แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คานา
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จัดทาขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่มีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2)
(2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการ
อุดมศึก ษากรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึ กษาแห่ ง ชาติ (TQF) โดยมหาวิท ยาลัย ได้ นาตั วชี้วัด จากตัวบ่ ง ชี้ก ารประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือและกลไกสาคัญ ในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะ การบรูณาการและแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ
ของทุกภาคส่วนในคณะเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะที่นาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
การได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สิงหาคม 2562
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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. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครู อาจารย์
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ 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 – 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 7 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คือ หลักสูตรการ
ประมง หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คือ หลักสูตรการประมง หลักสูตรบริหารธุรกิ จการเกษตร
และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 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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แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร

วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นสูค่ วำมยั่งยืน
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
“บัณฑิตเป็นคนดี มีรำยได้ พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง”
คำนิยำม
บัณฑิตเป็นคนดี : คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
มีรำยได้ : ระหว่ำงเรียนมีรำยได้และหลังสำเร็จกำรศึกษำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรสร้ำงรำยได้ให้ตนเองได้
พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปลี่ยนแปลง : บัณฑิตมีงำนทำและสำมำรถทำงำนได้หลำกหลำย
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภำพและคุณธรรม
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล
2. กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษำ บัณฑิตและประชำชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะวิชำชีพตำมมำตรฐำน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียน 1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำ
กำรสอนในศตวรรษที่ 21
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (สกอ.
หลักสูตร 2.2)
2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่ำนทักษะ
ภำษำอังกฤษตำมข้อสอบมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน CERF
หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลอื่น ๆ
3. ร้อยละของนักศึกษำชันปีที่ 1 ที่สอบผ่ำน

เป้าหมาย
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 2563
ร้อยละ 88 1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
เรียนกำรสอน
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำลำว เวียดนำม รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
ร้อยละ 30
และภำษำอังกฤษ
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
ร้อยละ 70
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
กำรวัดควำมรู้พืนฐำนภำษำอังกฤษ

1.1.2 พัฒนำหลักสูตร

4. จำนวนหลักสูตรที่มีรำยวิชำที่สอนที่ด้วย
ภำษำต่ำงประเทศ
5. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรพันธ
กิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น
6. ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
7. จำนวนหลักสูตรระยะสัน แบบไม่ได้รับ
ปริญญำ (Non degree Program)
8. ร้อยละบัณฑิตที่มีทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่

เป้าหมาย
ปี 2563

4. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำ
อังกฤษเข้ำสู่ตลำดแรงงำน
5. โครงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
1 รำยวิชำ 1. กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมทังภำยในและ
ต่ำงประเทศ (หลักสูตรแซนด์วิชโปรแกรม
,สหกิจศึกษำ)
ร้อยละ 80
2. โครงกำรหลักสูตรระยะสันสำหรับ
ประชำชนทั่วไปและผู้สูงอำยุ
3.50
คะแนน 3. โครงกำรชุมชนต้นแบบของหลักสูตร
2 หลักสูตร 4. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 2 ภำษำ
ร้อยละ 45
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โครงการหลัก/โครงการย่อย

ผูร้ ับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.2.1 สนับสนุนและส่งเสริม 1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
บัณฑิต
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
2. จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ
และกิจกรรมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ปี 2563
ร้อยละ 84 1. โครงกำรจิตอำสำทำควำมดีด้วยหัวใจเพื่อ
สร้ำงบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสำธำรณะ
2. โครงกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณธรรมนำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้
500 คน
3. โครงกำรกำรบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาตาแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ปี 2563
1.3 กำรส่งเสริมให้อำจำรย์มี 1. ร้ อ ยละควำมพึ งพ อใจของนั กศึ กษำต่ อ ร้อยละ 80 1. โครงกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ได้รับกำร
ควำมเป็นมืออำชีพ
สถำบันอุดมศึกษำ
พัฒนำคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในระดับที่
สูงขึน
2. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒิ
ร้อยละ 27
2. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ตำแหน่งทำง
ปริญญำเอก
วิชำกำรของอำจำรย์
3. ร้อยละอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่ง ร้อยละ 29
3. โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำจำรย์มือ
ทำงวิชำกำร
อำชีพ
4. ร้อยละอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีระดับ ร้อยละ 20
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่สูงขึน
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ผูร้ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

