แผนปฏิบัตริ าชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2565 และวันที่ 16 กันยายน 2565

คำนำ
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะจะได้นำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิงหาคม 2565
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สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)
นิยามศัพท์
เป้าหมาย SDGs
แผนรับนักศึกษาตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2566-2570
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประวัติหน่วยงาน
พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูสงขลา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกเกษตรศาสตร์
ส่วนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่เป็นสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
บริหารใหม่มีผลให้คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรมมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีการเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารแบบโปรแกรม
วิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการผลิตสัตว์น้ำ)
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
ปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้
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พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย

อัตลักษณ์
“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”
นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะกา รตัดสินใจ
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด
นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี
เอกลักษณ์
“เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้การทำให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ข้อมูลบุคลากร
ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 40 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 30 คน และสายสนับสนุน จำนวน
10 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 จำนวนอาจารย์ประจำคณะ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม
26

4

30

1

15

3

14

30

14

14

2

-

30

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหน่ง

จำนวน
1
2
5
2
10

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานประจำตามสัญญา
รวม
ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2565

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2565
ชั้นปีที่

1

2

3

4
รวม

รหัส

65

64

63

62

จำนวน

116

158

95

127

ที่มา : http://reg.skru.ac.th/ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565)
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496

โครงสร้างองค์กร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ
ซึ่งโครงสร้างการทำงานภายในคณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. หลักสูตร ประกอบด้วย
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ
วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้บริหารจัดการ
2. สำนักงานคณบดี ประกอบด้วย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และ งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา โดยแต่ละงาน แยกออกเป็นหน่วยดังนี้
2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยเลขานุการ หน่วยบุคคล หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ
หน่วยบริการโสตและอาคารสถานที่
2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยวิชาการหน่วยกิจการนักศึกษาหน่วยวิจัยและบริการวิชาการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
3. สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการ เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร โรงผลิตปุ๋ยอินท รีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบและ
ห้องปฏิบัติการ

5

การแบ่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6

โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570)
ปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย

8

ค่านิยมองค์กร
AGRI-SMART
A : Achievement
หมายถึง มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
G : Good Governance หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
R: Responsibility
หมายถึง ความรับผิดชอบ
I : Information
หมายถึง ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
S : Service mind
หมายถึง การบริการที่ดี
M : Mastery
หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
A : Attitude
หมายถึง การมีทัศนคติที่ดี
R : Relationships
หมายถึง การมีน้ำใจ เป็นพี่เป็นน้อง
T : Team work
หมายถึง การทำงานเป็นทีม
เป้าหมายเชิงนโยบาย
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน
1. สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม
2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. จัดให้มีการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานที่จริง
นโยบายด้านการวิจัย
1. เพิ่มงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของท้องถิ่น
2. บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
3. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4. ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
9

5. สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
1. ส่งเสริม สืบสาน แนวพระราชดำริพระบรมราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ จังหวัด ตามความต้องการของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
นโยบายด้านการบริหารองค์กร
1. ส่งเสริมการจัดองค์กรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ตลอดเวลา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในด้านระบบการทำงาน และหน้าที่การงาน
4. จัดให้มีการหารายได้ของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มาของประเด็นยุทธศาสตร์ : แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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Objective and Key Results (OKRs) ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
Objective
Key Result
Program
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
3
7
18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
4
9
23
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
2
3
8
รวมทั้งสิ้น

9

19

49

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์/Objective/ Key Result/ Program อ้างอิงตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

11

Objective and Key Results (OKRs) ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
Objective 1.1 นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
Key Results 1.1.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนของพระราชาเพิ่มขึ้น
- ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์
2
2
2
2
2
2
(SDG 1, 2, 4, 8, 10)
Program :
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้า ผ่านช่องทาง Platform ต่าง ๆ เช่น University as a Market Place, Facebook, Line application
และ Instagram เพื่อจัดจำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรม
3. สร้างระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ (ตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าชุมชน)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

Key Results 1.1.2 ผลงานวิจัยหรือ
เรื่อง
1
1
1
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. สร้างภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน (SDGs, BCG in Action, Green University และ Cop 26)
2. ส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่
Objective 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่

1

1

Key Results 1.2.1 ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
เรื่อง
4.33
3
3
4
4
- การนำไปใช้ประโยชน์
เรื่อง
4.33
4
5
6
7
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม
4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ประจำปี
5. บริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทของมหาวิทยาลัย
13

2570
1

4
8

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

Key Results 1.2.2 ภาคีเครือข่าย
เครือข่าย
2
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. บูรณาการความร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
Key Results 1.2.3 นวัตกรชุมชน
คน
เพื่อขจัดความยากจนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. ส่งเสริมบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน
2. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน
Objective 1.3 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
Key Results 1.3.1 ชุมชนต้นแบบที่
ชุมชน
1
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืน (นับซ้ำ)
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
14

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

1

1

1

1

1

-

1

1

2

2

1

1

1

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

Program :
1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่องหรือยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
Key Results 1.3.2 ศูนย์บริการ
ศูนย์
วิชาการ/ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญระดับคณะ

2566

1

15

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

1

1

1

2570

2

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
Objective 2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Key Results 2.1.1 หลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/แนวใหม่ที่มีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ/ชุมชน
ในท้องถิ่น
- ระดับบัณฑิต
หลักสูตร
1
1
1
2
(SDG 4, 17)
Program :
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานการบริหารจัดการและประโยชน์ของ CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร์
2. พัฒนาหลักสูตร Degree ที่ทันสมัย/แนวใหม่ในระดับบัณฑิต

