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สวนที่  1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต 

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหบรรลุ

ภารกิจสําคัญดังกลาวอยางมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางท่ี

ชัดเจนอันจะนําไปสู การบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย  ซ่ึงกรอบทิศทางการพัฒนามัก

กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวท่ีแนชัด  ท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวด    

ลอมปจจุบัน วิเคราะหแนวโนมอนาคตและการคิดเชิงการแขงขัน รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนา

ของบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับคณะ เพ่ือใหเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะท่ีเกิดจากความรวมแรง รวม

ใจ เพ่ือท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางในการทํางานอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรบริหารจัดการโดยมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) เปนกรอบ

ทิศทางในการบริหาร ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะดังกลาว  จัดทําข้ึนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนท่ีเก่ียวของแตยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวคิดสําคัญๆ บางประการท่ีมีบริบทและสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป   อยางรวดเร็วและเปนพลวัต ดังนั้นเพ่ือใหคณะมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะท่ีมีความสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย แนวนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวนโยบาย

และ/หรือแนวคิดของสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารคณะ รวมถึง

บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางประสานสอดคลองเปนอัน

หนึ่งอันเดียวกัน สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถใหคณะ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา

ของทองถ่ินท่ีมีจุดเด นเป นท่ีพ่ึงของสังคม และพรอมเข าสู ประชาคมอาเซียนได อย างเต็มศักยภาพ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงเห็นสมควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พ.ศ. 2560 ข้ึน 

วัตถุประสงค  
 
1. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ในการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีโอกาสและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ท่ีผานมา และมุงปรับพัฒนางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการทบทวนแผนยุทธศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 – 2562 
2. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สามารถ

กําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินของคณะท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
 
กลุมเปาหมายของโครงการ 

 กลุมเปาหมายและเปาหมายเปนบุคคล รวมท้ังสิ้น 53 คน ประกอบดวย บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
53 คน 

     
เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลครั้งคือ คือแบบสอบถามความคิดของผูเขารวมโครงการประชุม เรื่อง การ
ทบทวนแผนยทุธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยกีารเกษตร พ.ศ. 2560 ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน 
ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 สถานะของผูเขารวมประชุม เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 
 ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นตอประเด็นตาง ๆ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุม เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560  ไดสรางแบบสอบถามข้ึนจํานวน 1 
ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวนเก่ียวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมประชุมในชวงเวลา 09.30 น. ในวันท่ี 3 
มีนาคม  2560  และเก็บแบบประเมินกลับคืนในชวงเวลา 16.30 น.   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ตรวจสอบความสมบูรณของการตรวจสอบแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 
 2. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3. การวิเคราะหขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็นและนําเสนอขอมูลดวยความเรียง 
 
 
 
 
 
เกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย 
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 ในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยจากแบบประเมินแบบมาตรฐานสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
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สวนที่ 2 
การวิเคราะหและประเมินผล 

 
ผลการประเมิน 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 วันจันทรท่ี 25 กรฎาคม 2559 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109)  
 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 51 คน ในจํานวนนีมี้ผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 100 
โดยแบงการนําเสนอผลการประเมินออกเปน 3 ตอน ดังนี้ (รายละเอียดดังตาราง 1) 
 
ตอนท่ี 1 สถานของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 
ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละของสถานะผูรวมประชุมโครงการ 

สถานะ จํานวน (คน) รอยละ 
ผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธาน
สาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน 

7 13.73 

บุคลากรสายวิชาการ 29 56.86 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 15 29.41 

รวม 51 100.00 
 จากตารางท่ี 1 พบวา สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 56.86   
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คิดเปนรอยละ 29.41 และผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/
ประธานสาขาวิชา/หัวหนาสํานักงาน คิดเปนรอยละ 13.73 ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 
 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 จําแนกตาม
รายดาน 

ประเด็น (𝐗) S.D. 
แปล

ความหมาย 
1. ดานการบริหารจัดการ 4.29 0.67 มาก 
    1.1 การตอนรับ การอํานวยความสะดวก และการใหบริการ 4.46 0.54 มาก 
    1.2 ความเหมาะสมของสื่อ และเอกสารประกอบการประชุม 4.43 0.62 มาก 
    1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุม 3.91 0.91 มาก 
    1.4 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดประชุม  4.22 0.72 มาก 
    1.5 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 4.43 0.58 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ประเด็น (X) S.D. 
แปล

