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ปัจจุบนั
• ผู้เช่ียวชาญการพัฒนาการเกษตร กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(ITCA)

• 1.โครงการพัฒนาสถานีฝึกอบรม มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สปป.ลาว

• 2.โครงการพัฒนาสถานีวิจัยอาหารสัตว์ สถานีวิจัยโรคปลา สปป.ลาว
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กัมพูชา

• 5.โครงการพัฒนาปลานิล ประเทศโมแซมบคิ

• 6.โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ OGOP ประเทศภฎูาน
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มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ



คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



คณะวทิยาลัยกฏหมายและการปกครอง



คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี



“มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพฒันาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พฒันา
ภมูปัิญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม น าพาเศรษฐกจิชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมน า
ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565”

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มุ่งพฒันางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาตแิละสากล  

แหล่งผลตินักกฎหมาย นักปกครอง นักบริหารผู้มีปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ และการพฒันาทกัษะวิชาชีพ ผลิตบณัฑติ ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม  โดยการบรูณาการองค์ความรู้น าไปสู่การพฒันาสังคมท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับความเปล่ียนแปลงของประชาคมโลก





วสัิยทัศน์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวทิยาลัยที่มีความเป็นเลิศทาง
วชิาการระดับนานาชาต ิมีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนน า
ในการระดมภูมปัิญญา เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน และให้มีอ านาจต่อรอง
ในประชาคมโลก

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการเกษตรในเอเชีย และเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรเขตร้อน

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร
เป็นเลิศในการบรูณาการเทคโนโลยีเพ่ือศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Excellence in Integrated 

Technology
for Knowledge of The Land)



วสัิยทัศน :    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นที่จะเป็นนคณะ
วชิา  ที่มีความเป็นเลิศทาง วชิาการเกษตร  เป็นชุมชนวชิาการและขุมชนปัญญา
ของอีสานและสังคม 

คณะทรัพยากรธรรมชาตจิะท าวจัิยและสร้างองค์ความรู้เพือพัฒนาประเทศ 
และผลิตบัณฑติคุณภาพ ระดับสากล ในสาขาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นแหล่งภมิูปัญญาด้านการเกษตรชัน้น าของเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”



วสัิยทัศน์ (Vision) " มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" เป็น
ศูนย์กลางการจัดการศกึษา ที่มีคุณภาพ บนพืน้ฐานการวจัิยและ
สร้างสรรค์ภูมปัิญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

วสัิยทัศน์ “มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น าแห่งการ
พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน”

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชัน้น า 1 ใน 5 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลักธรรมาภบิาล และผลงานเป็นที่ยอมรับ ยกระดับการ
พฒันาของท้องถิ่นสู่สากล

วสัิยทัศน์ ม ราชภัฎร้อยเอด็ เป็นมหาวทิยาลัยชัน้นาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

กมัพชูา ภ ุมหาวิทยาลยั 
สากลวิทยาลยัเซาท์อีสต์เอเชีย เสียมเรียบ
សាកលវទិ្យាល័យ សៅស៍អុ  ីសថ៍សអយសសៀ สากลวิทฺยาลยั เสาส์อสุถ์เอยเสีย
University of Southeast Asia: USEA
วิทยาสถานชาติพาณิชยศาสตร์
 វទិ្យាសាន ជាត ពិាណិពាជសាសាតសរ วิทฺยาสฺถานพาณิชฺชสาสฺตฺร
National Institute of Business: NIB พนมเบญ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


ดร.สุชาต ิสังเกษม



ดร.สุชาต ิสังเกษม



ดร.สุชาต ิสังเกษม



ดร.สุชาต ิสังเกษม







จุดแข็งและจุดอ่อน ของการบริหารกล
ยุทธ์ของ มรภ
1. การวางแผน การน าแผนไปสู่การ

ปฏบิัต ิ เป็นจุดแข็ง
2. การประเมินผลของแผน เป็น

จุดอ่อน (ท าให้วงจรคุณภาพไม่
ครอบคลุม)



การบริหารงานของ มรภ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
ภาวะคุมคาม ของ มรภ 
ด้าน เศรษฐกิจ   และ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโอกาสของ มรภ 
ด้านสังคม



จุดเข็ง ตามพนัธกิจ
1งานท านุบ ารถงศิลปวัฒนธรรม
2 การผลิตครู ส่งเสริมวทิยาฐานะครู
จุดอ่อน ตามพันธิจ
1 การผลิตพณัฑิต
2 งานวจิัย
3 การบริการชุมชน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี





















8 องค์ประกอบคือ
1 ผู้น าองค์กร
2 การพฒันาหลักสูตร
3 การพัฒนาบุคคลากร
4การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5 การสร้างเครือข่าย
6 งบประมาณ
7 การบริหารการเปล่ียนแปลง
8 การประกันคุณภาพ



1) ผู้บริหาร
1.1.งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษาและชุมชน
1.2.งานพฒันาหลกัสตูรและการสอนในชมุชน
1.3.งานกจกิารนักศึกษา
1.4.งานบริหารอาคารสถานที่
1.5.งานการเงนิและธุรการ



2 การพฒันาหลักสูตร
2.1.การเตรียมความพร้อมส าาหรับประกอบอาชีพที่
หลากหลาย 
2.2การเตรยีมความพร้อมส าหรับการท าหน้าที่ที่
หลากหลาย
2.3 การเตรียมความพร้อมในการตดิต่อส่ือสาร



3.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเก่ียวกับการ
บริการชุมชนและการวิจัย
3.2. การพฒันาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการชุมชน ตลาดแรงงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
การจัดระบบ



4 การพัฒนาบุคคลากร
4.1 การสร้างเคร่ืองมือในการพัฒนาคณาจารย์
เช่น ระบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษา
4.2 สัญญาที่เน้นผลงาน  
ฯลฯ
5การสร้างเครือข่าย
6 งบประมาณ
7 การบริหารการเปล่ียนแปลง
8 การประกันคุณภาพ
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