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ค าน า 

 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดม ศึกษาของท้องถิ่น           

มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม ด าเนินภารกิจหลักด้วยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 - 2562)  ที่มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-

2565) และก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุภารกิจแลวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ ซ่ึง

การที่มหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจต่างๆ ได้นั้น “บุคลากรของมหาวิทยาลัย” ถือเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคล่ือนภารกิจไปสู่เป้าหมาย บุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ถูกต้องและ

เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าและ

มั่นคงในชีวิต ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามทิศทางที่ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากรและการ

จัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นแนวทางให้

หน่วยงาน สามารถด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน อันจะท าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจักน าผลการประเมินนั้นมาเป็นข้อพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรในปีถัดไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการด าเนินภารกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ขอ งมหาวิทยาลัย          

(พ.ศ. 2559 - 2562)  ที่ สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 255 1-2566 )  ซ่ึงการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องตามภารกิจดังกล่าวจะบรรจุเป้าหมาย  ได้นั้นต้องมีการกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน

ภารกิจ คือบุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมตามสายงาน   ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต้องมีความก้าวหน้า  และ

มีความมั่นคงในชีวิต  จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   ดังนั้นคณะฯ  ได้จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2560  และจักน า

ผลประโยชน์นั้นมาเป็นแนวทางเพ่ือพิจารณา  จัดท าแผนในปีถัดไปการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการท างานตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือให้ครอบคลุมกระบวนการจัดท าแผนในปีงบประมาณ  2560  นี้  คณะใช้กระบวนมีส่วนร่วม  และ

กระบวนการจัดการความรู้   เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ท าให้คณะมีคณะกรรมการ

ด าเนินงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  ตามค าสั่งที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ที่  2 / 2559    มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ สอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 1. การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และ

สอดคล้องกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 4 ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระดับ

คณะ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 และ 5.2 

ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีที่ 5.1 และ 5.2 

จากผลการด าเนินงาน  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ของคณะ

พบว่า   ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือ   บุคลากรทุกระดับมีมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  และขณะเดียวกัน

ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสนอ   แต่ถ้าคณะขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง ใน

การด าเนินโครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณอย่างต่อเนื่องจะท าให้คณะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน   รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุน  เช่น  การส่งเสริมวิชาการด้านการท าวิจัย การผลิตต ารา การจัดท าผลงานทางวิชาการ การศึกษา

ต่อในระดับที่สูงข้ึนข้ึน    การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ดั้งนั้น    แนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร   ควรรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้ 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ชื่อโครงกำร 

  โครงกำร  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

1.2 ลักษณะโครงกำร 

ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดมิ    โครงการใหม ่

วิธีด าเนนิการ  ด าเนินการเอง  ร่วมมือกบัหน่วยงาน............................................... 

1.3 หลักกำรและเหตุผล 

นโยบายด้านการศึกษาของมหาวทิยาลยัที่ส าคัญประการหนึ่ง คือการสร้างและพัฒนาคณุภาพการ

ผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นน า  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทส าคัญต่อ

ภารกิจดงักลา่วของมหาวทิยาลัย  คือ บุคลากรสายวิชาการผู้ท าหน้าที่สอน  มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ

และถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้าง และส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ  และมีความพร้อมท่ีจะท าหน้าทีใ่นการเป็น

อาจารย์ที่ดี  ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  ตลอดจนการปฏบิัติตนให้อยู่

ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  และมีคุณธรรมอันดี  สามารถชี้แนะแนวทางที่ถกูตอ้งเหมาะสม  เปน็แบบอย่างท่ีดี

แก่ศิษย์  และเป็นก าลังที่ส าคัญที่จะผลกัดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า  และน ามหาวทิยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นสากล  อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษาด้วย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงก าหนดโครงการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการขึ้น  ซ่ึงถือเป็นโครงการหน่ึงท่ีมีความส าคัญท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนศักยภาพให้แก่อาจารยข์อง

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

1.4   วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

14.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรสายวิชาการอย่างตอ่เนื่อง  

14.2 เพ่ือใหบุ้คลากรสายวิชาการสามารถสร้างแผนการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

เลือกใช้วิธีการจัดการเรียนรู้และใช้วิธีวัดผลได้เหมาะสมกับวตัถุประสงค์การศึกษา 
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1.5 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ประเภท ตัวชี้วัด (Indicators) ค่ำเป้ำหมำย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

38 คน 

ร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ   

2) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ   

3) การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 

ร้อยละ 75 

3. ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : 1) ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 100 

4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  288,000 บาท 
 

1.6 ควำมสอดคล้องของโครงกำร 

1)  สอดคล้องกับยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัที ่1 , 2 และ 5  

2)  สอดคล้องกับองคป์ระกอบการประกันคุณภาพการศึกษาที ่  5.1 และ 5.2 

3)  สอดคล้องกับงานด้านอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

1.7 กำรบูรณำกำรโครงกำร 

[   ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ …………………………………………………………………………………………. 

