(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน)

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกรที่ 18 มี น าคม 2565

คำนำ
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวตอไป โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่
5/2564 วันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2564 แลวนั้น
มหาวิทยาลัยไดมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีกับคณบดีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ในคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 กอปรกับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดมีการ
แพรกระจายวงกวางอยางรวดเร็ว จึงสงผลกระทบตอการดำเนินตามยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะ จึงมีการปรับคาเปาหมายบางรายการ
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) เพื่อใหสอดรับกับคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางอธิการบดีกับคณบดี และสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ตอไป
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คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประวัติหนวยงาน
ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ
อัตลักษณ เอกลักษณ
โครงสรางองคกร
สวนที่ 2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน)
สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข2

ก
ข
ค
1
1
1
2
2
4
8
26
28

บทสรุปผูบริหาร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชุมครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 และไดจัดทำแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) ขึ้น
เพื่ อให ส อดรั บ กั บ แผนระดั บ ชาติ ระดั บ กระทรวง ระดับ ทองถิ่น ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงไดจัดใหมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในคณะเพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนด
รวมกันตอไป
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เปนกรอบแนวทางการพัฒนาคณะ เพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับมหาวิทยาลัย โดยบุคคลากรในหนวยงานไดรวมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) โดยออกแบบใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถ
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ประเด็นยุทธศาสตร โดยไดกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และโปรแกรม
ภายใตประเด็นยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาของคณะดังนี้
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่นของภาคใตในป 2565

ค3

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
2. สรางชุมชนแหงปญญา
3. นำพาองคกรสูความสุขและความมั่นคง
4. ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถิ่นตนอยางยั่งยืน
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประวัติหนวยงาน
พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูสงขลา ไดรับการอนุมัติใหจัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบดวย ภาควิชาเกษตรศาสตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โดยในภาควิชาเกษตรศาสตรไดเปดสอนสาขาวิทยาศาสตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ป วิชาเอกเกษตรศาสตร
สวนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดเปดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหมเปนสถาบันราชภัฏทำใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารใหมมีผลใหคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเปนคณะเกษตรและอุตสาหกรรมมีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดและมีการเปดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ไดเปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม เปน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารแบบโปรแกรม
วิชาประกอบดวย 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
ปจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว และการผลิตสัตวน้ำ)
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑอาหาร
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่นของภาคใตในป 2565
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พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย

อัตลักษณ
“เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”
นิยาม เปนคนดี เปนผูที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เปนประโยชนตนและสิ่งที่เปนประโยชนทาน
นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกตใชปญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผานกระบวนการฝกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิด สรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะ
การตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ และทักษะการจัดการกับความเครียด
นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทำกรรมดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม ตั้งอยูบน พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี
เอกลักษณ
“เปนหนวยงานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”
นิยาม “การพัฒนาทองถิ่น” หมายถึง การทำใหพื้นที่ ที่เปนที่อยูอาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้การทำใหทองถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุงเนนการ
พัฒนาทองถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งดาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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หลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปดสอนหลักสูตรที่ผานการอนุมัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑอาหาร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ขอมูลบุคลากร
ปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 40 คน แบงเปนสายวิชาการ จำนวน 30 คน และสายสนับสนุน จำนวน
10 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1-3 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 จำนวนอาจารยประจำคณะ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการ
จำนวนอาจารยประจำ
คุณวุฒิ
ตำแหนงทางวิชาการ
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม
26

4

30

1

15

3

14

30

17

12

1

-

30

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหนง

จำนวน
1
2
5
2
10

ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานประจำตามสัญญา
รวม
ขอมูลนักศึกษา

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปการศึกษา 2562 – 2564
ปการศึกษา

2562

2563

ชั้นปที่

1

2

3

4

5

รหัส

62

61

60

59

58

จำนวน 176

137

156

228

รวม
697

2564

1

2

3

4

5

63

62

61

60

59

124

145

128

146

34

รวม
577

1

2

3

4

5

64

63

62

61

60

188

103

147

128

7

หมายเหตุ :
- ขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2562 ณ กรกฎาคม 2562 และรวมนักศึกษาตกคาง
- ขอมูลจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ปการศึกษา 2563 ณ ตุลาคม 2563 และรวมนักศึกษาตกคาง
- ขอมูลจำนวนนักศึกษาคงอยูในระบบ ปการศึกษา 2564 ณ กรกฎาคม 2564 และรวมนักศึกษาตกคาง (เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน)

4

รวม
573

โครงสรางองคกร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารทำหนาที่กำหนดนโยบาย วางแผน และใหคำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ
ซึ่งโครงสรางการทำงานภายในคณะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. หลักสูตร ประกอบดวย
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว และ
วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ) และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑอาหาร
มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแตละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูบริหารจัดการ
2. สำนักงานคณบดี ประกอบดวย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และ งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา โดยแตละงาน แยกออกเปนหนวยดังนี้
2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย หนวยธุรการและสารบรรณ หนวยเลขานุการ หนวยบุคคล หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงิน หนวยพัสดุ
หนวยบริการโสตและอาคารสถานที่
2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบดวย หนวยวิชาการหนวยกิจการนักศึกษาหนวยวิจัยและบริการวิชาการหนวยประกันคุณภาพการศึกษา
3. สถานีปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน ประกอบดวย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการพืชไร สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร หนวยปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร โรงผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพตนแบบและ
หองปฏิบัติการ

