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แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ฉบับนี้จัดทําข้ึนภายใตกรอบแผนอุดมศึกษา
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แผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562  ในแตละปงบประมาณเพ่ือขอรับความเห็นชอบและรับ
การจดัสรรงบประมาณประจําปจากสํานักงบประมาณ 
  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ป   (พ.ศ.2551-2565) มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และคณะไดนํา
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ราชการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
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เครื่องมือสําหรับการบรูณาการและแปลงแผนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติในภารกิจตางๆ ของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ
เปาประสงคและวิสัยทัศน  ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถตอบสนองเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว   
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ตอนท่ี 1 
ประวตัิความเปนมาและพัฒนาการ 

 
 



 

ประวัติความเปนมา 
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดตั้งข้ึนเปนคณะเม่ือ พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดวยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา  คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร ท้ังสองโปรแกรมวิชา  มีหลักวิชาท่ีใหความรูสอดคลองสัมพันธกันในรูปธรรมไดอยางมากท่ีสุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง  จึงไดจัดรวมท้ัง 2 โปรแกรมวิชาเขา
เปนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือจัดการศึกษาใหกับทองถ่ินตอไป และกอนท่ีท้ังสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ตางมีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ สรางบุคลากรท่ีมี
ชื่อเสียงและมีคุณประโยชนใหกับทองถ่ินมาเปนเวลายาวนานและเปนท่ีภาคภูมิใจของทองถ่ินดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ป พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร เริ่มเปดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาดวยกันและหนึ่งในหมวดวชิานัน้คือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  มีคร ูอาจารย
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซ่ึงเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร ไดจัดเปนวิชาพ้ืนฐานชื่อวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ 
หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารยเพียง 1 คน ตอมา พ.ศ. 2513 มีอาจารยเพ่ิมเปน 3 คน จากนั้นโรงเรยีน   ฝกหัดครูสกลนคร เปลี่ยนชื่อเปน
วิทยาลัยครูสกลนคร 

ป พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ไดทําการเปดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตรในระดับ ป.กศ.สูง ท่ีเรียกวา ป.กศ.สูงเกษตร เปนแหงแรกและรุนแรก โดยรับนักศึกษา
มาจากวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ มาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยครูสกลนคร เม่ือจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะไดออกไปเปนครูท่ีมีประสิทธิภาพตอไป ตอมาในป พ.ศ. 2529 ทุก
หมวดวิชา พัฒนาเปน ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร, ภาควิชาเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เชนเดียวกัน 
 ป พ.ศ. 2542 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ไดกําหนดใหแตละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและใหโอกาสในการใหบริการวิชาการแกสังคมมาก
ข้ึน โดยมีการจัดหนวยงานใหมเกิดข้ึน คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การกอตั้งข้ึนจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตรและภาควิชา คหกรรมศาสตร เปนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในสถาบัน ลงวันท่ี 27 กันยายน 2542 ทําหนาท่ีงานดานการจัดการศึกษาทําการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและ คหกรรมศาสตร ท้ังในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
  ป พ.ศ. 2550 ไดจัดการเรยีนการสอนจํานวน 9 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาพืชศาสตร  สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย  และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ป พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดทําโครงสรางการบริหารสาขาวิชาใหม ประกอบไปดวย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร  
สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  และมีหลักสูตรท่ีเปดทําการเรียนการสอนจํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปดวย 3 แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว   แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง  และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
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 ตอมาเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดยายท่ีทําการไปอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม  ซ่ึงเปนอาคาร 4 ชั้น ประกอบดวย 

ชั้นท่ี 1  เปนหองผูบริหาร  หองสํานักงานคณบดี  หองประชุม  ชั้นท่ี 2-4  เปนหองสํานักงานสาขาวิชา  หองบรรยาย   หองปฏิบัติการ  หองสมุดและหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

 ป พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดทําการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพ่ือใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  จํานวน  4 หลักสูตร คือ 1) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 3) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 4) 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร และอีก 2 หลักสูตรรวมกับคณะครุศาสตร คือ 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

 ป พ.ศ. 2559 – ปปจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดทําการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพ่ือใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 6 หลักสูตร คือ 

1) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร 2) หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  4) หลักสูตร วท.บ. สาขาพืชศาสตร 

5) หลักสูตร วท.บ. สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) หลักสูตร วท.บ. สาขาการประมง และ 2 หลักสูตรรวม คือ 1) 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร และ 2) 

หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

  

สถานท่ีตั้ง 

 ท่ีอยู  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ตั้งอยูเลขท่ี 680 หมูท่ี 11  ถนนนิตโย  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000   

โทรศัพท/โทรสาร  :  0-4274-3682   

เว็ปไซต : http://agt.snru.ac.th 
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โครงสรางการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
งานสารบรรณ 
งานงบประมาณ 
งานประกันคณุภาพการศึกษา

(สมศ./สกอ./กพร.) 
รายงานประจําป(ตดิตาม/

ประเมินผล) 
งานบริหารความเสี่ยง 
มาตรการประหยดัพลังงาน 
 

แผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการ  
แผนงบประมาณคณะฯ 
แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนการจดัการความรู(KM) 
แผนกลยทุธคณะ 
 

หลักสตูรและการสอน(มคอ.) 
วางแผนการศึกษา(งานการเรียน

การสอน) 
วิจัยและพัฒนา 
แนะแนวการศึกษา 
ประสานงานวิชาการกับ

สาขาวิชา 
 
 
 

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา หัวหนาสํานักงาน 

งานงบประมาณคณะ 
งานประกันคณุภาพการศึกษา 
งานบุคลากร 
งานพัสด ุ
งานบริหารความเสี่ยง 
รายงานประจําป (ติดตามประเมินผล) 
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารคณะ 
 