[   ] การปรับปรุงรายวิชา..................................................................................................... 

[   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..........................................หลักสูตร.............................................. 

[   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา................................  หลักสูตร............................................. 

[   ] อ่ืนๆ.......................................................................... 

[ ] การวจิัย  

[   ] อ่ืนๆ ระบ.ุ.......................................................................  

1.8 ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  อาจารย์นพรตัน์  พัชณีย์ 

1.9 วัน เวลำ และสถำนท่ีด ำเนินกำร 

  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
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       ส่วนที่ 2 

วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 

2.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 

ท่ี รำยกำร ว/ด/ป 

1 การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 

2 
สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2559- 30 พฤศจิกายน 2560 

 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1). แบบรายงานผลการพฒันาบุคลากร 

 

2.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

ท่ี ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวนเป้ำหมำย 

(ระบุหน่วยนับ) 
จ ำนวนเข้ำร่วม 
(ระบุหน่วยนับ) 

1 ผู้บริหาร 7  คน 7  คน 

2 อาจารย์ 32 คน 30 คน 

รวม 39 คน 38 คน 

 หมำยเหตุ :  ลาศึกษาต่อ 1 คน 

 

2.4 งบประมำณด ำเนินโครงกำร 

1)  งบประมำณโครงกำร 

จากงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร   

รหัสงบประมาณ  60A55107คทก01w01 

ช่ือโครงการงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.ป. 

หมวดเงนิ งบอุดหนุน จ านวน  288,000 บำท 
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2)  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ท่ี รำยกำร 

งบประมำณ (บำท) 

ตั้งไว้ 
จ่ำยจริง  

(In cash) 

1 ค่าใช้สอยทั้งหมด 274,320  274,027 

2 ค่าวัสดุทั้งหมด   13,680  13,680   

รวม 288,000   287,707  
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำร 

 

3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 39 คน จาก

บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 39  เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 คน ลาศึกษาต่อ 1 ได้ส่งรายงานการพัฒนา 38 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากแบบรายงานที่ให้ประเมิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้คือ  

 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 39  เข้าร่วมโครงการทัง้หมด 38 คน ลาศึกษาต่อ 1 

 

 
 

 
 

    หมายเหตุ : ส่งรายงานการพัฒนา 37 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 2. ควำมพึงพอใจ 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 คน พบว่า

มีความพึงพอใจต่อโครงการใน ระดับ มากที่สุด คิดเป็น 90%  ระดับ มาก คิดเป็น 10 % ระดับ ปานกลาง     

คิดเป็น 0 % ระดับ น้อย คิดเป็น 0% 
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 3. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

  จากแบบสอบถาม พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม การประชุม ระดับความ        

พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช ้

  พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถน าความรู้ไป

ในการเรียนการสอน งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา และ การบริการวิชาการ พบว่ามีการน าความรู้ไปใช้มาก

ที่สุด ร้อยละ 79 
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ส่วนท่ี 4 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

4.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนนิโครงการการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสายวิชาการ สามารถสรุปการด าเนนิงานได้  3 

ประเดน็ ดังนี้ 

 1) ด้านความพึงพอใจ 

 ด้านความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑม์ากที่สุด  มีความพึง

พอใจร้อยละ 90  

2) ด้านความรู้ความเข้าใจ 

หลังจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า การส ารวจจากแบบรายงานผลพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ รอ้ยละ 79 รวมอยู่ในเกณฑม์ากที่สุด 

 3) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และสามารถน าความรู้ไปในการเรียนการสอน งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา และ การบริการวิชาการ พบว่ามี

การน าความรู้ไปใช้มากที่สุด ร้อยละ 79 โดยแบ่งประเภทของการการพัฒนาตัวดังนี้ ไปประชุมวิชาการ เพ่ือ

การการเรียนการสอน งานวิจัย คิดเป็น ร้อยละ 26  การไปศึกษาดูงาน ร้อยละ 34 และการอบรมด้านต่างๆ  