ความหมาย 
2. ดานวิทยากร 4.29 0.53 มาก 
    2.1 ความรอบรูในเนื้อหา 4.39 0.49 มาก 

2.2 ความสามารถในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความ
นาสนใจ 

4.41 0.49 มาก 

2.3 การจัดลําดับความสัมพันธของเนื้อหา 4.26 0.53 มาก 
2.4 การบรรยายครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.30 0.55 มาก 
2.5 วิทยากรมีการเตรียมความพรอม 4.35 0.52 มาก 
2.6 การตอบคําถามชัดเจน ตรงประเด็น 4.24 0.52 มาก 
2.7 การใชระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 4.11 0.64 มาก 

3. เนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน 4.29 0.65 มาก 
    3.1 ไดรับความรู ความเขาใจในทิศทางการพัฒนาคณะ   4.09 0.66 มาก 
    3.2 ไดรับความรู ความเขาใจในกรอบการพัฒนาคณะ  

ป พ.ศ. 2557-2560 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
4.30 0.66 มาก 

    3.3 สามารถนําความรูท่ีไดรับมาจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2557-2560 ได 

4.41 0.64 มาก 

    3.4 สามารถนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ พ.ศ. 2557-2560 
ไปสูการปฏิบัติไดจริง 

4.43 0.58 มาก 

4. โดยภาพรวมทานพึงพอใจตอการประชุมในครั้งนี้ 4.30 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30 
, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือจําแนกตาม
รายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก     
( X = 4.29 , S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ 
 2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29 
, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ 
 3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากทุกขอ 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ตารางท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีตอการรวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 
ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ควรจัดเอกสารใหเหมาะสมและสมควรตอการประชุม 1 
2. ควรมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 1 
3. ควรจัดประชุมใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด 2 
4. ควรจัดประชุมนอกสถานท่ีเพ่ือจะไดมีสวนรวมกันมากข้ึน 4 
5. ควรจัดใหมีการวิพากษแผนยุทธศาสตรอีกครั้งกอนจะนําไปใช 2 
6. เปนโครงการท่ีดี 1 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน 

 
 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 
ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย ผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/หัวหนา
สํานักงาน จํานวน 7 คน บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 29 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 15 คน   

เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 
จํานวน 1 ฉบับ การรวบรวมขอมูลคณะเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงานคณบดีไดสรางแบบสอบถามข้ึน จํานวน 1 
ฉบับ จากนั้นไดมอบหมายใหผูมีสวนเก่ียวของแจกแบบประเมินแกผูเขารวมประชุมในชวงเวลา 09.30 น. และเก็บ
แบบประเมินกลับคืนในชวงเวลา 16.30 น. 
 
สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 สรุปไดดังนี้ 
 สถานะผูเขารวมประชุมสวนมาก เปนบุคลากรสายวิชาการ คิดเปนรอยละ 56.86   บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คิดเปนรอยละ 29.41 และผูบริหาร/คณบดี/ผูอํานวยการ/รองคณบดี/ผูชวยคณบดี/ประธานสาขาวิชา/
หัวหนาสํานักงาน คิดเปนรอยละ 13.73 ตามลําดับ 
 มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30 , S.D. = 0.66) เม่ือ
พิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ เม่ือจําแนกตามรายดาน พบวา 
ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมครั้งนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการ พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก    
( X = 4.29 , S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ 
 2. ดานวิทยากร พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯในภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29 
, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยูในระดับมากทุกขอ 
  3. ดานเนื้อหาสาระ และการนําไปใชประโยชน พบวา มีความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการประชุมฯใน
ภาพรวมยูในระดับมาก ( X = 4.29 , S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมอยู
ในระดับมากทุกขอ 
 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  

