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บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 

 แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกำหนดขึน้  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” โดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ที่มี
ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  โดยคณะได้นำตัวชี ้วัดจากตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี ้วัดจากยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีคณะ
กำหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของคณะ 
 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย  

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

ค่านิยมหลักองค์กร  
“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมทำหน้าท่ี  อย่างมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  

Hand  for  Healthy  Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

อัตลักษณ์ 
 “มีทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง” 

คำนิยาม 
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง : บัณฑิตมีงานทำและสามารถทำงานได้หลากหลาย 

เอกลักษณ์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร” 
 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และโครงการจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ 

16 ตัวชี้วัด จำนวน 18 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,253,501 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด 

จำนวน 18 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,501,125 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

6 ตัวชี้วัด จำนวน 16 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 437,212 บาท 
 
 การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำโดย 
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดำเนินการ 

โดยหน่วยนโยบายและแผน 
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2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการในแต่ละไตรมาส ดำเนินการโดย 
หน่วยนโยบายและแผน 

3. ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน 
4.  ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึ่งแต่งต้ังโดย

คณบดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้   ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกำหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กำหนดอำนาจและ
หน้าท่ีของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย”  

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับท่ี 2) 
(2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการ
อุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้นำตัวช้ีวัดจากตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวช้ีวัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือและกลไกสำคัญ ในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะ  การบรูณาการและแปลงแผนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ 
ของทุกภาคส่วนในคณะเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะท่ีนำไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและ
การได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      สิงหาคม 2563 
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ตอนที่ 3   การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      22 
 

ภาคผนวก         27 



ภาคผนวก ก คำส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี 13/2563 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
                     ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                 28                                                                       
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ตอนที่ 1 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 
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ประวัติความเป็นมา 
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดต้ังขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 โปรแกรมวิชา  คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ ท้ังสองโปรแกรมวิชา  มีหลักวิชาท่ีให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กนัในรูปธรรมได้อย่างมากท่ีสุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง  จึงได้จัดรวมท้ัง 2 โปรแกรมวิชาเข้า
เป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนท่ีท้ังสองโปรแกรมวิชาจะมารวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจ สร้างบุคลากรท่ีมี
ช่ือเสียงและมีคุณประโยชนใ์ห้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานและเป็นท่ีภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งในหมวดวิชานั้นคือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  มีครู-อาจารย์
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานช่ือวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ 
หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีครู-อาจารย์เพียง 1 คน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียนฝึกหดัครูสกลนคร เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัย
ครูสกลนคร 

ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ทำการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ 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 ซึ่งดำเนินการสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้กำหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนาสถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาก
ขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อต้ังขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์  เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันท่ี 27 กันยายน 2542 ทำหน้าท่ีงานด้านการจัดการศึกษาทำการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ท้ังในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
  ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจำนวน 9 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 
 ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  
สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  และมีหลักสูตรท่ีเปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
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เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   
แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง  และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายท่ีทำการไปอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วย 
ช้ันท่ี 1  เป็นห้องผู้บริหาร  ห้องสำนักงานคณบดี  ห้องประชุม  ช้ันท่ี 2-4  เป็นห้องสำนักงานสาขาวิชา  ห้องบรรยาย   ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อให้ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  จำนวน  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  จำนวน  7 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คือ หลักสูตรการ
ประมง หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์  จำนวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จำนวน  6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร คือ หลักสูตรการประมง หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 
และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์  จำนวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  
สถานที่ต้ัง 
 ท่ีอยู่  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้ังอยู่เลขท่ี 680 หมู่ท่ี 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000   

โทรศัพท์/โทรสาร  :  0-4274-3682   
เว็ปไซต์ : http://agt.snru.ac.th 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ความเป็นมา 
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ

ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ ท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่
ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกำหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีของ
อธิการบดี ไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมท้ังติดตามประเมินผล  การดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น 
แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับท่ี 2 ) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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) โดยมหาวิทยาลัยได้นำตัวช้ีวัดจากตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวช้ีวัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้านการจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการได้ทำการจัดการศึกษา  จำนวน 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 มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2563 ท้ัง 4 ช้ันป ีดังแสดงในตาราง 
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 บุคลากร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรท้ังส้ิน 59 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 41 คน (ลาศึกษาต่อ 1 คน) 
สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 18 คน  
 
 งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนท้ังส้ิน 9,243,725 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 882,950 10,647,200 - - 11,530,150 

รายได้ 176,064 815,136 - - - 882,950 

รวม 176,064 1,698,086 10,647,200 - - 12,413,100 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา (คน) 

2563 2562 2561 2560 รวม 
1. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 25 - 5 15 45 
2. หลักสูตรพืชศาสตร์ 18 9 19 27 73 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 7 - 10 31 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 28 25 19 30 102 
5. หลักสูตรสัตวศาสตร์ 20 23 24 48 115 
6. หลักสูตรการประมง 9 - 9 14 32 

รวม 114 64 76 144 398 
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โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 11,530,150 บาท และเงินรายได้ จำนวน 882,950 บาท  โดยได้นำเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสำหรับ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนท้ังส้ิน 9,243,725 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบดำเนินงาน 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 
 

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 8,122,225 บาท และเงินรายได้ จำนวน 1,121,500 บาท  โดยได้นำเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสำหรับ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

โดยได้นำเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรสำหรับดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ผลการเบิก-จ่าย
โครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 98.825 

 
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2563  มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาคณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้  
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1)  มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสำรวจความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ 
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมท้ังมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และแนวทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการนำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ  ในวันท่ี  10  สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (AG 106) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผู้บริหารคณะ  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงาน 
ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการฯ และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

3) การทบทวนและกล่ันกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาแนวทางการนำยุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติ จากการท่ีผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดแนว
ทางการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแล้วนั้น ยังพบว่าการท่ีจะนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องตระหนักถึงสถานการณ์การบริหารในช่วงระยะเวลาท่ี
ผ่านมา ท้ังในด้านผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ต่อการบริหารและพัฒนาคณะ โดยการจัดประชุมเปิดภาคเรียน วันจันทร์ท่ี 4  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผู้บริหาร
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงาน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ในระยะเวลาท่ีผ่านมา พร้อมท้ังรับทราบ ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แ ละมีการปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยคณะกรรมการประจำคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันจันทร์
ท่ี 14 ธันวาคม 2563 ได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ใหค้ณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมท้ังยืนยันแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมวันจันทร์ท่ี 14 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และท่ีประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป 

   



 

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



-11- 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม นำความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 

วิสัยทัศน์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน  

ค่านิยมหลักองค์กร  
“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมทำหน้าท่ี  อย่างมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  

เอกลักษณ ์
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร” 

อัตลักษณ ์
 “บัณฑิตเป็นคนดี  มีรายได้  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง” 

คำนิยาม 
บัณฑิตเป็นคนดี : คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
มีรายได้ : ระหว่างเรียนมีรายได้และหลังสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้ให้ตนเองได้ 
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง : บัณฑิตมีงานทำและสามารถทำงานได้หลากหลาย 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.1 : นักศึกษา บัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

   

กลยุทธ์ โครงการหลัก    
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 : พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 

โครงการหลักท่ี 1: โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(สอดคล้องจุดเน้นสภาฯ 1.6) 
 - การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 



-13- 
 

กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

 - การพัฒนาความรู้ทางสารสนเทศ และอื่นๆ 
โครงการหลักท่ี 2 : โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการหลักท่ี 3 : โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการพันธกจิ
สัมพันธ์กับท้องถ่ิน 
4. ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับ 5 
 

