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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 
2569  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์กรอบ ทิศทางและนโยบายประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2560 – 2579 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) Thailand 4.0 ทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นโยบายรัฐบาลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกส่วนราชการภายในคณะ เพื่อก าหนดแผนและแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป 

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569  
ได้ก าหนดเป้าหมายเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถ่ินสู่ระดับสากล” และ
เป็นคณะท่ีมีอัตลักษณ์ “มีทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ท้ังส้ิน 3 ยุทธศาสตร์  และ 10 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับ 
สากล 

 

1.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

1.2 บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 
1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพ 

2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
 

 

2.1 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2.2 ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยนื 

2.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนท้ังองค์
ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

2.4 นักศึกษา บุคลากรและประชาชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ 

 

3.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการ
บริหารจัดการ 

3.3 การบริหารจัดการเชิงรุก 
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ค าน า 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 
2569  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) การวิเคราะห์กรอบ ทิศทางและนโยบายประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากร กรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2560 – 2579 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) Thailand 4.0 ทักษะ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นโยบายรัฐบาลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกส่วนราชการภายในคณะ เพื่อก าหนดแผนและแนวทางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป 

เพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องและต่อเนื่อง จึงมีการจัดท าแผนฯ ในระยะต่างๆ ตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เช่นเดิมเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ซึ่ง
คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร  บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกคณะในการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการด าเนินงานของคณะ อย่างไรก็ตามการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569  จะ
ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีนั้นเกิดจากการท างานร่วมกันของประชาคมคณะทุกภาคส่วนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสียสละเวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯฉบับนี้และหวังว่าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต่อไป 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
สิงหาคม 2564 
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 ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี 18/2564 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตอนที่ 1 
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 

ประวัติความเป็นมา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดต้ังขึ้นเป็นคณะเมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมวิชาหลัก 2 
โปรแกรมวิชา  คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ท้ังสองโปรแกรมวิชา  มีหลัก
วิชาท่ีให้ความรู้สอดคล้องสัมพันธ์กันในรูปธรรมได้อย่างมากท่ีสุดโปรแกรมวิชาหนึ่ง  จึงได้จัดรวมท้ัง  2 โปรแกรม
วิชาเข้าเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นต่อไป และก่อนท่ีท้ังสองโปรแกรมวิชาจะมา
รวมกัน ต่างมีประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจ สร้างบุคลากรท่ีมีช่ือเสียงและมีคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลา
ยาวนานและเป็นท่ีภาคภูมิใจของท้องถิ่นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เริ่มเปิดสอนระดับ ป.กศ. มีหมวดวิชาหลายหมวดวิชาด้วยกันและหนึ่งใน

หมวดวิชานั้นคือหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์  มีครู อาจารย์ประมาณ 7 คน (พ.ศ. 2513) ซึ่งเดิมวิชาในหมวดคหกรรม

ศาสตร์ ได้จัดเป็นวิชาพื้นฐานช่ือวิชาอาหาร และโภชนาการ ในระดับ ป.กศ.สูง ขณะเดียวกันอีกหมวดวิชาหนึ่งคือ 

หมวดวิชาเกษตร เริ่มเปิดสอน ระดับ ป.กศ. มีครู อาจารย์เพียง 1 คน ต่อมา พ.ศ. 2513 มีอาจารย์เพิ่มเป็น 3 คน 

จากนั้นโรงเรียน   ฝึกหัดครูสกลนคร เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยครูสกลนคร 

ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยครูสกลนคร ได้ท าการเปิดสอนวิชาเอกเกษตรศาสตร์ในระดับ ป.กศ.สูง ท่ีเรียกว่า 
ป.กศ.สูงเกษตร เป็นแห่งแรกและรุ่นแรก โดยรับนักศึกษามาจากวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ มาศึกษาต่อท่ีวิทยาลัยครู
สกลนคร เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง จะได้ออกไปเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทุก
หมวดวิชา พัฒนาเป็น ภาควิชา จึงเกิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์, ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการสอนในระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี เช่นเดียวกัน 
 ปี พ.ศ. 2542 ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ได้ก าหนดให้แต่ละสถาบันราชภัฏมีแนวทางในการพัฒนา
สถาบันและให้โอกาสในการให้บริการวิชาการแก่สังคมมากขึ้น โดยมีการจัดหน่วยงานใหม่เกิดข้ึน คือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร การก่อต้ังขึ้นจากการรวมภาควิชาเกษตรศาสตร์และภาควิชา คหกรรมศาสตร์ เป็นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน ลงวันท่ี 27 กันยายน 
2542 ท าหน้าท่ีงานด้านการจัดการศึกษาท าการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และ คหกรรมศาสตร์ ท้ังในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตร ี
  ปี พ.ศ. 2550 ได้จัดการเรียนการสอนจ านวน 9 สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาพืชศาสตร์  
สาขาวิชาสัตวบาล  สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
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 ปี พ.ศ. 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาใหม่ ประกอบไปด้วย 4 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาการประมง  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
และมีหลักสูตรท่ีเปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบ
ไปด้วย 3 แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   แขนงวิชาเทคโนโลยีการประมง  และแขนงวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช   