3 อันดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก ควรจัดประชุมนอกสถานท่ีเพ่ือจะไดมีสวนรวมกันมากข้ึน ควรจัดประชุม
ใหเหมาะสมกับระยะเวลา ควรมีระยะเวลาพอสมควรในการจัด และควรจัดใหมีการวิพากษแผนยุทธศาสตรอีกครั้ง
กอนจะนําไปใช ตามลําดับ 

 
 
 

 



 

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หนวยงาน งานบริหารงานท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 
2. สถานภาพของโครงการ  : [   ]  โครงการใหม  [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการตอเนื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 

3. สวนราชการ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ :  

เริ่มตนวันท่ี 1 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุดวันท่ี  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
5. สถานท่ีดําเนินโครงการ........คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. งบประมาณ.......9,510......................บาท 
7. แหลงงบประมาณ [   ]  แผนดิน   [   ] เงินรายได  [   ] ภูพานเพลซ  

 [   ] รายไดจากการใหบริการ [   ] งบอ่ืนๆ ระบ.ุ........................ 
 

8. ความสอดคลองในมิติเชิงยุทธศาสตร จุดเนนสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ 

1) ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร 1 กลยุทธ) 
ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธที ่ ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธที ่

[   ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  [   ] 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  
[   ] 2. การพัฒนางานวิจยัและงานสรางสรรค  [   ] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 5.1 
[   ] 3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น    

 

2) จุดเนนสภามหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคลองไดเพียง 1 จุดเนน 1 ขอ) 
จุดเนน ขอที่ จุดเนน ขอที่ 

[   ] 1. ดานบุคลากร  [   ] 4. ดานหลักสูตร  
[   ] 2. ดานนักศึกษา  [   ] 5. ดานการวิจยัและการบริการวิชาการ  
[   ] 3. ดานการบริหารจัดการ    

 

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ  คณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี ้

1. การบริหารจัดการ 5.1 
    

9.  หลักการและเหตุผล (ท่ีมา/สรุปสาระสําคัญ/ความเรงดวน/ความจําเปน/การบูรณาการโครงการ) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสวนราชการท่ีมีภารกิจสําคัญในการผลิตบัณฑิต ผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหบรรลุภารกิจสําคัญดัง
กลาวอยางมีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยกระบวนการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตกรอบทิศทางท่ีชัดเจนอันจะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะและมหาวิทยาลัย  ซ่ึงกรอบทิศทางการพัฒนามักกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรท่ีมีการ
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายระยะยาวท่ีแนชัด  ท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจุบัน วิเคราะหแนวโนมอนาคตและ
การคิดเชิงการแขงขัน รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาของบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับคณะ เพ่ือให
เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะท่ีเกิดจากความรวมแรง รวมใจ เพ่ือท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางในการทํางานอยางมี
ความสุขและประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

 ในปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรบริหารจัดการโดยมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) เปนกรอบทิศทาง
ในการบริหาร ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะดังกลาว  จัดทําข้ึนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียว     
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ของแตยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวคิดสําคัญๆ บางประการท่ีมีบริบทและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป         
อยางรวดเร็วและเปนพลวัต ดังนั้นเพ่ือใหคณะมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะท่ีมีความสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
แนวนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแนวนโยบายและ/หรือแนวคิดของสภา
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนองคกรสูงสุดในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารคณะ รวมถึงบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางประสานสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถใชเปนกรอบ
แนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถใหคณะ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ินท่ีมีจุดเดนเปนท่ีพ่ึงของสังคม 
และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มศักยภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึง
เห็นสมควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 ข้ึน 

 

10. วัตถุประสงค 
10.1 เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ในการทบทวน

แผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  

10.2 เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรมีโอกาสและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท่ีผานมา และมุงปรับพัฒนางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนสามารถนําแผนปฏิบัติราชการไปใช 

 

11. กลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมาย 

ที่ กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

บุคคล สิ่งของ 

 
1 

กิจกรรมที่ 1 
บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 
53 

 
- 

 

12. งบประมาณรายจาย : งบประมาณรวม…………9,510……………บาท 

หมวดรายจาย 
 

รายการงบประมาณ 
 

คําขอ 
งบประมาณ 

ป 2560 

ชี้แจง 
รายละเอียด 

2. งบดําเนินงาน  9,510  
2.1 คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  9,510  