ร้อยละ 90 
 

4.00 
คะแนน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 : พัฒนาหลักสูตร 
 
 
 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
และหลักสูตรระยะสัน้ให้มีความพร้อมตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ใหม่ (สอดคล้องจุดเน้นสภาฯ 1.2-1.3)  
- การเรียนการสอนออนไลน์  
- หลักสูตรระยะสัน้ 
- Reskill /Upskill 
- Multi Skill 
- Credit Bank/Credit Transfer 
- สหวิทยาการ (CWIE) 

1. จำนวนหลักสูตรระยะสัน้ แบบไม่ได้รับปริญญา 
(Non Degree Program) ท่ีตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. ร้อยละบัณฑิตท่ีมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่
3. จำนวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองต่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
4. จำนวนหลักสูตรของแต่ละคณะท่ีจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู ้
5. จำนวนรายวชิาท่ีสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้
ท้ังรายวิชา 
6. จำนวนหลักสูตรสำหรับประชาชนให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

3 หลักสูตร 
 
 

ร้อยละ 50 
1 

หลักสูตร/ปี 
 
 

1 หลักสูตร 
 

1 รายวิชา 
 

1 หลักสูตร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2  บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ    
กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 : สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

โครงการหลัก : โครงการคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง  
ประสงค์ 4 ประการ  
 - จิตอาสา 
 - ยุวนวัตกร 
 - พัฒนาศิษย์เก่า 
 - พฒันานักศึกษา 
 - สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
 

1. จำนวนโครงการท่ีมีการดำเนนิการโดยยุวนวัตกร 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและ
กิจกรรมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/
ผู้ประกอบการท่ีมีต่อบัณฑิตด้านวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม 

1 โครงการ 
100 คน 

 
ร้อยละ 85 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
การศึกษาตำแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ 

   

กลยุทธ์ท่ี 1.3.1: การส่งเสริมให้
อาจารย์มีความเป็นมืออาชพี 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
(สอดคล้องจุดเน้นสภา 1.4) 
    - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
    - ผลงานทางวิชาการ 
    - พัฒนาภาษาอังกฤษ 
    - การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้  
    - กระบวนการ Professional Learning 
Community (PLC) 
 
 

1. ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจำท่ีดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 
3. ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มีระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึน 
 

ร้อยละ 
22.5 

ร้อยละ 
22.5 

ร้อยละ 10 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.1 : มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มี
คุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล 

   

กลยุทธ์ โครงการหลัก    
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 : พัฒนางานวจิัย
และงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑช์ุมชน
ท้องถ่ิน 
โครงการหลัก 2 : โครงการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องจุดเน้นสภาฯ 
2.5) 
   - ทุนวิจัย 
   - นำเสนองานวจิัยในระดับชาติและนานาชาติ 
   - สารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ 
   - พัฒนาศักยภาพนักวจิัย 

1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพืน้ท่ีได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ ์
3. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะหรือจดทะเบียน
สิทธบิัตรอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
4. จำนวนผู้รับบริการทางวิชาชพี/วิชาการ 
5. จำนวนทุนสนับสนนุวิจัยจากองค์กรภาคีเครือข่าย 
6. จำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
7. ร้อยละผลงานวจิัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกลา่วท่ีถูก
นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 
100 
5 

ผลิตภัณฑ ์
1 เร่ือง/ชิ้น 

 
 

500 คน 
2 ทุน 
2 ชิ้น 

 
ร้อยละ 80 

 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.2 : ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

   

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 : พัฒนาองค์ความรู้  
ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์แก่ชุมชน/ท้องถ่ิน 

1. จำนวนงานวิจัยท่ีดำเนนิการร่วมกับชุมชน 
 

1 ชุมชน 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
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กลยุทธ์ โครงการหลัก ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

 โครงการหลัก 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

2. จำนวนชุมชนท่ีสามารถจัดการตนเองได้จากองค์
ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
 3. จำนวนวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การพัฒนาการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึน และ
ยกระดับรายได้เพิ่มข้ึน 
4. ร้อยละองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชนจ์าก
ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
 

1 ชุมชน 
 

1 แห่ง 
 
 

