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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้   ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้ก าหนดอ านาจและ
หน้าท่ีของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” 
ดังนั้น                        

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับท่ี 2) 
(2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการ
อุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้น าตัวช้ีวัดจากตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวช้ีวัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือและกลไกส าคัญ ในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะ  การบรูณาการและแปลงแผนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ 
ของทุกภาคส่วนในคณะเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะท่ีน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและ
การได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป   
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ประวัติความเป็นมา 
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดต้ังขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา  คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ ท้ังสองโปรแกรมวิชา  มีหลักวิชาท่ีให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากท่ีสุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง  จึงได้จัดรวมท้ัง 2 โปรแกรมวิชาเข้า
เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนท่ีท้ังสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจ สร้างบุคลากรท่ีมี
ช่ือเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นท่ีภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  มีคร ูอาจารย์
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานช่ือวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ 
หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียน   ฝึกหัดครูสกลนคร เปล่ียนช่ือเป็น
วิทยาลัยครูสกลนคร 

ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ท าการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง ท่ีเรียกว่า ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษา
มาจากวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ มาศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยครูสกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทุก
หมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ก าหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาก
ขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดข้ึน คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อต้ังขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันท่ี 27 กันยายน 2542 ท าหน้าท่ีงานด้านการจัดการศึกษาท าการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ท้ังในระดับอนุปรญิญาและปริญญาตรี 
  ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 9 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  
สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  และมีหลักสูตรท่ีเปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์   แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง  และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   
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 ต่อมาเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายท่ีท าการไปอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วย 
ช้ันท่ี 1  เป็นห้องผู้บริหาร  ห้องส านักงานคณบดี  ห้องประชุม  ช้ันท่ี 2-4  เป็นห้องส านักงานสาขาวิชา  ห้องบรรยาย   ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  จ านวน  4 หลักสูตร คือ 1) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ และอีก 2 หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ คือ 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2559 – 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน  7 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คือ หลักสูตรการ
ประมง หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน  6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คือ หลักสูตรการประมง หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  
สถานที่ต้ัง 
 ท่ีอยู่  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้ังอยู่เลขท่ี 680 หมู่ท่ี 11  ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000   

โทรศัพท์/โทรสาร  :  0-4274-3682   
เว็ปไซต์ : http://agt.snru.ac.th 

 

 

 

 





  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น ำควำมรู้ ควบคู่กำรวิจัยให้เป็นฐำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

วิสัยทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นสู่ควำมยั่งยืน  

ค่านิยมหลักองค์กร  
“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมท ำหน้ำท่ี  อย่ำงมีควำมสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization) 
Head หมำยถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทำงร่วมกัน 
Heart หมำยถึง มีจิตวิญญำณร่วมใจเป็นน  ำหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมำยถึง ร่วมท ำ ร่วมท ำหน้ำท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภำรกิจองค์กร 
Healthy Organization หมำยถึง องค์กรสุขภำพดี องค์กรแห่งควำมสุข  

เอกลักษณ ์
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทำงกำรเกษตร” 

อัตลักษณ ์
 “บัณฑิตเป็นคนดี  มีรำยได้  พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปล่ียนแปลง” 

ค ำนิยำม 
บัณฑิตเป็นคนดี : คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ 
มีรำยได้ : ระหว่ำงเรียนมีรำยได้และหลังส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถเป็นผู้ประกอบกำรสร้ำงรำยได้ให้ตนเองได้ 
พร้อมพัฒนำตนสู่กำรเปล่ียนแปลง : บัณฑิตมีงำนท ำและสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพและคุณธรรม 
2. กำรพัฒนำกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
3. กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ 

 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ระดับสำกล 
2. กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยัง่ยืน 
3. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษำ บัณฑิตและประชำชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะวิชำชีพตำมมำตรฐำน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

1.1.1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (สกอ.
หลักสูตร 2.2) 

ร้อยละ 88 1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอน 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ 
ทักษะกำรส่ือสำรด้วยภำษำลำว เวียดนำม 
และภำษำอังกฤษ 

3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 
นักศึกษำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่ำนทักษะ
ภำษำอังกฤษตำมข้อสอบมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน CERF 
หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลอื่น ๆ 

ร้อยละ 30 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

3. ร้อยละของนักศึกษำชั นปีท่ี 1 ท่ีสอบผ่ำน ร้อยละ 70 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