กิจการนักศึกษา 
พัฒนานักศึกษา  
งานฟารมสาธิต 
ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
งานฝกประสบการณวิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

งานกิจกรรมสนับสนุนงานคณะ 
หองสมุดและคอมฯ 
งานศิษยเกา 
ประชาสมัพันธคณะฯ 
งานพัฒนาบุคลากร 
งานบริการวิชาการ 
งานการจัดการความรู 
 

สาขาวิชาพืชศาสตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 

สาขาวิชาการประมง 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร 
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การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ความเปนมา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซ่ึงบัญญัติใหในแตละปงบประมาณใหสวน

ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปท่ีจะตองเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ  และใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจ กอปรกับคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 
2558 โดยใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืนของรัฐจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ใหเปนไปอยางละเอียด  รอบคอบ รัดกุม รวมท้ังเพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทําข้ึนภายใตหลักการท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และไดวิเคราะหผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา  และสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  (พ.ศ. 2551 - 2565) 
มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตลอดจนมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดนําตัวชี้วัดจากตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ดานการจัดการศึกษา 

ในปการศึกษา 2559  คณะเทคโนโลยีการไดทําการจัดการศึกษา  จํานวน  7 หลักสตูร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.

เทคนิคการสัตวแพทย 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และ  4) หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร 5) หลักสูตร วท.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) 

หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร 7) หลักสูตร วท.บ. การประมง มีจํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2556 - 2559 ท้ัง 4 ชั้นป ดังแสดงในตาราง 
 

หลักสูตร 
ปการศึกษา (คน) 

2559 2558 2557 2556 รวม (คน) 

1. เทคโนโลยีการเกษตร           

   1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช - - - 9 9 

   1.2 แขนงวิชาเทคนิคโนโลยีการผลิตสัตว - 25 18 13 56 

   1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง - 19 38 9 66 

   1.4 แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร - 43 75 47 165 

2. เทคนิคการสตัวแพทย 30 43 41 39 153 

3. พืชศาสตร 29 31 49 9 118 

4. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 52 51 50 47 200 

5. บริหารธุรกิจการเกษตร 52 - - - 52 

6. สัตวศาสตร 21 - - - 21 

7. การประมง 19 - - - 19 

รวม 203 212 271 173 859 
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 บุคลากร  
 ในปการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรท้ังสิ้น 54 คน แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 37 คน (ลาศึกษาตอ 1 
คน) สายสนับสนุนวิชาการจํานวน 17 คน  
 งบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัตริาชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนท้ังสิ้น 15,792,009 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบวิจัย รวม 
แผนดิน - 2,157,000 7,065,600 1,307,680 2,560,840 13,091,820 
รายได 254,220 2,010,969 167,000 - 268,000 2,700,189 
รวม 256,220 4,167,969 7,232,600 1,307,680 2,828,840 15,792,009 

 
โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 13,091,820 บาท และเงินรายได จํานวน 2,700,189 บาท  โดยไดนําเงินงบประมาณดังกลาวไปจัดสรรสําหรับ

ดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

แผนดิน รายได 
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การทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2560     

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังส้ิน 15,990,995 บาท โดยแบงเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 7,219,564 บาท และเงินรายได จํานวน 3,759,671 บาท  โดย
ไดนําเงินงบประมาณดังกลาวไปจัดสรรสําหรับดําเนินงานโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  และจากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมบรรลุเปาหมาย ผลการเบิก-จายโครงการเปนไปตามแผน 
รอยละ 99   

 
กระบวนจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2560 มีข้ันตอนดังนี้ การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแนว

ทางการพัฒนาคณะจากผูเก่ียวของทุกภาคสวน ดังนี้  
1)  มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสํารวจความตองการของผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารคณะ 

ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา ผูแทนภาครัฐบาล ผูแทนภาคเอกชน รวมท้ังมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2) การพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  และแนวทางการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติโดยผูบริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการนําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสูการปฏิบัติ  ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560    ณ  หองประชุม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซ่ึงผูบริหารคณะ  ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหนา
สํานักงาน รวมกันพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการฯ และกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

3) การทบทวนและกลั่นกรองแผนยุทธศาสตรฯ และพิจารณาแนวทางการนํายุทธศาสตรฯสูการปฏิบัติ จากการท่ีผูบริหารทุกระดับไดรวมกันกําหนดแนว
ทางการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติแลวนั้น ยังพบวาการท่ีจะนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองตระหนักถึงสถานการณการบริหารในชวงระยะเวลาท่ี
ผานมา ท้ังในดานผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตอการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจัดประชุมเปดภาคเรียน วันท่ี 2  มีนาคม  พ.ศ. 2560 หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซ่ึงผูบริหารประกอบดวย 
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหนาสํานักงาน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลาท่ีผานมา พรอมท้ังรับทราบ 
ความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึน และรวมกันระดมความคิดเห็นตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงรางยุทธศาสตรฯ ใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือใหการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
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4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยคณะกรรมการประจําคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันท่ี 3 
มีนาคม  2560 ไดนําเสนอรางแผนปฏิบัติราชการฯ ใหคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา ใหความคิดเห็น และเสนอแนะเพ่ิมเติม พรอมท้ังยืนยันแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใชเปนกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  นําขอมูลท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหและประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมวันท่ี 3 
มีนาคม พ.ศ. 2560 และท่ีประชุมมีมติใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือนําไปใชเปนกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะใหบรรลุ
วิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตอไป 
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ตอนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม นําความรู ควบคูการวิจัยใหเปนฐานการพัฒนาดานการเกษตร 