 ต่อมาเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายท่ีท าการไปอาคารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรหลังใหม่  ซึ่งเป็นอาคาร 4 ช้ัน ประกอบด้วย ช้ันท่ี 1  เป็นห้องผู้บริหาร  ห้องส านักงานคณบดี  
ห้องประชุม  ช้ันท่ี 2-4  เป็นห้องส านักงานสาขาวิชา  ห้องบรรยาย   ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะเพื่อให้ได้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  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. สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2559 – ปีปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
เพื่อใหไ้ด้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 6 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร วท.บ. สัตวศาสตร์ 2) หลักสูตร วท.บ. 
เทคนิคการสัตวแพทย์ 3) หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  4) หลักสูตร วท.บ. สาขาพืช
ศาสตร์ 5) หลักสูตร วท.บ. สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร และ 6) หลักสูตร วท.บ. สาขาการประมง และ 2 หลักสูตร
ร่วม คือ 1) 1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  
สถานที่ต้ัง 
 ท่ีอยู่  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้ังอยู่เลขท่ี 680 หมู่ท่ี 11  ถนนนิตโย  ต าบลธาตุเชิงชุม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  47000   

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

 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
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ตอนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)  

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT) เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 - 2569 และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  ตามหนังสือเวียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร อว ๐๖๒๑.๐๓/ว ๓๖๙     
ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (S)/จุดอ่อน (W) 
ข้อ
ท่ี 

จุดแข็ง (S) 
ข้อ
ท่ี 

จุดอ่อน (W) 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการให้
โอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การให้ทุนทายาท
เกษตร วิธีการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 

1 นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับน้อย 

2 การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
ท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกประสบการณ์ตรงตาม
สาขาวิชาชีพส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ 

2 หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

3 มีเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การมี
สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สหกิจศึกษา 

3 ต าแหน่งวิชาการ/คุณวุฒิทางการศึกษาของ
บุคลากรสายวิชาการไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์
มาตรฐาน 

4 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความเป็น
กัลยาณมิตร ท าให้การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพ 

4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ีเหมาะสม ไม่
เพียงพอ 

5 มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ ขาด
ทุนการศึกษา 

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 

6 ขาดกลยุทธ์ในการหาแหล่งงบประมาณภายนอก 

7 มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการสืบ
ทอดปฏิบั ติอย่ างต่อเนื่ องร่ วมกันสืบสาน

7 ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน 
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ข้อ
ท่ี 

จุดแข็ง (S) 
ข้อ
ท่ี 

จุดอ่อน (W) 

ประเพณีท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมการท านา /การ
ลงแขกเกี่ยวข้าว ด านา 

8 มีการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 8 ขาดการบูรณาการใช้เครื่องมือร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9 มีวัฒนธรรมองค์กรในการท างานร่วมกัน การ
ท างานเป็นทีม 

9 บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในต าแหน่งงานท่ีไม่
ตรงกับความเช่ียวชาญ 

 

โอกาส (O)/ภัยคุกคาม (T) 
ข้อ
ท่ี 

โอกาส (O) 
ข้อ
ท่ี 

ภัยคุกคาม (T) 

1 มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการวิจัยใน
ท้องถิ่นที่หลากหลาย 

1 ค่านิยมทางสังคมเปล่ียนแปลงไป ผู้เรียนไม่นิยม
เรียนด้านการเกษตร 

2 นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เช่น อาหารปลอดภัย 
เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 

