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คำนำ 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570  ในการประชุมครั้งท่ี 

5/2565 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 และไดจัดทำแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง 

ระดับทองถ่ิน ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566– 2570) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดไวตอไป โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2565 วันเสารท่ี 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 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) การประชุมครั้งท่ี 

5/2565 วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 และไดจัดทำแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) ขึ้น เพื่อใหสอดรับกับแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง 

ระดับทองถ่ิน ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงไดจัดใหมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566– 2570) ในรูปแบบ Objectives & Key 

Results (OKR) ข้ึน เพ่ือใหสอดรับกับมหาวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในคณะเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนท่ีกำหนดรวมกันตอไป 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนกรอบแนวทางการพัฒนาคณะ 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนระดับมหาวิทยาลัย โดยบุคคลากรในหนวยงานไดรวมกันทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในรูปแบบ 

Objectives & Key Results (OKR) โดยออกแบบใหผูมีสวนเก่ียวของสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม ประเด็นยุทธศาสตร โดยไดกำหนดเปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ท่ีสำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และโปรแกรมภายใตประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาของคณะดังนี้  

ปรัชญา   

ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาทองถ่ินของภาคใต 

พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร 

3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตร 

5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

ค 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาทองถ่ิน   

2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  

3. การพัฒนาระบบบริห

ง 
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 สวนที่ 1 

ขอมูลพ้ืนฐานคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

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

เทคโนโลยีการอาหารเพ่ิมข้ึน 

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 (วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช การผลิตสัตว และการผลิตสัตวน้ำ) 

และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑอาหาร  
 

ปรัชญา   

ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาทองถ่ินของภาคใต  
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พันธกิจ   

 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร 

3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตร 

5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

 

อัตลักษณ 

“เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม  เปนคนดี เปนผูท่ีคิดดี พูดดี และทำดี  หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งท่ีเปนประโยชนตนและสิ่งท่ีเปนประโยชนทาน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกตใชปญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผานกระบวนการฝกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิด สรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะ

การตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตท่ีคิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทำกรรมดีท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม ตั้งอยูบน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาด ี

เอกลักษณ 

    “เปนหนวยงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” 

 นิยาม “การพัฒนาทองถิ่น” หมายถึง การทำใหพื้นที่ ที่เปนที่อยูอาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้การทำใหทองถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุงเนนการ

พัฒนาทองถ่ินโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท้ังดาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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หลักสูตรท่ีเปดสอน 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 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการผลิตภัณฑอาหาร 

 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

ขอมูลบุคลากร 

 ปจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 40 คน แบงเปนสายวิชาการ จำนวน 30 คน และสายสนับสนุน จำนวน 

10 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 1-2 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนอาจารยประจำคณะ จำแนกตามคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการ 

จำนวนอาจารยประจำ คุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 

ปฏิบัติงานจริง 

 

ลาศึกษาตอ รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 

26 4 30 1 15 14 30 14 14 2 - 30 
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ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ตำแหนง จำนวน 

ขาราชการ 1 

พนักงานราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 

พนักงานประจำตามสัญญา 2 

รวม 10 

ขอมูลนักศึกษาประจำปการศึกษา 2565 

ตารางท่ี 3 จำนวนนักศึกษาปการศึกษา 2565 

ช้ันปท่ี 1 2 3 4 
รวม 

รหัส 65 64 63 62 

จำนวน 116 158 95 127 496 

 

ท่ีมา :  http://reg.skru.ac.th/ (ขอมลู ณ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565) 

 

 

 

 

http://reg.skru.ac.th/
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โครงสรางองคกร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารทำหนาท่ีกำหนดนโยบาย วางแผน และใหคำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ 

ซ่ึงโครงสรางการทำงานภายในคณะแบงออกเปน  3 สวน ดังนี้ 

1. หลักสูตร ประกอบดวย   

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช  วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว และ 

วิชาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ) และสาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการผลิตภัณฑอาหาร  

  มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแตละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูบริหารจัดการ  

2. สำนักงานคณบดี ประกอบดวย 2 งาน คือ งานบริหารงานท่ัวไป และ งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา โดยแตละงาน แยกออกเปนหนวยดังนี้ 

  2.1 งานบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย หนวยธุรการและสารบรรณ หนวยเลขานุการ หนวยบุคคล หนวยแผนและงบประมาณ หนวยการเงิน หนวยพัสดุ 

หนวยบริการโสตและอาคารสถานท่ี 

  2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบดวย หนวยวิชาการหนวยกิจการนักศึกษาหนวยวิจัยและบริการวิชาการหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

 3. สถานีปฏิบัติการและหนวยสนับสนุน ประกอบดวย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการพืชไร สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร หนวยปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร  โรงผลิตปุยอินทรียและปุยชีวภาพตนแบบและ

หองปฏิบัติการ 
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การแบงสวนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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โครงสรางการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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สวนที่ 2 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566–2570) 

 

ปรัชญา   

ความรูคูคุณธรรม นำวิชาชีพ สูการพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาทองถ่ินของภาคใต 

พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร 

3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตร 

5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

 

คานิยมองคกร 

AGRI-SMART 

A : Achievement    หมายถึง มีความมุงม่ันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

G : Good Governance หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

R: Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ 

I  : Information      หมายถึง ตัดสินใจโดยใชขอมูล  
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S : Service mind  หมายถึง การบริการท่ีดี  

M : Mastery  หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

A : Attitude   หมายถึง การมีทัศนคติท่ีดี 

R : Relationships  หมายถึง การมีน้ำใจ เปนพ่ีเปนนอง 

T : Team work  หมายถึง การทำงานเปนทีม 

เปาหมายเชิงนโยบาย 

นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

 1. สรางบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม 

 2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 3. จัดใหมีการเรียนรูท่ีเนนเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานท่ีจริง  
นโยบายดานการวิจัย 

1. เพ่ิมงานวิจัยและสรางนวัตกรรมตามความตองการของทองถ่ิน 

 2. บูรณาการงานวิจัยสูการเรียนการสอน 

 3. สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 4. ตั้งศูนยความเปนเลิศทางการวิจัย 

 5. สรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

นโยบายดานการบริการวิชาการแกชุมชน 

 1. สงเสริม สืบสาน แนวพระราชดำริพระบรมราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาทองถ่ิน 

 2. จัดใหมีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐ จังหวัด ตามความตองการของทองถ่ิน 