วิสัยทัศน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูระดับสากล  

คานยิมหลักองคกร  
“รวมคิด  รวมใจ  รวมทําหนาท่ี  อยางมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบดวย Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization) 
Head หมายถึง รวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็น ไดขอสรุปทิศทางรวมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง รวมทํา รวมทําหนาท่ี รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร 
Healthy Organization หมายถึง องคกรสุขภาพดี องคกรแหงความสุข  

อัตลักษณ   
 ผูเรียน “บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 
          บุคลากร “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ”  

เอกลักษณ   
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส” 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
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4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
5. การบริหารจัดการท่ีดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 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 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ 
 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 สนับสนุนและสงเสริมการจดั
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 มีคุณคา
ทางวิชาการ และไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 กลยุทธ/ตัวช้ีวัด/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 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
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 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริการวิชาการท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับทองถ่ิน ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการ
พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนและเกิดความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 
 กลยุทธ/ตัวช้ีวัด/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
การกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

3.2 สรางความรวมมือการบริการทาง
วิชาการในระดับสากล 

3.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
        (มรสน. 3.1) 

3.2.1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการ
บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค  
 กลยุทธ/ตัวช้ีวัด/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/ตัวช้ีวัด/โครงการ 

  กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 การเบิกจายงบประมาณ (ก.พ.ร. 2) 
5.1.2 การประหยดัพลังงาน (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 สงเสริมการสรางนวตักรรมและนําเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการ 

5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

5.3.1 ระดับความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร (มรสน.
5.3) 

5.3.1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนนุ 
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แสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธกิาร ยุทธศาสตรสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และประเดน็ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

นโยบายที่ 1 
นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก 

 

นโยบายที่ 4 
สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

นโยบายที่ 6 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวจิัย และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร
ชาต ิ

การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 

- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- การสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอยางเสมอภาค 
- การสนับสนุนการวจิัยและพัฒนาและบริการทางวิชาการ เพือ่สราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ 

 

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียม 

 

ยุทธศาสตร
กระทรวง 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

การสรางโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิต 

การศึกษาและวจิัยเพื่อทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 

ยุทธศาสตร
สกอ. 

ประเด็น
ยุทธศาสตร

มหาวทิยาลยั/คณะ 

บัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอสังคม และ
มีความรูความสามารถทางวิชาการ

และทักษะวิชาชพี มีความใฝรู 
สามารถเรียนรูดวยตนเองมี
สมรรถนะในระดับอาเซียน 

สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคมีคุณภาพ 
พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่
กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มี
คุณคาทางวิชาการ และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล 
 

เปนศูนยกลางการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น อยาง
สรางสรรคในระดับภูมิภาค 

การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงคเชงิ
ยุทธศาสตร 

นโยบายที่ 8 
การบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และกฎหมายดานการศึกษา 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 

2. การพัฒนาการวิจยัและงานสรางสรรค 

 

4. การทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 

5. การบริหารจัดการที่ดี 

 

3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
แกทองถิ่น 
 
 

 

การบริการวิชาการที่เปนที่พึ่ง
ของสังคมโดยรวมในระดับ
ทองถิ่น ถายทอดองคความรู 
จากงานวิจยัและงาน
สรางสรรคสูการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืนและเกิด
ความรวมมือการบริการทาง
วิชาการในระดับสากล 
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17.  

 

แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสถาบันการศึกษา  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูระดับสากล 

มิต
ิปร

ะส
ิทธ

ิผล
ตา

ม
ยุท

ธศ
าส

ตร
 

ผลิตบัณฑติตามหลักสูตรให
ไดมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ 

บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพท่ี
เพียงพอและมีงานทําตาม
ศักยภาพ 

มิต
ิดา

นคุ
ณ

ภา
พ

 
มิต

ิปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ
ขอ

ง
กา

รป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร 

มิต
ิกา

รพั
ฒ

นา
อง

คก
ร 

การสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
ท่ีเหมาะสม 

อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

การใหบริการแก
นักศึกษาและการจัด
กิจกรรมนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพควบคูงาน
วิชาการและการวิจัย 
 

การใหบริการทาง
วิชาการมีคุณภาพ 

เปนศูนยกลางการใหบริการ
ทางวิชาการและเปนท่ีพ่ึง
ของทองถ่ินตลอดจน
ประเทศในกลุมอาเซียน 

การบูรณาการใหบริการทาง
วิชาการกับการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจยั 
 

การสนับสนุนคณะ
ใหใชศักยภาพ 

ในการใหบริการแก
ทองถ่ิน 

การบริหารจัดการงานวิจัย/  
งานสรางสรรคท่ีมคีุณภาพ 

การนําองคความรูไปสู
การเผยแพร และการ

นําไปใชประโยชน 

ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดรับการอนุรักษ
และทํานุบํารุง 

การประกันคณุภาพการศึกษา
ผานการรับรองมาตรฐาน 

เกิดเครือขาย
การเรยีนรูใน
ระดับทองถ่ิน 

การบูรณาการองคความรู
ทางศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการ
บริการทางวิชาการ 

ระบบและกลไกการ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 

 

คุณภาพการใหบริการ 
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณะ 

การบริหาร
งบประมาณ 

การจัดทํา
ตนทุนตอหนวย 

มีองคความรูท่ีสามารถใหบริการ
ทางวิชาการสําหรับทองถ่ินและ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี
คุณภาพบูรณาการสูการเรียน    
การสอนสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ินและประเทศ 
ในกลมอาเซียน 
 

เปนศูนยกลาง
เครือขายการเรยีนรู
ของทองถ่ิน 

การบริหารจัดการท่ีด ี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

ศิษยเกาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและมี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

การพัฒนา
นักศึกษา 
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57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม

      3,839,804.00      1,518,932.00       5,358,736.00

      3,501,804.00      1,303,932.00       4,805,736.00

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

       ตามพันธกิจหลัก (ก.พ.ร. 1)

4.61 3.53 4.21 4 1 โครงการชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการธุรกิจ

การเกษตร

          560,000.00  -           560,000.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

1.1.2  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

        ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)

95 102 110 120 2 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการคหกรรมศาสตร           849,600.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

1.1.3 จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม 

       ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)

310 320 218 300 3 ชุดครุภัณฑปฏิบัติการสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา           256,000.00 สาขาวิชาการประมง

1.1.4  จํานวนนักศึกษาที่คงอยู 

        ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สงป.)

