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คานา
กิจกรรมด้านวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สาคัญของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสงขลา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งดาเนินการเพื่อกาหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมด้านวิจัย
ให้แก่คณาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และที่สาคัญทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นาข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนิ นงานด้านวิจั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเป็นแนวทางในการกาหนดกิจ กรรม
และการจัดทาแผนในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้แผนงานด้านวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังเป็นตัวชี้ วัดให้
สาขาวิชาทราบถึง นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และกลไกที่เอื้อต่อการจัด กิจกรรมด้านวิจัย โดยได้ผ่าน
การชี้แจงจากที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
และใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดังนั้น เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ในงานด้านวิจัย ซึ่งจะทาให้ระบบการดาเนินการคล่องตัวเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านวิจัย จึงได้จัดทา
แผนงานด้ า นวิ จั ย ขึ้ น เพื่ อเป็ น แนวทางส าหรั บ ทุ กสาขาวิ ช าในคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏสงขลา ใช้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และรัฐบาลต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประวัติหน่วยงาน
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
ปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม นาวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนาด้านเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
ภาคใต้
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริและพระบรมราโชบาย
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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

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
Objective
1.1 นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
1.2 พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่
1.3 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
Objective
2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.2 เชื่ อ มโยงนานาชาติ สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ทางการศึ ก ษาในสาขาที่ มี ฐ าน
ความเข้มแข็งและอัตลักษณที่สอดคลองกับตนทุนทางวัฒนธรรม และภูมิสังคมของพื้นที่
2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหเป็นแหล่งเรียนรูตลอดชวงชีวิตสาหรับทุกคน
2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น
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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

โครงสร้างองค์กร
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 โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
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
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การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รองคณบดี

หลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

สานักงานคณบดี

สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน

งานบริหารงานทั่วไป

สถานีปฏิบัติการพืชสวน

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

สถานีปฏิบัติการพืชไร่
สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

5

หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร

สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สถานีปฏิบัติการสัตวบาล

หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ
ห้องปฏิบัติการ

6
โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
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หลักสูตร

ส่วนที่ 2
แผนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายด้านวิจัย
1. เพิ่มงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของท้องถิ่น
2. บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
3. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4. ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
5. สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ด้านวิจัย
การวิจัยเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีความสาคัญและดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การจัดตั้งกองทุน
วิจัย การจัดทาระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัยเพื่อให้การดาเนินงานวิจัยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
การจัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย การจัดโครงการคลินิกเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักวิจัย การสนับสนุน
เจ้ าหน้ าที่เพื่ออานวยความสะดวกในการทาวิจัย การจัดทาฐานข้อมูล แหล่ งทุนวิจัยและระบบบริห ารจัดการ
งานวิจัย ตลอดจนการสนับสนุนเครื่อง อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนปัจจัยอื่ นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกการดาเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล ในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ให้สม
ดั่งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” นอกจากนีก้ ารนาผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย มีความสาคัญยิ่ง ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทาแผนงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
วิจัยเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง สามารถนาไปใช้ประโยชน์จริงอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. เพื่อส่งเสริมการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านงานวิจัย จานวน 2 โครงการ
2. มีการบูรณาการด้านงานวิจัยกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 2 วิชา
3. มีการบูรณาการด้านงานวิจัยกับการบริการวิชาการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวชี้วัด
1. รายงานสรุปการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดความสาเร็จ/
เป้าหมาย
2. ภาพถ่ายกิจกรรม

8

9

แผนงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการทาวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

หมวดรายจ่าย

ความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์

Objective

มีงานวิจัยหรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
และSDG 1 : ขจัดความ
ยากจน ทุกรูปแบบ (No
Poverty) จานวน 2 เรื่อง

งบเงินอุดหนุน
1. ค่าวัสดุ
1.1 วัสดุก่อสร้าง
1.2 วัสดุการเกษตร
1.3 วัสดุไฟฟ้าและประปา
1.4 วัสดุวิทยาศาสตร์
1.5 วัสดุงานบ้านงานครัว

200,000

   

1
1
1

1
2
2

มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือขุมชน จานวน 4
เรื่อง

งบเงินอุดหนุน
1. ค่าวัสดุ
1.1 วัสดุการเกษตร
1.2 วัสดุวิทยาศาสตร์
1.3 วัสดุงานบ้านงานครัว

15,000

   

1

2

Key โปรแกรม
Result
3
1,2
1
1
2
1

คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
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1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายที่มี
เป้าหมายร่วมกันทางวิชาการกับ
ชุมชน/หน่วยงาน ท้องถิ่นให้เกิด
การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยการเปิด
โอกาสให้ชุมชนร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และแก้ปัญหาชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในท้องถิ่นได้
3. เพื่อการพัฒนางานวิจยั ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
(SDGs) ในเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
กาหนดได้แก่ SDG 1
สนับสนุนการนาผลงานวิจัย เพื่อรวบรวมและนาผลงานวิจัยหรือ
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
งานสร้างสรรค์หรือรวัตกรรมหรือ
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ สิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุสิทธิบัตรหรือ
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
และทรัพย์สินทางปัญญาไป ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
หรือชุมชน
ผู้เรียนหรือชุมชน

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย

แผนการ
ดาเนินงาน
งบประมาณ
(ไตรมาส)
(บาท)
1 2 3 4

1

5

คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
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
สาระสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงานวิ จั ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 นั้ น จะติ ด ตาม
จากผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกาหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานมายัง
คณะตามตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จาเป็นต้องมี
การตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจ
ของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
คณะกาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่รายงานผลทุกตัวชี้วัด ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน
และพิจารณากาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การทบทวนแผนงานวิจัย
แผนงานวิจัย สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทาได้ โดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ อาจมี
การปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทาให้
วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี ผู้รับผิดชอบ
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สามารถดาเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือ
ยุบเลิกการประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้ผู้รับผิดชอบทบทวนแผนฯ และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ

11

ภาคผนวก
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Objective

Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร์

Objective

Key Result

โปรแกรม

โครงการ

1 การพัฒนาท้องถิ่น

1.1 นวัตกรรมชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย

1.1.2 ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
BCG (SDG 1, 2, 8,
9, 10, 17)

1 การพัฒนาท้องถิ่น

1.1 นวัตกรรมชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย

1.1.2 ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG (SDG
1, 2, 8, 9, 10, 17)

1.2 พัฒนาองคความรู
ที่ตอบโจทยความ
ตองการของพื้นที่

1.2.1 ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
- ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติ
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)
- การนาไปใช
ประโยชน

1 การพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พัฒนาองคความรู
ที่ตอบโจทยความ
ตองการของพื้นที่

1.2.1 ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น
- ตีพิมพเผยแพร
ระดับชาติ
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)
- การนาไปใช
ประโยชน

1. สร้างภาคี
เครือข่ายที่มี
เป้าหมายร่วมกัน
(SDGs, BCG in
Action, Green
University และ
Cop 26) 2.
ส่งเสริมการทา
วิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ในพื้นที่
5. บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย

1. สนับสนุนการทา
วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG
ในทองถิ่น

1 การพัฒนาท้องถิ่น

1. สร้างภาคี
เครือข่ายที่มี
เป้าหมายร่วมกัน
(SDGs, BCG in
Action, Green
University และ
Cop 26) 2.
ส่งเสริมการทา วิจัย
และสร้าง นวัตกรรม
เพื่อ พัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ใน
พื้นที่
5. บริการวิชาการ
แก่ชุมชนตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
2.1 และ 2.2
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ยุทธศาสตร์

1. สนับสนุนการนา
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือ
ชุมชน

2.1, 2.3 และ
2.4

14
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