 3. สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสูทองถ่ิน 
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 นโยบายดานการบริหารองคกร 

 1. สงเสริมการจัดองคกรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานไดตลอดเวลา 

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหาร 

 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนท้ังในดานระบบการทำงาน และหนาท่ีการงาน 

 4. จัดใหมีการหารายไดของคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาทองถ่ิน   

2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ท่ีมาของประเด็นยุทธศาสตร : 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  

ยุทธศาสตรท่ี Objective Key Result Program 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 3 7 18 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 4 9 23 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 2 3 8 

รวมท้ังส้ิน 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 ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

Objective 1.1 นวัตกรรมชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย  

Key Results 1.1.1 ผลิตภัณฑชุมชน

คนของพระราชาเพ่ิมข้ึน 

-  ผลิตภัณฑชุมชน 

(SDG 1, 2, 4, 8, 10) 

 

 

ผลิตภัณฑ 

 

 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Program :  

1. พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมชุมชนระดับทองถ่ิน เพ่ือเปนชองทางในการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน 

2. สงเสริมใหชุมชนมีการกระจายสินคา ผานชองทาง Platform ตาง ๆ เชน University as a Market Place, Facebook, Line application 

และ Instagram เพ่ือจัดจำหนายในลักษณะสินคานวัตกรรม 

3. สรางระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑท้ังผลิตภัณฑการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน 

4. พัฒนานักศึกษาใหเปนผูประกอบการ (ตัวกลางในการจำหนายสินคาชุมชน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Key Results 1.1.2 ผลงานวจิัยหรือ

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 

(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

เรื่อง  1 

  

1 1 1 1 1 

Program :  

1. สรางภาคีเครือขายท่ีมีเปาหมายรวมกัน (SDGs, BCG in Action, Green University และ Cop 26) 

2. สงเสริมการทำวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 
 

Objective 1.2 พัฒนาองคความรูท่ีตอบโจทยความตองการของพ้ืนท่ี 

Key Results 1.2.1 ผลงานวจิัยหรือ

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

       

- ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 

- การนำไปใชประโยชน 

(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

เรื่อง 

เรื่อง 

4.33 

4.33 

3 

4 

3 

5 

4 

6 

4 

7 

4 

8 

Program :  

1. พัฒนาอาจารยใหมีองคความรูในการเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 

2. พัฒนาโจทยวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

3. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยและสรางนวัตกรรม 

4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและประชาสัมพันธประจำป 

5. บริการวิชาการแกชุมชนตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Key Results 1.2.2 ภาคีเครือขาย

รวมพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน 

(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

เครือขาย 2 1 1 1 1 1 

Program :  

1. สรางเครือขายเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

2. บูรณาการความรวมกับเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

Key Results 1.2.3 นวัตกรชมุชน

เพ่ือขจัดความยากจนรวมกับ

หนวยงานภายนอก  

(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

คน - 

  

- 1 1 2 2 

Program :  

1. สงเสริมบัณฑิตคืนถ่ิน เพ่ือเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน 

2. พัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน 
 

Objective 1.3 เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

Key Results 1.3.1 ชุมชนตนแบบท่ี

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือ

ยั่งยืน (นับซ้ำ) 

(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

ชุมชน 1 1 1 1 1 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Program :  

1. พัฒนาชุมชนตนแบบใหเกิดความตอเนื่องหรือยั่งยืน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก 

Key Results 1.3.2 ศูนยบริการ

วิชาการ/ถายทอดนวัตกรรมสูทองถ่ิน  

(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

ศูนย - 1 1 1 1 2 

Program :  

1. จัดตั้งศูนยบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญระดับคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

Objective 2.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

Key Results 2.1.1 หลักสูตร 

Degree ท่ีทันสมัย/แนวใหมท่ีมีความ

รวมมือกับสถานประกอบการ/ชุมชน

ในทองถ่ิน  

-  ระดับบัณฑิต  

(SDG 4, 17) 

 

 

 

 

หลักสูตร  

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

2 

  
Program : 

1. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดมาตรฐานการบริหารจัดการและประโยชนของ CWIE/Sandbox/ 

พหุศาสตร 

2. พัฒนาหลักสูตร Degree ท่ีทันสมัย/แนวใหมในระดับบัณฑิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Key Results 2.1.2 บุคลากรไป

ทำงานรวมกับสถานประกอบการ 

(SDG 4, 8, 9, 17) 

โครงการ/

กิจกรรม 

- 

 

  

- - - 1 1 

Program :  

1. โครงการ Talent Mobility สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน เพ่ือการวิเคราะหโจทย แกไขปญหาในเบื้องตน และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร และพัฒนางานวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึนในฐานะ

นักวิจัยอาชีพและสามารถนำองคความรูใหมจากการทำงานมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

Objective 2.2 เช่ือมโยงนานาชาติ สรางความเปนเลิศทางการศึกษาในสาขาท่ีมีฐานความเขมแข็งและอัตลักษณท่ีสอดคลองกับตนทุนทาง

วัฒนธรรมและภูมิสังคมของพ้ืนท่ี 

Key Results 2.2.1 ผลงานวจิัยท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับ

นานาชาต ิ(SDG 4, 9, 17) 

เรื่อง 4  3 3 3 4 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Program :  

1. ผลักดันใหเกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความรวมมือกับนักวิจัยในตางประเทศ 

2. แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหลงทุนภายในและตางประเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพนักวิจัยใหมีสมรรถนะดานการวิจัยใหมีความโดดเดน และมี

ความเขมแข็งดานวิจัยในอนาคต 

3. ผลักดันใหเกิดการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
 

Key Results 2.2.2 ภาคีเครือขาย

ความรวมมือกับตางประเทศ  

(SDG 4, 9, 17) 

โครงการ/

กิจกรรม 

 1 - - - 1 1 

Program :  
1. จัดทำโครงการ รางกรอบและขอบขายของงาน รวมถึงแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ และแหลงทุนสนับสนุนการดำเนินงาน 

2. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการวิจัยในตางประเทศ 

Key Results 2.2.3 หลักสูตรไดรับ

มาตรฐาน AUN-QA (SDG 4, 17) 

หลักสูตร   - 1 1 1 1 2 

Program :  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 

2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพ่ือมุงสูความเปนนานาชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Objective 2.3 พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชวงชีวิตสำหรับทุกคน  

Key Results 2.3.1 หลักสูตรระยะ

สั้นท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

สำหรับประชาชนในพ้ืนท่ี  

- พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและพัทลุง 

(SDG 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 17) 

