แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันเสาร์ ที่ 27 สิ งหาคม 2565

คำนำ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570 ในการประชุมครั้งที่
5/2565 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 และไดจัดทำแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) ขึ้น เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ แผนระดั บ ชาติ ระดั บ กระทรวง
ระดับทองถิ่น ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566– 2570) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไวตอไป โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565
การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดี
คณะทำงานขอขอบคุณหนวยงานภายใน ผูที่เกี่ยวของรวมทั้งผูทรงคุณวุฒิไดเสียสละเวลาใหความรู และขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ มา ณ โอกาสนี้
และหวังวาแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรตอไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สิงหาคม 2565

1
ก

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
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บทสรุปผูบริหาร
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) การประชุมครั้งที่
5/2565 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 และไดจัดทำแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) ขึ้น เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ แผนระดั บ ชาติ ระดั บ กระทรวง
ระดับทองถิ่น ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงไดจั ดใหมีการจัดทำแผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566– 2570) ในรูปแบบ Objectives & Key
Results (OKR) ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในคณะเพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่กำหนดรวมกันตอไป
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนกรอบแนวทางการพัฒนาคณะ
เพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับมหาวิทยาลัย โดยบุคคลากรในหนวยงานไดรวมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในรูปแบบ
Objectives & Key Results (OKR) โดยออกแบบใหผูมีสวนเกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ประเด็นยุทธศาสตร โดยไดกำหนดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และโปรแกรมภายใตประเด็นยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาของคณะดังนี้
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่นของภาคใต
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย
ค3

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาทองถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. การพัฒนาระบบบริห

4ง

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 เพื่อพัฒนาทองถิ่นของภาคใต
1

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
5. 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 2565
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปดสอนหลักสูตรที่ผานการอนุมัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑอาหาร
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ขอมูลบุคลากร
ปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 40 คน แบงเปนสายวิชาการ จำนวน 30 คน และสายสนับสนุน จำนวน
10 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1-2 ตามลำดับ
ตารางที่ 1 จำนวนอาจารยประจำคณะ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการ
จำนวนอาจารยประจำ
คุณวุฒิ
ตำแหนงทางวิชาการ
ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม
26
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30

1

15
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14

30

14

14

2

-

30

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตำแหนง

จำนวน
1
2
5
2
10

ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานประจำตามสัญญา
รวม
ขอมูลนักศึกษาประจำปการศึกษา 2565

ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาปการศึกษา 2565
ชั้นปที่

1

2

3

4

รหัส

65

64

63

62

จำนวน

116

158

95

127

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

4

รวม
496

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) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑอาหาร
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

การแบงสวนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

6

โครงสรางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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สวนที่ 2
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566–2570)
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาทองถิ่นของภาคใต
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย
คานิยมองคกร
AGRI-SMART
A : Achievement
G : Good Governance
R: Responsibility
I : Information

หมายถึง มีความมุงมั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หมายถึง ความรับผิดชอบ
หมายถึง ตัดสินใจโดยใชขอมูล
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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
5. สรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
นโยบายดานการบริการวิชาการแกชุมชน
1. สงเสริม สืบสาน แนวพระราชดำริพระบรมราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถิ่น
2. จัดใหมีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารที่สอดคลองกับนโยบายรัฐ จังหวัด ตามความตองการของทองถิ่น
3. สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสูทองถิ่น
9

นโยบายดานการบริหารองคกร
1. สงเสริมการจัดองคกรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานไดตลอดเวลา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหาร
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในดานระบบการทำงาน และหนาที่การงาน
4. จัดใหมีการหารายไดของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาทองถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มาของประเด็นยุทธศาสตร : แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)
Objective and Key Results (OKRs) ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่
Objective
Key Result
Program
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
3
7
18
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
4
9
23
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
2
3
8
รวมทั้งสิ้น

9

19

49

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร/Objective/ Key Result/ Program อางอิงตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)
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Objective and Key Results (OKRs) ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
Objective 1.1 นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่เปาหมาย
Key Results 1.1.1 ผลิตภัณฑชุมชน
คนของพระราชาเพิ่มขึ้น
- ผลิตภัณฑชุมชน
ผลิตภัณฑ
2
2
2
2
2
2
(SDG 1, 2, 4, 8, 10)
Program :
1. พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมชุมชนระดับทองถิ่น เพื่อเปนชองทางในการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน
2. สงเสริมใหชุมชนมีการกระจายสินคา ผานชองทาง Platform ตาง ๆ เชน University as a Market Place, Facebook, Line application
และ Instagram เพื่อจัดจำหนายในลักษณะสินคานวัตกรรม
3. สรางระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทั้งผลิตภัณฑการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน
4. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการ (ตัวกลางในการจำหนายสินคาชุมชน)
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ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

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

1

1

Key Results 1.2.1 ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
- ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ
เรื่อง
4.33
3
3
4
4
- การนำไปใชประโยชน
เรื่อง
4.33
4
5
6
7
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. พัฒนาอาจารยใหมีองคความรูในการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
2. พัฒนาโจทยวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชนทองถิ่น
3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยและสรางนวัตกรรม
4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธประจำป
5. บริการวิชาการแกชุมชนตามบริบทของมหาวิทยาลัย
12

2570
1

4
8

ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

Key Results 1.2.2 ภาคีเครือขาย
เครือขาย
2
รวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. สรางเครือขายเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น
2. บูรณาการความรวมกับเครือขายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
Key Results 1.2.3 นวัตกรชุมชน
คน
เพื่อขจัดความยากจนรวมกับ
หนวยงานภายนอก
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. สงเสริมบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน
2. พัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน
Objective 1.3 เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย
Key Results 1.3.1 ชุมชนตนแบบที่
ชุมชน
1
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือ
ยั่งยืน (นับซ้ำ)
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
13

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

1

1

1

1

1

-

1

1

2

2

1

1

1

1

2

ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

Program :
1. พัฒนาชุมชนตนแบบใหเกิดความตอเนื่องหรือยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก
Key Results 1.3.2 ศูนยบริการ
ศูนย
วิชาการ/ถายทอดนวัตกรรมสูทองถิ่น
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญระดับคณะ

2566

1

14

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

1

1

1

2570

2

ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
Objective 2.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Key Results 2.1.1 หลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/แนวใหมที่มีความ
รวมมือกับสถานประกอบการ/ชุมชน
ในทองถิ่น
- ระดับบัณฑิต
หลักสูตร
1
2
1
1
(SDG 4, 17)
Program :
1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานการบริหารจัดการและประโยชนของ CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร
2. พัฒนาหลักสูตร Degree ที่ทันสมัย/แนวใหมในระดับบัณฑิต

15

2

2

ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Key Results 2.1.2 บุคลากรไป
โครงการ/
1
1
ทำงานรวมกับสถานประกอบการ
กิจกรรม
(SDG 4, 8, 9, 17)
Program :
1. โครงการ Talent Mobility สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน เพื่อการวิเคราะหโจทย แกไขปญหาในเบื้องตน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะ
นักวิจัยอาชีพและสามารถนำองคความรูใหมจากการทำงานมาประยุกตใชในการเรียนการสอน
Objective 2.2 เชื่อมโยงนานาชาติ สรางความเปนเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเขมแข็งและอัตลักษณที่สอดคลองกับตนทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิสังคมของพื้นที่
Key Results 2.2.1 ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับ
นานาชาติ (SDG 4, 9, 17)

เรื่อง

4

3
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3

4

4

ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Program :
1. ผลักดันใหเกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ
2. แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหลงทุนภายในและตางประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพนักวิจัยใหมีสมรรถนะดานการวิจัยใหมีความโดดเดน และมี
ความเขมแข็งดานวิจัยในอนาคต
3. ผลักดันใหเกิดการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
Key Results 2.2.2 ภาคีเครือขาย
โครงการ/
1
1
1
ความรวมมือกับตางประเทศ
กิจกรรม
(SDG 4, 9, 17)
Program :
1. จัดทำโครงการ รางกรอบและขอบขายของงาน รวมถึงแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ และแหลงทุนสนับสนุนการดำเนินงาน
2. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานการวิจัยในตางประเทศ
Key Results 2.2.3 หลักสูตรไดรับ
หลักสูตร
1
1
1
1
2
มาตรฐาน AUN-QA (SDG 4, 17)
Program :
1. สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพื่อมุงสูความเปนนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Objective 2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชวงชีวิตสำหรับทุกคน
Key Results 2.3.1 หลักสูตรระยะ
สั้นที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนในพื้นที่
- พื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง
1
1
1
หลักสูตร
(SDG 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17)
Program :
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น
2. พัฒนา Platform/สื่อการเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในสาขาที่มีศักยภาพสูง
3. สรางรูปแบบการเรียนรูเฉพาะกลุม เชน ศูนยการเรียนรูในชุมชน/พื้นที่ show & share
Key Results 2.3.2 หลักสูตรแบบ
หลักสูตร
1
1
1
สะสมและเทียบโอนหนวยกิต
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)
Program :
1. จัดทำระบบและกลไกระบบการสะสมและเทียบโอนหนวยกิตและปรับปรุงประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. สงเสริมการเทียบโอนหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลัย
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1

2

ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

Objective 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับความตองการกับชุมชนทองถิ่น
Key Results 2.4.1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามีศักยภาพสอดคลองกับ
ความตองการทองถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ
- อัตราการรับเขานักศึกษาใหม
รอยละ
53.72
80
80
- ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
รอยละ
60
60
60
- ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ
รอยละ
25.33
30
30
อิสระ/ผูประกอบการ
- นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา
รอยละ
36
35
40
หรือสหกิจนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)
Program :
1. สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก
2. รับสมัครนักศึกษาใหม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/ปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม
3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติและฝกวิชาอาชีพ
5. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขาสูระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

6. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพรอมทั้งลดจำนวนนักศึกษาออกกลางคัน
Key Results 2.4.2 นักศึกษาไดรับ
คน
20
6
7
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10, 17)
Program :
1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
Objective 3.1 เสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการ
Key Results 3.1.1 บุคลากรไดรับ
โครงการ/
1
1
1
การ Up skill/Re-skill และสราง
กิจกรรม
New skill
(SDG 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในดานตาง ๆ
3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และพรอมที่จะเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น
20
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ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

2570

Objective 3.2 สรางรายไดเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน และบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรอยางยั่งยืน
Key Results 3.2.1 รายไดจาก
ทรัพยสินทางปญญา/หลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อจัดหารายได
- ทรัพยสินทางปญหา ทุนวิจัย
ลานบาท
บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได
หลักสูตร
ของหนวยงาน
(SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)
Program :
1. บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเพื่อกอใหเกิดรายได
2. บริการวิชาการเพื่อสรางรายได
Key Results 3.2.2 พัฒนาอาจารย
- อาจารยที่ดำรงตำแหนงทาง
รอยละ
วิชาการ
- อาจารยที่มีคุณวุฒระดับปริญญา
รอยละ
เอก
คน

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

1

2

3

3

4
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ประเด็นยุทธศาสตร/
Objective/Key Results

หนวยวัด

ขอมูลพืน้ ฐาน เฉลี่ย 3
ป (63-65)

2566

ปงบประมาณ
2567
2568
2569

- อาจารยไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
(SDG 4, 9, 17)
Program :
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปขอตำแหนงทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสและวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI และนานาชาติ
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สวนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนกิจกรรมสำคัญ ที่มุงรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อนำเสนอใหผูบริหาร
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับทราบขอมูลอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ จึงไดกำหนดใหมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการ
ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ
3. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซึ่งจะนำไปสูการปรับแผนปฏิบัติราชการในชวงเวลาที่เหมาะสม
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรฯ จะดำเนินการติดตามผลตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปงบประมาณ แบง
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผลเปน 2 สวน ดังนี้
1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปเปรียบเทียบคาเปาหมายและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส
2. การประเมินระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนเปนรายไตรมาส
ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จำเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และ
พึงพอใจของบุคลากรเพื่อสรางสรรคความรวมมือของบุคลากรทุกฝายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใชประโยชนไดเต็มที่
23

