด
ตำแหน่งทำงวิชำกำร (สกอ. 1.3)
4. ร้อยละอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่
สูงขึน

เป้าหมาย
ปี 2562

โครงการหลัก/โครงการย่อย

ผู้รับผิดชอบ

อำจำรย์มืออำชีพ
10

ร้อยละ 15

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2562
ปี 2561
90
2.1 พัฒนำองค์ควำมรู้
1. ร้อยละของงำนวิจัยที่ดำเนินกำร
ร้อยละ 90 1. โครงกำรกำรวิจัยและบริกำร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร
ทุกระดับสู่กำรรับใช้
ร่วมกับชุมชน
วิชำกำรเชิงพืนที่ในท้องถิ่น
พิเศษ
สังคม
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรแก้ไขควำม
ระดับ 5 2. โครงกำรแก้ไขควำมยำกจนของ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร
ประชำชนในเขตชนบท
ยำกจนของประชำชนในเขตชนบท
พิเศษ
3. ระดับควำมสำเร็จของกำรยกระดับสินค้ำ
ระดับ 5 3. โครงกำรยกระดับสินค้ำชุมชน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร
OTOP
ชุมชน OTOP
พิเศษ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ผลการ
เป้าหมาย
โครงการหลัก/
ดาเนินงาน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ปี 2562
โครงการย่อย
ปี 2561
36.92 ร้อยละ 90 1. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
2.2 พัฒนำงำนวิจัยและ 1. ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติ
แก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และนำนำชำติ
ด้ำน สังคม ชุมชน ควำมมั่นคง
และคุณภำพชีวิตประชำชนตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ
1
2. จำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรมที่
5 โครงกำร 2. โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พืนฐำน และปัจจัยที่สนับสนุนกำร
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์/
วิจัยและนวัตกรรม
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน(สงป.)
150
2.3 บูรณำกำรพันธกิจ
1. จำนวนผู้ที่ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภูมิ
200 คน 1. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภูมิ
สัมพันธ์กับกำรรับใช้สังคม
ปัญญำท้องถิ่น
ปัญญำท้องถิ่น
ตัวชีวัดใหม่ ระดับ 1 2. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรอนุรักษ์
เนื่องมำจำกพระรำชดำริโครงกำร
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
พระรำชดำริ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำร ตัวชีวัดใหม่ ร้อยละ 80
3. โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจ
พันธกิจสัมพันธ์กับกำรรับใช้สังคม
มหำวิทยำลัยเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิต
ตัวชีวัดใหม่ ระดับ 5 4. โครงกำรทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม
4. ระดับควำมสำเร็จของกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
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ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร
พิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร
พิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำร
พิเศษ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ปี 2562
ปี 2561
3.1 ยกระดับกำรบริหำร
1. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
93.62
ร้อยละ 88 ครงกำรบริหำรหน่วยงำน
4.31
จัดกำรให้มีคุณภำพ
2. ผลกำรบริหำรงำนของคณะ/สำนัก/
4.32 คะแนน 2. โครงกำรบริหำรจัดกำรพืนที่
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
สถำบัน
1
3. จำนวนนวัตกรรมและระบบ
5 คะแนน บุคลำกรทุกสำยงำน ระบบ
สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
เทคโนโลยีที่นำมำใช้ในกำรบริหำร
4. โครงกำรบริหำรจัดกำร
จัดกำร
N/A
4. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
ร้อยละ 84 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. โครงกำรบริหำรงบประมำณ
กำรดำเนินงำน
73.20
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ร้อยละ 80 6. โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
เครือข่ำยพืนฐำนอินเตอร์เน็ต
ส่วนเสียที่มีต่อกำรบริหำรงำนของ
7. โครงส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม
มหำวิทยำลัย
6. จำนวนฐำนข้อมูล DMC (Data
4 ฐำนข้อมูล 5 ฐำนข้อมูล และนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร
Management Center)
8. โครงกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมจุดเน้นสภำ
ตัวชีวัดใหม่
7. ระดับควำมสำเร็จของจุดเน้นสภำ
ระดับ 5 มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัย
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ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน
คณบดี
คณบดี
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน
คณบดี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2562
ปี 2561
100
3.2 พัฒนำบุคลำกรสำย
1. ร้อยละของหัวหน้ำงำนสำยสนับสนุน
ร้อยละ 100 1. โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนและ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
สนับสนุน
วิชำกำรที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
พัฒนำบุคลำกรมืออำชีพ
ทำงกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำร
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
0
2. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับ
ร้อยละ 100 สมรรถนะบุคลำกรสำยสนับสนุน หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนประเภท
ผู้บริหำรและประเภทวิชำชีพเฉพำะ
เชี่ยวชำญเฉพำะ
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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
- 19 - 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
- 20 -