 

 

 

หลักสูตร 

  

  

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Program :  

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

2. พัฒนา Platform/สื่อการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในสาขาท่ีมีศักยภาพสูง  

3. สรางรูปแบบการเรียนรูเฉพาะกลุม เชน ศูนยการเรียนรูในชุมชน/พ้ืนท่ี show & share 

Key Results 2.3.2 หลักสูตรแบบ

สะสมและเทียบโอนหนวยกิต 

(SDG 1, 4, 8, 10, 17) 

หลักสูตร  - 1 1 1 1 2 

Program : 

1. จัดทำระบบและกลไกระบบการสะสมและเทียบโอนหนวยกิตและปรับปรุงประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

2. สงเสริมการเทียบโอนหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Objective 2.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับความตองการกับชุมชนทองถิ่น 

Key Results 2.4.1 บัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษามีศักยภาพสอดคลองกับ

ความตองการทองถ่ินและการพัฒนา

ประเทศ 

       

- อัตราการรับเขานักศึกษาใหม  

- ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลักสูตร 

- ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ

อิสระ/ผูประกอบการ 

- นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา

หรือสหกิจนานาชาติ 

(SDG 1, 4, 8, 10, 17) 

รอยละ 

 

รอยละ 

 

รอยละ  

 

รอยละ 

53.72 

 

60 

 

25.33 

 

36 

 

80 

 

60 

 

30 

 

35 

80 

 

60 

 

30 

 

40 

80 

 

60 

 

30 

 

45 

80 

 

60 

 

30 

 

50 

80 

 

60 

 

30 

 

55 

Program : 

1. สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก 

2. รับสมัครนักศึกษาใหม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม/ปรับความรูพ้ืนฐานนักศึกษาใหม 

3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเปนผูประกอบการและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติและฝกวิชาอาชีพ 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขาสูระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพรอมท้ังลดจำนวนนักศึกษาออกกลางคัน 

Key Results 2.4.2 นักศึกษาไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  

(SDG 1, 4, 8, 10, 17) 

คน 20 6 7 8 9 11 

Program : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

Objective 3.1 เสริมสรางความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการ 

Key Results 3.1.1 บุคลากรไดรับ

การ Up skill/Re-skill และสราง 

New skill  

(SDG 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17) 

โครงการ/

กิจกรรม 

 1 1 1 1 1 1 

Program : 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณในดานตาง ๆ 

3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และพรอมท่ีจะเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Objective 3.2 สรางรายไดเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงทางการเงิน และบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรอยางย่ังยืน 

Key Results 3.2.1 รายไดจาก 

ทรัพยสินทางปญญา/หลักสูตรระยะ

สั้นเพ่ือจัดหารายได 

-  ทรัพยสินทางปญหา ทุนวิจัย 

บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ 

- หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได

ของหนวยงาน 

(SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17) 

  

 

 

ลานบาท 

 

หลักสูตร 

  

 

 

0.45 

 

- 

 

 

 

0.5 

 

1 

 

 

 

0.55 

 

1 

 

 

 

0.60 

 

1 

 

 

 

0.65 

 

2 

 

 

 

0.70 

 

2 

Program : 

1. บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเพ่ือกอใหเกิดรายได 

2. บริการวิชาการเพ่ือสรางรายได 

Key Results 3.2.2 พัฒนาอาจารย 

- อาจารยท่ีดำรงตำแหนงทาง 

วิชาการ 

- อาจารยท่ีมีคุณวุฒระดับปริญญา

เอก 

 

รอยละ 

 

รอยละ 

 

คน 

 

44.33 

 

46.66 

 

1 

 

40 

 

45 

 

2 

 

45 

 

50 

 

3 

 

50 

 

55 

 

3 

 

55 

 

60 

 

4 

 

60 

 

65 

 

   4 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

Objective/Key Results 

หนวยวัด ขอมูลพ้ืนฐาน เฉลี่ย 3 

ป (63-65) 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

- อาจารยไดรับรางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

(SDG 4, 9, 17) 

      

Program : 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือนำไปขอตำแหนงทางวิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีสอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสและวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI และนานาชาติ 
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สวนที่ 3 

การติดตามและประเมินผล 

 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเปนกิจกรรมสำคัญ ที่มุงรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อนำเสนอใหผูบริหาร

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับทราบขอมูลอยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ จึงไดกำหนดใหมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกำหนดไว และประเมินผลจากเง่ือนไขเวลาท่ีควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของ

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 

2. เพื่อใหสามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปตอไปใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการ

ดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ  

3. เพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ซ่ึงจะนำไปสูการปรับแผนปฏิบัติราชการในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรฯ จะดำเนินการติดตามผลตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปงบประมาณ  แบง

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผลเปน 2 สวน ดังนี้ 

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปเปรียบเทียบคาเปาหมายและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส 

2. การประเมินระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนเปนรายไตรมาส 

ขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จำเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และ

พึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสรางสรรคความรวมมือของบุคลากรทุกฝายจนเกิดความเชื่อม่ันในระบบและสามารถนำไปใชประโยชนไดเต็มท่ี 
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ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมีหนาท่ีรายงานผลทุก OKR และโครงการสำคัญตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ทุกไตรมาส และเสนอสภามหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของแผน และพิจารณา

กำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ในสวนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกำหนดใหผูรับผิดชอบ OKR รายงานผลเปนรายไตรมาส เพื่อสงตอใหกับมหาวิทยาลัย และรายงานคณะกรรมการ

บริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ ปละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการ

ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร 

โดยทั่วไปแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/

หรือสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทำไดโดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือโครงการตาง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือยกเลิก

กิจกรรมตาง ๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมไมมีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการท่ี

มีผลทำใหวัตถุประสงคเปาหมาย หรืองบประมาณการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หนวยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการจากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับ OKR ซึ่งตองมีเหตุผลที่สำคัญที่ทำใหไมสามารถดำเนินการไดจนตองขอปรับคาเปาหมายหรือยุบเลิกการประเมินใน

ตัวชี้วัดนั้น ๆ ใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ และขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ และแจงมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 



26 
 

การวเิคราะห์ SWOT คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

 

ลาํดบัท่ี Strenghts Weaknesses Opportunities Threats 

1 มีบางหลกัสูตรท่ีเป็นความตอ้งการของผูเ้รียนสูง ขาดการประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตร หรือ ปชส.คณะใน

