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คํานํา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น มีภารกิจหลัก

ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดําเนิน

ภารกิจหลักดวยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 - 

2562) ท่ีมีปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2555-

2559 และสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551- 2565) และกําหนดแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือน ยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

บรรลุภารกิจแลวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตามท่ีกําหนดไว ซึ่งการท่ีมหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจตางๆ ไดนั้น 

“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” ถือเปนกลไกสําคัญในการ ขับเคล่ือนภารกิจไปสูเปาหมาย บุคลากรจึงตองมีความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีถูกตองและ เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีความกาวหนาและ มั่นคงในชีวิต ท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดทํา แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามทิศทางท่ี

กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากรและการ จัดการความรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เพื่อเปนแนวทางให หนวยงาน สามารถดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกนั

และกัน อันจะทําใหเกิด ประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณอยางคุมคา อีกท้ังเพื่อนําไปสูการบรรลุผลตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจักนําผลการประเมินนั้นมาเปนขอพิจารณาในการจัดทํา

แผนพัฒนา บุคลากรในปถัดไป  

 

อาจารยนพรัตน พัชณีย 
      (ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ)  

 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 



ข 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปสําหรับผบูริหาร 1 
สวนที่ 1 บทนํา 2 

- ช่ือโครงการ 2 
- ลักษณะโครงการ 2 
- หลักการและเหตุผล 2 
- วัตถุประสงค 2 
- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2 
- ความสอดคลองของโครงการ 3 
- การบูรณาการโครงการ 3 
- ผูรับผิดชอบโครงการ 3 
- วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ 3 

สวนที่ 2 วิธีการดําเนินโครงการ 4 
- ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 4 
- เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 4 
- กลุมเปาหมาย 4 
- งบประมาณดําเนินโครงการ 4 

สวนที่ 3 การวิเคราะหและการประเมินผลโครงการ 5 
- ผลการวิเคราะหขอมูล 5 

สวนที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 7 
- สรุปผลการดําเนินงาน 7 
- ปญหาอุปสรรค 7 
- ขอเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งตอไป 7 

 
 
 



ค 
 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
สวนที่ 5 ภาคผนวก 8 

- คํารับรองและแบบเสนอโครงการ 8 
- คําส่ังแตงต้ังกรรมการดําเนินงานโครงการ 15 
- แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการ 17 
- ชุดเบิกจ่ายงบประมาณ 20 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการด าเนินภารกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   (พ.ศ. 2559 - 
2562)  ท่ี สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  (พ.ศ. 2551 - 2566 )  ซึ่งการด าเนินงานท่ีสอดคล้องตาม
ภารกิจดังกล่าวจะบรรจุเป้าหมาย  ได้นั้นต้องมีการกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจ คือบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ี
เหมาะสมตามสายงาน   ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานต้องมีความก้าวหน้า  และมีความมั่นคงในชีวิต  จึงต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   ดังนั้นคณะฯ  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อน าไปสู่การบรรลุ ผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  และจักน าผลประโยชน์นั้นมาเป็นแนวทางเพื่อพิจารณา  จัดท าแผน
ในปีถัดไปการด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะรวมท้ังยกระดับมาตรฐานการ
ท างานตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการจัดท าแผนในปีงบประมาณ  2561 นี้  คณะ
ใช้กระบวนมีส่วนร่วม  และกระบวนการจัดการความรู้   เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ท าให้คณะมี
คณะกรรมการด าเนินงานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ    มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ี สอดคล้อง ประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท่ี 1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  2. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล และ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ัง ระดับหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 4 ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคณะ องค์ประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑิต และ องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 5.1 และ 5.2 ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 5.1 และ 5.2 

จากผลการด าเนินงาน  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ของคณะพบว่า   
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือ   บุคลากรทุกระดับมีมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  และขณะเดียวกันผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสนอ   แต่ถ้าคณะขาดการสนับสนุนจากส่วนกลาง ในการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 
และงบประมาณอย่างต่อเนื่องจะท าให้คณะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   รวมท้ังการบริหารจัดการเวลาท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  เช่น  การส่งเสริมวิชาการด้านการท าวิจัย การ
ผลิตต ารา การจัดท าผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นขึ้น    การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ด้ังนั้น    
แนวทางการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   ควรรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลท่ีสามารถ
สืบค้นได้ 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ชื่อโครงการ 
  โครงการ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
1.2 ลักษณะโครงการ 

ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม    โครงการใหม่ 
วธิีด าเนินการ ด าเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงาน............................................... 

