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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 

 แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณท่ีจะต้องใช้  ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 31 (3) ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครได้จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ท่ีมี
ความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับท่ี 2) (2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) แผนปฏิรูป
ประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้น า
ตัวชี้วัดจากตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบด้วย  

วิสัยทัศน์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 

ค่ำนิยมหลักองค์กร  
“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมท าหน้าท่ี  อย่างมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  

Hand  for  Healthy  Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  



ข


พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. การพัฒนาการวิจัยและและนวัตกรรม เพื่อพฒันาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

อัตลักษณ์ 
 “มีทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง” 

ค านิยาม 
ทักษะวิชาชีพ : บัณฑิตมีความรู้และทักษะวิชาชีพพร้อมปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรม : บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง : บัณฑิตมีงานท าและสามารถท างานได้หลากหลาย 

เอกลักษณ์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร” 
 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และโครงการจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล ประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ 

8 ตัวชี้วัด จ านวน 17 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,570,020 บาท 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 6 ตัวช้ีวัด 

จ านวน 12 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,516,000 บาท 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

6 ตัวชี้วัด จ านวน 5 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 816,000 บาท 
 
 กำรติดตำมประเมินผล 

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท าโดย 
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ด าเนินการ 

โดยหน่วยนโยบายและแผน 



ค


2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการในแต่ละไตรมาส ด าเนินการโดย 
หน่วยนโยบายและแผน 

3. ประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยหน่วยนโยบายและแผน 
4.  ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ ซึ่งแต่งต้ังโดย

คณบดี 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
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”  

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จัดท าขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับท่ี 2) 
(2551 - 2565) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) กรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) แผนปฏิรูปประเทศ มาตรฐานการอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยมหาวิทยาลัยได้น าตัวชี้วัดจากตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตัวช้ีวัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น         
เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือและกลไกส าคัญ ในการบริหารงาน/โครงการในระดับคณะ  การบรูณาการและแปลงแผนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันให้การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ 
ของทุกภาคส่วนในคณะเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะท่ีน าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและ
การได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      สิงหาคม 2564 
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ภาคผนวก         27 



ภาคผนวก ก ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี 18/2564 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
                     ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                 28                                                                       
ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    30  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตอนที่ 1 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 
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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  มีครู-อาจารย์
ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานช่ือวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ 
หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีครู-อาจารย์ เพียง 1 คน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน จากนั้นโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร 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 โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดขึ้น คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร การก่อต้ังขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์  เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันท่ี 27 กันยายน 2542 ท าหน้าท่ีงานด้านการจัดการศึกษาท าการผลิต
บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ท้ังในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
  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
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เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบไปด้วย 3 แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   
แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง  และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช   

 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 หลักสูตรการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า หลักสูตรบริหารธุรกิจ
การเกษตร และหลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์  จ านวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 
  
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 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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. 2565 

 ด้านการจัดการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 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. 
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า มีจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 - 2564 ท้ัง 4 ช้ันป ีดังแสดงในตาราง 
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 บุคลากร  
 ในปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีบุคลากรท้ังส้ิน 59 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 40 คน (ลาศึกษาต่อ 1 คน) 
สายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 18 คน  
 
 งบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนท้ังส้ิน 12,853,100 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 882,950 10,647,200 440,000 - 11,970,150 

รายได้ 176,064 815,136 - - - 882,950 

รวม 176,064 1,698,086 10,647,200 - - 12,853,100 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา (คน) 

2564 2563 2562 2561 รวม 
1. หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ 24 25 - 5 54 
2. หลักสูตรพืชศาสตร์ 11 18 9 19 57 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 14 7 - 29 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร 25 28 25 19 97 
5. หลักสูตรสัตวศาสตร์ 27 20 23 24 94 
6. หลักสูตรการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 6 9 - 9 24 

รวม 101 114 64 76 355 
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โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 11,970,150 บาท และเงินรายได้ จ านวน 882,950 บาท  โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การทบทวนและน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนท้ังส้ิน 12,570,965 บาท  
 

ประเภทงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบวิจัย รวม 

แผ่นดิน - 863,515 10,647,200 - - 11,510,715 

รายได้ 167,604 892,646 - - - 1,060,250 

รวม 167,604 1,756,161 10,647,200 - - 12,570,965 
 

โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 11,510,715 บาท และเงินรายได้ จ านวน 1,060,250 บาท  โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวไปจัดสรรส าหรับด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการและจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ผลการเบิก-จ่าย
โครงการเป็นไปตามแผน ร้อยละ 98.825 

 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2565  มีขั้นตอนดังนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาคณะจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังนี้  
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1)  มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังส ารวจความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ 
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมท้ังมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และแนวทางการน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการน าแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ  ในวันท่ี  16  กรกฎาคม  2564 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 วันศุกร์ท่ี 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2564  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 109) ซึ่งผู้บริหาร
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงาน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ในระยะเวลาท่ีผ่านมา พร้อมท้ังรับทราบ ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แ ละมีการปรับปรุงร่าง
ยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4) การทบทวนและยืนยันแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยคณะกรรมการประจ าคณะ โดยในการจัดประชุมคณะกรรมการ ในวันศุกร์ท่ี 
6 สิงหาคม 2564 ได้น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมท้ังยืนยันแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  น าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565 - 2569 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุมวันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 และท่ีประชุมมีมติให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป 

   





  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



-11- 


แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  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. กำรพัฒนำกำรวิจัยและและนวัตกรรม เพื่อพฒันำองค์ควำมรู้ และถ่ำยทอดสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 
3. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
4. พัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
5. บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ 

 

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

 

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

เป้าหมาย 
ผู้รบัผิดชอบหลัก 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 1.1 : นกัศกึษา บณัฑิตและประชาชนมีการพฒันาศักยภาพและทกัษะวิชาชีพตามมาตรฐาน   
กลยุทธ ์ โครงการหลกั    

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 : พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการหลักท่ี 1: โครงการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 
โครงการหลักที่ 2 : โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการหลักที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
- การพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- การพัฒนาความรู้ทักษะด้านสารสนเทศ 

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
2. ร้อยละของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั นปีสุดท้ำย
ท่ีผ่ำนกำรทดสอบทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและ
สำรสนเทศในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 92 
 

ร้อยละ 60 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
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กลยุทธ ์ โครงการหลกั ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รบัผิดชอบหลัก 

กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 : พัฒนำหลักสูตร 
 
 
 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
และหลักสูตรระยะสั้นให้มีความพร้อมตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ใหม่  
- กำรพัฒนำหลักสูตร 
- ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั นเพื่อกำรเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

1. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมหลักสูตรระยะสั น แบบไม่ได้
รับปริญญำ (Non degree Program) น ำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 
 

ร้อยละ 80 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ : 1.2  บณัฑติเป็นคนดมีีจิตสาธารณะ    
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 : สนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำและกำรสร้ำงเครือข่ำย
ศิษย์เก่ำ 

โครงการหลัก : โครงการสร้างพื้นฐานลักษณะคน
ไทยกับนักศึกษา 
- ส่งเสริมคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 
ประกำร และคนดีมีสิตสำธำรณะ 
- สร้ำงเครือข่ำยศิษย์เก่ำ 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
ตำมกรอบ TQF 

ร้อยละ 85 รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ไดร้ับการพฒันาศกัยภาพทั้งด้านคณุวุฒิ
การศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชพี 

   

กลยุทธ์ท่ี 1.3.1: กำรส่งเสริมให้
อำจำรย์มีควำมเป็นมืออำชีพ 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์  
 
 
 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ
สถำบันอุดมศึกษำ 
2. ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
3. ร้อยละอำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 
4. ร้อยละของอำจำรย์ท่ีน ำควำมรู้ไปในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยภำษำต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 34 
ร้อยละ 34 

 
ร้อยละ 12 

 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยนื ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รบัผิดชอบ 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.1 : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มีคณุค่า
ต่อสังคมและไดร้ับการยอมรับในระดบัสากล 