กำรวัดควำมรู้พื นฐำนภำษำอังกฤษ 4. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำ 
อังกฤษเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

5. โครงกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำ 

1.1.2 พัฒนำหลักสูตร 4. จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีรำยวิชำท่ีสอนท่ีด้วย
ภำษำต่ำงประเทศ 

1 รำยวิชำ 1. กำรพัฒนำหลักสูตรร่วมทั งภำยในและ
ต่ำงประเทศ (หลักสูตรแซนด์วิชโปรแกรม
,สหกิจศึกษำ)                   

2. โครงกำรหลักสูตรระยะสั นส ำหรับ
ประชำชนท่ัวไปและผู้สูงอำยุ 

3. โครงกำรชุมชนต้นแบบของหลักสูตร 
4. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร 2 ภำษำ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

5. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีกำรบูรณำกำรพันธ
กิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

6. ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 3.50
คะแนน 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

7. จ ำนวนหลักสูตรระยะสั น แบบไม่ได้รับ
ปริญญำ (Non degree Program) 

2 หลักสูตร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

8. ร้อยละบัณฑิตท่ีมีทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 

ร้อยละ 45 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

1.2.1  สนับสนุนและส่งเสริม
กำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต    

ร้อยละ 84 1. โครงกำรจิตอำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจเพื่อ
สร้ำงบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิตสำธำรณะ 

2. โครงกำรสร้ำงบัณฑิตให้มีคุณธรรมน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ 

3. โครงกำรกำรบริกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 
 

2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ
และกิจกรรมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

500 คน รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

1.3 กำรส่งเสริมให้อำจำรย์มี
ควำมเป็นมืออำชีพ 

1. ร้ อยละควำมพึ งพ อใจของนั ก ศึ กษำ ต่ อ
สถำบันอุดมศึกษำ 

ร้อยละ 80 1. โครงกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ได้รับกำร
พัฒนำคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในระดับท่ี
สูงขึ น 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ 

3. โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำอำจำรย์มือ
อำชีพ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

2. ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก  

ร้อยละ 27 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

3. ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร  

ร้อยละ 29 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 
 

4. ร้อยละอำจำรย์ท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษท่ีสูงขึ น 

ร้อยละ 20 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

2.1 พัฒนำงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

1. ร้อยละของงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับชำติและ
นำนำชำติ 

ร้อยละ 95 1. โครงกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหำหรือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ด้ำนสังคม ชุมชน ควำมมั่นคง และ
คุณภำพชีวิตประชำชนตำม
ยุทธศำสตร์ของประเทศ 

2. โครงกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง
พื นฐำนและปัจจัยท่ีสนับสนุนกำร
วิจัยและนวัตกรรม 

3. โครงกำรกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ต ำบลในจังหวัด 

4. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

 2. จ ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์
ท่ีก่อให้เกิดประดยชน์ต่อสำธำรณะหรือจด
ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 

1 เรื่อง/ชิ น รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

 3. จ ำนวนงำนวิจัยท่ีพัฒนำต่อยอดเชิงพำณิชย์และ
อุตสำหกรรม  

1 เรื่อง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

 4. จ ำนวนผู้รับบริกำรทำงวิชำชีพ/วิชำกำร 500 คน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 
 5. จ ำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจำกองค์กรภำคี

เครือข่ำย 
1 ทุน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 ท้องถ่ินมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/ 
โครงการย่อย 

ผูรั้บผิดชอบ 

2.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ทุก
ระดับสู่กำรรับใช้สังคม 

1. จ ำนวนชุมชนท่ีสำมำรถจัดกำรตนเองได้จำก
องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 

1 ชุมชน 1. โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์แก่
ชุมชน/ท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถ่ินและระดับสากล 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/ 
โครงการย่อย 

ผูรั้บผิดชอบ 

2.3 บูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์กับ
กำรรับใช้สังคม 

1. จ ำนวนโครงกำรท่ีบูรณำกำรพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น 

6 โครงกำร 1. โครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์
ตำมบริบทของมหำวิทยำลัยเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิต 

2. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

2. จ ำนวนผู้ท่ีใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

100 คน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

3.1.1 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
ให้มีคุณภำพ 

1. จ ำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
ท่ีน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