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมีหนาที่รายงานผลทุก OKR และโครงการสำคัญตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกไตรมาส และเสนอสภามหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของแผน และพิจารณา
กำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ในสวนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกำหนดใหผูรับผิดชอบ OKR รายงานผลเปนรายไตรมาส เพื่อสงตอใหกับมหาวิทยาลัย และรายงานคณะกรรมการ
บริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ ปละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร
โดยทั่วไปแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/
หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทำไดโดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือโครงการตาง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิก
กิจกรรมตาง ๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมไมมีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่
มีผลทำใหวัตถุประสงคเปาหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หนวยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการจากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับ OKR ซึ่งตองมีเหตุผลที่สำคัญที่ทำใหไมสามารถดำเนินการไดจนตองขอปรับคาเปาหมายหรือยุบเลิกการประเมินใน
ตัวชี้วัดนั้น ๆ ใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ และขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ และแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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ภาคผนวก
25

การวิเคราะห์ SWOT คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ลําดับที่

Strenghts

Weaknesses

Opportunities

1

มีบางหลักสู ตรที่เป็ นความต้องการของผูเ้ รี ยนสู ง

ขาดการประชาสัมพันธ์ (หลักสู ตร หรื อ ปชส.คณะใน
ภาพรวม) ในเชิงรุ ก

ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์
มีหลักสู ตรใกล้เคียงในหลายมหาวิทยาลัย
ทางการเกษตรมากขึ้น สภาวะการตื่นตัว ด้าน
การเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ประชาชน ให้ความสนใจสุ ขภาพมาก
ขึ้น เป็ นโอกาสในการสร้างรายได้ เทรนด์อาหาร
ปลอดภัย สิ นค้าเกษตรอินทรี ยไ์ ด้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น

2

อาจารย์มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกและตําแหน่งทาง
วิชาการสูง

การเรี ยนการสอนไม่ทนั สมัย

มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จะรองรับสิ นค้าทางด้าน
การเกษตรในพื้นที่

ความสนใจของนักศึกษาเกี่ยวกับงานทางด้าน
เกษตรและอาหารลดลง

3

บุคลากรมีทกั ษะและเชี่ยวชาญวิชาชีพและได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขาดการพัฒนาหลักสู ตรใหม่ๆ เช่น ครุ ศาสตร์เกษตร

มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร การแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เอื้อต่อการบูรณา
การการบริ การวิชาการ การวิจยั กับการเรี ยนการ
สอน

ประชากรลดลง จํานวนนักเรี ยนในระบบลดลง

4

มีเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการเรี ยนการสอน

ขาดการบูรณาการในเเต่ละคณะ

การเกษตรเป็ นอาชีพที่มีแนวโน้มมัน่ คงในอนาคต สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
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Threats

5

บุคลากรส่ วนใหญ่มีความสามารถเป็ นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกในการให้บริ การวิชาการ

การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์
ยังไม่เต็มประสิ ทธิภาพ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐมีการ
สนับสนุนงบประมาณการบริ การวิชาการสู่ ชุมชน
ให้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างต่อเนื่ อง

6

มีทุนวิจยั สนับสนุน ทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก

ยังขาดการเรี ยนการสอนทางด้านการเกษตรอัจฉริ ยะ
อย่างเป็ นรู ปธรรม เนื่องจากมีขอ้ จํากัดเกี่ยวกับเครื่ องมือ
และอุปกรณ์

นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญกับอาหารปลอดภัย ภาวะเศรษฐกิจส่ งผลให้ผปู ้ กครองไม่มีเงินทุน
มาตรฐานการผลิตสิ นค้าเกษตร
เพียงพอในการสนับสนุนการเรี ยนของบุตรหลาน

7

มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชนในท้องถิ่น

เครื่ องมือเฉพาะทางยังไม่ทนั สมัยเพียงพอกับยุคปั จจุบนั

ควรเน้นการเกษตรด้านอินทรี ยเ์ พราะผูส้ ู งอายุเขา
สนใจมาก

8

ลักษณะภูมิศาสตร์หรื อทําเลที่ต้งั ของคณะ เหมาะ
สําหรับพื้นที่ทาํ การเกษตรทั้งทางด้านพืช สัตว์
และสัตว์น้ าํ

เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ขาดการสอบเทียบทําให้ไม่ได้
มาตรฐาน

ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการสิ นค้าเกษตรมาก การขับเคลื่อนและการถ่ายทอดกลยุทธ์เชิงนโยบาย
จากสถาบันล่าช้า

9

คณะ และมหาวิทยาลัยเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป

ขาดการทํางานแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชา

Lifelong lerning/Up-Skills สร้างหลักสู ตรใหม่ที่
มีเเนวปฎิบตั ิให้เเก่ประชาชนทุกวัยได้มาฝึ กอาชีพ
เเบบเกษตรครบวงจร

ปั ญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนเเปลงส่ งผลต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนภาคปฏิบตั ิ และการลงพื้นที่
วิจยั ของอาจารย์

10

เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรใน
พื้นที่เขตเมือง

นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษ

มีเครื อข่ายความร่ วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับคณะ
ค่อนข้างดี

นักศึกษาปั จจุบนั ไม่เน้นปริ ญญา แต่เน้นการเรี ยน
แบบ short course/credit bank
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การเรี ยนผ่านสื่ อออนไลน์ใน social media ที่ได้รับ
ความนิยมมากขึ้น

ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตอ้ งใช้เงินลงทุนสู งในด้านเครื่ องมือ/
อุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิการ

11

มีความร่ วมมืออันดีกบั หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เเหล่งบริ การวิชาการเเละ
งานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ให้ความร่ วมมือกับคณะ
ดีมาก เเละอยูใ่ กล้พ้นื ที่ เช่นอําเภอจะนะ อําเภอ
คลองหอยโข่ง อําเภอเมือง เป็ นต้น

ขาดการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารและตัดสิ นใจ

ระบบการจัดการศึกษาเริ่ มกว้างขึ้น เช่น การทํา
หลักสู ตร Sandbox

12

มีการบูรณาการการวิจยั กับการเรี ยนการสอนและ
บริ การวิชาการสู่ชุมชน

สมาคมศิษย์เก่าไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอ

เทรนด์การเรี ยนระดับปริ ญญาตรี เปลี่ยนไปเป็ น
การเรี ยนระยะสั้นเพื่อประกอบอาชีพ

13

มีความพร้อมทางด้านพื้นที่การจัดการเรี ยนการ
สอนทั้งห้องปฏิบตั ิการทางด้านวิทยาศาสตร์และ
พื้นที่ทางการเกษตร