ผูร้ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ปี 2563
2.1 พัฒนำงำนวิจัยและงำน 1. ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่
ร้อยละ 95 1. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติและ
แก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
นำนำชำติ
ด้ำนสังคม ชุมชน ควำมมั่นคง และ
2. จำนวนงำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ 1 เรื่อง/ชิน คุณภำพชีวิตประชำชนตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ
ที่ก่อให้เกิดประดยชน์ต่อสำธำรณะหรือจด
2. โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
พืนฐำนและปัจจัยที่สนับสนุนกำร
3. จำนวนงำนวิจัยที่พัฒนำต่อยอดเชิงพำณิชย์และ 1 เรื่อง
วิจัยและนวัตกรรม
อุตสำหกรรม
4. จำนวนผู้รับบริกำรทำงวิชำชีพ/วิชำกำร
500 คน 3. โครงกำรกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ตำบลในจังหวัด
5. จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจำกองค์กรภำคี
1 ทุน
4. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครือข่ำย
ท้องถิ่น

ผูร้ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
โครงการหลัก/
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 2563
โครงการย่อย
2.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ทุก
1. จำนวนชุมชนที่สำมำรถจัดกำรตนเองได้จำก
1 ชุมชน 1. โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
ระดับสู่กำรรับใช้สังคม
องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์แก่
ชุมชน/ท้องถิ่น
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล
เป้าหมาย
โครงการหลัก/
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ปี 2563
โครงการย่อย
2.3 บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์กับ 1. จำนวนโครงกำรที่บูรณำกำรพันธกิจ 6 โครงกำร 1. โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์
กำรรับใช้สังคม
สัมพันธ์เพื่อพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำมบริบทของมหำวิทยำลัยเพื่อ
ของชุมชนท้องถิ่น
ยกระดับคุณภำพชีวิต
2. จำนวนผู้ที่ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภูมิ
100 คน 2. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
ปัญญำท้องถิ่น

ผูร้ ับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ปี 2563
3.1.1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร 1. จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
4 ระบบ 1. โครงกำรบริหำรจัดกำรพืนที่
ให้มีคุณภำพ
ที่นำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
2. โครงกำรบริหำรหน่วยงำน
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
2. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร ร้อยละ 86 สำรสนเทศ
4. โครงกำรบริหำรงบประมำณ
ดำเนินงำน
3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน ร้อยละ 80 5. โครงกำรยกระดับโครงสร้ำง ICT
6. โครงกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย
เสียที่มีต่อกำรบริหำรงำนของ
(รำยได้จำกำรบริกำร)
มหำวิทยำลัย
4. จำนวนฐำนข้อมูล DMC (Data
6 ฐำนข้อมูล
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ผูร้ ับผิดชอบ
- หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
- รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน
คณบดี
คณบดี
- หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปี 2563

Management Center)

โครงการหลัก/โครงการย่อย

ผูร้ ับผิดชอบ
- รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น
กลยุทธ์
3.2.1 พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน

ตัวชี้วัด
1. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับ
ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนประเภท
ผู้บริหำรและประเภทวิชำชีพเฉพำะ
เชี่ยวชำญเฉพำะ

เป้าหมาย
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 2563
2 คน 1. โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำ
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
บุคลำกรมืออำชีพ
2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
3. โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพและ
เสริมสร้ำงควำมสุขในองค์กร



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธ์
3.3.1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก

ตัวชี้วัด
1. ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก

เป้าหมาย
โครงการหลัก/โครงการย่อย
ผูร้ ับผิดชอบ
ปี 2563
20 คน 1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ
2. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหาร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหาร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

มิติด้านคุณภาพ

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ

มิติการพัฒนาองค์กร

พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และประชาชนให้มี
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

พัฒนาท้องถิ่นจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน

มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า
ต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

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

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ



มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่
ถ่ายทอดสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ


บุคลากรสายสนั
บสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
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เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาค

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การวิจัยและการ
เรียนการสอน

ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ

การบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ

โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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 (ฉบับ ที่ 2) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้นาตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึก ษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้านการจัดการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการได้ทาการจัดการศึกษา จานวน 6 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ 2) หลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3) หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ 4) หลักสูตร วท.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร 5) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ และ 6) หลักสูตร วท.บ.
การประมง มีจานวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2562 ทั้ง 4 ชั้นปี ดังแสดงในตาราง
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หลักสูตร
1. เทคนิคการสัตวแพทย์
2. พืชศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. บริหารธุรกิจการเกษตร
5. สัตวศาสตร์
6. การประมง
รวม