2.1.1 คาตอบแทน 
 

 
 

  

2.1.2 คาใชสอย    

  2.1.3 คาวัสดุ 1) คาวัสดุสํานักงาน 9,250 1) คาวัสดุสํานักงาน 9,250 บาท 

 9,250  
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13. การวางแผนการดําเนินการและการใชจายของโครงการ (PDCA) (1 กิจกรรม ตอ 1 กระบวนการ PDCA)  
 

ลําดับ 

ท่ี 

ข้ันตอน/รายการกิจกรรม/ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนการดาํเนินการ/แผนการใชจายงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60 

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 

9,510            

 

9,510 

 ขั้นวางแผนงาน (P)              

1 ขออนุมัติโครงการ  
 

           

2 ขออนุมัติดําเนินโครงการ              

 ขั้นดําเนินการ (D)              

1 ดําเนินการโครงการ   
 

          

 ขั้นสรุปและประเมินผล (C)              

1 รายงานผลโครงการ              

 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)              

1 สรุปผลโครงการ           
 

  
 
 
 
 



- 4 - 

14. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
      14.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หนวยนับ คาเปาหมาย วัดกิจกรรมที่ 

1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสวนรวมในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560 

คน 53 1 

 

      14.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
วัดวัตถุประสงค

ขอท่ี 
1. แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 
2. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรนําแผนปฏิบตัิการไปใช 

แผน 
รอยละ 

1 
100 

1 
2 

15. การติดตามและประเมินผล 
15.1 ประเมินผลความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ ของผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ 
15.2 กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกคณะในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

 

16. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ/ผลกระทบ (Impact) 
16.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเผยแพรขอมูล ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูล 
16.2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

สามารถกําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของคณะท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
 

 
 

        ลงชื่อ…………………………….………..………………..ผูเสนอโครงการ 
               (นางกิรอัชฌา  แถมสมดี) 
       ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
                3 / ตุลาคม / 2559 
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาเบ้ืองตน ……………..……………………….……………………..………………………………………… 
 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเห็นชอบโครงการ 
         (ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพ่ี) 
   ตําแหนง รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
      วันที่ ........................................................  
 

ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง …………………………………………..…………………………………………………………… 
 
 

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



บันทึกขอความ 
สวนราชการ........................................................................................................................................................................... 

ที.่...............................................................................วันที่.................................................................................    
เรื่อง................................................................................................................................................................................... 
 
เรียน  บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกทาน 

 

 ดวยคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีกําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวัน
ศุกรท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ไดรับความรู  ความ
เขาใจ และมีสวนรวมในกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบั ติราชการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 ในการนี้  เพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จึงขอเชิญทาน
เขารวมประชุม  ในวันศุกรท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  หองประชุมคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร (AG ๑๐๙)   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเขารวมประชุม 

 
 
 
           (ผูชวยศาสตราจารยชุมพล  ทรงวิชา) 

                        คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สํานักงานคณบดี   โทร.ภายใน ๗๐๑ 
   ศธ ๐๕๔๒.๐๓/ว ๑๕๖     ๑  มีนาคม   ๒๕๖๐ 

   ขอเชิญประชุม 
   

 



กําหนดการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันศุกรที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)  
****************************************************** 

วันศุกรท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

โดย ผูชวยศาสตราจารยชุมพล  ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๒ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT) 
   สรุปวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT) 

โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพ่ี รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา     
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ กําหนดตัวชี้วัด  
และกิจกรรม/โครงการ 
นําเสนอประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และกิจกรรม/โครงการ 
โดย  ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพ่ี  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา     
       คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
       

๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพ่ี  
 

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. สรปุผลการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร         
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดย ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพ่ี  

 
 

 
หมายเหตุ  :  ๑. กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



แบบตอบการเขารวมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

วันศุกรที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙)  

 

ชื่อ – สกุล..................................................................................................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................................................................ 