2 จ านวนสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมีมากท าให้
เกิดการแข่งขันมากขึ้น 

3 บัณฑิตสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบ
อาชีพได้หลากหลาย 

3 ความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีลดลง
และความต้องการแรงงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

4 ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

4 นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร 

5 พื้นฐานครอบครัวของ ผู้เรียนมีอาชีพด้าน
การเกษตร 

5 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และภาวะโลกร้อน มีผล
ต่อการพัฒนาการเกษตร 

6 มีแหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุนการท าวิจัยและ
การบริการวิชาการด้านการเกษตรและ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 

6 การขยายตัวของส่ิงก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
ท าให้พื้นท่ีในการฝึกปฏิบัติลดลง 

7 การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับท่ี 13) ใช้กรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ข้อ
ท่ี 

โอกาส (O) 
ข้อ
ท่ี 

ภัยคุกคาม (T) 

8 เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจท าเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษมากขึ้น 

  

9 องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มเข็ง   
10 มี เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง

ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
ต่างประเทศ เช่น การวิจัย การจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ 

  

11 มีปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในท้องถิ่น ท่ีใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 

1) กลยุทธ์เชิงรุก 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก 

S1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็น
สถาบันการให้โอกาสทางการศึกษา 
ได้แก่  การให้ ทุนทายาทเกษตร 
วิธีการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 

O1 มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ท่ี
หลากหลาย 

SO1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับ
การรับใช้สังคม (S5, S6, O1, O6, 
O7, O8, O9, O10,O 11) 
SO2 พัฒนาหลักสูตร (S2, S3, O3, 
O4, O5) 
SO3 พัฒนาบุคลากร (S4, S5, S8, 
O6) 
SO4 การบริหารจัดการ (S1, O1, 
O6) 
SO5 บูรณาการและยกระดับงาน
ด้านภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญาท้องถิ่น (S5, S7, O1, 
O4, O7) 

S2 การจัดการเรี ยนการสอนมี
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฎี
และการฝึกประสบการณ์ตรงตาม
สาขาวิชาชีพส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติ 

O2 นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เช่น อาหารปลอดภัย เกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย์ 

S3 มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย เช่น การมีสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  สหกิจศึกษา 

O3 บัณฑิตสามารถน าความรู้ ท่ี
ไ ด้ รั บ ไ ป ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด้
หลากหลาย 

S4 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มีความเป็นกัลยาณมิตร ท าให้การ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

O4 ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม บัณฑิตสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

S5 มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่ นตามแนวทาง เศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

O5 พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนมี
อาชีพด้านการเกษตร 

S6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
การบูรณาการการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ และ
สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 

O6 มีแหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุน
การท าวิจัยและการบริการวิชาการ
ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้อง 

S7 มี การท านุ บ ารุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมมีการสืบทอดปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกันสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมการท านา /
การลงแขกเกี่ยวข้าว ด านา 

O7 ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับท่ี 13) ใช้กรอบหลักการของ
ก า ร ว า ง แ ผ น ท่ี น้ อ ม น า แ ล ะ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ป รั ชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก 

S8 มี การสร้ างขวัญก า ลั ง ใจแก่
บุคลากร 

O8 เกษตรกรและผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่สนใจท าเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสารพิษมากขึ้น 

S9 มีวัฒนธรรมองค์กรในการท างาน
ร่วมกัน การท างานเป็นทีม 

O9 องค์กรภาคประชาชนมีความ
เข้มเข็ง 

 O10 มี เ ค รื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
ท้องถิ่น และต่างประเทศ เช่น การ
วิจัย การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ 

 O11 มีปราชญ์ชาวบ้ าน ครูภู มิ
ปัญญาท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
ท้องถิ่ น  ท่ี ใ ช้ เป็นแหล่ง เรี ยนรู้
ส าหรับอาจารย์  บุคลากร และ
นักศึกษา 

 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

จุดแข็ง (S) ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็น
สถาบันการให้โอกาสทางการศึกษา 
ได้แก่  การให้ ทุนทายาทเกษตร 
วิธีการรับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 

T1 ค่านิยมทางสังคมเปล่ียนแปลง
ไ ป  ผู้ เ รี ย น ไ ม่ นิ ย ม เ รี ย น ด้ า น
การเกษตร 

ST1 ส่ง เสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา (S1, T1, T2, T3, T6) 