1.3 หลักการและเหตุผล 
นโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือการสร้างและพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต

ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยช้ันน า  บุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีมีบทบาทส าคัญต่อภารกิจดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัย  คือ บุคลากรสายวิชาการผู้ท าหน้าท่ีสอน  มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้าง 
และส่งเสริมอาจารย์ให้มีศักยภาพ  และมีความพร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีในการเป็นอาจารย์ที่ดี  ท้ังในด้านการจัดการเรียน
การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  ตลอดจนการปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  และมีคุณธรรมอันดี  
สามารถช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์  และเป็นก าลังท่ีส าคัญท่ีจะผลักดันมหาวิทยาลัย
ให้ก้าวเดินไปข้างหน้า  และน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และเป็นสากล  อีกท้ังการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการขึ้น  ซึ่งถือเป็นโครงการหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ีจะช่วย
เพิ่มพูนศักยภาพให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
1.4   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

14.1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
14.2 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถสร้างแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้

วิธีการจัดการเรียนรู้และใช้วิธีวัดผลได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประเภท ตัวชี้วัด (Indicators) ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2) บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

36 คน 
ร้อยละ 100 

2. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 1) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ   
2) การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : 1) ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ร้อยละ 100 
4. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : 1) ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  264,000 บาท 
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1.6 ความสอดคล้องของโครงการ 
1)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1 , 2 และ 4  
2)  สอดคล้องกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี   5.1 และ 5.2 
3)  สอดคล้องกับงานด้านอื่น ๆ (ระบุ)........................................... 

1.7 การบูรณาการโครงการ 
[   ] การจัดการเรียนการสอน ระบุ …………………………………………………………………………………………. 
[   ] การปรับปรุงรายวิชา..................................................................................................... 
[   ] การเปิดรายวิชาใหม่ ..........................................หลักสูตร.............................................. 
[   ] การต่อยอดสู่หนังสือต ารา................................  หลักสูตร............................................. 
[   ] อื่นๆ.......................................................................... 
[ ] การวิจัย  
[   ] อื่นๆ ระบุ........................................................................  
 

1.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ 
1.9 วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 
  1 ตุลาคม 2560  - 30 กันยายน 2561 
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       ส่วนท่ี 2 

วิธีการด าเนินโครงการ 
2.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการ ว/ด/ป 

1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

2 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2560- 30 พฤศจิกายน 2561 
 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1). แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร 

 
2.3 กลุ่มเป้าหมาย 

ท่ี ประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
จ านวนเข้าร่วม 
(ระบุหน่วยนับ) 

1 ผู้บริหาร 6  คน 6  คน 
2 อาจารย์ 31 คน 30 คน 

รวม 37 คน 36 คน 
 หมายเหตุ :  ลาศึกษาต่อ 1 คน 
 
2.4 งบประมาณด าเนินโครงการ 

1)  งบประมาณโครงการ 
จากงบประมาณของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
รหัสงบประมาณ  61A77110คทก01w03 
ช่ือโครงการงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
ประเภทงบประมาณ  แผ่นดิน   ปกติ   กศ.บป. 
หมวดเงิน งบอุดหนุน จ านวน  264,000 บาท 

2)  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ต้ังไว้ 
จ่ายจริง  

(In cash) 

1 ค่าใช้สอยท้ังหมด 245,520 245,520 

2 ค่าวัสดุท้ังหมด   18,480  18,480 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 

 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 36 คน จากบุคลากรสาย
วิชาการท้ังหมด 38  เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 36 คน ลาศึกษาต่อ 1 ได้ส่งรายงานการพัฒนา 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 จากแบบรายงานท่ีให้ประเมิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้คือ  
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 37  เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 36 คน ลาศึกษาต่อ 1 
 

 
 

    หมายเหตุ : ส่งรายงานการพฒันา 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 2. ความพึงพอใจ 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามของคณาจารย์เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 35 คน พบว่ามีความ
พึงพอใจต่อโครงการใน ระดับ มากท่ีสุด คิดเป็น 82%  ระดับ มาก คิดเป็น 9 % ระดับ ปานกลาง     คิดเป็น 9 % 
ระดับ น้อย คิดเป็น 0% 
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3. ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
  พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถน าความรู้ไปในการ
เรียนการสอน งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา และ การบริการวิชาการ พบว่ามีการน าความรู้ไปใช้มากท่ีสุดร้อยละ 79 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

4.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ สามารถสรุปการด าเนินงานได้  3 ประเด็น ดังนี ้