กรุณาตอบรับเอกสาร 

¦  เขารวมประชุม 

¦  ไมเขารวมประชุม และมีผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบ ๑ 

๒.  เอกสารแนบ ๒ 
 
     [ เนื่องจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะ บุคลากรตองมีสวนรวมรอยละ ๑๐๐ จึงขอความ
รวมมือทานในการทบทวน ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ ] 
 
 
 
 
 
 
 
   

                   
      ลงชื่อ ...........................................ผูใหขอมูล 
                                                               (...........................................) 
                                 ตําแหนง…........................................... 
  

  
 
 
 

กรุณาสงแบบตอบรับถึง : สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ๖๘๐  หมูที่  ๑๑  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  ๔๗๐๐๐ 
ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  โทรศัพท  ๐ ๔๒๗๔ ๓๖๘๒   
ผูประสานงาน : นางกิรอัชฌา  แถมสมดี  โทรศัพท ๐๙ ๔๒๙๕ ๖๑๔๖ 
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เอกสารประกอบการทบทวน  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

พ.ศ. 2559 – 2562 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

เอกสารหมายเลข  1  กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

เอกสารหมายเลข  2  เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 – 2562 

เอกสารหมายเลข  3  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

  พ.ศ. 2559 – 2562 

เอกสารหมายเลข  4  (ราง) แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 – 2562 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

จุดแข็ง (Strengths) การทบทวน 

1. มีระบบการรับนักศึกษาท่ีหลากหลายและคุณสมบัติตรง

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

 

2. มีระบบและกลไกลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

3. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีงานทํางานภายใน 1 ป 

 

4. อาจารยมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และ

ประสบการณ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 

5. มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยและตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

6. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

7. อาจารยมีศักยภาพสูงและมีการพัฒนาองคความรูสู

ชุมชน 

 

  

  

  

  

 

 

เอกสารหมายเลข 2 



จุดออน (Weakness) การทบทวน 

1. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

คือ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร และ คุณสมบัติอาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยูในเกณฑตอง

ปรับปรุง 

 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังไมเหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูในระดับปานกลาง 

 

4. มีเครือขายการเรียนรู  เชน การมีสถานท่ีฝก

ประสบการณ  สหกิจศึกษา ในบางหลักสูตร 

 

5. อัตราการคงอยูของนักศึกษาลดลง เชน นักศึกษามีการ

ยายหลักสูตร และยายขามคณะ 

 

6. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมถึงรอยละ 80 ตามระยะเวลา

ของหลักสูตร 

 

7. มีชองทางการสื่อสารภายในองคกร แตขาดระบบท่ี

ชัดเจน 

 

  

  

  

  

 

 

 



 

โอกาส (Opportunities) การทบทวน 
1. มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูและการวิจัยในทองถ่ินท่ี
หลากหลาย 

 

2. นโยบายของรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีการเกษตร เชน อาหารปลอดภัย เกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย 

 

3. บัณฑิตสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพได
หลากหลาย 

 

4. ชุมชนในทองถ่ินประกอบอาชีพเกษตรกรรม บัณฑิต
สามารถนําความรูไปพัฒนาตอยอดอาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

 

5. พ้ืนฐานครอบครัวของผูเรียนมีอาชีพดานการเกษตร  

6. มีแหลงทุนภายนอกท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานดาน
งานวิจัย และบริการวิชาการ 

 

7. การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับท่ี 11) ขับเคลื่อนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

8. เกษตรกรและผูบริโภคสวนใหญสนใจทําเกษตรอินทรีย 
เกษตรปลอดสารพิษมากข้ึน 

 

9. องคกรภาคประชาชนมีความเขมเข็ง  

10. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
และทองถ่ิน และตางประเทศ เชน การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอน  
การบริการวิชาการ 

 

11. มีปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาท่ีมีความรู 
ความสามารถในทองถ่ิน ท่ีใชเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภัยคุกคาม (Threats) การทบทวน 
1. คานิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผูเรียนไมนิยมเรียน
ดานการเกษตร 

 

2. กระแสโลกาภิวัฒนกอใหเกิดปญหาดานสังคม 

วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีผลกระทบตอพฤติกรรม

ของทรัพยากรมนุษย 

 

