แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 6/2565
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ก

คำนำ
กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทยเป็ น หนึ่ ง ในพั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งดาเนินการเพื่อกาหนด
ทิ ศ ทางในการจั ด กิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทยให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา และที่ ส าคั ญ ทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้นาข้อเสนอแนะจากผลการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมและการจัดทาแผนในครั้งนี้ ด้วย นอกจากนี้
แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังเป็นตัวชี้วัดให้สาขาวิชาทราบถึง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยได้
ผ่านการชี้แจงจากที่ประชุมคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา และใช้ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดังนั้น เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ในงานด้านศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็ น ไทย ซึ่งจะทาให้ระบบการดาเนินการคล่ องตัวเป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จึงได้จัดทาแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสาหรับทุกสาขาวิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใช้ปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และรัฐบาลต่อไป

คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
ประวัติหน่วยงาน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
ส่วนที่ 2 แผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
นโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
วัตถุประสงค์
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวชี้วัด
แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
ส่วนที่ 3 กำรติดตำมและประเมินผล
สาระสาคัญของการติดตามและประเมินผล
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

ประวัติหน่วยงำน
พ.ศ. 2530 วิ ท ยาลั ย ครู ส งขลา ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ตั้ ง คณะวิ ช าเกษตรและอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิด
สอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี
วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่วนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู
ใหม่ เ ป็ น สถาบั น ราชภั ฏ ท าให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการบริ ห ารใหม่ มี ผ ลให้ ค ณะวิ ช าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรมมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีการเปิดสอนวิชาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรม
วิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปั จ จุ บั น คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และ
การผลิตสัตว์น้า) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ปรัชญำ
ความรู้คู่คุณธรรม นาวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนาด้านเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
ภาคใต้
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและพระบรมราโชบาย

2
อัตลักษณ์
“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”
นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทาดี หมายถึง คิด พูด และทา สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ท่าน
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชานาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดาเนิน
ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด
นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่ว นรวม
ตั้งอยู่บน พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
Objective

1.1 นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่
1.3 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
Objective
2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.2 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้ างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความ
เข้มแข็งและอัตลักษณที่สอดคลองกับตนทุนทางวัฒนธรรม และภูมิสังคมของพื้นที่
2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหเป็นแหล่งเรียนรูตลอดชวงชีวิตสาหรับทุกคน
2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น

2

เอกลักษณ์
“เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้
การทาให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้งด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
Objective
3.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการ
3.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมัน่ คงทางการเงิน และบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน

3

4

4

โครงสร้ำงองค์กร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการบริหารทาหน้าที่กาหนด
นโยบาย วางแผน และให้คาปรึ กษาในการดาเนินงานของคณะ ซึ่งโครงสร้างการทางานภายในคณะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. หลักสูตร ประกอบด้วย
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (มีการควบรวม
หลั กสู ตรหลั กสู ตร วท.บ. สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ วท.บ. สาขาวิช าการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า และ วท.บ.
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิ ตสัตว์ และวิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ น้า)
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
เป็นผู้บริหารจัดการ
2. สานักงานคณบดี ประกอบด้วย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และ งานสนับสนุนพันธกิจ
อุดมศึกษา โดยแต่ละงาน แยกออกเป็นหน่วยดังนี้
2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยเลขานุการ หน่วย
บุคคล หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยบริการโสตและอาคารสถานที่
2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยวิชาการหน่วยกิจการนักศึ กษา
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
3. สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการ
พื ช ไร่ สถานี ป ฏิ บั ติ ก ารพื ช สวน สถานี ป ฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า สถานี ป ฏิ บั ติ ก ารแปรรู ป อาหาร
หน่ ว ยปฏิ บั ติก ารเบเกอรี่ ศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ธุ รกิ จ เกษตรและอาหาร โรงผลิ ต ปุ๋ ย อิ นทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ และห้องปฏิบัติการ

5
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

รองคณบดี

หลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

สำนักงำนคณบดี

สถำนีปฏิบัติกำรและหน่วยสนับสนุน

งานบริหารงานทั่วไป

สถานีปฏิบัติการพืชสวน

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

สถานีปฏิบัติการพืชไร่
สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

5

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร

สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สถานีปฏิบัติการสัตวบาล

หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ
ห้องปฏิบัติการ

6
โครงสร้ำงกำรบริหำรฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
คณะกรรมกำรประจำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