4 ระบบ 1. โครงกำรบริหำรจัดกำรพื นท่ี 
2. โครงกำรบริหำรหน่วยงำน 
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. โครงกำรบริหำรงบประมำณ 
5. โครงกำรยกระดับโครงสร้ำง ICT 
6. โครงกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย
(รำยได้จำกำรบริกำร) 

- หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
- รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน 

2. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

ร้อยละ 86 คณบดี 

3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท่ีมีต่อกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 80 คณบดี 

4. จ ำนวนฐำนข้อมูล DMC (Data 6 ฐำนข้อมูล - หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

Management Center) - รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและ
วำงแผน 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

3.2.1 พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

1. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีได้รับ
ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำนประเภท
ผู้บริหำรและประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
เช่ียวชำญเฉพำะ 

2 คน 1. โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนและพัฒนำ
บุคลำกรมืออำชีพ 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

3. โครงกำร/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภำพและ
เสริมสร้ำงควำมสุขในองค์กร 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 



   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

โครงการหลัก/โครงการย่อย ผูรั้บผิดชอบ 

3.3.1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก 

20 คน 1. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
2. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรฯ 







-18- 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ

บริหาร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ

บริหาร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร ์(Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

มิติด้านคุณภาพ 

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 
 

มิติการพัฒนาองค์กร 

พัฒนานักศึกษา บัณฑิต
และประชาชนให้มี
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน 

พัฒนาท้องถ่ินจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
อย่างสร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาค 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า
ต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ท่ี
ถ่ายทอดสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การวิจัยและการ
เรียนการสอน 

การบรหิารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

มีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ 

บุคลากรสายสนับสนนุได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ความเป็นมา 
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ

ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ ท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของ
อธิการบดี ไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมท้ังติดตามประเมินผล  การด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น 
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับท่ี 2) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้น าตัวช้ีวัดจากตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวช้ีวัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ด้านการจัดการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการได้ท าการจัดการศึกษา  จ านวน 6 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ 2) หลักสูตร วท.บ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3) หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ 4) หลักสูตร วท.บ. บริหารธุรกิจการเกษตร 5) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ และ 6) หลักสูตร วท.บ. 
การประมง มีจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 - 2562 ท้ัง 4 ช้ันป ีดังแสดงในตาราง 
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หลักสูตร 
ปีการศึกษา (คน) 

2562 2561 2560 2559 รวม (คน) 

1. เทคนิคการสัตวแพทย์ - 9 14 18 41 

2. พืชศาสตร์ 9 21 31 20 81 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 - 10 29 48 

4. บริหารธุรกิจการเกษตร 23 21 31 78 153 

5. สัตวศาสตร์ 21 27 50 38 136 

6. การประมง - 10 15 32 57 

รวม 62 88 151 215 516 
 

 บุคลากร  
 ในปกีารศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรท้ังส้ิน 58 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 40 คน (ลาศึกษาต่อ 1 
คน) สายสนับสนุนวิชาการจ านวน 18 คน  
 
 งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนท้ังส้ิน 9,243,725 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 3,154,325 4,967,900 - - 8,122,225 

รายได้ 683,772 387,728 - - 50,000 1,121,500 

รวม 683,772 3,542,053 4,967,900 - 50,000 9,243,725 
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โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 8,122,225 บาท และเงินรายได้ จ านวน 1,121,500 บาท  โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การทบทวนและน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนท้ังส้ิน 18,820,713 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 1,284,650 11,613,500 3,355,813 980,150 17,234,113 

รายได้ 678,060 608,540 35,000 - 265,000 1,586,600 

รวม 678,060 1,893,190 11,648,500 3,355,813 1,245,150 18,820,713 
 

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 17,234,113 บาท และเงินรายได้ จ านวน 1,586,600 บาท  โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ผลการเบิก-จ่าย
โครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 96.82 

 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2563 มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาคณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้  
1)  มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังส ารวจความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ 

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมท้ังมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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2) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และแนวทางการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการน าแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ  ในวันท่ี  26  มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้บริหารคณะ  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงาน 
ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

3) การทบทวนและกล่ันกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาแนวทางการน ายุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติ จากการท่ีผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันก าหนดแนว
ทางการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแล้วนั้น ยังพบว่าการท่ีจะน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องตระหนักถึงสถานการณ์การบริหารในช่วงระยะเวลาท่ี
ผ่านมา ท้ังในด้านผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ต่อการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจัดประชุมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ท่ี 8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผู้บริหาร
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงาน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ในระยะเวลาท่ีผ่านมา พร้อมท้ังรับทราบ ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการ ปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยคณะกรรมการประจ าคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันศุกร์ท่ี 
2 สิงหาคม  2562 ได้น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมท้ังยืนยันแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการจัดท าแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  น าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมวันศุกร์ท่ี 2 
สิงหาคม  พ.ศ. 2562 และท่ีประชุมมีมติให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป 