ภาพรวม) ในเชิงรุก 

ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอาหารและผลิตภณัฑ์

ทางการเกษตรมากขึ้น สภาวะการต่ืนตวั ดา้น

การเกษตรและอาหารปลอดภยั เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม ประชาชน ให้ความสนใจสุขภาพมาก

ขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างรายได ้เทรนดอ์าหาร

ปลอดภยั สินคา้เกษตรอินทรียไ์ดรั้บความนิยม

เพ่ิมขึ้น 

มีหลกัสูตรใกลเ้คียงในหลายมหาวิทยาลยั 

2 อาจารยม์ีคุณวุฒิปริญญาเอกและตาํแหน่งทาง

วิชาการสูง 

การเรียนการสอนไม่ทนัสมยั  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะรองรับสินคา้ทางดา้น

การเกษตรในพ้ืนท่ี 

ความสนใจของนกัศึกษาเก่ียวกบังานทางดา้น

เกษตรและอาหารลดลง 

3 บุคลากรมีทกัษะและเช่ียวชาญวิชาชีพและไดรั้บ

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ขาดการพฒันาหลกัสูตรใหม่ๆ เช่น ครุศาสตร์เกษตร มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต่อการบูรณา

การการบริการวิชาการ การวิจยั กบัการเรียนการ

สอน 

ประชากรลดลง จาํนวนนกัเรียนในระบบลดลง 

4 มีเทคโนโลยีสมยัใหม่สนบัสนุนการเรียนการสอน ขาดการบูรณาการในเเต่ละคณะ การเกษตรเป็นอาชีพท่ีมีแนวโนม้มัน่คงในอนาคต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 
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5 บุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถเป็นท่ียอมรับ

จากหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการ 

การใชป้ระโยชน์จากอุปกรณ์เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์

ยงัไม่เต็มประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภาครัฐมีการ

สนบัสนุนงบประมาณการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ให้กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอยา่งต่อเน่ือง 

การเรียนผา่นส่ือออนไลน์ใน social media ท่ีไดรั้บ

ความนิยมมากขึ้น 

6 มีทุนวิจยัสนบัสนุน ทั้งจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 

ยงัขาดการเรียนการสอนทางดา้นการเกษตรอจัฉริยะ

อยา่งเป็นรูปธรรม เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ 

นโยบายรัฐบาลให้ความสาํคญักบัอาหารปลอดภยั 

มาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตร 

ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผูป้กครองไม่มีเงินทุน

เพียงพอในการสนบัสนุนการเรียนของบุตรหลาน 

7 มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในทอ้งถิ่น เคร่ืองมือเฉพาะทางยงัไม่ทนัสมยัเพียงพอกบัยคุปัจจุบนั ควรเนน้การเกษตรดา้นอินทรียเ์พราะผูสู้งอายเุขา

สนใจมาก 

ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในดา้นเคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ห้องปฏิบติัการ 

8 ลกัษณะภูมิศาสตร์หรือทาํเลท่ีตั้งของคณะ เหมาะ

สาํหรับพ้ืนท่ีทาํการเกษตรทั้งทางดา้นพืช สัตว ์

และสัตวน์ํ้า 

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ขาดการสอบเทียบทาํให้ไม่ได้

มาตรฐาน 

ภาคอุตสาหกรรมมีความตอ้งการสินคา้เกษตรมาก การขบัเคลื่อนและการถ่ายทอดกลยทุธ์เชิงนโยบาย

จากสถาบนัล่าชา้ 

9 คณะ และมหาวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ขาดการทาํงานแบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชา Lifelong lerning/Up-Skills สร้างหลกัสูตรใหม่ท่ี

มีเเนวปฎิบติัให้เเก่ประชาชนทุกวยัไดม้าฝึกอาชีพ

เเบบเกษตรครบวงจร 

ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนเเปลงส่งผลต่อการ

จดัการเรียนการสอนภาคปฏิบติั และการลงพ้ืนท่ี

วิจยัของอาจารย ์

10 เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรใน

พ้ืนท่ีเขตเมือง 

นกัศึกษาและบุคลากรขาดทกัษะการส่ือสารดา้น

ภาษาองักฤษ 

มีเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอก ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัคณะ

ค่อนขา้งดี 

นกัศึกษาปัจจุบนัไม่เนน้ปริญญา แต่เนน้การเรียน

แบบ short course/credit bank 
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11 มีความร่วมมืออนัดีกบัหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เเหล่งบริการวิชาการเเละ

งานวิจยัของมหาวิทยาลยั ให้ความร่วมมือกบัคณะ

ดีมาก เเละอยูใ่กลพ้ื้นท่ี เช่นอาํเภอจะนะ  อาํเภอ

คลองหอยโข่ง อาํเภอเมือง เป็นตน้ 

ขาดการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารและตดัสินใจ ระบบการจดัการศึกษาเร่ิมกวา้งขึ้น เช่น การทาํ

หลกัสูตร Sandbox 

กฎ ระเบียบ ของภาครัฐส่งผลต่อการปฏิบติังาน 

และการจดัการเรียนการสอนของคณะ 

12 มีการบูรณาการการวิจยักบัการเรียนการสอนและ

บริการวิชาการสู่ชุมชน 

สมาคมศิษยเ์ก่าไม่มีความเขม้แขง็เพียงพอ เทรนดก์ารเรียนระดบัปริญญาตรีเปลี่ยนไปเป็น

การเรียนระยะสั้นเพ่ือประกอบอาชีพ 

 

13 มีความพร้อมทางดา้นพ้ืนท่ีการจดัการเรียนการ

สอนทั้งห้องปฏิบติัการทางดา้นวิทยาศาสตร์และ

พ้ืนท่ีทางการเกษตร 

บุคลากร/นกัศึกษาปรับตวัต่อสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางวิชาการ และการบริหารจดัการชา้ 

ตลาดแรงงานตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีฝีมือและทกัษะ

สูง 

 

14 บุคคลากรมีความเขม้เเขง็ทางดา้นวิชาการและการ

บริการวิชาการ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัศึกษา บางกิจกรรมไม่เป็นท่ี

สนใจของนกัศึกษา 

การอบรมแบบออนไลน์มีศกัยภาพและค่าใชจ่้าย

ไม่สูง 

 

15 มีการจดัทาํหลกัสูตรบูรณาการศาสตร์ภายในคณะ ไม่มี TA 

 

 

16 มีการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการใน

การเรียนการสอน 

โอกาสในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีศกัยภาพในการเขา้

เรียนตํ่า 
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17 มีการสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการใน

การเรียนการสอน 

การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล 

scopus, ISI ของผูส้อนมีจาํนวนนอ้ยเมื่อเทียบกบั....... 
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกในห้องปฏิบติัการและสถานี

ปฏิบติัการท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือรองรับการเรียนการสอน

และการวิจยัยงัไม่เพียงพอ 
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ความหลากหลายของการใช ้moodle นอ้ย 
  

20 
 

บุคลากรมีภาระงานหลายดา้นหลายหน้าท่ี ภาระงาน

ดา้นอ่ืนๆ ของอาจารยค์่อนขา้งมาก 

  

 

หมายเหตุ  :  SWOT คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผานการรวมวิเคราะหและพิจารณาของคณะผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2565 ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 
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ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result หนวยวัด 

ปงบประมาณ 

2561 

(ผล) 

2562 

(ผล) 

2563 

(ผล) 

2564 

(ผล ) 

2565 

(ผล ) 

ยุทธศาสตรเชิงรุกท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูสากล  
Objective 1.1 ความโดดเดนดานวิชาการ 

1.1.1 มีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม หลักสูตร - - - 1 2 

1.1.2 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ ศูนย - - - - 1 

1.1.3 เครือขายดานวิชาการ เครือขาย/MOU 2 2 2 2 1 

Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติและและบัณฑิตศึกษาท่ีมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

1.2.1 อัตราการรับเขานักศึกษาใหม รอยละ 69.26 67.04 40 69.63 51.55 

 

1.2.2 ผูสำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  คน  - - - - 173 

1.2.3 ผูสำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผูประกอบการ คน 14 19 15 50 61 

1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาต ิ คน 13 18 21 41 46 

 

1.2.5 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ คน 15 9 20 6 35 

Objective 1.3 ความเปนเลิศดานวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result หนวยวัด 

ปงบประมาณ 

2561 

(ผล) 

2562 

(ผล) 

2563 

(ผล) 

2564 

(ผล ) 

2565 

(ผล ) 

1.3.1 อาจารยท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (สะสม) คน 10 10 11 13 16 

 

1.3.2 อาจารยไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาต ิ คน  4 - 1 1 

ยุทธศาสตรเชิงรุกท่ี 2 สรางชุมชนแหงปญญา 

Objective 2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรูบนฐานองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.1 ผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช

ประโยชนตอชุมชนและสังคม 

เรื่อง - - 3  3 7 

 

2.1.2 ศูนยบริการวิชาการสูทองถ่ิน ศูนย - - - - 2 

ยุทธศาสตรเชิงรุกท่ี 3 นำพาองคกรสูความสุขและความม่ันคง 

Objective 3.1 เปนองคกรคุณภาพ 

3.1.1 คณะมีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

ดีมาก 

คะแนน 4.55 4.46 4.28 4.53 4.75 

Objective 3.2 สรางรายไดเพ่ือการบริหารคณะอยางย่ังยืน 

3.2.1 รายไดจากทรัพยสินทางปญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และ

บริการอ่ืน ๆ 

ลานบาท 2.7 0.53 0.54 5.67 0.45 

 

3.2.2 หนวยงานภายในคณะมีการจัดหารายได ลานบาท - - - 0.04 0.05 

 

3.2.3 หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได   หลักสูตร - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร/Objective/Key Result หนวยวัด 

ปงบประมาณ 

2561 

(ผล) 

2562 

(ผล) 

2563 

(ผล) 

2564 

(ผล ) 

2565 

(ผล ) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ธำรงศาสตรพระราชาพัฒนาทองถิ่นตนอยางย่ังยืน 

Objective 4.1 พัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

4.1.1 ชุมชนตนแบบท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน ชุมชน - 1 1 1 2 

4.1.2 องคความรู หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนในการสงเสริม

และพัฒนาใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 

เรื่อง/ชิ้น - - 3 4 3 

Objective 4.2 เพ่ิมเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูชุมชน 

4.2.1 ภาคีเครือขายรวมพัฒนาชุมชนทองถิ่นในระดับจังหวัดหรือ

ภูมิภาคอยางยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

เครือขาย - - - - 2 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ระหวางมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

1 การพัฒนาทองถ่ิน 1.1 นวัตกรรมชุมชน

ในพ้ืนที่เปาหมาย 

1.1.2 ตลาด

วัฒนธรรมและ

ผลิตภัณฑชุมชนคน

ของพระราชา

เพ่ิมข้ึน 

-  ผลิตภัณฑชุมชน 

(SDG 1, 2, 4, 8, 

10) 

1. พัฒนา

ผลิตภัณฑ

นวัตกรรมชุมชน

ระดับทองถ่ิน เพ่ือ

เปนชองทางในการ

จำหนายผลิตภัณฑ

ชุมชน 

2. สงเสริมให

ชุมชนมีการ

กระจายสินคา 

ผานชองทาง 

Platform ตาง ๆ 

เชน University 

as a Market 

Place, 

Facebook, Line 

application และ 

Instagram เพ่ือจัด

จำหนายใน

ลักษณะสินคา

นวัตกรรม 

5. สรางระบบ

รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑทั้ง

ผลิตภัณฑ

การเกษตร และ

ผลิตภัณฑชุมชน 

1 การพัฒนาทองถ่ิน 1.1 นวัตกรรมชุมชนใน

พ้ืนที่เปาหมาย 

1.1.1 ผลิตภัณฑ

ชุมชนคนของ

พระราชาเพ่ิมข้ึน 

-  ผลิตภัณฑชุมชน 

(SDG 1, 2, 4, 8, 

10) 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ

นวัตกรรมชุมชน

ระดับทองถ่ิน เพ่ือ

เปนชองทางในการ

จำหนายผลิตภัณฑ

ชุมชน 

2. สงเสริมใหชุมชน

มีการกระจายสินคา 

ผานชองทาง 

Platform ตาง ๆ 

เชน University as 

a Market Place, 

Facebook, Line 

application และ 

Instagram เพ่ือจัด

จำหนายในลักษณะ

สินคานวัตกรรม 

3. สรางระบบ

รับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑทั้ง

ผลิตภัณฑ

การเกษตร และ

ผลิตภัณฑชุมชน 

4. พัฒนานักศึกษา

ใหเปน

ผูประกอบการ 

(ตัวกลางในการ

1. บริการวิชาการ 

(ใชงบที่มหาวิทยาลัย

จัดสรรระหวางป) 

 