ร้อยละ 85 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.3 : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้ง
องค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

   

กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 : บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับการรับใช้สังคม  
 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการบูรณาการพันธกจิ
สัมพันธ์ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

- การบริการวิชาการ 
- พัฒนาหลักสูตร 
- พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
- สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธ

กิจมหาวิทยาลัย 
โครงการหลัก 2 : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูล
ตำบลในจังหวัด  
 

1. จำนวนโครงการท่ีบูรณาการพันธกจิสัมพนัธ์เพื่อ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
2. จำนวนผู้ท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. จำนวนระบบฐานข้อมูลตำบล 
4. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและสำนึก
รักษ์ท้องถ่ิน 
5. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและสำนึกรักษ์ท้องถ่ิน 

6 โครงการ 
 

200 คน 
1 ฐาน 
1 แหล่ง 

 
 

ระดับ 3 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.4 : สมาชิกของชุมชนเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่น ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ โครงการหลัก    
กลยุทธ์ท่ี 2.4.1 : ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองท่ีดีของท้องถ่ิน 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี 
เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

1. จำนวนชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้การเป็น
พลเมืองท่ีดีในท้องถ่ิน 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเกี่ยวกับการน้อมนำ
พระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์พึง 4 ประการ สู่
การปฏิบัติในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย 

5 ชุมชน 
 

ร้อยละ 50 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ    
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.1 : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 : ยกระดับการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรท่ี
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
- การบริหารหน่วยงาน 
- การบริหารจัดการพื้นท่ี 
- การยกระดับโครงสร้าง ICT 
- การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย 

1. จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีท่ีนำมาใช้
ในการบริหารจัดการ 
2. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยา 
4. จำนวนฐานข้อมูล DMC (Data Management 
Center) 
5. จำนวนระบบการบริหารจัดการท่ีได้รับการพัฒนา
และปรับปรุง 
6. จำนวนระบบบริหารจัดการท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 
7. จำนวนรายได้ท่ีเป็นตัวเงินจากสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
8. ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1 ระบบ 
 

ร้อยละ 88 
 

ร้อยละ 80 
 

1 ฐาน 
 

1 ระบบ 
 

1 ระบบ 
35,000 
บาท 

1 ระบบ 

-คณบดี 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
-ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกนั
คุณภาพการศึกษา 
-หัวหน้าสำนักงาน
คณบดี 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.2 : บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการ
บริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ โครงการหลัก    

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 : พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนนุ 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน(สอดคล้องจุดเน้น
สภาฯ 4.1) 
- การสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 
- การส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสุขใน

องค์กร 

1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับ
ความก้าวหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหารและ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีเพิ่มข้ึน 
2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนในโครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ใหม่ 
3. ร้อยละความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมโครงการ
สร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 
 
 
ร้อยละ 10 
 
 
ร้อยละ 86 

-หัวหน้าสำนักงาน
คณบดี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.3 : การบริหารจัดการเชิงรุก    
กลยุทธ์ โครงการหลัก    

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 :  การบริหาร
จัดการเชิงรุก 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการเชิงรุกพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมสีุขภาวะ 

- การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพนัธ ์
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- การพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีสุขภาวะ 

1. จำนวนนักศึกษาใหม่ท่ีมาจากการบริหารจัดการเชิงรุก 
2. จำนวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มข้ึน 
3. ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/
แผนพัฒนาต่าง ๆ ท่ีสำคัญระดับชาติ/จังหวัด/
องค์กร) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
4. จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจตามพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
5. ระดับความสำเร็จของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน 

50 คน 
1 ช่องทาง 
ระดับ 4.5 
 

 
1 

ฐานข้อมูล 
 

ระดับ 3 
 

-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวจิัย 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน 
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ

บริหาร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มีคุณภาพ 

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 

พัฒนานักศกึษา 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 

การบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

มีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 

บุคลากรสายสนับสนนุได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 



รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	หน่วยงาน แผ่นดิน เงินรายได้ รวม