บุคลากร/นักศึกษาปรับตัวต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางวิชาการ และการบริ หารจัดการช้า

ตลาดแรงงานต้องการกําลังคนที่มีฝีมือและทักษะ
สู ง

14

บุคคลากรมีความเข้มเเข็งทางด้านวิชาการและการ
บริ การวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บางกิจกรรมไม่เป็ นที่
สนใจของนักศึกษา

การอบรมแบบออนไลน์มีศกั ยภาพและค่าใช้จ่าย
ไม่สูง

15

มีการจัดทําหลักสู ตรบูรณาการศาสตร์ ภายในคณะ

ไม่มี TA

16

มีการสร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการใน
การเรี ยนการสอน

โอกาสในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศกั ยภาพในการเข้า
เรี ยนตํ่า

28

กฎ ระเบียบ ของภาครัฐส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
และการจัดการเรี ยนการสอนของคณะ

17

มีการสร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการใน
การเรี ยนการสอน

การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
scopus, ISI ของผูส้ อนมีจาํ นวนน้อยเมื่อเทียบกับ.......

18

สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องปฏิบตั ิการและสถานี
ปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเรี ยนการสอน
และการวิจยั ยังไม่เพียงพอ

19

ความหลากหลายของการใช้ moodle น้อย

20

บุคลากรมีภาระงานหลายด้านหลายหน้าที่ ภาระงาน
ด้านอื่นๆ ของอาจารย์ค่อนข้างมาก

หมายเหตุ : SWOT คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผานการรวมวิเคราะหและพิจารณาของคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)

29

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result

หนวยวัด

2561
(ผล)

2562
(ผล)

ปงบประมาณ
2563
(ผล)

ยุทธศาสตรเชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล
Objective 1.1 ความโดดเดนดานวิชาการ
1.1.1 มีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม
1.1.2 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ

หลักสูตร
ศูนย

-

-

-

1
-

2
1

1.1.3 เครือขายดานวิชาการ
เครือขาย/MOU
2
2
2
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพสอดคลองกับความตองการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
1.2.1 อัตราการรับเขานักศึกษาใหม
รอยละ
69.26
67.04
40

2

1

69.63

51.55

2564
(ผล )

2565
(ผล )

1.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
1.2.3 ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผูประกอบการ
1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ

คน
คน
คน

14
13

19
18

15
21

50
41

173
61
46

1.2.5 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
Objective 1.3 ความเปนเลิศดานวิชาการ

คน

15

9

20

6

35

30

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

หลักสูตร
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2562
(ผล)
10

ปงบประมาณ
2563
(ผล)
11

2564
(ผล )
13

2565
(ผล )
16

4

-

1

1

-

-

3

3

7

-

-

-

-

2

4.55

4.46

4.28

4.53

2.7

0.53

0.54

5.67

0.45

-

-

-

0.04

0.05

-

-

-

-

-

2561
(ผล)
10

4.75

ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result
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

หนวยวัด

2561
(ผล)

2562
(ผล)

ปงบประมาณ
2563
(ผล)

ชุมชน
เรื่อง/ชิ้น

-

1
-

1
3

1
4

2
3

เครือขาย

-

-

-

-

2
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2564
(ผล )

2565
(ผล )

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)
ระหวางมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร
1 การพัฒนาทองถิ่น

Objective
1.1 นวัตกรรมชุมชน
ในพื้นที่เปาหมาย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

โปรแกรม

โครงการ

1.1.2 ตลาด
วัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑชุมชนคน
ของพระราชา
เพิ่มขึ้น
- ผลิตภัณฑชุมชน
(SDG 1, 2, 4, 8,
10)

1. พัฒนา
ผลิตภัณฑ
นวัตกรรมชุมชน
ระดับทองถิ่น เพื่อ
เปนชองทางในการ
จำหนายผลิตภัณฑ
ชุมชน
2. สงเสริมให
ชุมชนมีการ
กระจายสินคา
ผานชองทาง
Platform ตาง ๆ
เชน University
as a Market
Place,
Facebook, Line
application และ
Instagram เพื่อจัด
จำหนายใน
ลักษณะสินคา
นวัตกรรม
5. สรางระบบ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑทั้ง
ผลิตภัณฑ
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน

1 การพัฒนาทองถิ่น

1.1 นวัตกรรมชุมชนใน
พื้นที่เปาหมาย

1.1.1 ผลิตภัณฑ
ชุมชนคนของ
พระราชาเพิ่มขึ้น
- ผลิตภัณฑชุมชน
(SDG 1, 2, 4, 8,
10)

1. พัฒนาผลิตภัณฑ
นวัตกรรมชุมชน
ระดับทองถิ่น เพื่อ
เปนชองทางในการ
จำหนายผลิตภัณฑ
ชุมชน
2. สงเสริมใหชุมชน
มีการกระจายสินคา
ผานชองทาง
Platform ตาง ๆ
เชน University as
a Market Place,
Facebook, Line
application และ
Instagram เพื่อจัด
จำหนายในลักษณะ
สินคานวัตกรรม
3. สรางระบบ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑทั้ง
ผลิตภัณฑ
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑชุมชน
4. พัฒนานักศึกษา
ใหเปน
ผูประกอบการ
(ตัวกลางในการ

1. บริการวิชาการ
(ใชงบที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรระหวางป)
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ตบช.ประกัน
คุณภาพ
3.1 และ 3.2

TQF
-

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

6. พัฒนานักศึกษา
ใหเปน
ผูประกอบการ
(ตัวกลางในการ
จำหนายสินคา
ชุมชน)

1.2 พัฒนาองคความรู
ที่ตอบโจทยความ
ตองการของพื้นที่

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

1. สรางภาคี
เครือขายที่มี
เปาหมายรวมกัน
(SDGs, BCG in
Action, Green
University และ
Cop 26)
2. สงเสริมการทำ
วิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ในพื้นที่

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

1. พัฒนาอาจารย
ใหมีองคความรูใน
การเผยแพรผลงาน
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. พัฒนาโจทยวิจัย
เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
3. สนับสนุน
งบประมาณสำหรับ

โปรแกรม

โครงการ

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

จำหนายสินคา
ชุมชน)