3.1 และ 3.2 - 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

6. พัฒนานักศึกษา

ใหเปน

ผูประกอบการ 

(ตัวกลางในการ

จำหนายสินคา

ชุมชน) 

 

จำหนายสินคา

ชุมชน) 

 

  1.1.3 ผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมเพ่ือ

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

นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

BCG ในพ้ืนที่ 

 

  1.1.2 ผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมเพ่ือ

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

นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

BCG ในพ้ืนที่ 

 

1. สนับสนุนการทำ

วิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือพัฒนา 

เศรษฐกิจ BCG ใน

ทองถ่ิน 

 

 

2.1 และ 2.2 - 

 1.2 พัฒนาองคความรู

ที่ตอบโจทยความ

ตองการของพ้ืนที่ 

1.2.1 ผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

- ตีพิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17)  

- การนำไปใช

ประโยชน 

 

1. พัฒนาอาจารย

ใหมีองคความรูใน

การเผยแพรผลงาน

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. พัฒนาโจทยวิจัย

เพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

3. สนับสนุน

งบประมาณสำหรับ

 1.2 พัฒนาองคความรู

ที่ตอบโจทยความ

ตองการของพ้ืนที่ 

1.2.1 ผลงานวิจัย

หรือนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

- ตีพิมพเผยแพร

ระดับชาติ 

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17)  

- การนำไปใช

ประโยชน 

 

1. พัฒนาอาจารย

ใหมีองคความรูใน

การเผยแพรผลงาน

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. พัฒนาโจทยวิจัย

เพ่ือแกปญหาและ

พัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

3. สนับสนุน

งบประมาณสำหรับ

1. สนับสนุนการนำ

ผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือ 

นวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐที่จดอนุ

สิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตรและ

ทรัพยสินทางปญญา

ไปใชประโยชนใน 

การพัฒนาผูเรียน

หรือชมุชน 

2.1, 2.3 และ 

2.4 

- 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

การทำวิจัยและ

สรางนวัตกรรม 

4. จัดแสดง/

ประชุมวิชาการ/

ประกวดผลงาน

นวัตกรรมที่เกิด

จากงานวิจัยเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

และประชาสมัพันธ

ประจำป 

5. บริการวิชาการ

แกชุมชนตาม

บริบทของ

มหาวิทยาลัย 

การทำวิจัยและ

สรางนวัตกรรม 

4. จัดแสดง/

ประชุมวิชาการ/

ประกวดผลงาน

นวัตกรรมที่เกิดจาก

งานวิจัยเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

และประชาสมัพันธ

ประจำป 

5. บริการวิชาการ

แกชุมชนตามบริบท

ของมหาวิทยาลัย 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู

ทักษะและเทคนิค

การทำงาวิจัยและ

นวัตกรรมเชิงบูรณา

การตามความ

ตองการของทองถ่ิน 

3. สำรวจความ

ตองการตีพิมพ

เผยแพรผลงาน

ระดับชาติของ

อาจารยเพ่ือประสาน

สถาบันวิจัยฯ ในการ

ของบประมาณ

สนับสนุนในการ

ตีพิมพ 

  1.2.2 ภาคีเครือขาย

รวมพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17) 

1. สรางเครือขาย

เพ่ือพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

2. บูรณาการความ

รวมกับเครือขาย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

  1.2.2 ภาคีเครือขาย

รวมพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินอยางย่ังยืน 

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17) 

1. สรางเครือขาย

เพ่ือพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

2. บูรณาการความ

รวมกับเครือขาย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต 

1. บริการวิชาการ 3.1 และ 3.2 - 

 1.4 มหาวิทยาลัยเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ินตาม

พระบรมราโชบาย 

1.4.1 ชุมชน

ตนแบบที่ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง

หรือย่ังยืน (นับซ้ำ) 

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17) 

1. พัฒนาชุมชน

ตนแบบใหเกิด

ความตอเนื่องหรือ

ย่ังยืน 

2. พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนใน

ชุมชนฐานราก 

 1.3 เพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินตามพระบรมรา

โชบาย 

1.3.1 ชุมชน

ตนแบบที่ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง

หรือย่ังยืน (นับซ้ำ) 

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17) 

1. พัฒนาชุมชน

ตนแบบใหเกิด

ความตอเนื่องหรือ

ย่ังยืน 

2. พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและยกระดับ

รายไดใหกับคนใน

ชุมชนฐานราก 

1. บริการวิชาการ 3.1 และ 3.2 - 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

  1.4.4 ศูนยบริการ

วิชาการ/ถายทอด

นวัตกรรมสูทองถ่ิน  

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17) 

1. จัดต้ัง

ศูนยบริการ

วิชาการตามความ

เชี่ยวชาญระดับ

คณะ/หนวยงาน 

ไดแก ศูนยพัฒนา

ขาวพ้ืนเมืองภาคใต 

ศูนยฮาลาล ศูนย

ความเปนเลิศดาน

นวัตกรรม

การเกษตรและการ

จัดการ และ BCG 

for SKRU Center 

  1.3.2 ศูนยบริการ

วิชาการ/ถายทอด

นวัตกรรมสูทองถ่ิน  

(SDG 1, 2, 8, 9, 

10, 17) 

1. จัดต้ัง

ศูนยบริการวิชาการ

ตามความเชี่ยวชาญ

ระดับคณะ 

จัดต้ังและดำเนินงาน

ศูนยความเปนเลิศ

การผลิตและแปรรูป

กาแฟ 

3.1 และ 3.2 - 

3 การยกระดับ

คุณภาพทางการ

ศึกษา 

3.2 พัฒนาหลักสูตร

เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3.2.1 หลักสูตร 

Degree ที่ทันสมัย/

แนวใหมที่มีความ

รวมมือกับสถาน

ประกอบการ/ชุมชน

ในทองถ่ิน  

-  ระดับบัณฑิต  

(SDG 4, 17) 

1. สรางความรู

ความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิด

มาตรฐานการ

บริหารจัดการและ

ประโยชนของ 

CWIE/Sandbox/ 

พหุศาสตร 

2. พัฒนาหลักสูตร 

Degree ที่

ทันสมัย/แนวใหม

ในระดับบัณฑิต

และบัณฑิตศึกษา 

2 การยกระดับ

คุณภาพทางการ

ศึกษา 

2.1 พัฒนาหลักสูตร

เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.1.1 หลักสูตร 

Degree ที่ทันสมัย/

แนวใหมที่มีความ

รวมมือกับสถาน

ประกอบการ/ชุมชน

ในทองถ่ิน  

-  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 

5.1 

 