ST2 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  
(S3, S5, T4,) 

ST3 ส่งเสริมการท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม (S7, T6) 

S3 มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี
หลากหลาย เช่น การมีสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  สหกิจศึกษา 

T2 จ านวนสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่นมีมากท าให้เกิดการแข่งขัน
มากขึ้น 

S5 มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่ นตามแนวทาง เศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

T3 ความต้องการแรงงานระดับ
ปริญญาตรีลดลงและความต้องการ
แรงงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
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จุดแข็ง (S) ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S7 มี การท านุ บ ารุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมมีการสืบทอดปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องร่วมกันสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมการท านา /
การลงแขกเกี่ยวข้าว ด านา 

T4 นั ก เ รี ย น มี พื้ น ฐ าน คว ามรู้
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร 

 T5 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และ
ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น  มี ผ ล ต่ อ ก า ร
พัฒนาการเกษตร 

 T6 การขยายตัวของส่ิงก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยท าให้พื้นท่ีในการฝึก
ปฏิบัติลดลง 

 
3) กลยุทธ์เชิงพัฒนา 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงพัฒนา 
W1 นั ก ศึ ก ษ า  บุ ค ล า ก ร  แ ละ
อาจารย์ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับน้อย 

O1 มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
แ ล ะ ก า ร วิ จั ย ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ท่ี
หลากหลาย 

WO1 พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 (W1, W2, 
O3, O4, O10, O11) 
WO2 พัฒนาบุคลากร (W3, W7, 
W9, O6,) 
WO3 บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน 
(W4, W5, W6, W8, O1, O2, O7, 
O8, O9) 

W2 หลักสูตรไม่ ทันสมัย/ไม่ตรง
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

O2 นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
เช่น อาหารปลอดภัย เกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรอินทรีย์ 

W3  ต าแหน่ ง วิ ชาการ / คุณวุฒิ
ทางการศึกษาของบุคลากรสาย
วิ ช าก าร ไ ม่ เ ป็ น ไ ปตาม เก ณฑ์
มาตรฐาน 

O3 บัณฑิตสามารถน าความรู้ ท่ี
ไ ด้ รั บ ไ ป ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ไ ด้
หลากหลาย 

W4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการท่ี
เหมาะสม ไม่เพียงพอ 

O4 ชุมชนในท้องถิ่นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม บัณฑิตสามารถน า
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

W5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัด
ทางเศรษฐกิจ ขาดทุนการศึกษา 

O5 พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนมี
อาชีพด้านการเกษตร 
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จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงพัฒนา 
W6 ขาดกลยุทธ์ ในการหาแหล่ง
งบประมาณภายนอก 

O6 มีแหล่งทุนภายนอกท่ีสนับสนุน
การท าวิจัยและการบริการวิชาการ
ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้อง 

W7 ขาดคู่มือในการปฏิบัติงานท่ี
เป็นมาตรฐาน 

O7 ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับท่ี 13) ใช้กรอบหลักการของ
ก า ร ว า ง แ ผ น ท่ี น้ อ ม น า แ ล ะ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ป รั ชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

W8 ขาดการบูรณาการใช้เครื่องมือ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

O8 เกษตรกรและผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่สนใจท าเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดสารพิษมากขึ้น 

W9 บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ ใน
ต าแหน่ งงาน ท่ีไม่ตรงกับความ
เช่ียวชาญ 

O9 องค์กรภาคประชาชนมีความ
เข้มเข็ง 

 O10 มี เ ค รื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
ท้องถิ่น และต่างประเทศ เช่น การ
วิจัย การจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ 

 O11 มีปราชญ์ชาวบ้ าน ครูภู มิ
ปัญญาท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
ท้องถิ่ น  ท่ี ใ ช้ เป็นแหล่ง เรี ยนรู้
ส าหรับอาจารย์  บุคลากร และ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 



17 

4) กลยุทธ์เชิงรับ 
จุดอ่อน (W) ภัยคุกคาม (T) กลยุทธ์เชิงรับ 

W1 นักศึกษา บุคลากร และ
อาจารย์ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับน้อย 

T1 ค่านิยมทางสังคมเปล่ียนแปลง
ไ ป  ผู้ เ รี ย น ไ ม่ นิ ย ม เ รี ย น ด้ า น
การเกษตร 