5

การแบงสวนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6

โครงสรางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7

สวนที่ 2
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561–2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน)
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่นของภาคใตในป 2565
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย

8

คานิยมองคกร
AGRI-SMART
A : Achievement
หมายถึง มีความมุงมั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
G : Good Governance หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
R: Responsibility
หมายถึง ความรับผิดชอบ
I : Information
หมายถึง ตัดสินใจโดยใชขอมูล
S : Service mind
หมายถึง การบริการที่ดี
M : Mastery
หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
A : Attitude
หมายถึง การมีทัศนคติที่ดี
R : Relationships
หมายถึง การมีน้ำใจ เปนพี่เปนนอง
T : Team work
หมายถึง การทำงานเปนทีม
เปาหมายเชิงนโยบาย
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
1. สรางบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม
2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. จัดใหมีการเรียนรูที่เนนเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานที่จริง
นโยบายดานการวิจัย
1. เพิ่มงานวิจัยและสรางนวัตกรรมตามความตองการของทองถิ่น
2. บูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอน
3. สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4. ตั้งศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย
9

5. สรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นโยบายดานการบริการวิชาการแกชุมชน
1. สงเสริม สืบสาน แนวพระราชดำริพระบรมราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถิ่น
2. จัดใหมีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่สอดคลองกับนโยบายรัฐ จังหวัด ตามความตองการของทองถิ่น
3. สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสูทองถิ่น
4. จัดใหมีวารสารทางวิชาการของคณะ
นโยบายดานการบริหารองคกร
1. สงเสริมการจัดองคกรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานไดตลอดเวลา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหาร
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในดานระบบการทำงาน และหนาที่การงาน
4. จัดใหมีการหารายไดของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
2. สรางชุมชนแหงปญญา
3. นำพาองคกรสูความสุขและความมั่นคง
4. ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถิ่นตนอยางยั่งยืน
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สรุปจำนวน Objective, Key Result และ Program
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน)
ยุทธศาสตรที่
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
รวมทั้งสิ้น

Objective
3
1
2
2

Key Result
10
2
4
3

Program
13
3
4
3

8

19

23

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร/Objective/ Key Result/ Program อางอิงตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

11

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน)
ปงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result
หนวยวัด
2561
2562
2563
2564
(ผล)
(ผล)
(ผล)
(ผล )
ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
Objective 1.1 ความโดดเดนดานวิชาการ
1.1.1 มีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม
หลักสูตร
1
1.1.2 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
ศูนย
1.1.3 เครือขายดานวิชาการ
เครือขาย/MOU
2
2
2
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคลองกับความตองการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
1.2.1 อัตราการรับเขานักศึกษาใหม
รอยละ
69.26
67.04
40
1.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

คน

-

-

-

2565
(แผน)

2
1

2

1

69.63

80
(180 คน)
89

-

(เดิม 133)

1.2.3 ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผูประกอบการ
1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ

คน
คน

14
13

19
18

15
21

50
41

1.2.5 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
Objective 1.3 ความเปนเลิศดานวิชาการ

คน

15

9

20

6

12

59
38
(เดิม 47)
4

ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result
1.3.1 อาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (สะสม)

หนวยวัด
คน

1.3.2 อาจารยไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
คน
ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 2 สรางชุมชนแหงปญญา
Objective 2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรูบนฐานองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรม
2.1.1 ผลงานตี พ ิ ม พ ใ นระดั บ นานาชาติ ห รื อ ผลงานวิ จ ั ย นำไปใช
เรื่อง
ประโยชนตอชุมชนและสังคม
2.1.2 ศูนยบริการวิชาการสูทองถิ่น
ศูนย
ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 3 นำพาองคกรสูความสุขและความมั่นคง
Objective 3.1 เปนองคกรคุณภาพ
3.1.1 คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คะแนน
ดีมาก

2562
(ผล)
10

ปงบประมาณ
2563
(ผล)
11

2564
(ผล )
13

4

-

1

-

-

3

3

-

-

-

-

4.55

4.46

4.28

4.53

2561
(ผล)
10

2565
(แผน)
14
(เดิม 15)
2

6
(เดิม 7)
2

4.54/
ดีมาก
(เดิม 4.55)

Objective 3.2 สรางรายไดเพื่อการบริหารคณะอยางยั่งยืน
3.2.1 รายไดจากทรัพยสินทางปญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และ
บริการอื่น ๆ
3.2.2 หนวยงานภายในคณะมีการจัดหารายได

ลานบาท

2.7

0.53

0.54

5.67

ลานบาท

-

-

-

0.04

13

0.5
(เดิม 0.4)
0.05
(เดิม 0.1)

หลักสูตร

2561
(ผล)
-

2562
(ผล)
-

ปงบประมาณ
2563
(ผล)
-

ชุมชน
เรื่อง/ชิ้น

-

1
-

1
3

1
4

1
1

เครือขาย

-

-

-

-

1

ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result

หนวยวัด

3.2.3 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได
ยุทธศาสตรที่ 4 ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถิ่นตนอยางยั่งยืน
Objective 4.1 พัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
4.1.1 ชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
4.1.2 องคความรู หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนในการสงเสริม
และพัฒนาใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
Objective 4.2 เพิ่มเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
4.2.1 ภาคีเครือขายรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น