   

กลยุทธ ์ โครงการหลกั    
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 : พัฒนำงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
 
 
โครงกำรหลักที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน 
- ยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกภูมิปัญญำ
และศิลปกรรมท้องถ่ินและเพิ่มศักยภำพทำงกำร
จัดกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as a 
Marketplace 
 

1. ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วำรสำรระดับชำติและนำนำชำติ 
2. จ ำนวนงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมและ
อุตสำหกรรม (เร่ือง) 
3. ประชำชนหลุดพ้นจำกควำมยำกจนจังหวัดเพิ่มขึ น 
(ตัวชี วัดใหม่) 

4.90 
คะแนน  
4 เร่ือง 

 
ร้อยละ 10 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์ 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.2 : ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพฒันาตนเองอย่างยั่งยนื 

   

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 : พัฒนำองค์ควำมรู้  
ทุกระดับสู่กำรรับใช้สังคม 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์แก่ชุมชน/ท้องถ่ิน
โครงการหลัก 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 

1. จ ำนวนชุมชนท่ีสำมำรถจัดกำรตนเองได้จำกองค์
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
 

1 ชุมชน 
 

- รองคณบดีฝ่ำยพันธ
กิจสัมพันธ ์
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กลยุทธ ์ โครงการหลกั ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รบัผิดชอบ 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.3 : เปน็ศูนยก์ลางการเรียนรูศ้าสตร์หลากหลายแขนงทัง้
องคค์วามรู้ระดบัท้องถิน่และระดบัสากล 

   

กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 : บูรณำกำรพันธกิจ
สัมพันธ์กับกำรรับใช้สังคม  
 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

- การบริการวิชาการ 
- พัฒนาหลักสูตร 
- พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
- สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธ

กิจมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 
- ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ

เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ 
โครงการหลัก 2 : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูล
ต าบลในจังหวัด  
- กำรพัฒนำระบบข้อมูลชุมชนและสร้ำงสมรรถนะ
ภำคีเครือข่ำย 

1. จ ำนวนโครงกำรท่ีบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
 

8 โครงกำร 
 
 

รองคณบดีฝ่ำยพันธกิจ
สัมพันธ์ 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.4 : นกัศกึษา บคุลากร และประชาชน อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู สืบสาน ส่งเสริมภาษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิน่ 
และรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

  

กลยุทธ์ท่ี 2.4.1 : บูรณำกำรและ
ยกระดับงำนด้ำนภำษำ ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมและยกระดับงาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
- การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับท้องถ่ิน 

1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท่ีท ำให้เกิด
ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยหรือสร้ำงโอกำส
และมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน 
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

1 องค์
ควำมรู้ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 
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กลยุทธ ์ โครงการหลกั ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่มีีคุณภาพเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล    
เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 3.1 : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคณุภาพเปน็ไปตามหลกัธรรมาภิบาล   
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 : ยกระดับกำร
บริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ 

 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรท่ี
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
- กำรบริหำรหน่วยงำน 
- กำรบริหำรจัดกำรพื นท่ี 
- กำรยกระดับโครงสร้ำง ICT 
- กำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

1. จ ำนวนระบบท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
2. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 
4. จ ำนวนฐำนข้อมูลท่ีมีกำรบูรณำกำรร่วมกันภำยใน
มหำวิทยำลัย (ตัวชี วัดใหม่) 

1 ระบบ 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 

 
1 ฐำน 

 

-คณบดี 
-รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
และวำงแผน 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
คณบดี 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 3.2 : มหาวิทยาลัยมีระบบพฒันาบคุลากรที่มีคณุภาพ    
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 : พัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
 

1. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรท่ีได้รับควำ
ก้ำวหน้ำตำมสำยงำนประเภทผู้บริหำรและประเภท
วิชำชีพเฉพำะ 

ร้อยละ 20 - รองคณบดีฝ่ำย
บริหำรและวำงแผน 
-หัวหน้ำส ำนักงำน
คณบดี 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 3.3 : การบริหารจัดการเชิงรกุ    