   



รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	หน่วยงาน แผ่นดิน เงินรายได้ รวม

      1,112,592      153,500        1,266,092
        992,592      113,500        1,106,092

     1  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์           52,540              -              52,540

     2  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง  สาขาวิชาการประมง           89,827              -              89,827

     3  โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร           94,453              -              94,453
     4  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์          164,429              -             164,429

     5  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)  สาขาวิชาสัตวศาสตร์          213,675              -             213,675
     6  โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์           15,942              -              15,942

     7  โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์           96,267              -              96,267

     8  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร          185,459              -             185,459

     9  โครงการกิจกรรมบ่มเพาะทายาทเกษตรกรผู้ท่ีได้รับทุนราชภัฎ
เพ่ือทายาทเกษตรกร

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -          53,000            53,000

   10  โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                 -          60,500            60,500

   11 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร           80,000              -              80,000
                 9                2                  11
        120,000        60,000          180,000

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร          120,000        60,000           180,000
2 โครงการการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพ่ือใช้ในฟาร์ม รุ่นท่ี 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ค่าลงทะเบียน
3 โครงการอบรมผสมเทียมโค-กระบือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  -  -  ค่าลงทะเบียน
4 โครงการการท าเบเกอร่ีเพ่ือการประกอบอาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  -  ค่าลงทะเบียน

                 1                1                   2
       40,000            40,000

1 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -          40,000            40,000
 -                1                   1
 -  -  - 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  -  -  ส่วนกลาง
 -  -  - 
                10                3                  13
      1,979,975        50,000        2,029,975
                -          50,000            50,000

1 การเพ่ิมผลผลิตและลดปริมาณไนเตรทในผักโขมด้วยมูลจ้ิงหรีด
ท่ีใช้ร่วมกับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา

สาขาวิชาพืชศาสตร์        50,000            50,000

 -                1                   1
        450,000              -            450,000

1 โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงกิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ท่ี 21

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์ท่ี 1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม



รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	หน่วยงาน แผ่นดิน เงินรายได้ รวมประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงกิจกรรม

กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพ่ือความย่ังยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร          250,000           250,000
กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาการการผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโนนสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์           40,000            40,000
กิจกรรมส่งเสริมวิสหกิจชุมชนแปรรูปมะเขือเทศบ้านนางอยสู่
ระบบมาตรฐานะ Primary GMP

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร           40,000            40,000

กิจจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เคล่ือนท่ี สาขาวิชาสัตวศาสตร์           40,000            40,000
กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพ่ือใช้ในฟาร์มปีท่ี 2 : 
การผลิตอาหารและการัดการเล้ียงเปิดเน้ือเพ่ือสร้างรายได้และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลม่วง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์           40,000            40,000

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้า
เกษตร

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร           40,000            40,000

                 1  -                   1
      1,529,975        1,529,975

1 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โคก-หนอง-นา โมเดล คณะเทคโนโลยีการเกษตร          100,000           100,000
2 โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่าง

ย่ังยืน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร           50,000            50,000

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก

กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงโค-กระบืออย่าง
ย่ังยืน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์          285,300           285,300

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการผลิตปุ๋ยหมักจากกากคราม  สาขาวิชาพืชศาสตร์          271,450           271,450
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพันนา
ด้วยนวัตกรรมการเพาะเห็ด

สาขาวิชาพืชศาสตร์          385,325           385,325

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเพาะเล้ียงปลาเน้ือเศรษฐกิจเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

สาขาวิชาการประมง          130,950           130,950

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการปรับปรุงดินและการผลิต
ปุ๋ยหมัก

สาขาวิชาพืชศาสตร์          270,950           270,950

     4  โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร           36,000              -              36,000
                 4  -                   4
                 5                1                   6
          61,758      918,000          979,758
          11,758      918,000          929,758

1 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร           11,758            11,758
3 โครงการงานบริหารท่ัวไป (ส านักงานคณบดี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -         888,000           888,000