16

2

2

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Key Results 2.1.2 บุคลากรไป
โครงการ/
1
1
ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
กิจกรรม
(SDG 4, 8, 9, 17)
Program :
1. โครงการ Talent Mobility ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะ
นักวิจัยอาชีพและสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
Objective 2.2 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่
Key Results 2.2.1 ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ (SDG 4, 9, 17)

เรื่อง

4

3

17

3

3

4

4

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Program :
1. ผลักดันให้เกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ
2. แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยให้มีความโดดเด่น และมี
ความเข้มแข็งด้านวิจัยในอนาคต
3. ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
Key Results 2.2.2 ภาคีเครือข่าย
โครงการ/
1
1
1
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
กิจกรรม
(SDG 4, 9, 17)
Program :
1. จัดทำโครงการ ร่างกรอบและขอบข่ายของงาน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงาน
2. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยในต่างประเทศ
Key Results 2.2.3 หลักสูตรได้รับ
หลักสูตร
1
1
1
1
2
มาตรฐาน AUN-QA (SDG 4, 17)
Program :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Objective 2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตสำหรับทุกคน
Key Results 2.3.1 หลักสูตรระยะ
สั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนในพื้นที่
- พื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง
หลักสูตร
1
1
1
(SDG 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17)
Program :
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนา Platform/สื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสาขาที่มีศักยภาพสูง
3. สร้างรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เช่น ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน/พื้นที่ show & share
Key Results 2.3.2 หลักสูตรแบบ
หลักสูตร
1
1
1
สะสมและเทียบโอนหน่วยกิต
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)
Program :
1. จัดทำระบบและกลไกระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตและปรับปรุงประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย
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2

2

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

Objective 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น
Key Results 2.4.1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามีศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ
- อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่
ร้อยละ
53.72
80
80
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ
60
60
60
- ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ
อิสระ/ผู้ประกอบการ
ร้อยละ
25.33
30
30
- นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ
ร้อยละ
36
35
40
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)
Program :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
2. รับสมัครนักศึกษาใหม่/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่
3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึกวิชาอาชีพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ
20

2570

80

80

80

60

60

60

30

30

30

45

50

55

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลดจำนวนนักศึกษาออกกลางคัน
Key Results 2.4.2 นักศึกษาได้รับ
คน
20
6
7
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)
Program :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
Objective 3.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการ
Key Results 3.1.1 บุคลากรได้รับ
โครงการ/
1
1
1
การ Up skill/Re-skill และสร้าง
กิจกรรม
New skill
(SDG 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
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8

9

11

1

1

1

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results

หน่วยวัด

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Objective 3.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน
Key Results 3.2.1 รายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญา/หลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อจัดหารายได้
- ทรัพย์สินทางปัญหา ทุนวิจัย
ล้านบาท
บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้
หลักสูตร
ของหน่วยงาน
(SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดรายได้
2. บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
Key Results 3.2.2 พัฒนาอาจารย์
- อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
ร้อยละ
วิชาการ
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒระดับปริญญา
ร้อยละ
เอก

0.45

0.5

0.55

0.60

0.65

0.70

-

1

1

1

2

2

44.33

40

45

50

55

60

46.66

45

50

55

60

65
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results
- อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
(SDG 4, 9, 17)

หน่วยวัด
คน

ข้อมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ปี (63-65)

2566

1

2

ปีงบประมาณ
2567
2568
2569
3

3

Program :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปขอตำแหน่งทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และนานาชาติ
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4

2570
4

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณทุกประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

(หน่วย : บาท)

แหล่งงบประมาณ

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

2566

2567

2568

2569

2570

รวม

3,382,800

3,769,700

3,769,700

3,769,700

3,769,700

เงินงบประมาณ

952,500

952,500

952,500

952,500

952,500

เงินนอกงบประมาณ

2,817,200
315,000
-

2,817,200

2,817,200

2,817,200

รวม
เงินงบประมาณ

2,430,300
215,000
-

315,000
-

315,000
-

315,000
-

เงินนอกงบประมาณ

215,000

315,000

315,000

315,000

315,000

1,475,000

รวม

3,094,400

3,334,700

3,334,700

3,334,700

3,334,700

16,433,200

เงินงบประมาณ

952,500

952,500

952,500

952,500

952,500

4,762,500

เงินนอกงบประมาณ

2,141,900

2,382,200

2,382,200

2,382,200

2,382,200

11,670,700

รวม

73,400

120,000

120,000

120,000

120,000

553,400

เงินงบประมาณ

-

-

-

-

-

-

เงินนอกงบประมาณ

73,400

120,000

120,000

120,000

120,000

553,400
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18,461,600
4,762,500
13,699,100
1,475,000

จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ Objective และ Program
ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน : ยุทธศาสตร์
Objective 1.1 นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
เสริมสร้างพลังทางสังคม
Program :
โครงการยุทธศาสตร์
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
ช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้า ผ่านช่องทาง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Platform ต่าง ๆ เช่น University as a Market Place, และยกระดับรายได้ให้กับคน
Facebook, Line application และ Instagram เพื่อจัด ในชุมชนฐานราก
จำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรม
กิจกรรม : บริการวิชาการ
3. สร้างระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์
(ใช้งบที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระหว่างปี)
4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ (ตัวกลางในการ แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั
จำหน่ายสินค้าชุมชน)
และพัฒนา
5. สร้างภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน (SDGs, BCG in ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
Action, Green University และ Cop 26)
สร้างองค์ความรู้
6. ส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
โครงการพัฒนางานวิจยั
เศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่
กิจกรรม : สนับสนุนการทำ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ในท้องถิ่น

(หน่วย : บาท)