ร้อยละ 40 ทางผู้ด าเนินโครงการสรุปได้ดังนี้ 

  1. น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเขียนงานวิจัย 

  2. น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอน 

  3. สามารถน าความรู้ไปปรับใช้การบริหารงานด้านวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 

4.2 ปัญหำอุปสรรค 

 การด าเนินโครงการครั้งนี้ ไม่พบปัญหาใดๆในการด าเนินการ บุคลากรสายวิชาการให้ความร่วมมือและ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาชีพของตัวเองเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ

วิชาการ 

 

4.3 ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโครงกำรครั้งต่อไป 

จากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ไม่พบปัญหาใดๆ ในการด าเนินการ ส่วนข้อเสนอแนะของคณะผู้จัดให้

ความเห็นว่า การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ควรมีทางเลือกของการพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยยึดความกรอบ

ของภาระงานของอาจารย์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ เพ่ือจะมาผลิตบัณฑิตที่พ่ึง

ประสงค์ต่อการรับใช้สังคมต่อไปและอยากให้มีแนวทางหรือช่องทางในการพัฒนาบุคลากรมากขั้น 
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ส่วนที5่ 

ภำคผนวก 
 

5.1 ค ำรับรอง และ แบบขอเสนอโครงกำร 
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5.2 ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 

 

 
 

 
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหาร
ของสถาบัน เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษาประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติ
ราชการ  รวมทั้งการที่จะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและ 
ตามสมรรถนะอยางเหมาะสม จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวย 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
๑.๑  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร   ประธานกรรมการ 
๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ  
๑.๔  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการ 
๑.๕  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๑.๖  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการ  
๑.๗  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร ์    กรรมการ 
๑.๘  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร ์    กรรมการ 
๑.๙  ประธานสาขาวิชาประมง    กรรมการ 
๑.๑๐  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๑.๑๑  หัวหน้าสํานักงานคณบด ี    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนาที่ความรบัผิดชอบ 
๑. กําหนดนโยบายแผนงานเชิงกลยุทธในการทํางานใหกับคณะทํางานชุดตางๆ 
๒. กําหนดกรอบแนวทางและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะทํางานชุดตางๆ 
๓. สนับสนนุ ติดตามการทํางาน ชวยแกปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของคณะทํางานชุดตางๆ 
๔. สรางความเขาใจและสรางความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระหวางคณะทํางาน

ชุดตาง ๆ 
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/ ๒. คณะกรรมการ… 
 

๒. คณะกรรมการดําเนนิงาน 
๒.๑ คณะกรรมการดําเนนิงานสายวิชาการ ประกอบดวย 

๒.๑.๑  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองประธานกรรมการ 
๒.๑.๓  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๒.๑.๔  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร ์   กรรมการ 
๒.๑.๕  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร ์   กรรมการ 
๒.๑.๖  ประธานสาขาวิชาการประมง   กรรมการ 
๒.๑.๗  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
๒.๑.๘  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะทํางาน 
๒.๑.๙  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   กรรมการและเลขานกุาร  
๒.๑.๑๐ นางสาวขวัญแข  พลวัล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๒ คณะกรรมการดําเนินงานสายสนับสนนุ ประกอบดวย 
๒.๒.๑  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  หัวหนา้สํานักงานคณบดี    รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๓  เจ้าหนา้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะทํางาน 
๒.๒.๔  นางกริอัชฌา  แถมสมดี   กรรมการและเลขานุการ  

หนาที่ความรบัผิดชอบ 
๑. กําหนดกลยุทธและยุทธศาสตรก์ารบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกระดับ 
๒. ดําเนนิการจัดทําแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๓. บริหารงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๔. คณะกรรมการสายสนับสนุนดําเนนิการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนนุ 
๕. คณะกรรมการสายวชิาการดําเนนิการทบทวนและปรบัปรุงจรรยาบรรณอาจารย 
๖. กํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. จัดเตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 ให้คณะกรรมการแต่ละสายงาน ตามคําสั่งนี้ รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงให้คณะกรรมการดําเนินงานแต่ละสายงานสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานเพ่ิมเติมได้
ตามความเหมาะสม 

- ๒ - 
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 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ุมพล  ทรงวิชา) 
                       คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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5.3 แบบสอบถำมหรือแบบประเมินโครงกำร 
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5.4 ชุดเบิกจ่ำยงบประมำณ 
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