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การวิจัยและการ
เรียนการสอน

ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ

การบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ

รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัคณะเทคโนโลยี
ก/โครงกิจกรรม การเกษตร มหาวิ
หน่ทวยาลั
ยงานยราชภัฏสกลนครแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศาสตร์
2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง สาขาวิชาการประมง

9,020,740
8,782,120
31,720

226,960
106,960
-

9,247,700
8,889,080
31,720

97,144

-

97,144

3 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

150,883
161,218

-

150,883
161,218

5 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
6 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
8 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

183,954
23,720

-

183,954
23,720

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

142,616

-

142,616

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

126,265

-

126,265

9 โครงการกิจกรรมบ่มเพาะทายาทเกษตรกรผู้ที่ได้รับทุนราชภัฎ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อทายาทเกษตรกร
10 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

-

10,000

10,000

-

69,405

69,405

27,555

27,555

11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

-

12 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 โครงการปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราวและโรงเรือนจัดการผลผลิต
หลังเก็บเกี่ยว
14 โครงการชุดครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์
15 โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์
16 โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางปฏพีวิทยา
17 โครงการชุดครุภัณฑ์กล้องสาหรับปฏิบัติการทางเทคนิคการ
สัตวแพทย์
18 โครงการตู้อบลมร้อนไฟฟ้า
19 โครงการหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
20 โครงการตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่า
21 โครงการเครือ่ งปั่นเหวีย่ งหนีศูนย์
22 โครงการตู้ควบคุมความชื้นไฟฟ้า
23 โครงการเครือ่ งคั่วธัญพืช
24 โครงการชุดครุภัณฑ์เครือ่ งคั้นน้าผลไม้แบบบีบ
25 โครงการชุดครุภัณฑ์ประจาอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจการเกษตร
26 โครงการชุดครภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจ
การเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์

80,000
955,600

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

382,100
437,300
337,000
844,000

382,100
437,300
337,000
844,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

500,000
150,000
150,000
130,000
120,000
150,000
150,000
397,900

500,000
150,000
150,000
130,000
120,000
150,000
150,000
397,900

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

573,000

573,000

-

80,000
955,600

รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัคณะเทคโนโลยี
ก/โครงกิจกรรม การเกษตร มหาวิ
หน่ทวยาลั
ยงานยราชภัฏสกลนครแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
27 โครงการชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ด
สาขาวิชาพืชศาสตร์
พื้นบ้าน
28 โครงการชุดครุภัณฑ์เครือ่ งตรวจวิเคราะห์คุณภาพเยื่อใย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อาหารสัตว์
29 โครงกาชุดครุภัณฑ์เครือ่ งผสมอาหารสัตว์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
30 โครงการชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตร
1 โครงการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะและผลิตปุ๋ยมูล สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไส้เดือน
2 โครงการอบรมผสมเทียมโคกระบือ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 โครงการการทาเบเกอรีเ่ พื่อการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 โครงการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทางานในศตวรรษที่ 21
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม
1 โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์ผสมเทียมและการจัดการอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 โครงการการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวเม่าบ้านหนองผัก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ตบ ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการทาน้าข้าวฮางงอก สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผสมน้าผลไม้พื้นถิ่น
5 โครงการธนาคารปลาบ่อสาธารณะและบ่อครัวเรือนของบ้าน สาขาวิชาการประมง
ม่วงลาย
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ในท้องถิ่น (ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม)
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากปลาแปรรูป สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ในท้องถิ่น (บ.ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร)
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1 การประเมินระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจของแมงศัตรูข้าว สาขาวิชาพืชศาสตร์
ในพื้นที่นาหลังน้าท่วม