                 1                1                   2
 -        30,000            30,000

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -          30,000            30,000

 -                1                   1
          50,000            50,000

1 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร           50,000  -            50,000
                 1  -                   1

2 2 4
12 5 17

3,154,325 1,121,500 4,275,825

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามโครงการหลัก
กลยุทธ์ท่ี 2.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
รวมจ านวนกิจกรรมโครงการท้ังส้ิน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

กลยุทธ์ท่ี 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์



  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 3 
การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
ประเมินผลตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



การน าไปสู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
การน าไปสู่การปฏิบัติ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะจะด าเนินการ ดังนี้ 
1. หน่วยนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกัน

ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 
2. หน่วยนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

ตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ท้ังกิจกรรม/โครงการท่ีได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

3. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวช้ีวัดของ
คณะท่ีปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมข้ึนมาได้หากหน่วยงานมีจุดเด่นและ
ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดไว้ 

4. คณะจะจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงา นระดับคณะ/
สถาบัน/ส านัก/บัณฑิตวิทยาลัย   

5. เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานท้ังในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการ
บรรลุเป้าหมายท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่าน หน่วยนโยบายและแผน ส่งไปยังกอง
นโยบายและแผน จ านวน 2 ชุด หลังเสร็จส้ินโครงการ 30 วัน 

6. เมื่อส้ินปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานประจ าปีและรายงานการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน  
 
 
 
 



การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า

คณะสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่  ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน  หรือเพื่อปรับเปล่ียนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท าโดย 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ด าเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการในแต่ละไตรมาส ด าเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน 
3. ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน 
4. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณบดี 

 
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกจาก ได้แก่ 

1. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
 
 



การปรับแผนปฏิบัติราชการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีอาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้ก าหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติ

ราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอคณะกรรมการประจ าคณะปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลท าให้เป้าหมายการด าเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กรณีท่ีไม่มีการขอปรับ
แผนปฏิบัติราชการท่ีกล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการท่ีคณะอนุมัติไว้เดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการน าแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 

หน่วยนโยบายและแผน 

คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ 

ทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564) 


 ยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค ์

 กลยุทธ์ 

 กิจกรรม/โครงการ 

 ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด 

 มหาวิทยาลัยและ
พัฒนาข้ึนเอง) 

โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานในคณะ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 
 

หน่วยงานในคณะ 

รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการหลงั
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน 

 

หน่วยงานในคณะ 

รวบรวมผลการด าเนินงาน/จัดท ารายงานประจ าปีซึ่งผนวกผลการ
ประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน 

ประเมินความก้าว 
หน้าและผลสรุป
ของโครงการ 
(Formative & 
Summative 
Evaluation) 
โดยคณะกรรมการ           
ทีค่ณะแต่งต้ัง 

ปร
ะเ

มิน
ทุก

ปี 
ปร

ะเ
มิน

ใน
รอ

บ 
5 

ปี 

โดยคณะกรรมการติดตามผล
การด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

โดยที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงานจัดท าแผนเสนอมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่ง ที ่33/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค ำส่ังคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ท่ี ๓๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 ตำมท่ีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยี กำรเกษตร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  สอดคล้องและเช่ือมโยงกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   


เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

 

 ๑.  คณบดี                       ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน      รองประธำนกรรมกำร   
 ๓.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย                  กรรมกำร 
 ๔.  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ                   กรรมกำร 
 ๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
 ๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ     กรรมกำร   
 ๗.  ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์                   กรรมกำร 
 ๘.  ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์                    กรรมกำร 
 ๙.  ประธำนสำขำวิชำกำรประมง                   กรรมกำร 
 ๑๐. ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร   กรรมกำร 
 ๑๑. ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร                กรรมกำร 
 ๑๒. ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์         กรรมกำร 
 ๑๓. ประธำนหลักสูตรพืชศำสตร์         กรรมกำร 
 ๑๔.  ประธำนหลักสูตรสัตวศำสตร์         กรรมกำร  
 ๑๕.  ประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจกำรเกษตร   กรรมกำร 
             ๑๖.  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             ๑๗.  นำงกิรอัชฌำ แถมสมดี  เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  
 หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
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๑.  ด ำเนินกำรวิเครำะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกำส (opportunity) และภัย
คุกคำม (threat) ของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