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

3,382,800
952,500
2,430,300

3,769,700
952,500
2,817,200

3,769,700
952,500
2,817,200

3,769,700
952,500
2,817,200

3,769,700
952,500
2,817,200

18,461,600
4,762,500
13,699,100

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,400,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program
Objective 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่
Program :
1. พัฒนาอาจารย์ให้มอี งค์ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาโจทย์วิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยและสร้าง
นวัตกรรม
4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมที่
เกิดจากงานวิจัยเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
ประจำปี
5. บริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทของมหาวิทยาลัย
6. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
7. บูรณาการความร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
8. ส่งเสริมบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง/
นวัตกรชุมชน
9. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
โครงการพัฒนางานวิจยั
กิจกรรม :
1. สนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้
ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ
และเทคนิคการทำงาวิจยั และ
นวัตกรรมเชิงบูรณาการตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
3. สำรวจความต้องการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติของ
อาจารย์เพื่อประสาน
สถาบันวิจยั ฯ ในการขอ
งบประมาณสนับสนุนในการ
ตีพิมพ์

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

75,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก
กิจกรรม : บริการวิชาการ
(ใช้งบที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
ระหว่างปี)
Objective 1.3 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย แผนงาน : ยุทธศาสตร์
Program :
เสริมสร้างพลังทางสังคม
1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่องหรือยั่งยืน
โครงการยุทธศาสตร์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
ชุมชนฐานราก
พัฒนาท้องถิ่น
3. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญระดับคณะ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก
กิจกรรม :
1. บริการวิชาการ
(ใช้งบที่มหาวิทยาลัยจัดสรร
ระหว่างปี)

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2. จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศการผลิตและ
แปรรูปกาแฟ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการ แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
ศึกษา
พัฒนาและเสริมสร้าง
Objective 2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
Program :
ด้านวิทยาศาสตร์และ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดมาตรฐานการ เทคโนโลยี
บริหารจัดการและประโยชน์ของ CWIE/Sandbox/
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
พหุศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
2. พัฒนาหลักสูตร Degree ที่ทันสมัย/แนวใหม่ในระดับ กิจกรรม :
บัณฑิต
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
3. โครงการ Talent Mobility ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานการ
บุคลากรไปปฏิบัติงาน เพือ่ การวิเคราะห์โจทย์ แก้ไขปัญหา บริหารจัดการและประโยชน์
ในเบื้องต้น และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ของ CWIE/Sandbox/
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั ของ
พหุศาสตร์
บุคลากร และพัฒนางานวิจัยในระดับทีส่ ูงขึ้นในฐานะ
2. พัฒนาหลักสูตร Degree
นักวิจยั อาชีพและสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงาน ที่ทันสมัย/แนวใหม่ในระดับ
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
บัณฑิต

3. Talent Mobility

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
ประธานหลักสูตร
(เข้าร่วมโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้)
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
ประธานหลักสูตร
(เข้าร่วมโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้)
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program
Objective 2.2 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทาง
การศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่
Program :
1. ผลักดันให้เกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความ
ร่วมมือกับนักวิจยั ในต่างประเทศ
2. แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะ
ด้านการวิจัยให้มีความโดดเด่น และมีความเข้มแข็งด้านวิจยั
ในอนาคต
3. ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร/หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ
5. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ
6. จัดทำโครงการ ร่างกรอบและขอบข่ายของงาน รวมถึง
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และแหล่ง
ทุนสนับสนุนการดำเนินงาน
7. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การวิจยั ในต่างประเทศ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
โครงการพัฒนางานวิจยั
กิจกรรม : สำรวจความ
ต้องการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารย์เพื่อ
ประสานสถาบันวิจยั ฯ ในการ
ของบประมาณสนับสนุนใน
การตีพิมพ์
แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม :
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมของ
หลักสูตรเพื่อรองรับระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
AUN-QA

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

2566

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

2. สร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
Objective 2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็น แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
แหล่งเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตสำหรับทุกคน
พัฒนาและเสริมสร้าง
Program :
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านวิทยาศาสตร์และ
2. พัฒนา Platform/สื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เทคโนโลยี
ตลอดชีวิตในสาขาที่มีศักยภาพสูง
โครงการพัฒนาคุณภาพ
3. สร้างรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เช่น ศูนย์การเรียนรู้ นักศึกษาคณะ
ในชุมชน/พื้นที่ show & share
เทคโนโลยีการเกษตร
4. จัดทำระบบและกลไกระบบการสะสมและเทียบโอน
กิจกรรม : อบรมเชิง
หน่วยกิตและปรับปรุงประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่
ปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น
เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนา
5. ส่งเสริมการเทียบโอนหน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์ความรู้ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

2566

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

19,400

20,000

20,000

20,000

20,000

99,400

30

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม :
1. จัดทำระบบและกลไกระบบ
การสะสมและเทียบโอนหน่วย
กิตและปรับปรุงประกาศ/
ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการเทียบโอน
หน่วยกิต ระหว่าง
มหาวิทยาลัย

Objective 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น
Program :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
2. รับสมัครนักศึกษาใหม่/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ปรับ
ความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่
3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัตแิ ละฝึก
วิชาอาชีพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา
หรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลดจำนวนนักศึกษาออก
กลางคัน

แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม :
1. บริหารงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

รวมทั้งหมด
2569

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,808,200

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

14,808,200

31

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
(ดำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
(ดำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)

คณบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและนำเสนอ
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
งานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรม :
1. ศึกษาดูงานในรายวิชาของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. สัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. สัมมนาเรื่องจุดประกาย
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