     1,105,001      148,500       1,253,501

     1,105,001      113,500       1,218,501

     1 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์           50,040               -              50,040

     2 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์           97,200               -              97,200

     3 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์         148,500               -            148,500

     4 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์         232,200               -            232,200

     5 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาการประมง

การประมง           63,450               -              63,450

     6 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร           67,500               -              67,500

     7 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร         225,450               -            225,450

     8 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์         140,661               -            140,661

     9 โครงการทุนราชภัฏเพ่ือทายาทเกษตรกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -           75,000            75,000

    10 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตว

แพทย์

สัตวศาสตร์                 -           82,651            82,651

    11 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ พืชศาสตร์         58,075            58,075

    12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน

การสอนวิจัยและการบริหารงานหลักสูตรสัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์         56,873            56,873

    13 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร         57,386            57,386

    14 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร       123,342          123,342

    15 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร           80,000               -              80,000

                 9                6                  15

     196,000          196,000

1 โครงการอบรมผสมเทียมโค-กระบือ รุ่นท่ี 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์         98,000  ค่าลงทะเบียน

2 โครงการอบรมผสมเทียมโค-กระบือ รุ่นท่ี 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์  -         98,000  ค่าลงทะเบียน

 -                2                   2

       35,000            35,000

1 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -           35,000            35,000

 -                1                   1

 -  -  - 

1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  -  -  ส่วนกลาง

 -  -  - 

                 9                9                  18

     1,491,125        10,000       1,501,125

                -    -                  -   กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงกิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ท่ี 21

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาหลักสูตร

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1.4 การส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความเป็นมืออาชีพ

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์



รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	หน่วยงาน แผ่นดิน เงินรายได้ รวมประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงกิจกรรม

1 โครงการรายได้จากการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร         10,000            10,000

 -                1  - 

        854,425               -            854,425

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนฐานราก

1.1 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม

นางเล็ดและหม่ีกรอบ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์         140,000          140,000

1.2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงโค-กระบือ

อย่างย่ังยืน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์         150,000          150,000

1.3 กิจกรรมโครงการโครงการผลิตมูลโคกระบือชีวภาพอัดเม็ด สาขาวิชาสัตวศาสตร์         140,000          140,000

1.4 กิจกรรมการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาของดีของฝากประจ าถ่ิน: 

ผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทข้าวกล้องงอกบ้านนางอย ต าบลเต่า

งอย จังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร         140,000          140,000

1.5 กิจกรรมโครงการกลยุทธ์การจัดการอาหารเพ่ือลดต้นทุน

การผลิตยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เล้ียงสัตว์

บ้านจาร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์         166,900          166,900

1.6 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเพาะเล้ียงกบ ครบวงจร ตาม

แนวทางศาสตร์พระราชา

สาขาวิชาการประมง         117,525          117,525

                 1  -                   1

        636,700          636,700

1 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โคก-หนอง-นา โมเดล คณะเทคโนโลยีการเกษตร         100,000          100,000

2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การท าอาชีพเกษตร “ผลิตได้ ขาย

เป็น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร           48,200            48,200

3 กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพ่ือความย่ังยืน ปี 2 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร         200,000          200,000

4 กิจกรรมการผลิตอาหารอย่างง่ายเพ่ือใช้ในฟาร์มปีท่ี 3 : การ

ผลิตอาหารและการจัดการเล้ียงเป็ดเน้ือเพ่ือสร้างรายได้และ

ยกระดับคุณภาพชีวิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์           40,000            40,000

5 กิจกรรมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาการผลิตผักปลอดสารพิษ สาขาวิชาพืชศาสตร์           40,000            40,000

6 กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจาก

ปลานิลเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร           40,000            40,000

7 กิจกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าแบบเกษตรผสมผสาน สาขาวิชาการประมง           40,000            40,000

8 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้า

เกษตร

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร           40,000            40,000