1.2 พัฒนาองคความรู
ที่ตอบโจทยความ
ตองการของพื้นที่
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1.1.2 ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
BCG (SDG 1, 2, 8,
9, 10, 17)

1. สรางภาคี
เครือขายที่มี
เปาหมายรวมกัน
(SDGs, BCG in
Action, Green
University และ
Cop 26)
2. สงเสริมการทำ
วิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
BCG ในพื้นที่

1. สนับสนุนการทำ
วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ใน
ทองถิ่น

2.1 และ 2.2

-

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

1. พัฒนาอาจารย
ใหมีองคความรูใน
การเผยแพรผลงาน
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
2. พัฒนาโจทยวิจัย
เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
3. สนับสนุน
งบประมาณสำหรับ

1. สนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคหรือ
นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐที่จดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรและ
ทรัพยสินทางปญญา
ไปใชประโยชนใน
การพัฒนาผูเรียน
หรือชุมชน

2.1, 2.3 และ
2.4

-

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

การทำวิจัยและ
สรางนวัตกรรม
4. จัดแสดง/
ประชุมวิชาการ/
ประกวดผลงาน
นวัตกรรมที่เกิด
จากงานวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และประชาสัมพันธ
ประจำป
5. บริการวิชาการ
แกชุมชนตาม
บริบทของ
มหาวิทยาลัย
1.2.2 ภาคีเครือขาย
รวมพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

1.4 มหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย

1.4.1 ชุมชน
ตนแบบที่ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
หรือยั่งยืน (นับซ้ำ)
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

1. สรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
2. บูรณาการความ
รวมกับเครือขาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
1. พัฒนาชุมชน
ตนแบบใหเกิด
ความตอเนื่องหรือ
ยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก

1.2.2 ภาคีเครือขาย
รวมพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

1.3 เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นตามพระบรมรา
โชบาย
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1.3.1 ชุมชน
ตนแบบที่ไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
หรือยั่งยืน (นับซ้ำ)
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู
ทักษะและเทคนิค
การทำงาวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงบูรณา
การตามความ
ตองการของทองถิ่น
3. สำรวจความ
ตองการตีพิมพ
เผยแพรผลงาน
ระดับชาติของ
อาจารยเพื่อประสาน
สถาบันวิจัยฯ ในการ
ของบประมาณ
สนับสนุนในการ
ตีพิมพ
1. บริการวิชาการ

3.1 และ 3.2

-

1. บริการวิชาการ

3.1 และ 3.2

-

โปรแกรม

โครงการ

การทำวิจัยและ
สรางนวัตกรรม
4. จัดแสดง/
ประชุมวิชาการ/
ประกวดผลงาน
นวัตกรรมที่เกิดจาก
งานวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และประชาสัมพันธ
ประจำป
5. บริการวิชาการ
แกชุมชนตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย

1. สรางเครือขาย
เพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น
2. บูรณาการความ
รวมกับเครือขาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
1. พัฒนาชุมชน
ตนแบบใหเกิด
ความตอเนื่องหรือ
ยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับ
รายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

3 การยกระดับ
คุณภาพทางการ
ศึกษา

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

1.4.4 ศูนยบริการ
วิชาการ/ถายทอด
นวัตกรรมสูทองถิ่น
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

1. จัดตั้ง
ศูนยบริการ
วิชาการตามความ
เชี่ยวชาญระดับ
คณะ/หนวยงาน
ไดแก ศูนยพัฒนา
ขาวพื้นเมืองภาคใต
ศูนยฮาลาล ศูนย
ความเปนเลิศดาน
นวัตกรรม
การเกษตรและการ
จัดการ และ BCG
for SKRU Center
1. สรางความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิด
มาตรฐานการ
บริหารจัดการและ
ประโยชนของ
CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร
2. พัฒนาหลักสูตร
Degree ที่
ทันสมัย/แนวใหม
ในระดับบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา
1. ผลักดันใหเกิด
ระบบในการพัฒนา
งานวิจัยโดยความ
รวมมือกับนักวิจัย
ในตางประเทศ

3.2 พัฒนาหลักสูตร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

3.2.1 หลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/
แนวใหมที่มีความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการ/ชุมชน
ในทองถิ่น
- ระดับบัณฑิต
(SDG 4, 17)

3.3 เชื่อมโยง
นานาชาติ สรางความ
เปนเลิศทางการศึกษา
ในสาขาที่มีฐานความ
เขมแข็งและอัตลักษณ

3.3.2 ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรระดับ
นานาชาติ (SDG 4,
9, 17)

ยุทธศาสตร

2 การยกระดับ
คุณภาพทางการ
ศึกษา

Objective

Key Result

โปรแกรม

โครงการ

1.3.2 ศูนยบริการ
วิชาการ/ถายทอด
นวัตกรรมสูทองถิ่น
(SDG 1, 2, 8, 9,
10, 17)

1. จัดตั้ง
ศูนยบริการวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญ
ระดับคณะ

จัดตั้งและดำเนินงาน
ศูนยความเปนเลิศ
การผลิตและแปรรูป
กาแฟ

2.1 พัฒนาหลักสูตร
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

2.1.1 หลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/
แนวใหมที่มีความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการ/ชุมชน
ในทองถิ่น
- ระดับบัณฑิต
(SDG 4, 17)

1. สรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดมาตรฐาน
การบริหารจัดการ
และประโยชนของ
CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร
2. พัฒนาหลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/
แนวใหมในระดับ
บัณฑิต

1. สรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดมาตรฐาน
การบริหารจัดการ
และประโยชนของ
CWIE/Sandbox/
พหุศาสตร
2. พัฒนาหลักสูตร
Degree ที่ทันสมัย/
แนวใหมในระดับ
บัณฑิต

2.2 เชื่อมโยงนานาชาติ
สรางความเปนเลิศทาง
การศึกษาในสาขาที่มี
ฐานความเขมแข็ง
และอัตลักษณที่

2.2.2 ผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรระดับ
นานาชาติ (SDG 4,
9, 17)

1. ผลักดันใหเกิด
ระบบในการพัฒนา
งานวิจัยโดยความ
รวมมือกับนักวิจัย
ในตางประเทศ

1. สำรวจความ
ตองการตีพิมพ
เผยแพรผลงาน
ระดับชาติและ
นานาชาติของ
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ตบช.ประกัน
คุณภาพ
3.1 และ 3.2