 1) ด้านความพึงพอใจ 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด  มีความพึงพอใจร้อย
ละ 82  
 2) ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
สามารถน าความรู้ไปในการเรียนการสอน งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา และ การบริการวิชาการ พบว่ามีการน า
ความรู้ไปใช้มากท่ีสุดร้อยละ 87 โดยแบ่งประเภทของการการพัฒนาตัวดังนี้ ไปประชุมวิชาการ เพื่อการการเรียน
การสอน งานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 20 การไปศึกษาดูงานร้อยละ 20 และการอบรมด้านต่างๆ ร้อยละ 60 ทางผู้ด าเนิน
โครงการสรุปได้ดังนี้ 
  1. น าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเขียนงานวิจัย 
  2. น าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการเรียนการสอน 
  3. สามารถน าความรู้ไปปรับใช้การบริหารงานด้านวิชาการและงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร 
4.2 ปัญหาอุปสรรค 
 การด าเนินโครงการครั้งนี้ ไม่พบปัญหาใดๆในการด าเนินการ บุคลากรสายวิชาการให้ความร่วมมือและสนใจท่ี
จะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาชีพของตัวเองเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ 
 
4.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการคร้ังต่อไป 

จากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ไม่พบปัญหาใดๆ ในการด าเนินการ ส่วนข้อเสนอแนะของคณะผู้จัดให้ความเห็น
ว่า การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ควรมีทางเลือกของการพัฒนาศักยภาพตัวเองโดยยึดความกรอบของภาระงานของ
อาจารย์ ท้ังด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ เพื่อจะมาผลิตบัณฑิตท่ีพึ่งประสงค์ต่อการรับใช้สังคมต่อไป
และอยากให้มีแนวทางหรือช่องทางในการพัฒนาบุคลากรมากขั้น 
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ส่วนท่ี5 
ภาคผนวก 

 

5.1 ค ารับรอง และ แบบขอเสนอโครงการ 
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5.2 ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานโครงการ 
 
 

 
 

 
ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการตามตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ การบริหาร
ของสถาบัน เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ตามเกณฑมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรมการการอุดมศึ กษาประจ าป
การศึกษา ๒๕๕๘  เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติ
ราชการ  รวมท้ังการท่ีจะท าใหบุคลากรไดรับการพัฒนาและมีความกาวหนาตามลักษณะงานตามสาขาวิชาชีพและ 
ตามสมรรถนะอย างเหมาะสม จึงแต งต้ังคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 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  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์    กรรมการ 
๑.๘  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์    กรรมการ 
๑.๙  ประธานสาขาวิชาประมง    กรรมการ 
๑.๑๐  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
๑.๑๑  หัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๒  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดนโยบายแผนงานเชิงกลยุทธในการท างานใหกับคณะท างานชุดตางๆ 
๒. ก าหนดกรอบแนวทางและทิศทางการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรวมกับคณะท างานชุดตางๆ 
๓. สนับสนุน ติดตามการท างาน ชวยแกปญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะท างานชุดตางๆ 
๔. สรางความเขาใจและสรางความรวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระหวางคณะท างาน

ชุดตาง ๆ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 หน้าที่ 15 

/ ๒. คณะกรรมการ… 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานสายวิชาการ ประกอบดวย 

๒.๑.๑  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
๒.๑.๒  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    รองประธานกรรมการ 
๒.๑.๓  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
๒.๑.๔  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑.๕  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์   กรรมการ 
๒.๑.๖  ประธานสาขาวิชาการประมง   กรรมการ 
๒.๑.๗  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
๒.๑.๘  คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะท างาน 
๒.๑.๙  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑.๑๐ นางสาวขวัญแข  พลวัล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานสายสนับสนนุ ประกอบดวย 
๒.๒.๑  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  หัวหน้าส านักงานคณบดี    รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๓  เจ้าหน้าท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน คณะท างาน 
๒.๒.๔  นางกิรอัชฌา  แถมสมดี   กรรมการและเลขานุการ  

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. ก าหนดกลยุทธและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกระดับ 
๒. ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๓. บริหารงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
๔. คณะกรรมการสายสนับสนุนด าเนินการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน 
๕. คณะกรรมการสายวิชาการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณอาจารย 
๖. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗. จัดเตรียมขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 ให้คณะกรรมการแต่ละสายงาน ตามค าส่ังนี้ รับผิดชอบหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจหลักของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและตามค ารับรองการปฏิบัติราชการด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงให้คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละสายงานสามารถแต่งต้ังอนุกรรมการ คณะท างานเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม 

- ๒ - 
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 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                       คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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5.3 แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการ 
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5.4 ชุดเบิกจ่ายงบประมาณ 
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