WT1 ยกระดับการบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ (W5,T1, T2, T3, T5, 
T6) 
WT2 ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา (W1, W2, T4) 

W2 หลักสูตรไม่ทันสมัย/ไม่ตรง
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

T2 จ านวนสถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่นมีมากท าให้เกิดการแข่งขัน
มากขึ้น 

W5 นักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อจ ากัด
ทางเศรษฐกิจ ขาดทุนการศึกษา 

T3 ความต้องการแรงงานระดับ
ปริญญาตรีลดลงและความต้องการ
แรงงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 

 T4 นั ก เ รี ย น มี พื้ น ฐ านคว ามรู้
ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร 

 T5 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และ
ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น  มี ผ ล ต่ อ ก า ร
พัฒนาการเกษตร 

 T6 การขยายตัวของส่ิงก่อสร้างของ
มหาวิทยาลัยท าให้พื้นท่ีในการฝึก
ปฏิบัติลดลง 
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ตอนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
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ตอนที่ 3 
แผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

 ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  
 
ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม น าความรู้ ควบคู่การวิจัยให้เป็นฐานการพัฒนาด้านการเกษตร 
 
วิสัยทัศน์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

บัณฑิตและชุมชนสามารถจัดการตนเองได้จากองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 

   5. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
 
ค่านิยมหลักองค์กร 

"ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมท าหน้าท่ี อย่างมีความสุข"  
(4 H's,  ประกอบด้วย  Head,  Heart  and  Hand  for Healthy  Organization) 
Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางเดียวกัน 
Heart หมายถึง ร่วมใจ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุขอย่างมีความสุข 

 
ค่านิยมหลักองค์กร 

“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมท าหน้าท่ี  อย่างมีความสุข” (4  H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  Hand  
for  Healthy  Organization) 
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Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าท่ี ร่วมกันขับเคล่ือนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  

 
เอกลักษณ ์
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร” 
 
อัตลักษณ ์
 “มีทักษะวิชาชีพ  มีคุณธรรม  พร้อมพัฒนาตนสู่การเปล่ียนแปลง” 

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

 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับ 
สากล 

 

1.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

1.4 บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ 
1.5 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพ 

2. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
 

 

2.5 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและ
ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2.6 ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยนื 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

2.7 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนท้ังองค์
ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

2.8 นักศึกษา บุคลากรและประชาชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรู้เท่าทัน
การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 
ประสิทธิภาพ 

 

3.4 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการ
บริหารจัดการ 

3.6 การบริหารจัดการเชิงรุก 
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ภาพที่  1  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การผลิตและพัฒนาครู

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหาร 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหาร 

ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

สู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

วิสัยทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ระดับสากล 
 

เป้าประสงค์
เชิงยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษาสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

1.1 นักศึกษา บัณฑิต และ
ประชาชน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะวิชาชีพตาม
มาตรฐาน 

1.2 บัณฑิตเปน็คนดีมีจิต
สาธารณะ 

1.3 อาจารย์ มีการพัฒนา
ศักยภาพท้ังด้าน
คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
และสมรรถนะวิชาชีพ 

2.1 มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่า
ต่อสังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

2.2 ท้องถิ่นมีความรู้จาก
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมถ่ายทอดสู่
การพัฒนาตนเอง
อย่างยั่งยืน 

2.3 เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ศาสตร์
หลากหลายแขนงท้ัง
องค์ความรู้ระดับ
ท้องถิ่นและระดับ
สากล 

3.1 มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารจัดการท่ีดีมี
คุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.2 มหาวิทยาลัยมีระบบ
พัฒนาบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 

3.3 การบริหารจัดการเชิง
รุก 

ยุทธศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร ์(Strategy Map) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 

มิติด้านคุณภาพ 

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 
 

มิติการพัฒนาองค์กร 

พัฒนานักศึกษา บัณฑิตและ
ประชาชนให้มีศักยภาพและ
ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

พัฒนาท้องถิ่นจากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนบนพืน้ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อ
สังคมและได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ท่ี
ถ่ายทอดสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การวิจัยและการ
เรียนการสอน 

การบริหารจัดการท่ี
ดีมีคุณภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

มีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไก
การบริการ
วิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 

อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพ 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ 

การพัฒนานวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ท่ีมีคุณภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 4 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
 

ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ ์

 
โครงการหลัก 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 นักศึกษา บัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน  

1. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

80 
(97.87) 