2562

2561

9
9
23
21
62

9
21
21
27
10
88

ปีการศึกษา (คน)
2560
2559
14
31
10
31
50
15
151

18
20
29
78
38
32
215

รวม (คน)
41
81
48
153
136
57
516

บุคลากร
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรทั้งสิ้น 58 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จานวน 40 คน (ลาศึกษาต่อ 1
คน) สายสนับสนุนวิชาการจานวน 18 คน

งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนทั้งสิ้น 9,243,725 บาท
ประเภทงบ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบวิจัย

รวม

แผ่นดิน
รายได้
รวม

683,772
683,772

3,154,325
387,728
3,542,053

4,967,900
4,967,900

-

50,000
50,000

8,122,225
1,121,500
9,243,725
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โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 8,122,225 บาท และเงินรายได้ จานวน 1,121,500 บาท โดยได้นาเงินงบประมาณดัง กล่าวไปจัดสรรสาหรับ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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การทบทวนและนาผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาประกอบการจัดทาแผนปฏิ บัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนทั้งสิ้น 18,820,713 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

3,355,813
3,355,813

980,150
265,000
1,245,150

17,234,113
1,586,600
18,820,713

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 17,234,113 บาท และเงินรายได้ จานวน 1,586,600 บาท โดยได้นาเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสาหรับ
ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ
โดยได้นาเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสาหรับดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 และจากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ผลการเบิก -จ่าย
โครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 96.82
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563 มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาคณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้
1) มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสารวจความต้ องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-8-

2) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการนาแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน
ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ
3) การทบทวนและกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาแนวทางการนายุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติ จากการที่ผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันกาหนดแนว
ทางการนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแล้วนั้น ยังพบว่าการที่จะนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่ างมีประสิทธิภาพนั้นต้องตระหนักถึงสถานการณ์การบริหารในช่วงระยะเวลาที่
ผ่านมา ทั้งในด้านผลสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจั ดประชุมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผู้บริหาร
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบ ความสาเร็จ ปัญ หาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการ ปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการประจาคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่
2 สิงหาคม 2562 ได้นาเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่ มเติม พร้อมทั้งยืนยันแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการจัดทาแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุมวันศุกร์ที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2562 และที่ประชุมมีมติให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป
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รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัคณะเทคโนโลยี
ก/โครงกิจกรรม การเกษตร มหาวิ
หน่ทวยาลั
ยงานยราชภัฏสกลนครแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21
1 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์
2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง

1,112,592
992,592
52,540

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการประมง

1,266,092
1,106,092
52,540

89,827

-

89,827

94,453
164,429

-

94,453
164,429

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

213,675
15,942

-

213,675
15,942

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

96,267

-

96,267

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

185,459

-

185,459

3 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
5 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
6 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
8 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร
9 โครงการกิจกรรมบ่มเพาะทายาทเกษตรกรผู้ที่ได้รับทุนราชภัฎ
เพื่อทายาทเกษตรกร
10 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

153,500
113,500
-

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-

53,000

53,000

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

-

60,500

60,500

11 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตร
1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพื่อใช้ในฟาร์ม รุ่นที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 โครงการอบรมผสมเทียมโค-กระบือ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4 โครงการการทาเบเกอรี่เพื่อการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
1 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1 การเพิ่มผลผลิตและลดปริมาณไนเตรทในผักโขมด้วยมูลจิ้งหรีด สาขาวิชาพืชศาสตร์
ที่ใช้ร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม
1 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

80,000
9
120,000
120,000

2
60,000
60,000

-

1

1
40,000
40,000
1
-

-

10
1,979,975
-

3
50,000
50,000
50,000

-

1
450,000

-

80,000
11
180,000
180,000
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
2
40,000
40,000
1
ส่วนกลาง
13
2,029,975
50,000
50,000
1
450,000

รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัคณะเทคโนโลยี
ก/โครงกิจกรรม การเกษตร มหาวิ
หน่ทวยาลั
ยงานยราชภัฏสกลนครแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพื่อความยั่งยืน
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการการผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนสูง
กิจกรรมส่งเสริมวิสหกิจชุมชนแปรรูปมะเขือเทศบ้านนางอยสู่
ระบบมาตรฐานะ Primary GMP
กิจจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่
กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพื่อใช้ในฟาร์มปีที่ 2 :
การผลิตอาหารและการัดการเลี้ยงเปิดเนื้อเพื่อสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลม่วง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

250,000
40,000
40,000

250,000
40,000
40,000

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

40,000
40,000

40,000
40,000

40,000

40,000

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้า
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
เกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามโครงการหลัก
กลยุทธ์ที่ 2.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม
1 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โคก-หนอง-นา โมเดล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ยั่งยืน
3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก
กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบืออย่าง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ยั่งยืน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากกากคราม สาขาวิชาพืชศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพันนา สาขาวิชาพืชศาสตร์
ด้วยนวัตกรรมการเพาะเห็ด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเนื้อเศรษฐกิจเพื่อ สาขาวิชาการประมง
ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงดินและการผลิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปุ๋ยหมัก
4 โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
1 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3 โครงการงานบริหารทั่วไป (สานักงานคณบดี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก
1 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
รวมจานวนกิจกรรมโครงการทั้งสิ้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

1
1,529,975
100,000
50,000

-

1
1,529,975
100,000
50,000

285,300

285,300

271,450
385,325

271,450
385,325

130,950

130,950

270,950

270,950

36,000
4
5
61,758
11,758
11,758
1
50,000

1
918,000
918,000
888,000
1
30,000
30,000

36,000
4
6
979,758
929,758
11,758
888,000
2
30,000
30,000

1

1
50,000

50,000 1 2
2
12
5
3,154,325 1,121,500

50,000
1
4
17
4,275,825

ตอนที่ 3
การนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การนาไปสู่การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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. 2563 นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได้หากหน่วยงานมีจุดเด่นและ
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกาหนดไว้
4. คณะจะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงา นระดับคณะ/
สถาบัน/สานัก/บัณฑิตวิทยาลัย
5. เมื่อหน่วยงานได้ดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการ
บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่าน หน่วยนโยบายและแผน ส่งไปยังกอง
นโยบายและแผน จานวน 2 ชุด หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทารายงานประจาปีและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า
คณะสามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้ าหมายที่ ตั้ง ไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ไ ด้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อ ผู้บริห าร คณะกรรมการประจาคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทาโดย
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน
2. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการในแต่ละไตรมาส ดาเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน
3. ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน
4. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดี
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกจาก ได้แก่
1. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การปรับแผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กาหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอคณะกรรมการประจาคณะปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติจากคณบดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทาให้เป้าหมายการดาเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไม่มีการขอปรับ
แผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการที่คณะอนุมัติไว้เดิม

ขั้นตอนการนาแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
ทบทวน/จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
(ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)


จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยและ
พัฒนาขึ้นเอง)

หน่วยนโยบายและแผน
คณะกรรมการประจาคณะอนุมัติ
หน่วยงานจัดทาแผนเสนอมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน

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

หน่วยงานในคณะ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง
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
การปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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ภาคผนวก ก
คาสั่ง ที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คำสั่งคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
ที่ ๓๓/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตำมที่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยี กำรเกษตร
มหำวิท ยำลัยรำชภั ฏสกลนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ พันธกิจและ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔


เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน
๓. รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย
๔. รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ
๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๗. ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์
๘. ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์
๙. ประธำนสำขำวิชำกำรประมง
๑๐. ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
๑๑. ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร
๑๒. ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์
๑๓. ประธำนหลักสูตรพืชศำสตร์
๑๔. ประธำนหลักสูตรสัตวศำสตร์
๑๕. ประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจกำรเกษตร
๑๖. หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
๑๗. นำงกิรอัชฌำ แถมสมดี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
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ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