35,200

40,000

40,000

40,000

40,000

195,200

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

59,400

60,000

60,000

60,000

60,000

299,400

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

15,000

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

2,700

2,700

2,700

2,700

2,700

13,500

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การสร้างแรงบันดาลใจและ
ทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
5. อบรมเรื่อง
Post Training "เตรียมความ
พร้อมสู่การทำงานอย่างมือ
อาชีพ"
6. สร้างสื่อผลิตภัณฑ์
อาหาร/ผลิตภัณฑ์เกษตร

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

36,000

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

9,000

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ

6,000

10,000

10,000

10,000

10,000

46,000

ประธานหลักสูตร

7. อบรมเรื่องทักษะ
ทางด้านการจัดการฟาร์ม
เกษตร
อัจฉริยะ (Smart farm)
8. พัฒนาเพจ
Facebook ของ
หลักสูตร

8,400

10,000

10,000

10,000

10,000

48,400

-

-

-

-

-

-

ประธานหลักสูตร
วท.บ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร
ประธานหลักสูตร

9. แข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวิชาการ

70,000

100,000

100,000

100,000

100,000

470,000

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาฯ

10. การประชุม
วิชาการระดับปริญญาบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การเกษตรแห่งชาติ

63,100

70,000

70,000

70,000

70,000

343,100

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม
11. นวัตกรรมสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
12. เสริมสร้างผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจกาแฟและเบเกอรี่

แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผลงานทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม :
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(หลักสูตรดำเนินการ 1
โครงการต่อปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
Objective 3.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและ
พัฒนาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
Program :
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ กิจกรรม : ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ของ
และพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีงบประมาณ

รวมทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ

2566

2567

2568

2569

2570

-

-

-

-

-

-

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

-

-

-

-

-

-

ประธาน
หน่วยปฏิบัติการ
เบเกอรี่

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

ประธานหลักสูตร

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

450,000

คณบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Program

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

รวมทั้งหมด
2569

ผู้รับผิดชอบ

2570

2. ศึกษาดูงาน
3,400
3,400
นักวิทยาศาสตร์
การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สู่มาตรฐาน ISO
3. การจัดการความรู้ด้านการ
รองคณบดีฝ่าย
เรียนการสอนและการวิจัย
วิชาการฯ
Objective 3.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยั
ทางการเงิน และบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่าง และพัฒนา
ยั่งยืน
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
Program :
สร้างองค์ความรู้
1. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพือ่ ก่อให้เกิดรายได้ โครงการพัฒนางานวิจยั
กิจกรรม : อบรมหลักสูตร
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
100,000
รองคณบดีฝ่าย
2. บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
วิชาการฯ/ประธาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและ ระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อนำไปขอตำแหน่งทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 3 หลักสูตร (ใช้งบ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ จากค่าลงทะเบียน)
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์และวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ
นานาชาติ
หมายเหตุ : ประมาณการงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 มียอดเงินรวมเท่ากันทุกปี เนื่องจากใช้ฐานการคำนวณงบประมาณตามรายหัวนักศึกษาตามแผนรับปีการศึกษา 2567 – 2570 ซึ่งมียอดรับเท่ากันทุกปี
เช่นเดียวกัน
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ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
Objective

Key Result

หน่วยวัด

ค่า
เป้าหมาย

1.1 นวัตกรรม
ชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย

1.1.1 ผลิตภัณฑ์
ชุมชนคนของ
พระราชาเพิ่มขึ้น
- ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
(SDG 1, 2, 4, 8,
10)

ผลิตภัณฑ์

2

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

เรื่อง

1

Program

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชน
ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางใน
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจาย
สินค้า ผ่านช่องทาง Platform ต่าง
ๆ เช่น University as a Market
Place, Facebook, Line
application และ Instagram เพื่อ
จัดจำหน่ายในลักษณะสินค้า
นวัตกรรม
3. สร้างระบบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. พัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ (ตัวกลางในการ
จำหน่ายสินค้าชุมชน)
1. สร้างภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน (SDGs, BCG in Action,
Green University และ Cop 26)

1. บริการวิชาการ
(ใช้งบที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรระหว่างปี)

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

แผนการดำเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4
✓ ✓ ✓ ✓

1. สนับสนุนการทำ
วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ใน
ท้องถิ่น

บ.กศ.

200,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

✓ ✓ ✓ ✓
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แหล่ง
งบประมาณ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.2 พัฒนาองค์
ความรู้ที่ตอบ
โจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่

1.2.1 ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
- ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติ
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)
- การนำไปใช้
ประโยชน์

เรื่อง

3

เรื่อง

4

2. ส่งเสริมการทำวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ในพื้นที่
1. พัฒนาอาจารย์ให้มอี งค์ความรู้ใน
การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติ
2. พัฒนาโจทย์วิจยั เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการ
ทำวิจยั และสร้างนวัตกรรม
4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/
ประกวดผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาก
งานวิจัยเพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ
ประชาสัมพันธ์ประจำปี
5. บริการวิชาการแก่ชุมชนตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย

1. สนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่จดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะและเทคนิค
การทำงาวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงบูรณา
การตามความ
ต้องการของท้องถิ่น
3. สำรวจความ
ต้องการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและ
นานาชาติของ
อาจารย์เพื่อประสาน
สถาบันวิจยั ฯ ในการ
ของบประมาณ
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บ.กศ.