3. จํานวนสถาบันการศึกษาในทองถ่ินทําใหเกิดการ

แขงขันมากข้ึน 
 

4. ความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลงและความ

ตองการแรงงานวิชาชีพ เพ่ิมข้ึน 
 

5. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษไมดีเทาท่ีควร 
 

6. ปญหาดานสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน มีผลตอการ

พัฒนาการเกษตร 
 

7. การขยายตัวของสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยทําให

พ้ืนท่ีในการฝกปฏิบัติลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ปรัชญา การทบทวน 
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคูการวิจัยใหเปน
ฐานการพัฒนาดานการเกษตร 

 

 

วิสัยทัศน การทบทวน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินสูระดับสากล 

 

 

พันธกิจ การทบทวน 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  
2. พัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค  
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน  
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

5. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร การทบทวน 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ  
2. พัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค  
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน  
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน 

 

5. การบริหารจัดการท่ีดี  

 

 

 
 
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจ  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะ

วิชาชีพ มีความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน 

 กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
1.1 การผลิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ 
TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน 

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก (ก.พ.ร. 1 
1.1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.) 
1.1.3 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.) 
1.1.4 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.) 
1.1.5 จํานวนนักศึกษา/บุคลากรท่ีไดรับประโยชนการใชเทคโนโลยี 
(สงป.)  
1.1.6 บัณฑิตท่ีผานเกณฑระดับความรูภาษาอาเซียน (มรสน.1.1) 
1.1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาภาษาอังกฤษ (มรสน.1.2) 
1.1.8 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (มรสน.1.3)* 
1.1.9 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (มรสน.1.4)* 

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

 1.1.10 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป (มรสน.1.5)* 

 

1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย 
สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ 

1.2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 
1.2.2 หลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา (สงป.) 

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัด

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1.3.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.4) 
1.3.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 
 

1.3.1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู
ความคิดและมีสํานึกสาธารณะใหแกนักศึกษา
และศิษยเกา 



1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
 

1.4.1 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
1.4.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 

1.4.1 สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและสอดคลองกับการ
บริหารหลักสูตร 
1.4.2 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และ
ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

 กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 2.1) 

2.1.1 พัฒนาระบบบรหิารงานวิจัย 

2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบ
วงจร 

2.2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 2.2) 2.2.1 สนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทใหแก
บุคลากรทุกสายงาน และนักศึกษา 

2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบ
วงจร 

2.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3) 
2.2.3 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (สงป.) 
2.2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีแลว เสร็จ (สงป.) 
2.2.5 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี (สงป.) 
2.2.6  จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีท่ีแลวเสร็จ (สงป.) 
2.2.7 จํานวนงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน (มรสน. 2.1) 
2.2.8  จํานวนงานวิจัยท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร (มรสน. 2.2) 

2.2.2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุก
กลุม 
2.2.3 สงเสริมการเผยแพรและใชประโยชนของ
องคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริการวิชาการท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับทองถ่ิน ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถ่ินอยาง

ยั่งยืนและเกิดความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 

 กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

3.1.1  การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1) 
3.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (สงป.) 
3.1.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเขารับการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบาน (สงป.) 

3.1.1 การใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.2 สรางความรวมมือการบริการทาง
วิชาการในระดับสากล 

3.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
        (มรสน. 3.1) 

3.2.1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค  

 กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม  (สงป.) 
4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  (สงป.) 

4.1.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

4.2.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ. 4.1) 4.2.1 สงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ/ตัวชี้วัด/โครงการ 

  กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 การเบิกจายงบประมาณ (ก.พ.ร. 2) 
5.1.2 การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 3) 
5.1.3 การประหยัดน้ํา (ก.พ.ร. 4) 
5.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (ก.พ.ร. 5) 
5.1.5 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน (สกอ. 5.1) 
5.1.6 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ. 5.2) 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารใหมีคุณภาพ 

5.2 สงเสริมและพัฒนาการสราง
นวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.21 จํานวนโครงการท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
มาใชในการบรหิารจัดการ (มรสน.5.2) 

5.2.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการ 

5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

5.3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร (มรสน.
5.3) 

5.3.1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

 



ภาพประกอบการประชุม การทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วันศุกรท่ี  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) 
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