14

2564
(ผล )
-

2565
(แผน)
1

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
Objective 1.1 ความโดดเดนทางวิชาการ
Key result 1.1.1 มีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม เปาหมาย 2 หลักสูตร
Program

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

1. สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยเปนไปตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแนวใหม

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

Key result 1.1.2 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ เปาหมาย 1 ศูนย
Program
1. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะจัดตั้งศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการตามศาสตรของ
คณะ

โครงการของคณะ
1. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานเกษตรและอาหารเพื่อทองถิ่น
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

Key result 1.1.3 เครือขายดานวิชาการ เปาหมาย 1 เครือขาย/MOU
Program
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขาย
วิชาการและการสรางความรวมมือทาง
วิชาการ

โครงการของคณะ
1. สงเสริมความรวมมือกับเครือขายภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ผูรับผิดชอบ
คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคลองกับความตองการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
Key result 1.2.1 อัตราการรับเขานักศึกษาใหม เปาหมาย รอยละ 80 (180 คน)
Program
1. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม

โครงการของคณะ
1. แนะนำหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรใหกับโรงเรียนมัธยม
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

Key result 1.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร เปาหมาย 89 คน
Program
1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อจบการศึกษา
ตามที่หลักสูตรกำหนด

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการทดสอบวัดความรู กาวสูการเปนบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2. โครงการปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม

Key result 1.2.3 ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผูประกอบการ เปาหมาย 59 คน
Program
1. เพื่อเปนนักปฏิบัติที่สามารถเปน
ผูป ระกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ

โครงการของคณะ
1. โครงการอบรมเรื่องการเปนผูประกอบการเกษตรและอาหารรุนใหม
2. โครงการสงเสริมและและสนับสนุนนักศึกษาใหเปนผูประกอบการเกษตร
และอาหารรุนใหม
3. โครงการอบรมเรื่องการเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ :
การขับขี่รถยนตอยางปลอดภัย
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกตใชแอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตรและอาหาร”
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผูบังคับอากาศยานไรคนขับ (Drone)
เพื่อการเกษตร”
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝกทักษะทางน้ำและความปลอดภัย”
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

Program

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรางสื่อเทคโนโลยีสำหรับการ
จำหนายผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
Key result 1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ เปาหมาย 38 คน
Program
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
ปฏิบัติและฝกวิชาชีพ

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการศึกษาดูงานในรายวิชาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2. โครงการสัมมนาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาคณะ
รองคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษาฯ
เทคโนโลยีการเกษตร
3. โครงการอบรม เรื่องการสรางแรงบันดาลใจและทักษะการสรางสรรค
นวัตกรรม
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองคความรู
ศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. โครงการอบรมเรื่อง Post Training "เตรียมความพรอมสูการทำงาน
อยางมืออาชีพ"
6. โครงการนวัตกรรมสรางสรรคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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Program
2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขาสู
ระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการของคณะ
1. โครงการสัมมนาเรื่องจุดประกายการเรียนรูแบบบูรณาการทำงาน

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

Key result 1.2.5 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ เปาหมาย 4 คน
Program
1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาผลิตและ
นำเสนองานวิจัยและงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการประชุมนำเสนอผลการวิจัยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2. โครงการนวัตกรรมสรางสรรคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาการของนักศึกษา
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รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาฯ

Objective 1.3 ความเปนเลิศดานวิชาการ
Key result 1.3.1 อาจารยทีด่ ำรงตำแหนงทางวิชาการ (สะสม) เปาหมาย 14 คน
Program

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยสูความ 1. โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ ก.พ.อ.03 และเอกสาร รองคณบดีฝายวิชาการฯ
หลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอน แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 เพื่อขอ
เปนมืออาชีพ
กำหนดตำแหนงทางวิชาการ
Key result 1.3.2 อาจารยไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ เปาหมาย 2 คน
Program

โครงการของคณะ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงาน 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ
ระดับนานาชาติ
เพื่อนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
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รองอธิการบดี/
หนวยงานผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 2 สรางชุมชนแหงปญญา
Objective 2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรูบนฐานองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรม
Key result 2.1.1 ผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใชประโยชนตอชุมชนและสังคม เปาหมาย 6 เรื่อง
Program

โครงการของคณะ

1. สงเสริม สนับสนุนการสรางสรรค
1. โครงการอบรมเรื่องการเพิ่มศักยภาพดานการเขียนโครงรางงานวิจัย
ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมและ เพือ่ พัฒนาทองถิ่น
สิ่งประดิษฐสูการใชประโยชนตอชุมชนและ 2. โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
สังคมอยางเปนรูปธรรม

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

Key result 2.1.2 ศูนยบริการวิชาการสูทองถิ่น เปาหมาย 2 ศูนย
Program
1. สงเสริมใหคณาจารยนำความรู
และประสบการณจากงานวิจัยมา
บริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยีใหกับทองถิ่น
2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

โครงการของคณะ
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะและเทคนิคการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการตาม
ความตองการ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมขาวตามแนวพระบรมราโชบาย
ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปที่ 4)
3. โครงการบริการวิชาการ
1. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานเกษตรและอาหารเพื่อทองถิ่น
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รองอธิการบดี/
หนวยงานผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

รองคณบดีฝายวิจัยฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 นำพาองคกรสูความสุขและความมั่นคง
Objective 3.1 เปนองคกรคุณภาพ
Key Result 3.1.1 คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมาก เปาหมาย 4.54 คะแนน /ระดับดีมาก
Program
1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคลองกับพันธกิจของคณะ

โครงการของคณะ

ผูรับผิดชอบ

1. โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป (พ.ศ. คณบดี
2566-2570)

Objective 3.2 สรางรายไดเพื่อการบริหารคณะอยางยั่งยืน
Key Result 3.2.1 รายไดจากทรัพยสินทางปญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ เปาหมาย 0.5 ลานบาท
Program
1. สงเสริมการจัดหารายไดจาก
ทรัพยสินทางปญญา ทุนวิจัย
บริการวิชาการ และบริการ
อื่น ๆ

โครงการของคณะ
1. สงเสริมการจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภายนอก
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

Key Result 3.2.2 หนวยงานภายในคณะมีการจัดหารายได เปาหมาย 0.05 ลานบาท
Program
1. สงเสริมการจัดหารายไดของ
หนวยงานภายใน

โครงการของคณะ
1. รายไดจากผลผลิตที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน

ผูรับผิดชอบ
คณบดี
ประธานสถานีปฏิบัติการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

Key Result 3.2.3 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได เปาหมาย 1 หลักสูตร
Program
1. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะมี
รายไดจากการจัดทำหลักสูตร
ระยะสัน้

โครงการของคณะ
1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป
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ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถิ่นตนอยางยั่งยืน
Objective 4.1 พัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
Key result 4.1.1 ชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน เปาหมาย 1 ชุมชน
Program
1. พัฒนาชุมชนตนแบบใหเกิดความ
ตอเนื่องหรือยั่งยืน

โครงการของคณะ
1. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ
2. โครงการบริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ

Key result 4.1.2 องคความรู หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได เปาหมาย 1 เรื่อง/ชิ้น
Program
1. ใหบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

โครงการของคณะ
1. โครงการบริการวิชาการ

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ
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Objective 4.2 เพิ่มเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
Key result 4.2.1 ภาคีเครือขายรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น เปาหมาย 1 เครือขาย
Program

โครงการของคณะ

1. ส  ง เ ส ร ิ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร  า ง 1. โครงการบริการวิชาการ
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ เพื ่ อ การ
แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ก ั บ ชุ ม ชน
ท องถิ ่ น ทั ้ งในระดั บ จั งหวั ดและ
ระดับภูมิภาคอยางตอเนื่อง

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีฝายวิจัยฯ
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สวนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนกิจกรรมสำคัญ ที่มุงรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อนำเสนอใหผูบริหาร
ของคณะไดรับทราบขอมูลอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ คณะจึงไดกำหนดใหมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ขึ้น โดยมมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ
3. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะนำไปสูการปรับแผนปฏิบัติราชการในชวงเวลาที่เหมาะสม
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น จะติดตามจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะกำหนดใหผูที่รับผิดชอบ
รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสมายังคณะ ตามคาเปาหมายตามตัวชี้วัดเปาประสงค หรือ Objective
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จำเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และ
เปนที่พึงพอใจของบุคลากรเพื่อสรางสรรคความรวมมือของบุคลากรทุกฝายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใชประโยชนไดเต็มที่
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ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
คณะกำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการมีหนาที่รายงานผลทุกตัวชี้วัดและโครงการสำคัญตอคณะกรรมการบริหารคณะทุกสิ้นไตรมาส และเสนอคณะกรรมการ
ประจำคณะ ปละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของแผน และพิจารณากำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
การปรับแผนทำได โดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโครงการตาง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ/กิจกรรม ไมมีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำใหวัตถุประสงคเปาหมาย หรือ
งบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หนวยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย และการปรับ
แผนในระดับเปาประสงค ตัวชี้วัด ซึ่งตองมีเหตุผลที่สำคัญที่ทำใหไมสามารถดำเนินการไดจนตองขอปรับคาเปาหมายหรือยุบเลิกการประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ใหคณะ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ และขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
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ภาคผนวก
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การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ
2. มีสถานีปฏิบัติการสำหรับฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษาและงานวิจัยของอาจารย
3. บุคลากรมีความมุงมั่นในการรวมพัฒนาคณะ
4. มีสถานที่ตั้งที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
5. มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในทองถิ่น
6. บุคลากรใหความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จุดออน
1. บัณฑิตมีความสามารถในการแขงขันต่ำทำใหตลาดแรงงานบางสวนยอมรับนอย
2. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรต่ำ
3. มีนักศึกษาพนสภาพและตกคางคอนขางสูง
4. ทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารยอยูในเกณฑต่ำ
5. จำนวนอาจารยที่มีตำแหนงทางวิชาการนอย
6. บุคลากรสายสนับสนุน มีจำนวนนอยทำใหทำงานหลายหนาที่
7. งบประมาณในการปฏิบัติงานมีนอย และขั้นตอนการเบิกจายยุงยาก
8. ขาดสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกในหองปฏิบัติการและสถานีปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานเพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย
9. ภาระงานดานอื่นๆ ของอาจารยคอนขางมาก
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โอกาส
1. ตั้งอยูในกลุมจังหวัดชายแดนใต (3+2) รัฐบาลใหความสำคัญกับการแกไขปญหา
2. ตั้งอยูในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล
3. ตั้งอยูในพื้นที่การประกอบอาชีพทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
4. ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซียสิงคโปร และอินโดนีเซีย
5. ตั้งอยูในพื้นที่ที่มีผูนับถือศาสนาอิสลาม ทำใหมีโอกาสทางธุรกิจอาหารฮาลาล
6. มีศิษยเกาปฏิบัติงานอยูในหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
7. ตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนจุดศูนยกลางของภาคใตตอนลาง
อุปสรรค
1. นักศึกษาที่เขาศึกษาในคณะมีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และภาษาในระดับต่ำ
2. คานิยมและการมองภาพลักษณดานคุณภาพที่ไมดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. คานิยมตอการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของกับการเกษตรลดลง
4. มีมหาวิทยาลัยคูแขงหลายแหงในภาคใต
5. คณะยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวางในสังคม
6. สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและชะลอตัวสงผลใหมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นลดลง
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวางมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูสากล

Objective
1.1 ความโดดเดนทาง
วิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

1.1.1 มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรทันสมัยและ
หลักสูตรแนวใหม

โปรแกรม
1. สนับสนุนการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความ
ทันสมัยเปนไปตาม
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร

Objective

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูสากล

1.1 ความโดดเดนทาง
วิชาการ

Key Result

โปรแกรม

โครงการ

1.1.1 มีหลักสูตร
ทันสมัยและหลักสูตร
แนวใหม

1. สนับสนุนการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรใหมี
ความทันสมัย
เปนไปตาม
มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร ทล.บ
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร
1. โครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
สำหรับบุคคลทั่วไป

2. สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรแนว
ใหม
1.1.2 ศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการ

2. สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร
แนวใหม

1. สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะ
จัดตั้งศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการตาม
ศาสตรของคณะ

1.1.2 ศูนยความเปน
เลิศทางวิชาการ
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1. สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะ
จัดตั้งศูนยความ
เปนเลิศทาง
วิชาการตาม
ศาสตรของคณะ

1. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศ
ดานเกษตร
และอาหารเพื่อ
ทองถิ่น

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 1.1, 1.8

คณะ 5.3

คณะ 1.1, 5.1

คณะ 3.1, 3.2

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

1.1.3 เครือขายดาน
วิชาการ

1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและ
และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที ่ มี
ศั ก ยภาพสอดคล อ งกั บ
ความตองการทองถิ่นและ
การพัฒนาประเทศ

1.2.1 อัตราการรับเขา
นักศึกษาใหม

1.2.2 รอยละผูสำเร็จ
การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
เครือขายวิชาการและ
การสรางความ
รวมมือทางวิชาการ

Key Result
1.1.3 เครือขายดาน
วิชาการ

3. ดำเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม

1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและ
และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที ่ มี
ศั ก ยภาพสอดคล อ งกั บ
ความตองการทองถิ่นและ
การพัฒนาประเทศ

1. พัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาเพื่อจบ
การศึกษาตามที่
หลักสูตรกำหนด

1.2.1 อัตราการรับเขา
นักศึกษาใหม

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
สรางเครือขาย
วิชาการและการ
สรางความรวมมือ
ทางวิชาการ
1. ดำเนินการรับ
สมัครนักศึกษา
ใหม

โครงการ
1. สงเสริมความ

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 5.1

รวมมือกับเครือขาย
ภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาการเรียน
การสอน
1. แนะนำหลักสูตรที่
เปดการเรียนการ

คณะ 1.1
หลักสูตร 3.1

สอนในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ใหกับโรงเรียนมัธยม

1.2.2 ผูสำเร็จ
การศึกษาจบ
การศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
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โปรแกรม

1. พัฒนา
สมรรถนะ
นักศึกษาเพื่อจบ
การศึกษาตามที่
หลักสูตรกำหนด

1. โครงการทดสอบ
วัดความรู กาวสูการ
เปนบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

คณะ 1.4, 1.5, 1.7
หลักสูตร 3.2

2. โครงการปรับ
ความรูพื้นฐาน
นักศึกษาใหม

คณะ 1.4, 1.5
หลักสูตร 3.3

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

1.2.3 ผูสำเร็จ
การศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ/
ผูประกอบการ

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

1. เพื่อเปนนักปฏิบัติ
ที่สามารถเปน
ผูประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ

Key Result
1.2.3 ผูสำเร็จ
การศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ/
ผูประกอบการ

โปรแกรม

โครงการ

1. เพื่อเปนนัก
ปฏิบัติที่สามารถ
เปน
ผูประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระ

1. โครงการอบรม
เรื่องการเปน
ผูประกอบการเกษตร
และอาหารรุนใหม

2. โครงการสงเสริม
และและสนับสนุน
นักศึกษาให
เปนผูประกอบกาเกษตร
และอาหารรุนใหม
3. โครงการอบรม
เรื่องการเตรียมความ
พรอมใน
การประกอบอาชีพ :
การขับขี่รถยนต
อยางปลอดภัย
4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง“การ
การประยุกตใช
แอพพลิเคชั่นทาง
การเกษตรและ
อาหาร”
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ผูบังคับ
อากาศยานไรคนขับ
(Drone) เพื่อ
การเกษตร”
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ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 1.5
หลักสูตร 2.1, 2.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 2.1, 2.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 2.1, 2.2,
3.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 3.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 3.2

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

1.2.4 นักศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

1. พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
การปฏิบัติและฝก
วิชาชีพ