15,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

สนับสนุนในการ
ตีพิมพ์

1.3 เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมรา
โชบาย

1.2.2 ภาคี
เครือข่ายร่วม
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)
1.3.1 ชุมชน
ต้นแบบที่ได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน
(นับซ้ำ)
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)
1.3.2 ศูนย์บริการ
วิชาการ/ถ่ายทอด
นวัตกรรมสู่
ท้องถิ่น
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

เครือข่าย

1

1. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
2. บูรณาการความร่วมกับเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

1. บริการวิชาการ
(ใช้งบที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรระหว่างปี)

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

✓ ✓ ✓ ✓

ชุมชน

1

1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความ 1. บริการวิชาการ
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน
(ใช้งบที่มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ จัดสรรระหว่างปี)
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

✓ ✓ ✓ ✓

ศูนย์

1

1. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญระดับคณะ

-

-

รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม

จัดตั้งและ
ดำเนินงานศูนย์
ความเป็นเลิศการ
ผลิตและแปรรูป
กาแฟ
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✓ ✓

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
Objective
2.1 พัฒนา
หลักสูตรเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

2.2 เชื่อมโยง
นานาชาติ สร้าง
ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาในสาขา
ที่มีฐานความ
เข้มแข็งและอัต
ลักษณ์ที่สอดคล้อง
กับต้นทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
สังคมของพื้นที่

Key Result

หน่วยวัด

ค่า
เป้าหมาย

2.1.1 หลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/แนว
ใหม่ที่มีความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ/
ชุมชนในท้องถิ่น
- ระดับบัณฑิต
(SDG 4, 17)

หลักสูตร

1

2.2.2 ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติ
(SDG 4, 9, 17)

เรื่อง

3

Program

โครงการ/กิจกรรม

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานการ
บริหารจัดการและประโยชน์
ของ CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร์
2. พัฒนาหลักสูตร Degree ที่
ทันสมัย/แนวใหม่ในระดับ
บัณฑิต

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
มาตรฐานการบริหาร
จัดการและประโยชน์
ของ
CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร์
2. พัฒนาหลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/
แนวใหม่ในระดับ
บัณฑิต
1. สำรวจความ
ต้องการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ระดับชาติและ
นานาชาติของ
อาจารย์เพื่อประสาน
สถาบันวิจยั ฯ ในการ
ของบประมาณ
สนับสนุนในการ
ตีพิมพ์

1. ผลักดันให้เกิดระบบในการ
พัฒนางานวิจยั โดยความ
ร่วมมือกับนักวิจยั ใน
ต่างประเทศ
2. แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจาก
แหล่งทุนภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะ
ด้านการวิจัยให้มีความโดดเด่น
และมีความเข้มแข็งด้านวิจยั ใน
อนาคต
3. ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
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แหล่ง
งบประมาณ
งบประมาณ
-

-

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

แผนการดำเนินงาน
(ไตรมาส)
1 2 3 4
✓ ✓ ✓ ✓

ประธานหลักสูตร
(เข้าร่วมโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้)

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

ประธานหลักสูตร
(เข้าร่วมโครงการที่
มหาวิทยาลัยจัดให้)

2.3 พัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต
สำหรับทุกคน

2.2.3 หลักสูตรได้รับ
มาตรฐาน AUN-QA
(SDG 4, 17)

หลักสูตร

1

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตร/หน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
รองรับระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร AUN-QA เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นนานาชาติ

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมของ
หลักสูตรเพื่อรองรับ
ระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร AUN-QA

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓ ✓

2.3.1 หลักสูตรระยะสั้น
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับ
ประชาชนในพื้นที่
- พื้นที่จังหวัดสงขลา
และพัทลุง
(SDG 1, 2, 4, 8, 9,
10, 11, 15, 17)

หลักสูตร

1

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
พัฒนา
องค์ความรู้ศิษย์เก่า
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

บ.กศ.

19,400

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

✓

2.3.2 หลักสูตรแบบ
สะสมและเทียบโอน
หน่วยกิต
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)

หลักสูตร

1

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
2. พัฒนา Platform/สื่อการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสาขาที่มีศักยภาพ
สูง
3. สร้างรูปแบบการเรียนรู้
เฉพาะกลุ่ม เช่น ศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน/พื้นที่ show &
share
1. จัดทำระบบและกลไกระบบ
การสะสมและเทียบโอนหน่วย
กิตและปรับปรุงประกาศ/
ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการเทียบโอนหน่วย
กิต ระหว่างมหาวิทยาลัย

1. จัดทำระบบและ
กลไกระบบการสะสม
และเทียบโอนหน่วย
กิตและปรับปรุง
ประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓ ✓
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(ดำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)

✓

2.4 บัณฑิตมี
คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับความ
ต้องการกับชุมชน
ท้องถิ่น

2.4..1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามีศักยภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ
- อัตราการรับเข้า
นักศึกษาใหม่
- ผู้สำเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
- ผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพ
อิสระ/
ผู้ประกอบการ
- นักศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจ
นานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

60

ร้อยละ

30

ร้อยละ
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1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
2. รับสมัครนักศึกษาใหม่/
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ปรับ
ความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่
3. พัฒนานักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการปฏิบัตแิ ละฝึก
วิชาอาชีพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจ
ศึกษาหรือระบบ CWIE ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลด
จำนวนนักศึกษาออกกลางคัน

2. ส่งเสริมการเทียบ
โอนหน่วยกิต
ระหว่างมหาวิทยาลัย
1. บริหารงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
3. ศึกษาดูงานใน
รายวิชาของนักศึกษา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
4. สัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
5. สัมมนาเรื่องจุด
ประกายการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
กับการทำงาน
6. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
สร้างแรงบันดาลใจ
และทักษะการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
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-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

งบประมาณ
รายจ่าย
บ.กศ.
บ.กศ.

952,500

(ดำเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย)
คณบดี

1,855,700
35,200

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓

บ.กศ.

59,400

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓ ✓

✓

บ.กศ.

3,000

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓ ✓

✓

บ.กศ.

2,700

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓

บ.กศ.