 

 

 

 

 

- 

 3.3 เชื่อมโยง

นานาชาติ สรางความ

เปนเลิศทางการศึกษา

ในสาขาที่มีฐานความ

เขมแข็งและอัตลักษณ

3.3.2 ผลงานวิจัยที่

ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรระดับ

นานาชาติ (SDG 4, 

9, 17) 

1. ผลักดันใหเกิด

ระบบในการพัฒนา

งานวิจัยโดยความ

รวมมือกับนักวิจัย

ในตางประเทศ 

 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 

2.1 และ 2.3 - 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

ที่สอดคลองกับตนทุน

ทางวัฒนธรรมและภูมิ

สังคมของพ้ืนที่ 

2. แสวงหาทุนวิจัย

เชิงรุกจากแหลง

ทุนภายในและ

ตางประเทศ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพ

นักวิจัยใหมี

สมรรถนะดานการ

วิจัยใหมีความโดด

เดน และมีความ

เขมแข็งดานวิจัยใน

อนาคต 

3. ผลักดันใหเกิด

การตีพิมพ

ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

 

สอดคลองกับตนทุน

ทางวัฒนธรรมและภูมิ

สังคมของพ้ืนที่ 

2. แสวงหาทุนวิจัย

เชิงรุกจากแหลงทุน

ภายในและ

ตางประเทศ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพ

นักวิจัยใหมี

สมรรถนะดานการ

วิจัยใหมีความโดด

เดน และมีความ

เขมแข็งดานวิจัยใน

อนาคต 

3. ผลักดันใหเกิด

การตีพิมพ

ผลงานวิจัยในระดับ

นานาชาติ 

 

อาจารยเพ่ือประสาน

สถาบันวิจัยฯ ในการ

ของบประมาณ

สนับสนุนในการ

ตีพิมพ 

  3.3.4 หลักสูตร

ไดรับมาตรฐาน 

AUN-QA (SDG 4, 

17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนให

หลักสูตร/

หนวยงาน/

มหาวิทยาลัยมีการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มี

มาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับ 

2. พัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรรองรับ

ระบบประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

AUN-QA เพ่ือมุงสู

  2.2.3 หลักสูตร

ไดรับมาตรฐาน 

AUN-QA (SDG 4, 

17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนให

หลักสูตร/

หนวยงาน/

มหาวิทยาลัยมีการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มี

มาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับ 

2. พัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรรองรับ

ระบบประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

AUN-QA เพ่ือมุงสู

ความเปนนานาชาติ 

1. สรางความรูความ

เขาใจ และเตรียม

ความพรอมของ

หลักสูตรเพ่ือรองรับ

ระบบประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

AUN-QA 

5.3 - 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

ความเปน

นานาชาติ 

 

 

 3.4 พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปน

แหลงเรียนรูตลอดชวง

ชีวิตสำหรับทุกคน 

3.4.1 หลักสูตร

ระยะสั้นที่สงเสริม

การเรียนรูตลอด

ชีวิตสำหรับ

ประชาชนในพ้ืนที่  

- พ้ืนที่จังหวัด

สงขลาและพัทลุง 

(SDG 1, 2, 4, 8, 9, 

10, 11, 15, 17) 

1. พัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้นที่

สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน

ทองถ่ิน 

2. พัฒนา 

Platform/สื่อการ

เรียนรู เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูตลอด

ชีวิตในสาขาที่มี

ศักยภาพสูง  

3. สรางรูปแบบ

การเรียนรูเฉพาะ

กลุม เชน ศูนยการ

เรียนรูในชุมชน/

พ้ืนที่ show & 

share 

 2.3 พัฒนาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

ใหเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชวงชีวิตสำหรับ

ทุกคน 

2.3.1 หลักสูตร

ระยะสั้นที่สงเสริม

การเรียนรูตลอด

ชีวิตสำหรับ

ประชาชนในพ้ืนที่  

- พ้ืนที่จังหวัด

สงขลาและพัทลุง 

(SDG 1, 2, 4, 8, 9, 

10, 11, 15, 17) 

1. พัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้นที่

สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน

ทองถ่ิน 

2. พัฒนา 

Platform/สื่อการ

เรียนรู เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูตลอด

ชีวิตในสาขาที่มี

ศักยภาพสูง  

3. สรางรูปแบบการ

เรียนรูเฉพาะกลุม 

เชน ศูนยการเรียนรู

ในชุมชน/พ้ืนที่ 

show & share 

1. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ 

หลักสูตรระยะสั้น

เพ่ือพัฒนา  

องคความรูศิษยเกา

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

1.4 - 

  3.4.2 หลักสูตรแบบ

สะสมและเทียบโอน

หนวยกิต 

(SDG 1, 4, 8, 10, 

17) 

1. จัดทำระบบและ

กลไกระบบการ

สะสมและเทียบ

โอนหนวยกิตและ

ปรับปรุงประกาศ/

ระเบียบ/ขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ 

2. สงเสริมการ

เทียบโอนหนวยกิต 

ระหวาง

มหาวิทยาลัย 

  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 

1. จัดทำระบบและ

กลไกระบบการ

สะสมและเทียบโอน

หนวยกิตและ

ปรับปรุงประกาศ/

ระเบียบ/ขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

2. สงเสริมการเทียบ

โอนหนวยกิต 

ระหวางมหาวิทยาลัย 

5.1 - 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

  (ดำเนินการรวมกับ

มหาวิทยาลัย) 