Key Result

1.2.4 นักศึกษาใน
ระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ

โปรแกรม

1. พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนนการ
ปฏิบัติและฝก
วิชาชีพ

โครงการ
6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ฝก
ทักษะทางน้ำและ
ความปลอดภัย”
7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
สรางสื่อเทคโนโลยี
สำหรับการจำหนาย
ผลผลิตทางการ
เกษตรและอาหาร
1. โครงการศึกษาดู
งานในรายวิชาของ
นักศึกษา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. โครงการสัมมนา
เตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
3. โครงการอบรม
เรื่องการสรางแรง
บันดาลใจและทักษะ
การสรางสรรค
นวัตกรรม
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ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 1.5
หลักสูตร 2.2, 3.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 2.1, 2.2,
3.2

คณะ 1.1, 1.5
หลักสูตร 3.2

คณะ 1.5, 5.1
หลักสูตร 3.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 2.1

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

2. สงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษา
เขาสูระบบสหกิจ
ศึกษาหรือระบบ
CWIE ในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.2.5 นักศึกษาไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1.2.5 นักศึกษาไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ

1. สงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษา
ผลิตและนำเสนอ
งานวิจัยและงาน
วิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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โปรแกรม

2. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาเขาสู
ระบบสหกิจศึกษา
หรือระบบ CWIE
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาผลิตและ
นำเสนองานวิจัย
และงานวิชาการ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการ
4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
ระยะสั้น
เพื่อพัฒนาองค
ความรูศิษยเกาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
5. โครงการอบรม
เรื่อง Post Training
"เตรียม
ความพรอมสูการ
ทำงานอยางมือ
อาชีพ"
6. โครงการ
นวัตกรรมสรางสรรค
ของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
1. โครงการสัมมนา
เรื่องจุดประกายการ
เรียนรูแบบบูรณาการ
ทำงาน

1. โครงการประชุม
นำเสนอผลการวิจัย
นักศึกษา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 1.5
หลักสูตร 2.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 2.1, 2.2

คณะ 1.5
หลักสูตร 3.2

คณะ 5.1

คณะ 1.8, 2.1
หลักสูตร 2.2

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

2. สงเสริมและ
สนับสนุนใหนักศึกษา
เขารวมการแขงขันใน
เวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.3 ความเปนเลิศดาน
วิชาการ

1.3.1 อาจารยที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ

1. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
อาจารยสูความเปน
มืออาชีพ

1.3.2 อาจารยไดรับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

1. สงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารย
ผลิตผลงานเพื่อ
นำเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.3 ความเปนเลิศดาน
วิชาการ

1.3.1 อาจารยที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ

1.3.2 อาจารยไดรับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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โปรแกรม

โครงการ

2. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาเขารวม
การแขงขันในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
อาจารยสูความ
เปนมืออาชีพ

1. โครงการสงเสริม
การแขงขันทักษะ
วิชาชีพและวิชาการ
ของนักศึกษา

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
อาจารยผลิตผล
งานเพื่อนำเสนอ
ผลงานในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1. อมรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
จัดทำ ก.พ.อ.03 และ
เอกสารหลักฐานที่ใช
ในการประเมินผล
การสอน แบบที่ 1
และ แบบที่ 2 เพื่อ
ขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการ
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
เขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพระดับ
นานาชาติ

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 1.5
หลักสูตร 3.2

คณะ 1.3
หลักสูตร 4.2

คณะ 1.3
หลักสูตร 4.2

มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

โปรแกรม

โครงการ

2 สรางชุมชนแหงปญญา

2.1 สรางสังคมแหงการ
เรียนรูบนฐานองคความรู
จากการวิจัยและ
นวัตกรรม

2.1.1 ผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยนำไปใช
ประโยชนตอชุมชนและ
สังคม

2. สงเสริม สนับสนุน
การสรางสรรค
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐสูการ
ใชประโยชนตอชุมชน
และสังคมอยางเปน
รูปธรรม

2 สรางชุมชนแหงปญญา

2.1 สรางสังคมแหงการ
เรียนรูบนฐานองคความรู
จากการวิจัยและ
นวัตกรรม

2.1.1 ผลงานตีพิมพใน
ระดับนานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยนำไปใช
ประโยชนตอชุมชน
และสังคม

1. สงเสริม
สนับสนุนการ
สรางสรรค
ผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐสูการ
ใชประโยชนตอ
ชุมชนและสังคม
อยางเปนรูปธรรม
1. สงเสริมให
คณาจารยนำ
ความรูและ
ประสบการณจาก
งานวิจัยมาบริการ
วิชาการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีใหกับ
ทองถิ่น

1. โครงการอบรม
เรื่องการเพิ่ม
ศักยภาพดานการ
เขียนโครงราง
งานวิจัยเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น
2. โครงการสนับสนุน
การทำวิจัยและ
นวัตกรรม
เชิงพื้นที่

2.1.2 ศูนยบริการ
วิชาการสูทองถิ่น

1. สงเสริมให
คณาจารยนำความรู
และประสบการณ
จากงานวิจัยมา
บริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี
ใหกับทองถิ่น

2.1.2 ศูนยบริการ
วิชาการสูทองถิ่น

3. สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น

2. สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนยบริการ
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
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1. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ทักษะและเทคนิค
การทำงานวิจัยเชิง
บูรณาการตามความ
ตองการ
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบสาน
วัฒนธรรมขาวตาม
แนวพระบรมรา
โชบายถวาย
ในหลวงรัชกาลที่ 10
(ปที่ 4)
3. โครงการบริการ
วิชาการ
1. พัฒนาศูนยความ
เปนเลิศดานเกษตร
และอาหารเพื่อ
ทองถิ่น