7,200

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

✓

7. อบรมเรื่อง
Post Training
"เตรียมความพร้อมสู่
การทำงานอย่างมือ
อาชีพ"
8. สร้างสื่อผลิตภัณฑ์
อาหาร

บ.กศ.

1,800

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

✓

บ.กศ.

6,000

ประธานหลักสูตร
ทบ.ล.
เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

✓

9. อบรมเรื่องทักษะ
ทางด้านการจัดการ
ฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ (Smart
farm)

บ.กศ.

8,400

ประธานหลักสูตร วท.บ
เทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร

10. รู้รักษ์ขนมไทย

บ.กศ.

10,000

ประธานหลักสูตร
ทบ.ล.
เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

✓

11. พัฒนาเพจ
Facebook ของ
หลักสูตร

บ.กศ.

-

✓ ✓

-

-

ประธานหลักสูตร
ทบ.ล.
เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ประธาน
หน่วยปฏิบัติการ
เบเกอรี่

12. เสริมสร้าง
ผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจกาแฟและ
เบเกอรี่
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✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

2.4.2 นักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)

คน

6

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาผลิตและนำเสนอ
งานวิจัยและงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

1. แข่งขันทักษะ
วิชาชีพและวิชาการ

บ.กศ.

70,000

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ

✓ ✓

2. การประชุม
วิชาการระดับ
ปริญญาบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การเกษตรแห่งชาติ

บ.กศ.

63,100

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓

3. นวัตกรรม
สร้างสรรค์ของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

✓ ✓
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
Objective
3.1 เสริมสร้าง
ความมั่นคงทาง
อาชีพและ
สวัสดิการ

3.2 สร้างรายได้
เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางการเงิน และ
บริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษ
ตรอย่างยั่งยืน

Key Result

หน่วยวัด

3.1.1 บุคลากร
ได้รับการ Up
skill/Re-skill และ
สร้าง New skill
(SDG 1, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 17)

โครงการ/
กิจกรรม

3.2.1 รายได้จาก
การ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา/หลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อจัดหา
รายได้
- ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทุนวิจัย

ค่า
เป้าหมาย
1

1

งบประมาณ

โปรแกรม

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สู่มาตรฐาน ISO
3. การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจยั

บ.กศ.

50,000

คณบดี

บ.กศ.

3,400

นักวิทยาศาสตร์

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

1. อบรมหลักสูตร
ระยะสั้นสำหรับ
บุคคลทั่วไป (ใช้งบ
จากค่าลงทะเบียน)
1.1 หลักสูตร
“เค้กและคุกกี้
เบื้องต้น”

เงินรายได้
ของคณะ

20,000

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และพร้อมที่จะ
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

หลักสูตร

แหล่ง
งบประมาณ

1. บริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพื่อก่อให้เกิดรายได้
2. บริการวิชาการเพื่อสร้าง
รายได้
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ผู้รับผิดชอบ

ประธานหลักสูตร ทบ.ล.
เทคโนโลยีการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

แผน
การดำเนินงาน (ไตรมาส)
1
2
3 4
✓
✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

บริการวิชากร และ
บริการอื่น ๆ
- หลักสูตรระยะสั้น
เพื่อจัดหารายได้
ของหน่วยงาน

3.2.2 พัฒนา
อาจารย์
- อาจารย์ที่
ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ
- อาจารย์ที่มี
คุณวุฒระดับ
ปริญญาเอก
- อาจารย์ได้รับ
รางวัลใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(SDG 4, 9, 17)

ร้อยละ

40

ร้อยละ

45

คน

2

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อนำไปขอ
ตำแหน่งทางวิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์และวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ
นานาชาติ

1.2 หลักสูตร “การ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ

ประธานหลักสูตร ทบ.ล.
เทคโนโลยีการเกษตร

1.3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
“สร้างอาชีพด้วย
ผลิตภัณฑ์น้ำพริก”
1. ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ประธานหลักสูตร วท.บ
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร

รวมงบประมาณ

-

-

3,382,800
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คณบดี

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร
ของคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ คณะจึงได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ขึ้น โดยมมีวั ตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส ามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ
3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล จะติดตามจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะประจำปีงบประมาณ ซึ่งจะกำหนดให้ ผู้ที่รับผิดชอบรายงานผล
การดำเนินงานทุกไตรมาสมายังคณะ ตามค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หรือ Objective
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิท ธิภาพ และ
เป็นที่พึงพอใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
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ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
คณะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่รายงานผลทุกตัวชี้วัดและโครงการสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารคณะทุกสิ้นไตรมาส และเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะ ปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผน และพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
การปรับแผน
การปรับแผนในระดับกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับ ปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ /
กิจกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการ
ดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย และก ารปรับแผนในระดับ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรื อยุบเลิกการประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้คณะรายงานต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ
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ภาคผนวก
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การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลำดับที่

Strenghts

Weaknesses

Opportunities

Threats

1

มีบำงหลักสูตรที่เป็ นควำมต้องกำรของผูเ้ รี ยนสูง

ขำดกำรประชำสัมพันธ์(หลักสูตร หรื อ ปชส.คณะใน
ภำพรวม)ในเชิงรุ ก

ผูบ้ ริ โภคมีควำมต้องกำรอำหำรและผลิตภัณฑ์
มีหลักสูตรใกล้เคียงในหลำยมหำวิทยำลัย
ทำงกำรเกษตรมำกขึ้น สภำวะกำรตื่นตัว ด้ำน
กำรเกษตรและอำหำรปลอดภัย เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประชำชน ให้ควำมสนใจสุขภำพมำก
ขึ้น เป็ นโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ เทรนด์อำหำร
ปลอดภัย สินค้ำเกษตรอินทรี ยไ์ ด้รับควำมนิยม
เพิ่มขึ้น