TQF

5.1

-

2.1 และ 2.3

-

-

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

ที่สอดคลองกับตนทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิ
สังคมของพื้นที่

โปรแกรม
2. แสวงหาทุนวิจัย
เชิงรุกจากแหลง
ทุนภายในและ
ตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
นักวิจัยใหมี
สมรรถนะดานการ
วิจัยใหมีความโดด
เดน และมีความ
เขมแข็งดานวิจัยใน
อนาคต
3. ผลักดันใหเกิด
การตีพิมพ
ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ

3.3.4 หลักสูตร
ไดรับมาตรฐาน
AUN-QA (SDG 4,
17)

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

สอดคลองกับตนทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิ
สังคมของพื้นที่

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
หลักสูตร/
หนวยงาน/
มหาวิทยาลัยมีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มี
มาตรฐานและเปน
ที่ยอมรับ
2. พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรรองรับ
ระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตร
AUN-QA เพื่อมุงสู

2.2.3 หลักสูตร
ไดรับมาตรฐาน
AUN-QA (SDG 4,
17)
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โปรแกรม

โครงการ

2. แสวงหาทุนวิจัย
เชิงรุกจากแหลงทุน
ภายในและ
ตางประเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
นักวิจัยใหมี
สมรรถนะดานการ
วิจัยใหมีความโดด
เดน และมีความ
เขมแข็งดานวิจัยใน
อนาคต
3. ผลักดันใหเกิด
การตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ

อาจารยเพื่อประสาน
สถาบันวิจัยฯ ในการ
ของบประมาณ
สนับสนุนในการ
ตีพิมพ

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
หลักสูตร/
หนวยงาน/
มหาวิทยาลัยมีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มี
มาตรฐานและเปน
ที่ยอมรับ
2. พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรรองรับ
ระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตร
AUN-QA เพื่อมุงสู
ความเปนนานาชาติ

1. สรางความรูความ
เขาใจ และเตรียม
ความพรอมของ
หลักสูตรเพื่อรองรับ
ระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตร
AUN-QA

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

5.3

-

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนา
องคความรูศิษยเกา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

1.4

-

1. จัดทำระบบและ
กลไกระบบการ
สะสมและเทียบโอน
หนวยกิตและ
ปรับปรุงประกาศ/
ระเบียบ/ขอบังคับที่
เกี่ยวของ
2. สงเสริมการเทียบ
โอนหนวยกิต
ระหวางมหาวิทยาลัย

5.1

-

Objective

Key Result

โปรแกรม

โครงการ

2.3 พัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
ใหเปนแหลงเรียนรู
ตลอดชวงชีวิตสำหรับ
ทุกคน

2.3.1 หลักสูตร
ระยะสั้นที่สงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตสำหรับ
ประชาชนในพื้นที่
- พื้นที่จังหวัด
สงขลาและพัทลุง
(SDG 1, 2, 4, 8, 9,
10, 11, 15, 17)

1. พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน
ทองถิ่น
2. พัฒนา
Platform/สื่อการ
เรียนรู เพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตในสาขาที่มี
ศักยภาพสูง
3. สรางรูปแบบการ
เรียนรูเฉพาะกลุม
เชน ศูนยการเรียนรู
ในชุมชน/พื้นที่
show & share

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

1. จัดทำระบบและ
กลไกระบบการ
สะสมและเทียบ
โอนหนวยกิตและ
ปรับปรุงประกาศ/
ระเบียบ/ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
2. สงเสริมการ
เทียบโอนหนวยกิต
ระหวาง
มหาวิทยาลัย

ความเปน
นานาชาติ
3.4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเปน
แหลงเรียนรูตลอดชวง
ชีวิตสำหรับทุกคน

3.4.1 หลักสูตร
ระยะสั้นที่สงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตสำหรับ
ประชาชนในพื้นที่
- พื้นที่จังหวัด
สงขลาและพัทลุง
(SDG 1, 2, 4, 8, 9,
10, 11, 15, 17)

3.4.2 หลักสูตรแบบ
สะสมและเทียบโอน
หนวยกิต
(SDG 1, 4, 8, 10,
17)

1. พัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่
สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน
ทองถิ่น
2. พัฒนา
Platform/สื่อการ
เรียนรู เพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิตในสาขาที่มี
ศักยภาพสูง
3. สรางรูปแบบ
การเรียนรูเฉพาะ
กลุม เชน ศูนยการ
เรียนรูในชุมชน/
พื้นที่ show &
share
1. จัดทำระบบและ
กลไกระบบการ
สะสมและเทียบ
โอนหนวยกิตและ
ปรับปรุงประกาศ/
ระเบียบ/ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
2. สงเสริมการ
เทียบโอนหนวยกิต
ระหวาง
มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

3.5 บัณฑิตมี
คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
สอดคลองกับความ
ตองการกับชุมชน
ทองถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

3.5.1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามี
ศักยภาพสอดคลอง
กับความตองการ
ทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ
- อัตราการ
รับเขา
นักศึกษาใหม
- ผูสำเร็จ
การศึกษาจบ
การศึกษาตาม
มาตรฐาน
หลักสูตร
- ผูสำเร็จ
การศึกษา
ประกอบ
อาชีพอิสระ/
ผูประกอบการ
- นักศึกษาใน
ระบบสหกิจ
ศึกษาหรือสห
กิจนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10,
17)

โปรแกรม

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตรเชิงรุก
2. รับสมัคร
นักศึกษาใหม/
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม/ปรับความรู
พื้นฐานนักศึกษา
ใหม
3. พัฒนานักศึกษา
และเสริมสราง
ทักษะการเปน
ผูประกอบการและ
ทักษะในศตวรรษที่
21
4. พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนนการ
ปฏิบัติและฝกวิชา
อาชีพ
5. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาเขาสู
ระบบสหกิจศึกษา
หรือระบบ CWIE
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร

Objective

2.4 บัณฑิตมี
คุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคลองกับ
ความตองการกับชุมชน
ทองถิ่น
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Key Result