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 2.1

คณะ 2.1

คณะ 2.1
หลักสูตร 4.2

คณะ 3.1, 3.2, 4.1
หลักสูตร 4.2

คณะ 3.1

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

3 นำพาองคกรสู
ความสุขและความมั่นคง

3.2 เปนองคกรคุณภาพ

3.3 สรางรายไดเพื่อการ
บริหารมหาวิทยาลัยอยาง
ยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

3.2.4 หนวยงานมีผล
การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
สอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

3 นำพาองคกรสู
ความสุขและความมั่นคง

3.1 เปนองคกรคุณภาพ

3.3.2 รายไดจาก
ทรัพยสินทางปญญา
ทุนวิจัย บริการวิชาการ
และบริการอื่น ๆ

1. สงเสริมการจัดหา
รายไดจากทรัพยสิน
ทางปญญา ทุนวิจัย
บริการวิชาการ และ
บริการอื่น ๆ

3.2 สรางรายไดเพื่อการ
บริหารคณะอยางยั่งยืน

3.3.3 หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามีการจัดหา
รายไดของหนวยงาน

1. สงเสริมการจัดหา
รายไดของหนวยงาน
ภายใน

3.2.2 หนวยงาน
ภายในคณะมีการ
จัดหารายได

3.3.4 หลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อจัดหารายได
ระดับคณะ

1. สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะมี
รายไดจากการจัดทำ
หลักสูตรระยะสั้น

3.2.3 หลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อจัดหารายได
ระดับคณะ
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Key Result

โปรแกรม

โครงการ

3.1.1 คณะมีผลการ
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก

1. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่
สอดคลองกับ
พันธกิจของคณะ

3.2.1 รายไดจาก
ทรัพยสินทางปญญา
ทุนวิจัย บริการ
วิชาการ และบริการ
อื่น ๆ

1. สงเสริมการ
จัดหารายไดจาก
ทรัพยสินทาง
ปญญา ทุนวิจัย
บริการวิชาการ
และบริการอื่น ๆ
1. สงเสริมการ
จัดหารายไดของ
หนวยงานภายใน

1. โครงการตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว
5 ป (พ.ศ. 25662570)
สงเสริมการจัดทำ
ขอเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภายนอก

1. สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณะ
มีรายไดจากการ
จัดทำหลักสูตร
ระยะสั้น

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 5.3

คณะ 2.1, 2.1

1. รายไดจากผลผลิต
ที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอน

คณะ 5.2

1. โครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
สำหรับบุคคลทั่วไป

คณะ 1.1, 5.1

มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

4. ธำรงศาสตรพระราชา
พัฒนาทองถิ่นตนอยาง
ยั่งยืน

4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นตามพระ
บรมราโชบาย

4.1.1 ชุมชนตนแบบที่
ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องหรือยั่งยืน

1. พัฒนาชุมชน
ตนแบบใหเกิดความ
ตอเนื่องหรือยั่งยืน

4. ธำรงศาสตรพระราชา
พัฒนาทองถิ่นตนอยาง
ยั่งยืน

4.2 เพิ่มเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน

4.1.2 องคความรู หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช
ประโชนในการสงเสริม
และพัฒนาใหชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได

1. ใหบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

4.2.1 ภาคีเครือขาย
รวมพัฒนาชุมชนใน
ระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

1. สงเสริม
กระบวนการสราง
เครือขายความ
รวมมือเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ชุมชนทองถิ่น ทั้งใน
ระดับจังหวัดและ
ระดับภูมภิ าคอยาง
ตอเนื่อง

Objective
4.1 พัฒนาทองถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย

4.2 เพิ่มเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
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Key Result

โปรแกรม

4.1.1 ชุมชนตนแบบที่
ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องหรือยั่งยืน

1. พัฒนาชุมชน
ตนแบบใหเกิด
ความตอเนื่องหรือ
ยั่งยืน

4.1.2 องคความรู หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช
ประโชนในการสงเสริม
และพัฒนาใหชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได
4.2.1 ภาคีเครือขาย
รวมพัฒนาชุมชนใน
ระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคอยางยั่งยืน
เพิ่มขึ้น

1. ใหบริการ
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน
1. สงเสริม
กระบวนการสราง
เครือขายความ
รวมมือเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กับชุมชนทองถิ่น
ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับภูมิภาค
อยางตอเนื่อง