2

อำจำรย์มีคุณวุฒิปริ ญญำเอกและตำแหน่งทำง
วิชำกำรสูง

กำรเรี ยนกำรสอนไม่ทนั สมัย

มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่จะรองรับสินค้ำทำงด้ำน
กำรเกษตรในพื้นที่

ควำมสนใจของนักศึกษำเกี่ยวกับงำนทำงด้ำน
เกษตรและอำหำรลดลง

3

บุคลำกรมีทกั ษะและเชี่ยวชำญวิชำชีพและได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ขำดกำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ๆ เช่น ครุศำสตร์ เกษตร

มีกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กำรแปรรู ป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรในพื้นที่ที่เอื้อต่อกำรบูรณำ
กำรกำรบริ กำรวิชำกำร กำรวิจยั กับกำรเรี ยนกำร
สอน

ประชำกรลดลง จำนวนนักเรี ยนในระบบลดลง

4

มีเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนกำรเรี ยนกำรสอน

ขำดกำรบูรณำกำรในเเต่ละคณะ

กำรเกษตรเป็ นอำชีพที่มีแนวโน้มมัน่ คงในอนำคต สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของเชื้อโรค COVID-19
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5

บุคลำกรส่วนใหญมีควำมสำมำรถเป็ นที่ยอมรับ
จำกหน่วยงำนภำยนอกในกำรให้บริ กำร วิชำกำร

กำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์เครื่ องมือทำงวิทยำศำสตร์
ยังไม่เต็มประสิทธิภำพ

มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำครัฐมีกำร
สนับสนุนงบประมำณกำรบริ กำรวิชำกำรสู่ชุมชน
ให้กบั มหำวิทยำลัยรำชภัฏอย่ำงต่อเนื่อง

กำรเรี ยนผ่ำนสื่ อออนไลน์ใน social media ที่ได้รับ
ควำมนิยมมำกขึ้น

6

มีทุนวิจยั สนับสนุน ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก

ยังขำดกำรเรี ยนกำรสอนทำงด้ำนกำรเกษตรอัจฉริ ยะ
อย่ำงเป็ นรู ปธรรม เนื่องจำกมีขอ้ จำกัดเกี่ยวกับเครื่ องมือ
และอุปกรณ์

นโยบำยรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับอำหำรปลอดภัย
มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตร

ภำวะเศรษฐกิจส่ งผลให้ผูป้ กครองไม่มีเงินทุน
เพียงพอในกำรสนับสนุนกำรเรี ยนของบุตรหลำน

7

มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนในท้องถิ่น

เครื่ องมือเฉพำะทำงยังไม่ทนั สมัยเพียงพอกับยุคปัจจุบนั

ควรเน้นกำรเกษตรด้ำนอินทรี ยเ์ พรำะผูส้ ูงอำยุเขำ
สนใจมำก

ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีตอ้ งใช้เงินลงทุนสูงในด้ำนเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิกำร

8

ลักษณะภูมิศำสตร์หรื อทำเลที่ต้งั ของคณะฯเหมำะ
สำหรับพื้นที่ทำกำรเกษตรทั้งทำงด้ำนพืช สัตว์
และสัตว์น้ ำ

เครื่ องมือวิทยำศำสตร์ขำดกำรสอบเทียบทำให้ไม่ได้
มำตรฐำน

ภำคอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรมำก กำรขับเคลื่อนและกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์เชิงนโยบำย
จำกสถำบันล่ำช้ำ

9

คณะ และมหำวิทยำลัยเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป

ขำดกำรทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงสำขำวิชำ

Lifelong lerning/Up-Skills สร้ำงหลักสูตรใหม่ที่
มีเเนวปฎิบตั ิให้เเก่ประชำชนทุกวัยได้มำฝึ กอำชีพ
เเบบเกษตรครบวงจร

ปัญหำสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนเเปลงส่งผลต่อกำร
จัดกำรเรี ยนกำรสอนภำคปฏิบตั ิ และกำรลงพื้นที่
วิจยั ของอำจำรย์

10

เป็ นมหำวิทยำลัยที่มีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรใน
พื้นที่เขตเมือง

นักศึกษำและบุคลำกรขำดทักษะกำรสื่อสำรด้ำน
ภำษำอังกฤษ

มีเครื อข่ำยควำมร่ วมมือจำกชุมชนและหน่วยงำน
ภำยนอก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับคณะ
ค่อนข้ำงดี

นักศึกษำปัจจุบนั ไม่เน้นปริ ญญำ แต่เน้นกำรเรี ยน
แบบ short course/credit bank
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11

มีควำมร่ วมมืออันดีกบั หน่วยงำนภำยนอกทั้ง
ภำครัฐและเอกชน เเหล่งบริ กำรวิชำกำรเเละ
งำนวิจยั ของมหำวิทยำลัย ให้ควำมร่ วมมือกับคณะ
ดีมำก เเละอยูใ่ กล้พ้นื ที่ เช่นอำเภอจะนะ อำเภอ
คลองหอยโข่ง อำเภอเมือง เป็ นต้น

ขำดกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริ หำรและตัดสินใจ

ระบบกำรจัดกำรศึกษำเริ่ มกว้ำงขึ้น เช่น กำรทำ
หลักสูตร Sandbox

12

มีกำรบูรณำกำรกำรวิจยั กับกำรเรี ยนกำรสอนและ
บริ กำรวิชำกำรสู่ชุมชน

สมำคมศิษย์เก่ำไม่มีควำมเข้มแข็งเพียงพอ

เทรนด์กำรเรี ยนระดับปริ ญญำตรี เปลี่ยนไปเป็ น
กำรเรี ยนระยะสั้นเพื่อประกอบอำชีพ

13

มีควำมพร้อมทำงด้ำนพื้นที่กำรจัดกำรเรี ยนกำร
สอนทั้งห้องปฏิบตั ิกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
พื้นที่ทำงกำรเกษตร

บุคลำกร/นักศึกษำปรับตัวต่อสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงวิชำกำร และกำรบริ หำรจัดกำรช้ำ

ตลำดแรงงำนต้องกำรกำลังคนที่มีฝีมือและทักษะ
สูง

14

บุคคลำกรมีควำมเข้มเเข็งทำงด้ำนวิชำกำรและกำร
บริ กำรวิชำกำร

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพ นศ. บำงกิจกรรมไม่เป็ นที่สนใจ
ของ นศ.