9 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เคล่ือนท่ี สาขาวิชาสัตวศาสตร์           40,000            40,000

10  โครงการเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร           48,500               -              48,500

                10  -                  10

                11                1                  12

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามโครงการหลัก

กลยุทธ์ท่ี 2.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์



รายงานโครงการงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/กิจกรรมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	หน่วยงาน แผ่นดิน เงินรายได้ รวมประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการหลัก/โครงกิจกรรม

                -        437,212          437,212

                -        393,212          393,212

1 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร         10,000            10,000

2 โครงการจ้างบุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร       176,064          176,064

3 โครงการงานบริหารท่ัวไป (ส านักงานคณบดี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -         207,148          207,148

 -                3                   3
 -        36,000            36,000

1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 -           36,000            36,000

 -                1                   1

 -          8,000             8,000

1 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  -          8,000              8,000

 -                1                   1

- 5 5

20 15 35

2,596,126 595,712 3,191,838

กลยุทธ์ท่ี 3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการท้ังส้ิน

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

รวมจ านวนกิจกรรมโครงการตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน



  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 3 
การนำไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
ประเมินผลตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



การนำไปสู่การปฏบิัตแิละการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การนำไปสู่การปฏิบัติ 
ในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะจะดำเนินการ ดังนี้ 
1. หน่วยนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกัน

ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร 
2. หน่วยนโยบายและแผนแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะรับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปี และให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

ตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ โดยกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ท้ังกิจกรรม/โครงการท่ีได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย กิจกรรม/โครงการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

3. แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดของหน่วยงานมาจากตัวช้ีวัดของ
คณะท่ีปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานและสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมข้ึนมาได้หากหน่วยงานมีจุดเด่นและ
ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการกำหนดไว้ 

4. คณะจะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานร ะดับคณะ/
สถาบัน/สำนัก/บัณฑิตวิทยาลัย   

5. เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จเมื่อใด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานท้ังในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการ
บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่าน  หน่วยนโยบายและแผน ส่งไปยังกอง
นโยบายและแผน จำนวน 2 ชุด หลังเสร็จส้ินโครงการ 30 วัน 

6. เมื่อส้ินปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเองเป็นเล่มเดียวกัน  



การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า

คณะสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้หรือไม่  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหาร  คณะกรรมการประจำคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทำโดย 

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดำเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน 
2. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการในแต่ละไตรมาส ดำเนินการโดยหน่วยนโยบายและแผน 
3. ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน 
4. ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณบดี 

 
ผลการประเมินภายในดังกล่าวจะรองรับการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกจาก ได้แก่ 

1. การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 



การปรับแผนปฏิบัติราชการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีอาจขึ้นได้ตลอดเวลา จึงได้กำหนดให้มีการปรับแผนปฏิบัติ

ราชการได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานต้องเสนอคณะกรรมการประจำคณะปรับแผนปฏิบัติราชการโดยได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทำให้เป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กรณีท่ีไม่มีการขอปรับ
แผนปฏิบัติราชการท่ีกล่าวมา การติดตามประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการท่ีคณะอนุมัติไว้เดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 

หน่วยนโยบายและแผน 

คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติ 

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการทุกโครงการ 

ทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

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

• ยุทธศาสตร์ 
• เป้าประสงค ์

• กลยุทธ์ 

• กิจกรรม/โครงการ 

• ตัวชี้วัด (เลือกจากตัวชี้วัด 

• มหาวิทยาลัยและพัฒนาข้ึนเอง) 

โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ังโดย
สภามหาวิทยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

ประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน 

หน่วยงานในคณะ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของตนเอง 
 

หน่วยงานในคณะ 

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการหลงั
เสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน 

 

หน่วยงานในคณะ 

รวบรวมผลการดำเนินงาน/จัดทำรายงานประจำปีซึ่งผนวกผลการ
ประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน 