โครงการ
1. โครงการพัฒนา
ชุมชนตนแบบ

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
คณะ 3.2

2. โครงการบริการ
วิชาการ
1. โครงการบริการ
วิชาการ

คณะ 3.1, 3.2

1. โครงการบริการ
วิชาการ

คณะ 3.1, 3.2

คณะ 3.1, 3.2

นิยามศัพท
หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรที่มีความสอดคลองกับตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาในศาสตรสาขาตาง ๆ
หลักสูตรแนวใหม ไดแก หลักสูตรบูรณาการศาสตร หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร WIL/CWIE และหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 2 ปริญญา โดยแตละหลักสูตร
มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรบูรณาการศาสตร คือ หลักสูตรที่มีการรวมเนื้อหาสาระของวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกัน และมีทักษะในการเรียนรู
เชื่อมโยงสัมพันธเปนสิ่งเดียวกัน อีกทั้งสอดคลองกับบริบทการเรียนรูของสังคมอยางสมดุล มีความหมายแกผูเรียนและใหโอกาสผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองให
มากที่สุด
2. หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรที่ใชความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใชในการเรียนการสอน การ
วิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น
3. หลักสูตร CWIE คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิต
พรอมสูโลกแหงการทำงานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตำแหนงงานในอนาคต
4. หลักสูตร WIL คือ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณการทำงานในแหลง
เรียนรูในสภาพจริงนอกสถานศึกษา ที่ไดรับการออกแบบไวในหลักสูตรอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามที่กำหนด
5. สูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้นประกอบดวย
5.1 หลักสูตรระยะสั้นคลังหนวยกิต มีการเก็บคาลงทะเบียนเมื่อตองการเทียบโอนคลังหนวยกิตตามขอบังคับคลังหนวยกิต (ในอนาคต)
5.2 หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเก็บคาลงทะเบียน (ไมเขาคลังหนวยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจายเอง)
5.3 หลักสูตรฝกอบรมไมมีคาใชจาย (ไมเขาคลังหนวยกิต)
5.4 หลักสูตรอบรมตามความตองการของหนวยงานภายนอก (ไมเขาคลังหนวยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจายเอง)
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6. หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใชเวลาเทากับหรือนอยกวาการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบปกติ
ทั่วไป ซึ่งบัณฑิตอาจไดรับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบันก็ได ขึ้นอยูกับวาหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาใหนักศึกษาเรียน 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
แตตางคณะ หรือมีการประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรืออาจจะเปนการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือปริญญาโทควบ
ปริญญาเอก
เครือขายดานวิชาการ คือ เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน
ศูนยบริการวิชาการสูทองถิ่น คือ ศูนยในการรวบรวมองคความรูทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อนำไปสูการถายทอดและใหบริการแกชุมชน
ทองถิ่น
ผูประกอบการ ใหนับรวมเปนประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

เหตุผล/ความจำเปน

ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสรางศักยภาพตลอดชวง
ชีวิต
Objective 1.1 บัณฑิตมีความโดดเดน
Key Result
1.1.1 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1.2 นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม
Objective 1.2 หลักสูตรมีความโดดเดน
Key Result
1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดีมาก
1.2.2 นักศึกษาเรียนในระบบสหกิจศึกษา/WIL
1.2.3 หลักสูตรระยะสั้น

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
Objective 1.1 ความโดดเดนดานวิชาการ
Key Result
1.1.1 มีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม
1.1.2 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ
1.1.3 เครือขายดานวิชาการ
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคลองกับความ
ตองการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
Key Result
1.2.1 อัตราการรับเขานักศึกษาใหม
1.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
1.2.3 ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผูประกอบการ
1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ
1.2.5 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

ปรับชื่อยุทธศาสตร Objective และ Key Result ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

Objective
1.3 อาจารยมีความโดดเดน
Key Result
1.3.1 อาจารยมีตำแหนงทางวิชาการ
1.3.2 บทความทางวิชาการ
1.3.3 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
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พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

เหตุผล/ความจำเปน

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางและพัฒนาทองถิ่น
Objective 2.1 พัฒนาชุมชนฐานราก
Key Result
2.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
2.1.2 รายไดผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
2.1.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ (การเรียนการสอน/วิจัย/ศิลปวัฒนธรรม) เพื่อทองถิ่น
Objective 2.2 พัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม
Key Result
2.2.1 งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ใชประโยชน
2.2.2 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ที่จดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
Objective 3.1 องคกรแหงคุณภาพ
Key Result
3.1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดีมาก
Objective 3.2 องคกรสุขภาวะ
Key Result
3.2.1 ดัชนีความสุข
Objective 3.3 องคกรพึ่งพาตนเอง
Key Result
3.3.1 เงินรายได

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 2 สรางชุมชนแหงปญญา
Objective 2.1 สร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู  บ นฐานองค ค วามรู  จ ากการวิ จ ั ย และ
นวัตกรรม
Key Result
2.1.1 ผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใชประโยชนตอชุมชนและ
สังคม
2.1.2 ศูนยบริการวิชาการสูทองถิ่น

ปรับชื่อยุทธศาสตร Objective และ Key Result ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 3 นำพาองคกรสูความสุขและความมั่นคง
Objective 3.1 เปนองคกรคุณภาพ
Key Result
3.1.1 คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีมาก

Objective 3.2 สรางรายไดเพื่อการบริหารคณะอยางยั่งยืน
Key Result
3.2.1 รายไดจากทรัพยสินทางปญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ
3.2.2 หนวยงานภายในคณะมีการจัดหารายได
3.2.3 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได
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พ.ศ. 2564
- ไมมี –
(รวมอยูในยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางและพัฒนาทองถิ่น)

พ.ศ. 2565

เหตุผล/ความจำเปน

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถิ่นตนอยางยั่งยืน
Objective 4.1 พัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
Key Result
4.1.1 ชุมชนตนแบบที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
4.1.2 องคความรู หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาใหชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได
Objective 4.2 เพิ่มเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน
Key Result
4.2.1 ภาคีเครือขายรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอยางยั่ งยืน
เพิ่มขึ้น

ปรับชื่อยุทธศาสตร Objective และ Key Result ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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