182 258 218 200 4 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร

          310,547.00  -           310,547.00 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

1.1.5 จํานวนนักศึกษา/บุคลากรที่ไดรับ

        ประโยชนการใชเทคโนโลยี (สงป.)

       -          -          -   200 5 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

            29,728.00  -            29,728.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

1.1.6 บัณฑิตที่ผานเกณฑระดับความรูภาษา

อาเซียน (มรสน.1.1)

       -          -          -   3 6 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร ค.บ. (เกษตรศาสตร)

            38,977.00  -            38,977.00 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

7 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

          266,018.00  -           266,018.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

8 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาพืชศาสตร

          197,197.00  -           197,197.00 สาขาวิชาพืชศาสตร

9 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาสัตวศาสตร

          119,561.00  -           119,561.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร

10 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

          237,569.00  -           237,569.00 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

11 โครงการกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอน สาขาวิชาการประมง

          131,983.00  -           131,983.00 สาขาวิชาการประมง

12 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การเกษตร

          336,944.00  -           336,944.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

13 โครงการการอบรมศักยภาพนักศึกษาเพื่อเต

รียความพรอมสูการทํางาน ในศตวรรษที่ 21

            50,000.00  -            50,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เจาภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จํานวน  33 โครงการ

กลยุทธ 1.1 การผลิตที่มีคุณภาพตามกรอบ TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน จํานวน  26 โครงการ



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

14 โครงการบริการการศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

                      -             60,000.00            60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15 โครงการการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา

ศึกษาสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

          117,680.00  -           117,680.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

16 โครงการพัฒนาครูกลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยีดานการจัดบริการอาหาร

กลางวันเพื่อสุขภาพของนักเรียน รุน 3

            50,000.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

17 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหลง

ทองเที่ยวเชิงเกษตร

            93,750.00 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต

18 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร

                      -             77,055.00            77,055.00 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

19 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

                      -            198,089.00           198,089.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

20 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา

พืชศาสตรเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ

บัณฑิตดานพืชศาสตร

                      -            176,913.00           176,913.00 สาขาวิชาพืชศาสตร

21 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

                      -            153,205.00           153,205.00 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

22 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสาขา

เกษตรศาสตร

                      -             87,353.00            87,353.00 สาขาวิชาเกษตรศาสตร

23 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาสัตวศาสตร

                      -            163,714.00           163,714.00 สาขาวิชาสัตวศาสตร

24 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาการประมง

                      -            143,018.00           143,018.00 สาขาวิชาการประมง

25 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

                      -            244,585.00           244,585.00 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

26 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพรอมเพื่อ

เปนหนวยสาธิตการผลิตพืชในแนวทางเกษตร

ปลอดภัย

          200,000.00                     -             200,000.00 หลักสูตรพืชศาสตร

ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส

                    17                     9                     26จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

                    -                      -                       -   

1.2.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

        (สกอ. 1.1)

- 2.02 2.12 2.5 1 โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ

 -                     -                         -   สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน

1.2.2  หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา (สงป.) - - 6 2 2 โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร  -  - สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

- หลักสูตรใหม ป 2560

 -                    -    - 

          50,000.00        215,000.00          265,000.00

1.3.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

       (สกอ. 1.4)

5 5 5 3 1 โครงการสงเสริมกิจการนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

 -           75,000.00            75,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.3.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

        (สกอ. 1.5)

5 5 5 3 2 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา           80,000.00            80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.3.3 รอยละนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตาม

       อัตลักษณมหาวิทยาลัย (มรสน.1.2)

5 5 5 3 3 โครงการบริการการศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

          60,000.00            60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 โครงการการอบรบศักยภาพนักศึกษาเพื่อ

เตรียมความพรอมสูการทํางาน ในศตวรรษที่ 

21

            50,000.00            50,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                      1                     3                       4

         288,000.00  -          288,000.00

1.4.1 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา

       เอก (สกอ. 1.2)

2.21 2.14 2.2 2.5 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วิชาการ

          288,000.00  -           288,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.4.2 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนง

       ทางวิชาการ (สกอ. 1.3)

2.94 2.38 2.2 2.5

1.4.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ

        พัฒนา (สงป.)

- - - -

                      1  -                       1

                    24                    12                     36

      2,560,840.00        433,000.00       2,993,840.00

                    -          165,000.00          165,000.00

2.1.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

       งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 2.1)

5 5 5 5 1 โครงการการบริหารจัดการผลงานทาง

วิชาการและงานสรางสรรคคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

 -           60,000.00            60,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุคเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาผลงาน

วิชาการและวิจัย

         105,000.00           105,000.00 สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

 -                     2                       2

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

กลยุทธ 1.2 พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ จํานวน  2 โครงการ

กลยุทธ 1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา จํานวน  4 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

กลยุทธ 1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย จํานวน  1 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค จํานวน  2 โครงการ

กลยุทธ 2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ จํานวน  2 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

      2,560,840.00        268,000.00       2,828,840.00

2.2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

       (สกอ. 2.2)

5 5 5 5 1 ผลของวัสดุปลูกตอการงอกและเจริญเติบโต

ของตนกลาคราม

          36,000.00 อ.ครองใจ  โสมรักษ

2.2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

       และนักวิจัย (สกอ. 2.3)

2.15 2.15 2.48 2.5 2 ผลของกากมันสําปะหลังหมักตอการ

เจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม

          31,000.00 อ.อรอนงค  ไชยรา

2.2.3 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

        (สงป.)