172,500

172,500

813,200

813,200

682,000
840,000
27

682,000
840,000
30

3

75,000
50,000
25,000
2
163,620
163,620
1
29
260,000 2,153,050
755,600

- ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
25,000 สานักส่งเสริมฯ
120,000
195,000
60,000
60,000
50,000
60,000
60,000
25,000
2
5

4
163,620
163,620
1
34
260,000
2,153,050
755,600

210,700
708,900

210,700
708,900

123,100

123,100

135,150

135,150

99,800

99,800

119,800

119,800

7
980,150

265,000
60,000

7
1,245,150
60,000

รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัคณะเทคโนโลยี
ก/โครงกิจกรรม การเกษตร มหาวิ
หน่ทวยาลั
ยงานยราชภัฏสกลนครแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
2 ระยะเวลาการหมักถ่านแกลบในดินก่อนการปักดาที่มีอิทธิพล สาขาวิชาพืชศาสตร์
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินทรายที่เสื่อม
โทรม

60,000

60,000

3 ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่ออายุการเก็บรักษากุ้งฝอยชุบ
แป้งทอด
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อ
สุขภาพ
5 การใช้อาร์ทีเมียในการอนุบาลกุ้งก้ามกรามในน้าทะเล
สังเคราะห์ที่ความเค็มที่แตกต่างกัน
6 ผลของรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตไข่
และคุณภาพไข่
7 ผลของการใช้วัตถุดิบอาหารท้องถิ่นเพื่อการเจริญเติบโตของ
ปลานิล
8 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Escherichia coli และ
Aeromonas hydrophila จากการดื้อยาปฏิชีวนะ ที่แยกได้
จากการเลี้ยงปลานิลในกระซัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

55,000

55,000

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

5,000

5,000

สาขาวิชาการประมง

20,000

20,000

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

10,000

10,000

สาขาวิชาการประมง

20,000

20,000

สาขาวิชาการประมง

15,000

15,000

สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

20,000

20,000
673,200
28,400
278,550

9

9 การใช้พืชและสารสกัดจากสมุนไพรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
10 ห่วงโซ่คุณค่าของปลานิลในจังหวัดสกลนคร
11 การพัฒนาครามสู่ความเป็นเลิศและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
12 แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากภูมิปัญญาผ้าย้อมคราม

รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามโครงการหลัก
กลยุทธ์ที่ 2.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
1 โครงการการชักนาให้เกิดโพลีพลอยด์เพื่อเพิ่มความทนเค็มใน สาขาวิชาพืชศาสตร์
ข้าวพันธุพ์ ื้นเมือง (Oryza sativa L) ของสกลนคร เพื่อสนอง
พระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

673,200
28,400
278,550
3
369,600
200,000

-

12
369,600
200,000

7,500

-

7,500

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

15,000
7,500
7,500

-

15,000
7,500
7,500

6 โครงการพืชศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเกษตร :
สาขาวิชาพืชศาสตร์
ข้าวคือวัฒนธรรม
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
รักษาสัตว์
8 โครงการ ส่งเสริมนักศึกษาในการแปรรูปผ้าย้อมครามด้วย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
เทคนิคมัดย้อมแบบชิโบริ ครัง้ ที2่
9 โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

7,500

-

7,500

7,500

-

7,500

7,500

-

7,500

2 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการทา
เครือ่ งมือประมงพื้นบ้าน
3 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม
4 โครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านอีสาน
5 โครงการทาบุญสืบสานประเพณีขอขมาบูชาครูใหญ่สัตวศาสตร์

สาขาวิชาการประมง

50,000

50,000

รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัคณะเทคโนโลยี
ก/โครงกิจกรรม การเกษตร มหาวิ
หน่ทวยาลั
ยงานยราชภัฏสกลนครแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
10 โครงการสัตว์เลี้ยงปลอดโรค คนปลอดภัย จากไวรัสพิษสุนัขบ้า สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

50,000

50,000

11 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าและทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
12 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้า
เกษตร
13 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจ
14 โครงการการพัฒนามาตรฐานรับรองผลผลิตเกษตรที่ผลิตใน
ระบบนิเวศป่าในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนบ้านโคก
สะอาด