85 90 92 95 98 1.1.1 : พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 

 

โครงการหลักท่ี 1: โครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
โครงการหลักที่ 2 : โครงการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โครงการหลักที่ 3 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  
- การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน
สารสนเทศ 

2. ร้อยละของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการ

ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ

และสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 

60 
(67.32) 

65 70 75 80 85 
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ตัวช้ีวัด 

ปี 2564 
แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ ์

 
โครงการหลัก 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

ระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา 

(Non degree Program) น า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

80 
(88) 

85 87 90 92 95 1.1.2 : พัฒนาหลักสูตร โครงการหลัก : โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตร
ระยะสั้นให้มีความพร้อมตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ใหม่  
- การพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ : 1.2  บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะ  
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 

80 
(86.2) 

80 82 85 87 90 กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 : สนับสนุน

และส่งเสริมการจัดกจิกรรม

การพัฒนานักศึกษาและการ

สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

โครงการหลัก : โครงการสร้าง
พื้นฐานลักษณะคนไทยกับ
นักศึกษา 
- ส่งเสริมคุณลักษณะคนไทยท่ี
พึงประสงค์ 4 ประการ และคน
ดีมีสิตสาธารณะ 
- สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ : 1.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพท้ังด้านคุณวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ  
1. ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา 

80 
(78.60) 

82 84 86 88 90 โครงการหลัก : โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์  
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ตัวช้ีวัด 

ปี 2564 
แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ ์

 
โครงการหลัก 

2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

30 
(27.50) 

34 36 38 40 42 กลยุทธ์ท่ี 1.3.1: การ

ส่งเสริมให้อาจารย์มีความ

เป็นมืออาชีพ 3. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ี

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

30 
(42.50) 

34 36 38 40 42 

4. ร้อยละของอาจารย์ท่ีน าความรู้
ไปในการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาต่างประเทศ 

10 
(N/A) 

 

12 14 16 18 20 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยนื 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

ปี 2564 
แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ์ 

 
โครงการหลัก 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2.1 : ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล  

1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ 

4.5 
(5) 

4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 : พัฒนา

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

และนวัตกรรม 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการ

บริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัด 

ปี 2564 
แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ์ 

 
โครงการหลัก 

2. จ านวนงานวิจัยงานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
(เร่ือง) 

4 
(6) 

5 5 6 6 6  โครงการหลักที่ 2 : โครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 

- ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจากภูมิปัญญาและ
ศิลปกรรมท้องถ่ินและเพิ่ม
ศักยภาพทางการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University 
as a Marketplace 

3. ประชาชนหลุดพ้นจากความ
ยากจนจังหวัดเพิ่มข้ึน (ตัวช้ีวัดใหม่) 

- 10 10 10 10 10 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.2 : ท้องถ่ินมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน  
1. จ านวนชุมชนท่ีสามารถจัดการ

ตนเองได้จากองค์ความรู้ของ

มหาวิทยาลัย 

 

4 
(6) 

5 5 5 5 5 กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 : พัฒนา
องค์ความรู้  
ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์แก่ชุมชน/

ท้องถ่ินโครงการหลัก 2 : 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน

ฐานราก 
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เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.3 : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงท้ังองค์ความรู้ระดับท้องถ่ินและระดับสากล  
1. จ านวนโครงการท่ีบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

 

65 
(N/A) 

70 70 70 70 70 กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 : บูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้
สังคม  

 

โครงการหลักท่ี 1 :  โครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

- การบริการวิชาการ 
- พัฒนาหลักสูตร 
- พัฒนาคุณลักษณะ

นักศึกษา 
- สนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

- พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม 
- ยกระดับคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่
วัยเกษียณ 

โครงการหลัก 2 : โครงการการ
พัฒนาระบบข้อมูลต าบลใน
จังหวัด  

- การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน
และสร้างสมรรถนะภาคี
เครือข่าย 
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เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2.4 : นักศึกษา บุคลากร และประชาชน อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมภาษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

 

1. จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

4 
(N/A) 

2 4 6 8 10 กลยุทธ์ท่ี 2.4.1 : บูรณาการ

และยกระดับงานด้านภาษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริม

และยกระดับงานด้านศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ

ท้องถ่ิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด 
ปี 2564 

แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ์ 

 
โครงการหลัก 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 3.1 : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