5 5 5 5 3 การศึกษารูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ 

Aeromonas sp. ที่แยกไดจากระบบการ

เลี้ยงปลาและตลาดปลา

          31,000.00 อ.นพรัตน  พัชณีย

2.2.4 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่

         แลวเสร็จ (สงป.)

5 5 5 5 4 การพัฒนากลยุทธผลิตภัณฑผายอมคราม

จังหวัดสกลนคร

          36,000.00 อ.เฉลิมโรจน  ชัยสิทธิพัฒนา

2.2.5 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด

         เทคโนโลยี (สงป.)

5 5 5 5 5 การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพน้ํานมและ

ไขมันนมโคโดยใชผลปาลมสดบด

          31,000.00 อ.สุวิทย  ทิพอุเทน

2.2.6  จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด

          เทคโนโลยีที่แลวเสร็จ (สงป.)

5 5 5 5 6 การศึกษารูปแบบการจัดการอาหารหยาบที่

เหมาะสมตอการผลิตโคขุนของเกษตรกรราย

ยอยในจังหวัดสกลนคร

          31,000.00 อ.ภาคภูมิ  ซอหนองบัว

2.2.7 จํานวนงานวิจัยเพื่อทองถิ่น (มรสน. 2.1) - - - 3 7 ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาธุรกิจเลี้ยง

โคนมของเกษตรในจังหวัดสกลนคร

          36,000.00 อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ

2.2.8  จํานวนงานวิจัยที่กอใหเกิดประโยชน

         ตอสาธารณะหรือจดอนุสิทธิบัตร

         หรือสิทธิบัตร (มรสน. 2.2)

- - - 3 8 การผลิตและการยอมรับบะหมี่ใบยาอาจารย           31,000.00 อ.สมศักดิ์  ศิริขันธ

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชเทคนิคการ

เรียนรูแบบเพื่อนคูคิดในรายวิชา

เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจการเกษตร

            5,000.00 อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ

10 รูปแบบการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

ปลานิลในระดับเกษตรกรจังหวัดสกลนคร

          796,080.00 ผศ.เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี

11 การจัดการโซอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตโคนมในจังหวัดสกลนครอยางยั่งยืน

          874,800.00 รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล

12 การพัฒนาพันธุหมากเมา (Antidesma 

thwaitesianum Muell. Arg.) เพื่อ

สนับสนุนภูมิปญญาของจังหวัดสกลนคร

          397,000.00 ผศ.ดร.สุนทรีย  สุรศร

13 ศึกษาระยะเวลาพักตัวและวิธีทําลายการพัก

ตัวของเมล็ดคราม

          120,000.00 อ.ครองใจ  โสมรักษ

กลยุทธ 2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบวงจร จํานวน - โครงการ



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

14 การผลิตปุยหมักมูลไสเดือนจากวัสดุ

เพาะเลี้ยงที่ตางกันเพื่อพัฒนาปุยหมักที่มี

ประสิทธิภาพตอระบบการเกษตรอินทรีย

อยางยั่งยืน

            93,240.00 ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ

15 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเลี้ยงแพะใน

ระบบการเกษตรแบบผสมผสานจังหวัด

สกลนคร

            93,240.00 อ.กัมปนาท  วงคเครือสอน

16 ปจจัยที่มีผลตอตนทุนการผลิตน้ํานมของฟารม

โคนมในจังหวัดสกลนคร

            93,240.00 อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ

17 การใชถั่วพืชอาหารสัตวทดแทนปลาบนใน

สูตรอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

ลดตนทุนในกบนา

            93,240.00 ผศ.ทาริกา  ผาใต

                      8                     9                     17

                      8                    11                     19

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

             556,250                    -            556,250.00

             556,250                    -            556,250.00

3.3.1  การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ. 3.1) 5 5 5 5 1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกจาก

ปลานิล

            45,160.00                     -              45,160.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

ดร.ธนกร  ราชพิลา

3.3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ 

       วิชาการ (สงป.)

6 9 8 10 2 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑจากปลานิลดวย

เทคนิคปรุงสุกพรอมรับประทาน

            64,500.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

ดร.ธนกร  ราชพิลา

3.3.3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและ

       ประชาชน เขารับการพัฒนาทักษะดาน

       ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน

       บาน 

       ( ป )

- - 50 50 3 โครงการถายทอดความรูดานการเลี้ยงปลานิล

แปลงเพศ

            45,160.00                     -              45,160.00 หลักสูตรการประมง

อ.อนาวิล  พรหมเทพ

4 โครงการคายคหกรรมแตงแตมฝนแบงปนนอง

ครั้งที่ 4

            65,600.00                     -              65,600.00 หลักสูตรคหกรรมศาสตร

ผศ.ดร.ชไมพร  รักษาสุข

5 โครงการเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจการเลี้ยง

ปลานิลเพื่อเพิ่มรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

            45,160.00                     -              45,160.00 หลักสูตรธุรกิจการเกษตร

ผศ.เรืองฤทธิ์  หาญมนตรี

6 โครงการคลินิกรักษาสัตวเคลื่อนที่             46,890.00                     -              46,890.00 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย

สพ.ญ.อโณทัย แพทยกิจ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคตนน้ํา

เพื่อการผลิตโคขุน

            46,890.00                     -              46,890.00 หลักสูตรสัตวศาสตร 

อ.กัมปนาท  วงศเครือสอน

8 โครงการไสเดือนดินจากฐานความรูสู

การเกษตรแบบยั่งยืน ป2

            46,890.00                     -              46,890.00 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย

ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ

9 โครงการการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร 

การขยายพันธุและปริมาณสีครามของคราม

เถา (Marsdeni tinctoria R.Br.)