สาขาวิชาการประมง

50,000

50,000

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

50,000

50,000

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์

300,000
49,010

300,000
49,010

41,380

41,380

46,980

46,980

59,500

59,500

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงหอยเดื่อชุมชมบ้าน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โคกสะอาด
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเศษวัสดุ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เหลือใช้ชุมชนบ้านโคกสะอาด
17 โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟลอคและการ สาขาวิชาการประมง
ผลิตอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกสะอาด

18 โครงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
48,940
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
19 โครงการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
117,100
ของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
19
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
29
9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3,957,410 1,094,640
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
3,957,410 1,026,640
1 โครงการการจัดการความรูค้ ณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15,000
2 โครงการงานบริหารทั่วไป (สานักงานคณบดี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
113,510
3 โครงการงานบริหารทั่วไป (สานักงานคณบดี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1,026,640
4 โครงการอาคารปฏิบัติการเรียนรวมทางเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2,000,000
5 โครงการโรงเรือนปฏิบัติการและวิจัยด้านสัตว์ปีก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
1,828,900
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
4
1
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
68,000
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
68,000
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์ 1
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
4
2
รวมจานวนกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น
63
16
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,238,150 1,321,600

48,940
117,100
19
38
5,052,050
4,984,050
15,000
113,510
1,026,640
2,000,000
1,828,900
5
68,000
68,000
1
6
79
14,559,750

ตอนที่ 3
การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การนาไปสู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะจะดาเนินการ ดังนี้
1. หน่วยนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร
2. หน่วยนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจาปี และให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
ตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ
3. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวชี้วัดของ
คณะที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได้หากหน่วยงานมีจุดเด่นและ
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกาหนดไว้
4. คณะจะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงา นระดับคณะ/
สถาบัน/สานัก/บัณฑิตวิทยาลัย
5. เมื่อหน่วยงานได้ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการ
บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่าน หน่วยนโยบายและแผน ส่งไปยัง กอง
นโยบายและแผน จานวน 2 ชุด หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทารายงานประจาปีและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบั ติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า
คณะสามารถดาเนิน การได้บ รรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ข้อมูล ที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้ บริหาร คณะกรรมการประจาคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายทีต่ ั้งไว้
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาโดย
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน
3. ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน
4. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึง่ แต่งตัง้ โดยคณบดี
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกจาก ได้แก่
1. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การปรับแผนปฏิบัติราชการ
คณะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กาหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยหน่วยงานต้องเสนอคณะกรรมการประจาคณะปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผล
ทาให้เป้าหมายการดาเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการทีค่ ณะอนุมัติไว้เดิม

ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
ทบทวน/จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)


จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ








หน่วยนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยและพัฒนาขึ้นเอง)

คณะกรรมการประจาคณะอนุมตั ิ
หน่วยงานจัดทาแผนเสนอมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย
จัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใน

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

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.)
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คาสั่ง ที่ 32/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ที่ ๓๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตำมที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัย รำชภัฏ สกลนคร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔


เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล
๒. ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ฐติ ิรัตน์

ทรงวิชำ
คณบดี
ประธำนกรรมกำร
แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝำ่ ยบริหำรและวำงแผน/ รองประธำนกรรมกำร
รักษำกำรประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธรำดล จิตจักร รองคณบดีฝำ่ ยวิชำกำรและวิจัย
กรรมกำร
๔. อำจำรย์ น.สพ.จักรพรรดิ์
ประชำชิต รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
กรรมกำร
๕. อำจำรย์นพรัตน์
พัชณีย์
ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยกิจกำรพิเศษ
กรรมกำร
๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.หำญชัย อัมภำผล
ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์
กรรมกำร
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณฐั พงษ์ วงษ์มำ
ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์
กรรมกำร
๘. อำจำรย์ทรงทรัพย์
อรุณกมล
ประธำนสำขำวิชำกำรประมง
กรรมกำร
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรืองฤทธิ์ หำญมนตรี ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
กรรมกำร
๑๐. อำจำรย์ศศิธร
มีชัยตระกูล ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
กรรมกำร
๑๑. อำจำรย์ ดร.พิจิกำ
ทิมสุกใส
ประธำนหลักสูตรพืชศำสตร์
กรรมกำร
๑๒. อำจำรย์สุวิทย์
ทิพอุเทน
ประธำนหลักสูตรสัตวศำสตร์
กรรมกำร
๑๓. นำงสุพัตรำ
หล้ำชำญ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
กรรมกำร
๑๔. อำจำรย์อรอนงค์
ไชยรำ
ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ ยวำงแผนฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๕. นำงกิรอัชฌำ
แถมสมดี
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร

/หน้ำที่…
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดำเนินกำรวิเครำะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกำส (opportunity) และภัย
คุกคำม (threat) ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
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 ประเด็นยุท ธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทำง
และทิศทำง กำรพัฒ นำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๕. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ดำเนิ น กำรติดตำมและพิ จ ำรณำผลกำรดำเนิน งำนค่ำเป้ ำหมำยตำมตัว ชี้วัดของกำรจัดท ำ
แผนปฏิบั ติรำชกำร คณะเทคโนโลยี กำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สกลนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๗. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชุมพล ทรงวิชำ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
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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

-
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จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. มีกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม /สืบทอด/ต่อเนื่อง

-

2. ร่วมกันสืบสำนประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมกำรทำนำ /กำรลงแขกเกี่ยวข้ำว
ดำนำ
3. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรในกำรทำงำนร่วมกัน กำรทำงำนเป็นทีม
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. มีกำรสร้ำงขวัญกำลังใจแก่บุคลำกร

ด้านการบริหารจัดการ
1. ตำแหน่งวิชำกำร/คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
2. ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรไม่ชัดเจน
3. ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบของบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ
4. อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ
5. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรที่เหมำะสม ไม่เพียงพอ
6. นักศึกษำส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทำงเศรษฐกิจ ขำดทุนกำรศึกษำ
7. ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรไม่ชัดเจน
8. ควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบของบุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ
9. นักเรียนที่รับเข้ำศึกษำ มีพื้นฐำนควำมรู้วิชำวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำ
10. บุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ และไม่ตรงสำยงำน
11. ขำดกลยุทธ์ในกำรหำแหล่งงบประมำณภำยนอก
12. ขำดคู่มือในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน
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โอกาส (O)ภัยคุกคาม (T)
โอกาส (O)
1. มีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรวิจัยในท้องถิ่นที่หลำกหลำย
2. นโยบำยของรัฐบำลเอื้อต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร เช่น อำหำร
ปลอดภัย เกษตรปลอดสำรพิษ เกษตรอินทรีย์
3. บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพได้หลำกหลำย
4. ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอำชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ไป
พัฒนำต่อยอดอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม
5. พื้นฐำนครอบครัวของผู้เรียนมีอำชีพด้ำนกำรเกษตร
6. มีแหล่งทุนภำยนอกที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนด้ำนงำนวิจัย และบริกำรวิชำกำร
7. กำรพัฒนำประเทศ (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11) ขับเคลื่อน
โดยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8. เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสำรพิษ
มำกขึ้น
9. องค์กรภำคประชำชนมีควำมเข้มเข็ง
10. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและท้องถิ่น และ
ต่ำงประเทศ เช่น กำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร
11. มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูภูมิปัญญำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในท้องถิ่น ที่ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ



ภัยคุกคาม (T)
1. ค่ำนิยมทำงสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยมเรียนด้ำนกำรเกษตร
2. กระแสโลกำภิวัฒน์ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของทรัพยำกรมนุษย์
3. จำนวนสถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่นทำให้เกิดกำรแข่งขันมำกขึ้น
4. ควำมต้องกำรแรงงำนระดับปริญญำตรีลดลงและควำมต้องกำรแรงงำนวิชำชีพ
เพิ่มขึ้น
5. นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษไม่ดีเท่ำที่ควร
6. ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม และภำวะโลกร้อน มีผลต่อกำรพัฒนำกำรเกษตร
7. กำรขยำยตัวของสิ่งก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัยทำให้พื้นที่ในกำรฝึกปฏิบัติลดลง
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