กำรอบรมแบบออนไลน์มีศกั ยภำพและค่ำใช้จ่ำย
ไม่สูง

15

มีกำรจัดทำหลักสูตรบูรณำกำรศำสตร์ภำยในคณะ

ไม่มี TA

16

มีกำรสร้ำงควำมร่ วมมือกับสถำนประกอบกำรใน
กำรเรี ยนกำรสอน

โอกำสในกำรคัดเลือกนักศึกษำที่มีศกั ยภำพในกำรเข้ำ
เรี ยนต่ำ
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กฎ ระเบียบ ของภำครัฐส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิงำน
และกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนของคณะ

17

มีกำรสร้ำงควำมร่ วมมือกับสถำนประกอบกำรใน
กำรเรี ยนกำรสอน

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงำนวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูล
scopus, ISI ของผูส้ อนมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับ.......

18

สิ่งอำนวยควำมสะดวกในห้องปฏิบตั ิกำรและสถำนี
ปฏิบตั ิกำรที่ได้มำตรฐำนเพื่อรองรับกำรเรี ยนกำรสอน
และกำรวิจยั ยังไม่เพียงพอ

19

ควำมหลำกหลำยของกำรใช้ moodle น้อย

20

บุคลำกรมีภำระงำนหลำยด้ำนหลำยหน้ำที่ ภำระงำน
ด้ำนอื่นๆ ของอำจำรย์ค่อนข้ำงมำก

หมายเหตุ : SWOT คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านการร่วมวิเคราะห์และพิจารณาของคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
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นิยามศัพท์
1. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นทั้งหมดที่ไม่ใช่ภาษาไทย
2. หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์สาขาต่าง ๆ3. หลักสูตรแนวใหม่ ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร WIL/CWIE หลักสูตร 2
ปริญญา และหลักสูตร sandbox โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้
1) หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรที่มี การรวมเนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีทักษะในการเรียนรู้
เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน อีกทั้งสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความหมายแก่ผู้เรียนและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้
มากที่สุด
2) หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรที่ใช้ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
3) หลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อ ให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพใน
ปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต
4) หลักสูตร WIL (Work Integrated Learning) คือ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษา
กับประสบการณ์การทำงานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงนอกสถานศึกษา ที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผ ลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
กำหนด
5) หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใช้เวลาเท่ากับหรือน้อยกว่าการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบ
ปกติทั่วไป ซึ่งบัณฑิตอาจได้รับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาให้นักศึกษาเรีย น 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เดียวกันแต่ต่างคณะ หรือมีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออาจจะเป็นการเรียนปริญญาตรีควบปริ ญญาโท หรือปริญญา
โทควบปริญญาเอก
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6) หลักสูตร sandbox หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นการผลิตบัณฑิตที่ไม่สามารถทำได้ด้วยข้อกำหนดมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมควรยกเว้นมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการศึ กษาขึ้น เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
นำไปสู่การให้ปริญญา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบั ณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดการการศึกษาที่ไม่มุ่งปริญญา แต่จะมีการเทียบโอนเพื่อนำไปสู่การให้ปริญญาใน
ภายหลัง โดยให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง เน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบายหรือยุทธศาสต ร์การพัฒนาประเทศ ผลิต
กำลังคนสมรรถนะสู งตามความต้องการของประเทศและสร้างนวัตกรรมการศึกษาขึ้น อีกทั้งต้องประกาศให้สาธารณชนและผู้เรียนรับทราบว่าเป็นหลักสูตรการจัด
การศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
4. หลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย
1) หลักสูตรระยะสั้นคลังหน่วยกิต มีการเก็บค่าลงทะเบียนเมื่อต้องการเทียบโอนคลังหน่วยกิตตามข้อบังคับคลังหน่วยกิต (ในอนาคต)
2) หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจ่ายเอง)
3) หลักสูตรฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต)
4) หลักสูตรอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจ่ายเอง)
5. เครือข่ายด้านวิชาการ คือ เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน
6. ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น คือ ศูนย์ในการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดและให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น
7. ผู้ประกอบการ ให้นับรวมเป็นประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. นวัตกร (Innovator) คือ ผู้ที่สามารถสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ จัดการกับปัญหาระหว่างพัฒนานวัตกรรมได้ มีความคิดที่จะทำสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นมา
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เป้าหมาย SDGs
•

เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน

•

เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย

•

เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

•

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

•

เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

•

เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

•

เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

•

เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

•

เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

•

เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

•

เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

•

เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

•

เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

•

เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

•

เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
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•

เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ

•

เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนรับนักศึกษาตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2566-2570
1. วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รับ 40 คน
2. ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร รับ 50 คน
3. ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช รับ 40 คน (2 ห้อง) = 80 คน
4. ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รับ 40 คน (2 ห้อง) = 80 คน
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