ประเมินความก้าว 
หน้าและผลสรุป
ของโครงการ 
(Formative & 
Summative 
Evaluation) 
โดยคณะกรรมการ           
ทีค่ณะแต่งต้ัง 

ปร
ะเ

มิน
ทุก

ปี 
ปร

ะเ
มิน

ใน
รอ

บ 
5 

ปี 

โดยคณะกรรมการติดตามผล
การดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

โดยที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงานจัดทำแผนเสนอมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
คำสั่ง ที ่13/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คำส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี ๑๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   
 

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 

   ๑.  คณบดี   ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      รองประธานกรรมการ   
 ๓.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                  กรรมการ 
 ๔.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                   กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                   กรรมการ 
 ๖.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ   
 ๗.  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์                   กรรมการ 
 ๘.  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์                    กรรมการ 
 ๙.  ประธานสาขาวิชาการประมง                   กรรมการ 
 ๑๐. ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
 ๑๑. ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                กรรมการ 
 ๑๒. ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์         กรรมการ 
 ๑๓. ประธานหลักสูตรพืชศาสตร์         กรรมการ 
 ๑๔.  ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์         กรรมการ  
 ๑๕.  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร   กรรมการ 

                        ๑๖.  หัวหน้าสำนักงาน... 
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             ๑๖.  หัวหน้าสำนักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
             ๑๗.  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.  ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย
คุกคาม (threat) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๒.  ดำเน ินการว ิเคราะห ์ความสอดคล้องและความเช ื ่อมโยงของแผนย ุทธศาสตร ์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแผนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.  พิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทาง
และทิศทาง การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๕.  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้ครบทั้ง ๔ พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๖.  ดำเนินการติดตามและพิจารณาผลการดำเนินงานค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔       

๗. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อนำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา  

 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        
 
 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
                                           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  

 
 

- ๒ - 
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ภาคผนวก ข ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม  
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   
 

 

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

การให้ทุนทายาทเกษตร วิธีการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 
1 นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับน้อย 

2 การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฎีและการฝึก
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ 

2 หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

3 มีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การมีสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  สหกิจศึกษา 

3 ตำแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความเป็นกัลยาณมิตร ทำให้การเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพ 

4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม ไม่เพียงพอ 

5 มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 

5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ขาดทุนการศึกษา 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 

6 ขาดกลยุทธ์ในการหาแหล่งงบประมาณภายนอก 

7 มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการสืบทอดปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมการทำนา /การลงแขกเกี่ยว
ข้าว ดำนา 

7 ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 

8 มีการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 8 ขาดการบูรณาการใช้เครื่องมือร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
9 มีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม 9 บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในตำแหน่งงานท่ีไม่ตรงกับความเช่ียวชาญ 
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ข้อที่ โอกาส (O) ข้อที่ ภัยคุกคาม (T) 
1 มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการวิจัยในท้องถิ่นที่หลากหลาย 1 ค่านิยมทางสังคมเปล่ียนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยมเรียน

ด้านการเกษตร 
2 นโยบายของรัฐบาลเอื ้อต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น อาหาร

ปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 
2 จำนวนสถาบันการศึกษาในท้องถิ ่นทำให้เกิดการ

แข่งขันมากขึ้น 
3 บัณฑิตสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย 3 ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลงและ

ความต้องการแรงงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
4 ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อ

ยอดอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
4 นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร 
5 พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนมีอาชีพด้านการเกษตร 5 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน มีผลต่อ

การพัฒนาการเกษตร 
6 มีแหล่งทุนภายนอกที่สนับสนุนการทำวิจัยและการบริการวิชาการด้านการเกษตร

และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
6 การขยายตัวของสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยทำให้

พื้นท่ีในการฝึกปฏิบัติลดลง 
7 การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12) ใช้กรอบหลักการ

ของการวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

8 เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น   
9 องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มเข็ง   
10 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและท้องถิ่น และต่างประเทศ เช่น 

การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
  

11 มีปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาที่มีความรู้ ความสามารถในท้องถิ่น ที่ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

  