1. จ านวนระบบท่ีใช้ในการบริหาร

จัดการ 
4 

(N/A) 
6 7 8 9 10 กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 : ยกระดับ

การบริหารจัดการให้มี
คุณภาพ 

 

โครงการหลัก : โครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล  
2. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน 
86 

(88.04) 
90 92 94 96 98 
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ตัวชี้วัด 

ปี 2564 
แผน 
(ผล) 

ปี 2565 
แผน 

ปี 2566 
แผน 

ปี 2567 
แผน 

ปี 2568 
แผน 

ปี 2569 
แผน 

 
กลยุทธ์ 

 
โครงการหลัก 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย 

80 
(N/A) 

82 84 86 88 90 - การบริหารหน่วยงาน 
- การบริหารจัดการพื้นท่ี 
- การยกระดับโครงสร้าง ICT 
- การจัดหารายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
4. จ านวนฐานข้อมูลท่ีมีการบูรณา
การร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย 
(ตัวช้ีวัดใหม่) 

- 2 3 4 5 6 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 3.2 : มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
1. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับความก้าวหน้าตาม
สายงานประเภทผู้บริหารและ
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

40 
(N/A) 

42 44 46 48 50 กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 : พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริม

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

สายสนับสนุน 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 3.3 : การบริหารจัดการเชิงรุก  
1. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการเชิงรุกพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีสุข
ภาวะ (ตัวช้ีวัดใหม่) 

- 5 5 5 5 5 กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 :  การ
บริหารจัดการเชิงรุก 

โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการ
เชิงรุกพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างมีสุขภาวะ 

- การพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

- การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างมี
สุขภาวะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตอนที่ 5 
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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ตอนที่ 5 
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตัิ 

 
 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อน าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ต้องการอาศัยกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และมีระบบการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมีแนวทางใน
การด าเนินงานท่ีชัดเจน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ก าหนดแนวทางในการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 
1. การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะสู่หลักสูตร 

 1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะสนับสนุนพันธกิจต่าง  ๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรการเงิน การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการตรวจสอบสถานะทางการเงินของคณะ 
 1.2 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะสู่ระดับหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้  
 1) จัดประชุมช้ีแจง และส่ือสารผ่านเว็บไซต์คณะ และให้หน่วยงานระดับหลักสูตรจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานท่ีสอคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดโครงการ ท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3) จัดให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะกับหลักสูตร และจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายโครงการ ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับหัวหน้าหน่วยงาน  
 4) การปฏิบัติตามแผนโดยหน่วยงานด าเนินการตามโครงการและน าโครงการเข้าสู่ระบบบริหารโครงการ
ของ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น งบประมาณในการด าเนินงานโครงการต่างๆ อาจมาจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
เงินรายได้  
 
2. การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ 
        การติดตามเพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์จะมีการน าข้อมูล
สารสนเทศ เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
ของคณะ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี 18/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาคณะในช่วง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  และขับเคล่ือนให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีพึงปรารถนา ต่อไป  
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑.  คณบดี                       ประธานกรรมการ 
 ๒.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน      รองประธานกรรมการ   
 ๓.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 ๔.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                   กรรมการ 
 ๕.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์             กรรมการ 
 ๖.  ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์                   กรรมการ 
 ๗.  ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์                    กรรมการ 
 ๘.  ประธานสาขาวิชาการประมง                   กรรมการ 
 ๙.  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   กรรมการ 
 ๑๐. ประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร                กรรมการ 
 ๑๑. ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์         กรรมการ 
 ๑๒. ประธานหลักสูตรพืชศาสตร์         กรรมการ 
 ๑๓.  ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์         กรรมการ  
 ๑๔.  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจการเกษตร   กรรมการ 
 ๑๕.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  กรรมการ 
             ๑๖.  หัวหน้าส านักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
              ๑๗.  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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 หน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑.   ระดมความคิด ก าหนดนโยบาย และทิศทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒.  ด า เนินการวิ เคราะห์ความสอดคล้องและความเ ช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแผนงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.  พิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กรอบแนวทาง

และทิศทาง การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

๔.  ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัย
คุกคาม (threat) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๕.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ก าหนดแนวทางและแปลงแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้ครบท้ัง ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๖.  ด าเนินการติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงานค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔        

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร) 
                                                   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                  
 