            90,000.00 หลักสูตรเกษตรศาสตร 

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา

10 โครงการการพัฒนาพฤกษเคมีพรอมใชจาก

คราม

            60,000.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

ดร.ธนกร  ราชพิลา

                    10  -                     10

                    -                      -                       -   

3.2.1 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

         (มรสน. 3.1)

2 3 3 3 1 โครงการความรวมมือทางวิชาการรวมกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 -                       -   สถาบันวิจัยและพัฒนา

 -                     -   

                    10  -                     10

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น จํานวน  9 โครงการ

กลยุทธ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน จํานวน  8 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

กลยุทธ 3.2 สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล จํานวน  1 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

             128,000                    -            128,000.00

             108,000                    -            108,000.00

4.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

(สงป.)

4 6 8 8 1 โครงการการทําบุญสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีบูชาครูใหญสาขาสัตวศาสตร

            14,000.00  -            14,000.00 หลักสูตรสัตวศาสตร 

อ.ภาคภูมิ  ซอหนองบัว

4.1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

       ศิลปวัฒนธรรม  (สงป.)

200 200 200 200 2 โครงการพืชศาสตรสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีการเกษตร : ขาวคือวัฒนธรรม

            14,000.00  -            14,000.00 หลักสูตรพืชศาสตร

ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส

3 โครงการสืบสานภูมิปญญาอาหารพื้นบาน

อีสาน

            16,000.00  -            16,000.00 หลักสูตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

ดร.ธนกร  ราชพิลา

4 โครงการอบรมศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม

และงานใบตองขั้นสูง

            16,000.00  -            16,000.00 หลักสูตรคหกรรมศาสตร

ผศ.ดร.ชไมพร  รักษาสุข

5 โครงการการปฏิบัติวิปสสนนา             16,000.00  -            16,000.00 หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร

 อ.ภรภัทร  ไชยสมบัติ

6 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร

ทางการประมงเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

            16,000.00  -            16,000.00 หลักสูตรการประมง

อ.อรอนงค ไชยรา

7 โครงการเทคนิคการสัตวแพทยปฏิบัติธรรม

เพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตคิดดีตอสังคม

            16,000.00            16,000.00 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย 

ดร.รัตนมณี  ชนะบุญ

                      7  -                       7

              20,000                    -             20,000.00

4.2.1 ระบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

       วัฒนธรรม (สกอ. 4.1)

5 5 5 5 1 โครงการเกษตรอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น             20,000.00  -            20,000.00 งานกิจการนักศึกษา 

อ.น.สพ.จักรพรรดิ  ประชาชิต

                      1                    -                         1

                      8  -                       8

      5,977,194.00        808,257.00       6,785,451.00

      5,897,194.00        668,257.00       6,565,451.00

5.1.1 การเบิกจายงบประมาณ (กพร. 2) 5 5 5 5 1 โครงการงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี                       -            638,257.00           638,257.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5.1.2 การประหยัดพลังงาน (กพร. 3) 5 5 5 5 2 โครงการงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี           387,194.00  -           387,194.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5.1.3 การประหยัดน้ํา (กพร. 4) - - - 3 3 โครงการการจัดการความรู คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

            30,000.00  -            30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5.1.4 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ

       ดําเนินงาน (กพร. 5)

- - - 3 4 โครงการกอสรางอาคารเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา         3,500,000.00  -        3,500,000.00 สาขาวิชาการประมง

5.1.5 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ

       ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน

       และเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 5.1)

5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนแสงจันทรและ

เรือนเพาะชําและสรางโรงเรือนผลิตพืชเฉพาะ

        1,900,000.00 สาขาวิชาพืชศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จํานวน  8 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จํานวน  8 โครงการ

กลยุทธ 4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จํานวน 7 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม จํานวน  1 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ 5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน  6 โครงการ



57 58 59  แผนดิน  เงินรายได  รวม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวชี้วัด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

60
โครงการ

ประเภทงบประมาณ
เจาภาพ

5.1.6 ผลการบริหารงานของคณะ (สมศ. 5.2) 4 4 4.5 4 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560

                      -             30,000.00            30,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5.1.7 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

       และคณะ (สมศ. 5.3)

4 4 4 4 7 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

            80,000.00  -            80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                      7                     1                       8

              80,000                    -             80,000.00

5.2.1 จํานวนโครงการที่สงเสริมการสราง

         นวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใช

         ในการบริหารจัดการ (มรสน.5.1)

- - - 1 1 โครงการพัฒนาหองสมุด คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

            80,000.00  -            80,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

                      1  -                       1

                    -              140,000          140,000.00

5.3.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

บุคลากร (มรสน.5.2)

- - - 3 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

 -          140,000.00           140,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 -                     1                       1

                      8                     1                       9

                    50                    24                     74

     13,062,088.00      2,760,189.00      15,822,277.00

รวมจํานวนโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร

รวมจํานวนโครงการทั้งสิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จํานวน  1 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ

กลยุทธ 5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน  1 โครงการ

จํานวนโครงการแยกตามกลยุทธ



  
  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตอนที่ 4 
การนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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การนําไปสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

การนําไปสูการปฏิบัติ 
ในการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัตินั้น คณะจะดําเนินการ ดังนี้ 
1. กองนโยบายและแผนแจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและใหมีการลงนาม

รวมกันระหวางผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนาหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก และอธิการบดี  
2. กองนโยบายและแผนแจงใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจําป และใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของตนเองใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานสามารถมีไดท้ังกิจกรรม/โครงการท่ีไดรับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุใหชัดเจนถึงแหลงท่ีมาของงบประมาณ 

3. แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในตองกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายใหชัดเจนเพ่ือการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหนวยงานมาจากตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยท่ีปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้  ซ่ึงเก่ียวของกับหนวยงานและสรางตัวชี้วัดเพ่ิมเติมข้ึนมาไดหากหนวยงานมี
จุดเดนและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยยังไมมีการกําหนดไว 

4. คณะจะจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในเพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานมาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและใหมีการลงนามรวมกันระหวางอธิการบดีและหัวหนาหนวยงานระดับคณะ/
สถาบัน/สํานัก   

5. เม่ือหนวยงานไดดําเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแลวเสร็จเม่ือใด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังในดานการใชจายงบประมาณการ
บรรลุเปาหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการตอมหาวิทยาลัย โดยผานกองนโยบายและแผน จํานวน 2 ชุด        
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน 

6. เม่ือสิ้นปงบประมาณ ใหหนวยงานจัดทํารายงานประจําปและรายงานการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเปนเลมเดียวกัน  
การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือคนหาวา
คณะสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม  ขอมูลท่ีไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือรายงานใหทราบถึง
ปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือเพ่ือปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป 
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วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับเปาหมายท่ีตั้งไว 
 2.  เพ่ือใชเปนขอมูลสะทอนกลับใหคณะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมท้ังเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

แนวทางการติดตามประเมินผล 
  การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทําโดย 

1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส ดําเนินการโดยกองนโยบายและแผน 
 2. ประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะ 
การติดตามประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้เปนท้ังการประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ 
(Summative Evaluation) 
 3. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการประจําคณะติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ  
 4. ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยงานนโยบายและแผน 
 
ผลการประเมินภายในดังกลาวจะรองรับการประเมินโดยหนวยงานภายนอก ไดแก 

1.  การประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.  การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 

การปรับแผนปฏิบัติราชการ  
คณะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทท่ีอาจข้ึนไดตลอดเวลา จึงไดกําหนดใหมีการปรับแผนปฏิบัติราชการไดเพ่ือใหยืดหยุนและเหมาะสมกับสถานการณ 

โดยหนวยงานตองเสนอมหาวิทยาลัยปรับแผนปฏิบัติราชการโดยไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทําให
เปาหมายการดําเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีท่ีไมมีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการท่ีกลาวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือ
แผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติไวเดิม 
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ข้ันตอนการนําแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติ 
ในระดับหนวยงานและการติดตามประเมินผล 

ฝายนโยบายและแผนวิเคราะห 

คณะกรรมการประจําคณะอนุมตัิ / มหาวิทยาลัยอนุมัติ / สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการโครงการตาแผน 

ปฏิบัติราชการทุกโครงการ 

ประชุมทบทวน/จดัทํา
แผนปฏิบัตริาชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
• เปาประสงค 
• กลยุทธ 
• กิจกรรม/โครงการ 

• ตัวช้ีวัด (เลือกจากตัวช้ีวัด 

• มหาวิทยาลยั/คณะและพัฒนาข้ึน
เอง) 

โดยคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลยั ซึ่งแตงตั้งโดย
สภามหาวิทยาลยั 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 

หนวยงานในมหาวิทยาลัย/คณะ 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 
 

หนวยงานในมหาวิทยาลัย/คณะ 
รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการหลัง

เสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน 
 

หนวยงานในมหาวิทยาลัย/คณะ 
รวบรวมผลการดําเนินงาน/จัดทํารายงานประจําปซึ่งผนวก

ผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงานภายใน 

ประเมินความกาว 
หนาและผลสรุป
ของโครงการ 
(Formative & 
Summative 
Evaluation) 
โดยคณะกรรมการ           
ท่ีมหาวิทยาลัย
แตงตั้ง 

ปร
ะเ

มิน
ทุก

ป 
ปร

ะเ
มิน

ใน
รอ

บ 
5 

ป 

โดยคณะกรรมการตดิตามผล
การดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการของ
มหาวิทยาลยั 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

โดยคณะกรรมการตดิตาม
ผลการดําเนินงานตาม     
คํารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. 

การประเมินโดยหนวยงานภายนอก 

ถายทอดแผนใหหนวยงานจดัทําแผนเสนอคณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ความเช่ือมโยงแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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แผนบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2559 - 2562 

นโยบาย 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก  -  

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ  -  

3.  นโยบายเศรษฐกิจ  -  

4.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ 
4. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ 
4. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 

5.  นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - - 

6.  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยฯ  2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 2. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 
7.  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ  
- - 

8.  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  5. บริหารจัดการท่ีดี 5. บริหารจัดการท่ีดี 

 
 
 
 

ความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2559 - 2562 และแผนปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
 

 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 

การบริหารจัดการท่ีดี 

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิต

สาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรู
ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝรู 
สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน 

2. พัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนา
ทองถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 

 

สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ 
พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม มี
คุณคาทางวิชาการ และไดรับการยอมรับในระดับสากล 

3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน  การบริการวิชาการท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับ
ทองถ่ิน ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสู

การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนและเกิดความรวมมือการบริการ
ทางวิชาการในระดับสากล 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน 

 

เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค 

5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ 5. บริหารจัดการท่ีดี การบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 

ความเช่ือมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 

1. มีระบบการรับนักศึกษาท่ีหลากหลายและคุณสมบัติตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนด 1. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คือ จํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร และ คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

2. มีระบบและกลไกลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยูในเกณฑตองปรับปรุง 

3. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีงาน
ทํางานภายใน 1 ป 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูยังไมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษา
มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับปานกลาง 

4. อาจารยมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

4. มีเครือขายการเรียนรู  เชน การมีสถานท่ีฝกประสบการณ  สหกิจศึกษา ในบาง
หลักสูตร 

5. มีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยและตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 5. อัตราการคงอยูของนักศึกษาลดลง เชน นักศึกษามีการยายหลักสูตร และยาย
ขามคณะ 

6. มีการเตรียมความพรอมนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 6. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมถึงรอยละ 80 ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

7. อาจารยมีศักยภาพสูงและมีการพัฒนาองคความรูสูชุมชน 7. มีชองทางการสื่อสารภายในองคกร แตขาดระบบท่ีชัดเจน 
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โอกาส  (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threats) 
1. มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูและการวิจัยในทองถ่ินท่ีหลากหลาย 1. คานิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผูเรียนไมนิยมเรียนดานการเกษตร 
2. นโยบายของรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร เชน อาหาร
ปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย 

2. กระแสโลกาภิวัฒนกอใหเกิดปญหาดานสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
มีผลกระทบตอพฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย 

3. บัณฑิตสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย 3. จํานวนสถาบันการศึกษาในทองถ่ินทําใหเกิดการแขงขันมากข้ึน 
4. ชุมชนในทองถ่ินประกอบอาชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสามารถนําความรูไปพัฒนาตอ
ยอดอาชีพไดอยางเหมาะสม 

4. ความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลงและความตองการแรงงาน
วิชาชีพ เพ่ิมข้ึน 

5. พ้ืนฐานครอบครัวของผูเรียนมีอาชีพดานการเกษตร 5. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษไมดีเทาท่ีควร 
6. มีแหลงทุนภายนอกท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานดานงานวิจัย และบริการวิชาการ 6. ปญหาดานสิ่งแวดลอม และภาวะโลกรอน มีผลตอการพัฒนาการเกษตร 
7. การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11) ขับเคลื่อนโดย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. การขยายตัวของสิ่งกอสรางของมหาวิทยาลัยทําใหพ้ืนท่ีในการฝกปฏิบัติลดลง 

8. เกษตรกรและผูบริโภคสวนใหญสนใจทําเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษมาก
ข้ึน 

 

9. องคกรภาคประชาชนมีความเขมเข็ง  
10. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและทองถ่ิน และตางประเทศ 
เชน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน  
การบริการวิชาการ 

 

11. มีปราชญชาวบาน ครูภูมิปญญาท่ีมีความรู ความสามารถในทองถ่ิน ท่ีใชเปน
แหลงเรียนรูสําหรับอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 38/2559 

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 






-38- 





 
 

 

 



คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร ในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบดวย  

๑.  ผูชวยศาสตราจารยชุมพล  ทรงวิชา คณบดี          ประธานกรรมการ 
๒.   ผูชวยศาสตราจารยฐิติรัตน  แวนเรืองเรือง   รองคณบดีฝายบริหาร                กรรมการ 
๓.   ผูชวยศาสตราจารยเรืองฤทธิ์  หาญมนตรี    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย          กรรมการ 
๔.   นายสัตวแพทยจักรพรรดิ์  ประชาชิต  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา        กรรมการ 
๕. นายนพรัตน  พัชณีย     ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ        กรรมการ 
๖.   รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย  อัมภาผล   ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร        กรรมการ 
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชไมพร รักษาสุข ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร กรรมการ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุทรีย  สุรศร   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร        กรรมการ 
๙.  ดร.พิจิกา  ทิมสุกใส         ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร                กรรมการ 
๑๐. ดร.ธนกร  ราชพิลา         ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     กรรมการ 
๑๑.  นายทรงทรัพย  อรุณกมล        ประธานสาขาวิชาการประมง         กรรมการ 
๑๒.  นายเฉลิมโรจน  ชัยสิทธพัิฒนา          ประธานหลักสตูรสาขาวิชาบริหารธุรกิจฯ    กรรมการ 
๑๓.  นางสุพัตรา  หลาชาญ           หวัหนาสํานักงานคณบดี         กรรมการ 
๑๔.  ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  สมคําพ่ี รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

                ๑๕.  นางกิรอัชฌา  แถมสมด ี            เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม  เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธ และประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ 

๒) วิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการกับอัตลักษณ  และเอกลักษณของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร โดยเชื่อมโยงความสอดคลองจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตร

  

/กระทรวงศึกษาธิการ… 
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กระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

๓) วิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําปท้ัง ๔ พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔) ถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน ใหสาขาวิชาและบุคลากรรับทราบและเขาใจรวมกัน 
๕) กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของแตละตัวชี้วัดท่ีจะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป  
๖) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา  
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        
 
 

           (ผูชวยศาสตราจารยชุมพล  ทรงวิชา) 
                                           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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รายงานผลการประเมินโครงการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การทบทวนแผนและจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกรท่ี  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ  หองประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG ๑๐๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สารบัญ 

 
หนา 

 
สวนท่ี  1  บทนํา            3 
สวนท่ี  2  การวิเคราะหและประเมินผล          6 
สวนท่ี  3  สรุปและประเมินผล           9 
 
ภาคผนวก 

- โครงการท่ีไดรับการอนุมัติ 
- บันทึกขอความขอเชิญประชุม 
- แบบตอบรับการเขารวมประชุม 
- รายชื่อผูเขารวมประชุม 
- เอกสารประกอบการประชุม 
- แบบประเมินผลโครงการ 
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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 

 



4 
 
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           
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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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