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 :  กำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการเชิงรุกพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีสุขภาวะ 

- กำรพัฒนำเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
- กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
- กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน

อย่ำงมีสุขภำวะ 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก
พลิกโฉมมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงมี
สุขภำวะ 

ระดับ 5 
 

-รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 
 -รองคณบดีฝ่ำย
บริหำรและวำงแผน 
- รองคณบดีฝ่ำยพันธ
กิจสัมพันธ ์
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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 
การผลิตบณัฑติและ

พฒันาครูให้มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบ

บริหาร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบณัฑติและ

พฒันาครูให้มีคณุภาพ 

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 



-18- 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 

การบริหารจัดการ
ที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

มีการสนบัสนนุและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการพฒันานักศกึษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพทัง้ด้านคณุวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 

บุคลากรสายสนับสนนุได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 



งบประมาณ

หลังโอนเปล่ียนแปลง

1,570,020.00 1,570,020.00

1,210,450.00 1,210,450.00

65A22103คทก03W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แผ่นดิน 33,040.00 33,040.00

65A22103คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผ่นดิน 100,985.00 100,985.00

65A22103คทก14W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน 160,830.00 160,830.00

65A22103คทก15W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง สาขาวิชาการประมง แผ่นดิน 44,880.00 44,880.00

65A22103คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผ่นดิน 46,750.00 46,750.00

65A33110คทก02W02 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

งานบริการการศึกษา แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00

65P22103คทก03W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ 153,867.00 153,867.00

65P22103คทก09W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ งบประมาณเงินรายได้ 87,832.00 87,832.00

65P22103คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ 59,256.00 59,256.00

65P22103คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง สาขาวิชาการประมง งบประมาณเงินรายได้ 29,076.00 29,076.00

65P22103คทก16W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณเงินรายได้ 42,891.00 42,891.00

65P22104คทก14W01 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ 175,713.00 175,713.00

65P22104คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร งบประมาณเงินรายได้ 175,330.00 175,330.00

213,580.00 213,580.00

65P22104คทก02W02 โครงการทุนราชภัฏเพ่ือทายาทเกษตรกร งานบริการการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ 180,000.00 180,000.00

65P22104คทก12W01 โครงการส่งเสริมกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานกิจการนักศึกษา งบประมาณเงินรายได้ 33,580.00 33,580.00

145,990.00 145,990.00

65A22103คทก09W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ แผ่นดิน 100,990.00 100,990.00

65A22104คทก02W01 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา แผ่นดิน 45,000.00 45,000.00

1,516,000.00 1,516,000.00

140,000.00 140,000.00

65A33110คทก02W03 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมด้วยนวัตกรรม

พร้อมใช้

งานบริการการศึกษา แผ่นดิน 140,000.00 140,000.00

520,000.00 520,000.00

65A33110คทก02W01 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรสุขใจเพ่ือความย่ังยืน ปี 3 (คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร)

งานบริการการศึกษา แผ่นดิน 200,000.00 200,000.00

65A33110คทก14W01 โครงการการประยุกต์ใช้เศษเหลือวัสดุทางการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารสัตว์

และสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกของชุมชนท้องถ่ิน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00

65A33110คทก14W02 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตโคเน้ือและกระบือ ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัด

สกลนคร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน 200,000.00 200,000.00

65A33110คทก16W01 โครงการการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาเพ่ือเพ่ิม

มูลค่า

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00

65A33110คทก17W01 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00

816,000.00 816,000.00

65A33110คทก01W01 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

งานบริหารท่ัวไป แผ่นดิน 336,000.00 336,000.00

65A33110คทก09W01 โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคล่ือนท่ี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00

65A33110คทก13W01 โครงการการยกระดับคุณภาพระบบการผลิตพืชผักสวนครัวด้วยระบบ

เกษตรท่ีปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรผลิตพืชผัก

สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00

ประเภทงบประมาณ งบประมาณอนุมัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล จ านวน  17 โครงการ

กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  จ ำนวน  2 โครงกำร

กลยุทธ์ : การส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ จ ำนวน  2 โครงกำร

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน จ านวน  12 โครงการ

กลยุทธ์ : พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ ำนวน  1 โครงกำร

กลยุทธ์ : พัฒนาองค์ความรู้ ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม จ ำนวน  5 โครงกำร

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ / โครงการ งาน/สาขาวิชา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลยุทธ์ : บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม จ ำนวน  5 โครงกำร

กลยุทธ์ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จ ำนวน  13 โครงกำร



65A33110คทก14W03 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน บ .ค า

สร้างถ่อ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผ่นดิน 200,000.00 200,000.00

65A33110คทก16W02 โครงการการส่งเสริมการแปรรูปปลาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบ้านค าสร้างถ่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แผ่นดิน 200,000.00 200,000.00

40,000.00 40,000.00

65A33110คทก15W01 โครงการการเพาะเล้ียงกบเพ่ือความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือนสู่การ

เป็นพลเมืองท่ีดีมีอาชีพ

สาขาวิชาการประมง แผ่นดิน 40,000.00 40,000.00

580,520.00 580,520.00

529,520.00 529,520.00

65A22103คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผ่นดิน 164,565.00 164,565.00

65A22104คทก01W01 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารท่ัวไป แผ่นดิน 80,000.00 80,000.00

65A33110คทก01W02 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้งานศาสตร์พระราชาสู่โคก-หนอง-นา โมเดล

 เพ่ือการพัฒนาเกษตรท่ีย่ังยืน

งานบริหารท่ัวไป แผ่นดิน 100,000.00 100,000.00

65P22104คทก01W01 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารท่ัวไป งบประมาณเงินรายได้ 10,000.00 10,000.00

65P22104คทก01W03 โครงการสนับสนุนงานบริหารท่ัวไป (ส านักงานคณบดี) งานบริหารท่ัวไป งบประมาณเงินรายได้ 174,955.00 174,955.00

36,000.00 36,000.00

65P22104คทก01W02 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

งานบริหารท่ัวไป งบประมาณเงินรายได้ 36,000.00 36,000.00

15,000.00 15,000.00

65P22104คทก02W01 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร งานบริการการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ 15,000.00 15,000.00

3,666,540.00 3,666,540.00รวมงบประมาณท้ังส้ิน

กลยุทธ์ : ส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีดีของท้องถ่ิน  จ ำนวน  1 โครงกำร

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จ านวน  7 โครงการ

กลยุทธ์ : ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ จ ำนวน  5 โครงกำร

กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จ ำนวน  1 โครงกำร

กลยุทธ์ : การบริหารจัดการเชิงรุก จ ำนวน  1 โครงกำร



  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 3 
การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
ประเมินผลตามแผนปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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. 2565 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. 2565 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อค้นหาว่า

คณะสามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่  ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามประเมินผลจะเสนอต่อผู้บริหาร  คณะกรรมการประจ าคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย  เพื่อรายงานให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน  หรือเพื่อปรับเปล่ียนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 2.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  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. 2565 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2569) 


 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 

- 30 - 



- 31 - 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  



- 32 - 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่ง ที ่18/2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



- 31 - 




 
 
 

ค ำส่ังคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
ท่ี ๑๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 ตำมท่ีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  สอดคล้องและเช่ือมโยงกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศำสตร์ ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙   


เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกอบด้วย 

 ๑.  คณบดี                       ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน      รองประธำนกรรมกำร   
 ๓.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 ๔.  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ                   กรรมกำร 
 ๕.  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์             กรรมกำร 
 ๖.  ประธำนสำขำวิชำสัตวศำสตร์                   กรรมกำร 
 ๗.  ประธำนสำขำวิชำพืชศำสตร์                    กรรมกำร 
 ๘.  ประธำนสำขำวิชำกำรประมง                   กรรมกำร 
 ๙.  ประธำนสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร   กรรมกำร 
 ๑๐. ประธำนสำขำวิชำธุรกิจกำรเกษตร                กรรมกำร 
 ๑๑. ประธำนสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์         กรรมกำร 
 ๑๒. ประธำนหลักสูตรพืชศำสตร์         กรรมกำร 
 ๑๓.  ประธำนหลักสูตรสัตวศำสตร์         กรรมกำร  
 ๑๔.  ประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจกำรเกษตร   กรรมกำร 
 ๑๕.  ประธำนหลักสูตรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  กรรมกำร 
              ๑๖.  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ๑๗.  หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