2.4..1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามี
ศักยภาพสอดคลอง
กับความตองการ
ทองถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ
- อัตราการ
รับเขา
นักศึกษาใหม
- ผูสำเร็จ
การศึกษาจบ
การศึกษาตาม
มาตรฐาน
หลักสูตร
- ผูสำเร็จ
การศึกษา
ประกอบ
อาชีพอิสระ/
ผูประกอบการ
- นักศึกษาใน
ระบบสหกิจ
ศึกษาหรือสห
กิจนานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10,
17)

โปรแกรม

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ
หลักสูตรเชิงรุก
2. รับสมัคร
นักศึกษาใหม/
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม/ปรับความรู
พื้นฐานนักศึกษา
ใหม
3. พัฒนานักศึกษา
และเสริมสราง
ทักษะการเปน
ผูประกอบการและ
ทักษะในศตวรรษที่
21
4. พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนนการ
ปฏิบัติและฝกวิชา
อาชีพ
5. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาเขาสู
ระบบสหกิจศึกษา
หรือระบบ CWIE
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการ
(ดำเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัย)
1. บริหารงานคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ประชาสัมพันธ
หลักสูตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
3. ศึกษาดูงานใน
รายวิชาของ
นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
4. สัมมนากอนฝก
ประสบการณวิชาชี
นักศึกษา
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
5. สัมมนาเรื่องจุด
ประกายการเรียนรู
แบบบูรณาการ
กับการทำงาน
6. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
สรางแรงบันดาลใจ
และทักษะการ
สรางสรรคนวัตกรรม
7. อบรมเรื่อง
Post Training
"เตรียมความพรอมสู
การทำงานอยางมือ
อาชีพ"
8. สรางสื่อผลิตภัณฑ

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

5.2

-

1.1

-

1.5

2-5

1.5

1-4

1.5

2-4

1.5, 1.8

2-5

1.4

1-5

1.5

2-5

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

ยุทธศาสตร

Objective

Key Result

6. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
พรอมทั้งลดจำนวน
นักศึกษาออก
กลางคัน

3.5.2 นักศึกษา
ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10,
17)

4. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

4.1 เสริมสรางความ
มั่นคงทางอาชีพและ
สวัสดิการ

4.1.1 บุคลากรไดรับ
การ Up skill/Reskill และสราง
New skill
(SDG 1, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 17)

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาผลิตและ
นำเสนองานวิจัย
และงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาเขารวม
การแขงขันในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

2.4.2 นักศึกษา
ไดรับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
(SDG 1, 4, 8, 10,
17)

3. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

3.1 เสริมสรางความ
มั่นคงทางอาชีพและ
สวัสดิการ

40

3.1.1 บุคลากรไดรับ
การ Up skill/Reskill และสราง
New skill
(SDG 1, 3, 4, 5, 8,
9, 10, 17)

โปรแกรม

โครงการ

6. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
พรอมทั้งลดจำนวน
นักศึกษาออก
กลางคัน

อาหาร
9. อบรมเรื่องทักษะ
ทางดานการจัดการ
ฟารมเกษตร
อัจฉริยะ (Smart
farm)
10. รูรักษขนมไทย
11. พัฒนาเพจ
Facebook ของ
หลักสูตร

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาผลิตและ
นำเสนองานวิจัย
และงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2. สงเสริมและ
สนับสนุนให
นักศึกษาเขารวม
การแขงขันในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมี
สมรรถนะสูงเพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

1. แขงขันทักษะ
วิชาชีพเครือขาย
เกษตรราชภัฏ
ทั่วประเทศ
2. การประชุม
วิชาการระดับ
ปริญญาบัณฑิต
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตรแหงชาติ

1. สงเสริมและ
สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. ศึกษาดูงาน

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

1.5

2-5

4.1
1.7

2-5

1.5

1-5

1.5

1-5

5.2

-

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

4.2 สรางรายไดเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคง
ทางการเงิน และ
บริหารมหาวิทยาลัย
อยางยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

4.2.1 รายไดจาก
การใชที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง/ทรัพยสิน
ทางปญญา/
หลักสูตรระยะสั้น
เพื่อจัดหารายได
- ทรัพยสินทาง
ปญญา ทุนวิจัย
บริการวิชาการ และ
บริการอื่น ๆ
- หลักสูตรระยะสั้น
เพื่อจัดหารายไดของ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
(SDG 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 17)

โปรแกรม
2. จัดเวที
แลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
ดานตาง ๆ
3. สงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร
ใหมีความรู
ความสามารถ และ
พรอมที่จะเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น
2. บริหารจัดการ
ทรัพยสินทาง
ปญญาเพื่อ
กอใหเกิดรายได
5. บริการวิชาการ
เพื่อสรางรายได

ยุทธศาสตร

Objective

3.2 สรางรายไดเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคง
ทางการเงิน และ
บริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
อยางยั่งยืน
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Key Result

3.2.1 รายไดจาก
ทรัพยสินทาง
ปญญา/หลักสูตร
ระยะสั้นเพื่อจัดหา
รายได

ตบช.ประกัน
คุณภาพ

TQF

1. อบรมหลักสูตร
ระยะสั้นสำหรับ
บุคคลทั่วไป (ใชงบ
จากคาลงทะเบียน)
1.1 หลักสูตร
“เคกและคุกกี้
เบื้องตน”

5.2

-

1.2 หลักสูตร “การ
ใชโปรแกรมสำเร็จรูป
วิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ

5.2

-

1.3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
“สรางอาชีพดวย
ผลิตภัณฑน้ำพริก”

5.2

-

โปรแกรม

โครงการ

2. จัดเวที
แลกเปลี่ยน
ประสบการณใน
ดานตาง ๆ
3. สงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร
ใหมีความรู
ความสามารถ และ
พรอมที่จะเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น

การบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการกลาง
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สูมาตรฐาน ISO

1. บริการวิชาการ
เพื่อสรางรายได

มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร

Objective

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Key Result

โปรแกรม

4.2.3 พัฒนา
อาจารย
- อาจารยที่ดำรง
ตำแหนงทาง
วิชาการ
- อาจารยที่มีคุณวุฒ
ระดับปริญญาเอก
- อาจารยไดรับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
(SDG 4, 9, 17)

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
บุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
นำไปขอตำแหนง
ทางวิชาชีพใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. สงเสริมและ
สนับสนุนให
บุคลากรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่
สอดคลองกับการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
3. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดทำ
วารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกสและ
วารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร

Objective
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Key Result

โปรแกรม

โครงการ

3.2.2 พัฒนา
อาจารย
- อาจารยที่ดำรง
ตำแหนงทาง
วิชาการ
- อาจารยที่มีคุณวุฒ
ระดับปริญญาเอก
- อาจารยไดรับ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
(SDG 4, 9, 17)

1. สงเสริมและ
สนับสนุนให
บุคลากรผลิต
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อนำไป
ขอตำแหนงทาง
วิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น
2. สงเสริมและ
สนับสนุนให
บุคลากรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่
สอดคลองกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
3. สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำ
วารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกสและ
วารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI
และนานาชาติ

1. สงเสริมและ
สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ตบช.ประกัน
คุณภาพ
5.2

TQF
-

นิยามศัพท
1. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นทั้งหมดที่ไมใชภาษาไทย
2. หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรที่มีความสอดคลองกับตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับความเจริญกาวหนาในศาสตรสาขาตาง ๆ 3. หลักสูตรแนวใหม ไดแก หลักสูตรบูรณาการศาสตร หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร WIL/CWIE หลักสูตร 2
ปริญญา และหลักสูตร sandbox โดยแตละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้
1) หลักสูตรบูรณาการศาสตร คือ หลักสูตรที่มีการรวมเนื้อหาสาระของวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคลายกัน และมีทักษะในการเรียนรู
เชื่อมโยงสัมพันธเปนสิ่งเดียวกัน อีกทั้งสอดคลองกับบริบทการเรียนรูของสังคมอยางสมดุล มีความหมายแกผูเรียนและใหโอกาสผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองให
มากที่สุด
2) หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรที่ใชความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใชในการเรียนการสอน
การวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น
3) หลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะรวมผลิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อใหบัณฑิตพรอมสูโลกแหงการทำงานจริงไดทันที มีสมรรถนะตรงกับความตองการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพใน
ปจจุบันและเตรียมพรอมรองรับตำแหนงงานในอนาคต
4) หลักสูตร WIL (Work Integrated Learning) คือ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในชั้นเรียนหรือสถานศึกษา
กับประสบการณการทำงานในแหลงเรียนรูในสภาพจริงนอกสถานศึกษา ที่ไดรับการออกแบบไวในหลักสูตรอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามที่
กำหนด
5) หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใชเวลาเทากับหรือนอยกวาการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบ
ปกติทั่วไป ซึ่งบัณฑิตอาจไดรับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบันก็ได ขึ้นอยูกับวาหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาใหนักศึกษาเรียน 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เดียวกันแตตางคณะ หรือมีการประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรืออาจจะเปนการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือปริญญา
โทควบปริญญาเอก
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6) หลักสูตร sandbox หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เปนการผลิตบัณฑิตที่ไมสามารถทำไดดวยขอกำหนดมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน หรือมีเหตุผลหรือความจำเปนอยางยิ่งที่สมควรยกเวนมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาขึ้น เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
นำไปสูการใหปริญญา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดการการศึกษาที่ไมมุงปริญญา แตจะมีการเทียบโอนเพื่อนำไปสูการใหปริญญาใน
ภายหลัง โดยใหความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะที่เกิดขึ้นแกผูเรียนอยางแทจริง เนนผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทยนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผลิต
กำลังคนสมรรถนะสูงตามความตองการของประเทศและสรางนวัตกรรมการศึกษาขึ้น อีกทั้งตองประกาศใหสาธารณชนและผูเรียนรับทราบวาเปนหลักสูตรการจัด
การศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
4. หลักสูตรระยะสั้น ประกอบดวย
1) หลักสูตรระยะสั้นคลังหนวยกิต มีการเก็บคาลงทะเบียนเมื่อตองการเทียบโอนคลังหนวยกิตตามขอบังคับคลังหนวยกิต (ในอนาคต)
2) หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเก็บคาลงทะเบียน (ไมเขาคลังหนวยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจายเอง)
3) หลักสูตรฝกอบรมไมมีคาใชจาย (ไมเขาคลังหนวยกิต)
4) หลักสูตรอบรมตามความตองการของหนวยงานภายนอก (ไมเขาคลังหนวยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจายเอง)
5. เครือขายดานวิชาการ คือ เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน
6. ศูนยบริการวิชาการสูทองถิ่น คือ ศูนยในการรวบรวมองคความรูทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อนำไปสูการถายทอดและใหบริการแกชุมชนทองถิ่น
7. ผูประกอบการ ใหนับรวมเปนประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. นวัตกร (Innovator) คือ ผูที่สามารถสรางสรรคแนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑใหมๆ ในการทำสิ่งตางๆ ที่ไมเคยมีมากอน มีความสามารถที่จะประยุกตใชความรู
ความคิดสรางสรรค จัดการกับปญหาระหวางพัฒนานวัตกรรมได มีความคิดที่จะทำสิ่งใหมๆ อยางสรางสรรคจนเกิดเปนนวัตกรรมขึ้นมา
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดาน (TQF)
1. คุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน
2. ความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนน
การปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
3. ทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหา
และงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณ
ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษา
สามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจำและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนำหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนำในสถานการณที่ไมชัดเจนและ
ตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

45

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช IT
สามารถศึกษาและทำความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลขาวสารอยาง
สม่ำเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

เปาหมาย SDGs
•

เปาหมายที่ 1: ขจัดความยากจน

•

เปาหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย

•

เปาหมายที่ 3: สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

•

เปาหมายที่ 4: สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต

•

เปาหมายที่ 5: บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง

•

เปาหมายที่ 6: สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

•

เปาหมายที่ 7: สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืนในราคาที่ยอมเยา

•

เปาหมายที่ 8: สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

•

เปาหมายที่ 9: สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม

•

เปาหมายที่ 10: ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ

•

เปาหมายที่ 11: ทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน

•

เปาหมายที่ 12: สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

•

เปาหมายที่ 13: เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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•

เปาหมายที่ 14: อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

•

เปาหมายที่ 15: ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

•

เปาหมายที่ 16: สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ

•

เปาหมายที่ 17: เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดำเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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