คณบดี

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
และกิจกำรพิเศษ

คณะกรรมกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย

6

หลักสูตร

ส่วนที่ 2
แผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
นโยบำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. ส่ งเสริ มให้ มีการบู ร ณาการศิล ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
ตามพัน ธกิจ ของคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สงขลาได้กาหนดให้ มีการอนุรักษ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ทางการเกษตรขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานในด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงมีการบูรณาการ
ทั้งการเรียนการสอน ให้สอดรับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเพณีในท้องถิ่นทางภาคใต้
และวั น ส าคั ญ ซึ่ ง จากข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ
ประจาปีการศึกษา 2564 จึงได้จัดทาเป็นแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี และทานุศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ หรือท้องถิ่น
2. เพื่อบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/เป้ำหมำย
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 โครงการ
2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 1 วิชา
3. อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ให้คงอยู่
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินตัวชี้วัด
1. รายงานสรุปการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความสาเร็จ/
เป้าหมาย
2. ภาพถ่ายกิจกรรม
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แผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั /เป้ำหมำย

หมวดรำยจ่ำย

1. เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การทาขนมไทย
2. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
การทาขนมไทย

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
งบดำเนินงำน
จานวน 80 คน เข้าร่วม
1. ค่าวัสดุ
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.1 วัสดุงานบ้าน
2. ได้คลิปวีดีโอการทา
งานครัว
ขนมไทยอย่างน้อย 3 คลิป

สืบสานประเพณี
ท้องถิ่นของชาวใต้

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
ของชาวใต้

มีการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ของชาวใต้ อย่างน้อย 2 กิจกรรม

-

10,000

-

ควำมสอดคล้องกับมหำวิทยำลัย
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์

Objective



1

1

   

1

1

Key โปรแกรม
Result
2
4
ประธานหลักสูตร
ทล.บ.เทคโนโลยี
การจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร
2
4
หัวหน้า
สานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

8

รู้รักษ์ขนมไทย

แผนกำร
ดำเนินงำน
งบประมำณ
(ไตรมำส)
(บำท)
1 2 3 4

ส่วนที่ 3
กำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมสาคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารของคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
คณะ จึงได้กาหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ
และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อให้ ส ามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒ นางานในปีต่อไปให้ มีประสิ ทธิผล
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรั บเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรม
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ
3. เพื่ อ ทราบปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการต่ า งๆ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารปรั บ
แผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สำระสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และความเป็ น ไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น จะติดตามจากผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกาหนดให้ผู้ที่
รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานมายังคณะตามตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จาเป็นต้องมี
การตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจ
ของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่
ระบบและกลไกในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่รายงานผลทุกตัวชี้วัด ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน
และพิจารณากาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กำรทบทวนแผนงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย
แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทาได้ โดยการปรับแผนในระดับ
กิจกรรมของโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิ กกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การ
ยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทาให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการดาเนินงานเปลี่ยนแปลง

10
ไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี ผู้รับผิดชอบสามารถดาเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจาก
มหาวิทยาลั ย และการปรั บ แผนในระดับ เป้าประสงค์ ตัว ชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผ ลที่ ส าคัญที่ทาให้ ไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิกการประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้ ผู้รับผิดชอบทบทวนแผนฯ
และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ

10

ภำคผนวก

12
ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัย

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

Objective

Key Result

โปรแกรม

ยุทธศำสตร์

Objective

Key Result

โปรแกรม

โครงกำร

3 การยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา

3.5 บัณฑิตมี
คุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการกับชุมชน
ท้องถิ่น

3.5.1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามี
ศักยภาพสอดคล้อง
กับความต้องการ
ท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ
- อัตราการรับเข้า
นักศึกษาใหม่
- ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
- ผู้สาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ
อิสระ/
ผู้ประกอบการ
- นักศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10,
17)

6. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
พร้อมทั้งลดจานวน
นักศึกษาออก
กลางคัน

2 การยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา

2.4 บัณฑิตมี
คุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับ
ความต้องการกับชุมชน
ท้องถิ่น

2.4.1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามี
ศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศ
- อัตราการรับเข้า
นักศึกษาใหม่
- ผู้สาเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
- ผู้สาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ
อิสระ/
ผู้ประกอบการ
- นักศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)

6. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตาม
มาตรฐาน
หลักสูตร พร้อม
ทั้งลดจานวน
นักศึกษาออก
กลางคัน

10. รู้รักษ์ขนมไทย

ตบช.ประกัน
คุณภำพ
4.1

12

ยุทธศำสตร์
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13

14
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