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
/๒. ดำเนินกำร…
๓. พิจำรณำทบทวนนโยบำย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทำง
และทิศทำง กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพั ฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภั ฏสกลนคร
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๕. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๖. ด ำเนิ น กำรติด ตำมและพิ จ ำรณำผลกำรด ำเนิ น งำนค่ำเป้ ำหมำยตำมตัว ชี้วัด ของกำรจัด ท ำ
แผนปฏิ บัติรำชกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ สกลนคร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๗. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล ทรงวิชำ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อที่
จุดแข็ง (S)
ข้อที่
1 คณะเทคโนโลยี กำรเกษตรเป็นสถำบันกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ ได้แก่ 1
กำรให้ทุนทำยำทเกษตร วิธีกำรรับนักศึกษำที่หลำกหลำย
2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งภำคทฤษฎีและกำรฝึก 2
ประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพ
3 มีเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู้ ที่ หลำกหลำย เช่ น กำรมี สถำนที่ ฝึ กประสบกำรณ์ 3
วิชำชีพ สหกิจศึกษำ
4 อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมีควำมเป็นกัลยำณมิตร ทำให้กำรเรียน 4
กำรสอนเกิดประสิทธิภำพ
5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
5
6 มีกำรพั ฒนำงำนวิจั ยเพื่ อพั ฒนำท้ องถิ่นตำมแนวทำงเศรษฐกิ จพอเพี ยง 6
อย่ำงต่อเนื่อง
7 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ 7
กำรบริกำรวิชำกำร และสำมำรถถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้
8 มีกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม /สืบทอด/ต่อเนื่อง
8
9 ร่วมกันสื บสำนประเพณี ท้ องถิ่ น เช่ น วั ฒนธรรมกำรท ำนำ /กำรลงแขก 9
เกี่ยวข้ำว ดำนำ
10 มีวัฒนธรรมองค์กรในกำรทำงำนร่วมกัน กำรทำงำนเป็นทีม
10
11 มีกำรสร้ำงขวัญกำลังใจแก่บุคลำกร
11
12 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งภำคทฤษฎีและกำร 12
ฝึกประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพ
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จุดอ่อน (W)
นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในระดับน้อย
หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ตำแหน่ ง วิ ช ำกำร/คุ ณ วุ ฒิ ท ำงกำรศึ ก ษำของบุ ค ลำกรสำยวิ ชำกำรไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรที่เหมำะสม ไม่เพียงพอ
นักศึกษำส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทำงเศรษฐกิจ ขำดทุนกำรศึกษำ
นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในระดับน้อย
นักเรียนที่รับเข้ำศึกษำ มีพื้นฐำนควำมรู้วิชำวิทยำศำสตร์ในระดับต่ำ
ขำดกลยุทธ์ในกำรหำแหล่งงบประมำณภำยนอก
ขำดคู่มือในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำน
ขาดการบูรณาการใช้เครื่องมือร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในตาแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญ

ข้อที่
โอกาส (O)
1 มีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรวิจัยในท้องถิ่นที่หลำกหลำย
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ข้อที่
ภัยคุกคาม (T)
1 ค่ำนิยมทำงสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยมเรียน
ด้ำนกำรเกษตร
นโยบำยของรั ฐบำลเอื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำด้ ำ นเทคโนโลยี ก ำรเกษตร เช่ น อำหำร 2 จ ำนวนสถำบั น กำรศึ ก ษำในท้ อ งถิ่ น ท ำให้ เ กิ ด กำร
ปลอดภัย เกษตรปลอดสำรพิษ เกษตรอินทรีย์
แข่งขันมำกขึ้น
บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปประกอบอำชีพได้หลำกหลำย
3 ควำมต้องกำรแรงงำนระดับปริญญำตรีลดลงและควำม
ต้องกำรแรงงำนวิชำชีพ เพิ่มขึ้น
ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอำชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำต่อ 4 นั กเรีย นมี พื้ น ฐำนควำมรู้ท ำงด้ำ นวิท ยำศำสตร์ และ
ยอดอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม
ภำษำอังกฤษไม่ดีเท่ำที่ควร
พื้นฐำนครอบครัวของผู้เรียนมีอำชีพด้ำนกำรเกษตร
5 ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม และภำวะโลกร้อน มีผลต่อกำร
พัฒนำกำรเกษตร
มีแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการทาวิจัยและการบริการวิชาการด้านการเกษตร 6 กำรขยำยตั ว ของสิ่ ง ก่ อ สร้ ำงของมหำวิท ยำลั ย ท ำให้
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ในกำรฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12) ใช้กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสำรพิษมำก
ขึ้น
องค์กรภำคประชำชนมีควำมเข้มเข็ง
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและท้องถิ่น และต่ำงประเทศ
เช่น กำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร
มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูภูมิปัญญำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในท้องถิ่น ที่ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
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