๒.  ด ำเนินกำรวิ เครำะห์ควำมสอดคล้องและควำมเช่ือมโยงของแผนยุทธศำสตร์คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร และแผนงำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.  พิจำรณำทบทวนนโยบำย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทำง
และทิศทำง กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๕.  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ครบท้ัง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๖.  ด ำเนินกำรติดตำมและพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนค่ำเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๓       

๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำ  

 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๖  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๖  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        
 
 

           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชุมพล  ทรงวิชำ) 
                                           คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
                                            

 
 
 
 

/๒.  ด ำเนินกำร… 
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ภาคผนวก ข ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

 

ข้อที่ จุดแข็ง (S) ข้อที่ จุดอ่อน (W) 
1 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นสถำบันกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ ได้แก่ 

กำรให้ทุนทำยำทเกษตร วิธีกำรรับนักศึกษำท่ีหลำกหลำย 
1 นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในระดับน้อย 

2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยท้ังภำคทฤษฎีและกำรฝึก
ประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพ 

2 หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

3 มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ท่ีหลำกหลำย เช่น กำรมีสถำนท่ีฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  สหกิจศึกษำ 

3 ต ำแหน่งวิชำกำร/คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

4 อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมีควำมเป็นกัลยำณมิตร ท ำให้กำรเรียน
กำรสอนเกิดประสิทธิภำพ 

4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรท่ีเหมำะสม ไม่เพียงพอ 

5 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ 5 นักศึกษำส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดทำงเศรษฐกิจ ขำดทุนกำรศึกษำ 
6 มีกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

อย่ำงต่อเนื่อง 
6 นักศึกษำ บุคลำกร และอำจำรย์ มีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษในระดับน้อย 

7 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร และสำมำรถถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้ 

7 นักเรียนท่ีรับเข้ำศึกษำ มีพื้นฐำนควำมรู้วิชำวิทยำศำสตร์ในระดับต่ ำ 

8 มีกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม /สืบทอด/ต่อเนื่อง 8 ขำดกลยุทธ์ในกำรหำแหล่งงบประมำณภำยนอก 
9 ร่วมกันสืบสำนประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมกำรท ำนำ /กำรลงแขก

เกี่ยวข้ำว ด ำนำ 
9 ขำดคู่มือในกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำน 

10 มีวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำนร่วมกัน กำรท ำงำนเป็นทีม 10 ขาดการบูรณาการใช้เครื่องมือร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
11 มีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกร 11 ขาดการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
12 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยท้ังภำคทฤษฎีและกำร

ฝึกประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพ 
12 บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในต าแหน่งงานท่ีไม่ตรงกับความเช่ียวชาญ 
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ข้อที่ โอกาส (O) ข้อที่ ภัยคุกคาม (T) 
1 มีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรวิจัยในท้องถิ่นที่หลำกหลำย 1 ค่ำนิยมทำงสังคมเปล่ียนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยมเรียน

ด้ำนกำรเกษตร 
2 นโยบำยของรัฐบำลเอื้อต่อกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร เช่น อำหำร

ปลอดภัย เกษตรปลอดสำรพิษ เกษตรอินทรีย์ 
2 จ ำนวนสถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่นท ำให้ เกิดกำร

แข่งขันมำกขึ้น 
3 บัณฑิตสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปประกอบอำชีพได้หลำกหลำย 3 ควำมต้องกำรแรงงำนระดับปริญญำตรีลดลงและควำม

ต้องกำรแรงงำนวิชำชีพ เพิ่มขึ้น 
4 ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอำชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อ

ยอดอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 
4 นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และ

ภำษำอังกฤษไม่ดีเท่ำท่ีควร 
5 พื้นฐำนครอบครัวของผู้เรียนมีอำชีพด้ำนกำรเกษตร 5 ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม และภำวะโลกร้อน มีผลต่อกำร

พัฒนำกำรเกษตร 
6 มีแหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุนการท าวิจัยและการบริการวิชาการด้านการเกษตร

และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
6 กำรขยำยตัวของส่ิงก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัยท ำให้

พื้นท่ีในกำรฝึกปฏิบัติ 
7 การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12) ใช้กรอบหลักการ

ของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

8 เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสำรพิษมำก
ขึ้น 

  

9 องค์กรภำคประชำชนมีควำมเข้มเข็ง   
10 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและท้องถิ่น และต่ำงประเทศ 

เช่น กำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร 
  

11 มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูภูมิปัญญำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในท้องถิ่น ท่ีใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 
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