                        หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ... 
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           หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
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 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

๕.  จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้ครบท้ัง ๔ พันธกิจ คือ ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๖.  ด ำเนินกำรติดตำมและพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนค่ำเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕       

๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร  เพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำ  

 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๓  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๓  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        
 
 

           (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น.สพ.ธรำดล  จิตจักร) 
                                                   คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร                  

 
 

- ๒ - 
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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
ประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำชีพส่งเสริมให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติ 

2 หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

3 มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เช่น กำรมีสถำนท่ีฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ  สหกิจศึกษำ 

3 ต ำแหน่งวิชำกำร/คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

4 อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมีควำมเป็นกัลยำณมิตร ท ำให้กำรเรียน
กำรสอนเกิดประสิทธิภำพ 

4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรท่ีเหมำะสม ไม่เพียงพอ 

5 มีกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงต่อเนื่อง 

5 นักศึกษำส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดทำงเศรษฐกิจ ขำดทุนกำรศึกษำ 

6 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และ
กำรบริกำรวิชำกำร และสำมำรถถ่ำยทอดสู่ชุมชนได้ 

6 ขำดกลยุทธ์ในกำรหำแหล่งงบประมำณภำยนอก 

7 มีกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรสืบทอดปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง
ร่วมกันสืบสำนประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมกำรท ำนำ /กำรลงแขกเกี่ยว
ข้ำว ด ำนำ 

7 ขำดคู่มือในกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำน 

8 มีกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกร 8 ขำดกำรบูรณำกำรใช้เครื่องมือร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9 มีวัฒนธรรมองค์กรในกำรท ำงำนร่วมกัน กำรท ำงำนเป็นทีม 9 บุคลำกรสำยสนับสนุนอยู่ในต ำแหน่งงำนท่ีไม่ตรงกับควำมเช่ียวชำญ 
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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 ำนวนสถำบันกำรศึกษำในท้องถิ่นมีมำกท ำให้เกิด

กำรแข่งขันมำกขึ้น 
3 บัณฑิตสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปประกอบอำชีพได้หลำกหลำย 3 ควำมต้องกำรแรงงำนระดับปริญญำตรีลดลงและ

ควำมต้องกำรแรงงำนวิชำชีพเพิ่มขึ้น 
4 ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอำชีพเกษตรกรรม บัณฑิตสำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อ

ยอดอำชีพได้อย่ำงเหมำะสม 
4 นักเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และ

ภำษำอังกฤษไม่ดีเท่ำท่ีควร 
5 พื้นฐำนครอบครัวของผู้เรียนมีอำชีพด้ำนกำรเกษตร 5 ปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม และภำวะโลกร้อน มีผลต่อ

กำรพัฒนำกำรเกษตร 
6 มีแหล่งทุนภำยนอกท่ีสนับสนุนกำรท ำวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรเกษตร

และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
6 กำรขยำยตัวของส่ิงก่อสร้ำงของมหำวิทยำลัยท ำให้

พื้นท่ีในกำรฝึกปฏิบัติลดลง 
7 กำรพัฒนำประเทศ (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 13) ใช้กรอบหลักกำร

ของกำรวำงแผนท่ีน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

8 เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจท ำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสำรพิษมำกขึ้น   
9 องค์กรภำคประชำชนมีควำมเข้มเข็ง   
10 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและท้องถิ่น และต่ำงประเทศ เช่น 

กำรวิจัย กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร 
  

11 มีปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูภูมิปัญญำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในท้องถิ่น ท่ีใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 

  