 3.5 บัณฑิตมี

คุณลักษณะใน

ศตวรรษที่ 21 

สอดคลองกับความ

ตองการกับชุมชน

ทองถ่ิน 

3.5.1 บัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษามี

ศักยภาพสอดคลอง

กับความตองการ

ทองถ่ินและการ

พัฒนาประเทศ 

- อัตราการ

รับเขา

นักศึกษาใหม  

- ผูสำเร็จ

การศึกษาจบ

การศึกษาตาม

มาตรฐาน

หลักสูตร 

- ผูสำเร็จ

การศึกษา

ประกอบ

อาชีพอิสระ/

ผูประกอบการ 

- นักศึกษาใน

ระบบสหกิจ

ศึกษาหรือสห

กิจนานาชาติ 

(SDG 1, 4, 8, 10, 

17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ประชาสัมพันธ

หลักสูตรเชิงรุก 

2. รับสมัคร

นักศึกษาใหม/

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม/ปรับความรู

พ้ืนฐานนักศึกษา

ใหม 

3. พัฒนานักศึกษา

และเสริมสราง

ทักษะการเปน

ผูประกอบการและ

ทักษะในศตวรรษที่ 

21 

4. พัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เนนการ

ปฏิบัติและฝกวิชา

อาชีพ 

5. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาเขาสู

ระบบสหกิจศึกษา

หรือระบบ CWIE 

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

 2.4 บัณฑิตมี

คุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ 21 สอดคลองกับ

ความตองการกับชุมชน

ทองถ่ิน 

2.4..1 บัณฑิตและ

บัณฑิตศึกษามี

ศักยภาพสอดคลอง

กับความตองการ

ทองถ่ินและการ

พัฒนาประเทศ 

- อัตราการ

รับเขา

นักศึกษาใหม  

- ผูสำเร็จ

การศึกษาจบ

การศึกษาตาม

มาตรฐาน

หลักสูตร 

- ผูสำเร็จ

การศึกษา

ประกอบ

อาชีพอิสระ/

ผูประกอบการ 

- นักศึกษาใน

ระบบสหกิจ

ศึกษาหรือสห

กิจนานาชาติ 

(SDG 1, 4, 8, 10, 

17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ประชาสัมพันธ

หลักสูตรเชิงรุก 

2. รับสมัคร

นักศึกษาใหม/

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม/ปรับความรู

พ้ืนฐานนักศึกษา

ใหม 

3. พัฒนานักศึกษา

และเสริมสราง

ทักษะการเปน

ผูประกอบการและ

ทักษะในศตวรรษที่ 

21 

4. พัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนที่เนนการ

ปฏิบัติและฝกวิชา

อาชีพ 

5. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาเขาสู

ระบบสหกิจศึกษา

หรือระบบ CWIE 

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. บริหารงานคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

2. ประชาสัมพันธ

หลักสูตรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

3. ศึกษาดูงานใน

รายวิชาของ

นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

4. สัมมนากอนฝก

ประสบการณวิชาชี

นักศึกษา 

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

5. สัมมนาเรื่องจุด

ประกายการเรียนรู

แบบบูรณาการ 

กับการทำงาน 

6. อบรมเชงิ

ปฏิบัติการเรื่องการ

สรางแรงบันดาลใจ

และทักษะการ

สรางสรรคนวัตกรรม 

7. อบรมเรื่อง  

Post Training 

"เตรียมความพรอมสู

การทำงานอยางมือ

อาชีพ" 

8. สรางสื่อผลิตภัณฑ 

5.2 

 

1.1 

 

 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.5, 1.8 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

- 

 

- 

 

 

2-5 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

2-5 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

2-5 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

6. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

พรอมทั้งลดจำนวน

นักศึกษาออก

กลางคัน 

6. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

พรอมทั้งลดจำนวน

นักศึกษาออก

กลางคัน 

อาหาร 

9. อบรมเรื่องทักษะ 

ทางดานการจัดการ

ฟารมเกษตร 

อัจฉริยะ (Smart 

farm) 

10. รูรักษขนมไทย 

11. พัฒนาเพจ 

Facebook ของ 

หลักสูตร 

 

1.5 

 

 

 

 

4.1 

1.7 

 

 

2-5 

 

 

 

 

- 

2-5 

 

 

  3.5.2 นักศึกษา

ไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

(SDG 1, 4, 8, 10, 

17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาผลิตและ

นำเสนองานวิจัย

และงานวิชาการใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาเขารวม

การแขงขันในเวที

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

  2.4.2 นักศึกษา

ไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

(SDG 1, 4, 8, 10, 

17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาผลิตและ

นำเสนองานวิจัย

และงานวิชาการใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2. สงเสริมและ

สนับสนุนให

นักศึกษาเขารวม

การแขงขันในเวที

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

1. แขงขันทักษะ 

วิชาชีพเครือขาย

เกษตรราชภัฏ 

ทั่วประเทศ  

2. การประชุม  

วิชาการระดับ

ปริญญาบัณฑิต 

ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

การเกษตรแหงชาติ 

1.5 

 

 

 

1.5 

1-5 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

4. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

4.1 เสรมิสรางความ

ม่ันคงทางอาชีพและ

สวัสดิการ 

4.1.1 บุคลากรไดรับ

การ Up skill/Re-

skill และสราง 

New skill  

(SDG 1, 3, 4, 5, 8, 

9, 10, 17) 

1. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหมี

สมรรถนะสูงเพ่ือ

รองรับการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

3. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ 

3.1 เสรมิสรางความ

ม่ันคงทางอาชีพและ

สวัสดิการ 

3.1.1 บุคลากรไดรับ

การ Up skill/Re-

skill และสราง 

New skill  

(SDG 1, 3, 4, 5, 8, 

9, 10, 17) 

1. พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหมี

สมรรถนะสูงเพ่ือ

รองรับการ

เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

1. สงเสริมและ

สนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากร

ของคณะ 

เทคโนโลยีการเกษตร 

2. ศึกษาดูงาน 

5.2 

 

 

 

 

 

- 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

2. จัดเวที

แลกเปลี่ยน

ประสบการณใน

ดานตาง ๆ 

3. สงเสริมและ

สนับสนุนบุคลากร

ใหมีความรู

ความสามารถ และ

พรอมที่จะเขาสู

ตำแหนงที่สูงข้ึน 

2. จัดเวที

แลกเปลี่ยน

ประสบการณใน

ดานตาง ๆ 

3. สงเสริมและ

สนับสนุนบุคลากร

ใหมีความรู

ความสามารถ และ

พรอมที่จะเขาสู

ตำแหนงที่สูงข้ึน 

การบริหารจัดการ

หองปฏิบัติการกลาง 

คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

สูมาตรฐาน ISO 

 4.2 สรางรายไดเพ่ือ

เสริมสรางความม่ันคง

ทางการเงิน และ

บริหารมหาวิทยาลัย

อยางย่ังยืน 

4.2.1 รายไดจาก

การใชที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง/ทรัพยสิน

ทางปญญา/

หลักสูตรระยะสั้น

เพ่ือจัดหารายได 

- ทรัพยสินทาง

ปญญา ทุนวิจัย 

บริการวิชาการ และ

บริการอ่ืน ๆ 

- หลักสูตรระยะสั้น

เพ่ือจัดหารายไดของ

หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

(SDG 1, 2, 3, 4, 5, 

8, 9, 10, 17) 

2. บริหารจัดการ

ทรัพยสินทาง

ปญญาเพ่ือ

กอใหเกิดรายได 

5. บริการวิชาการ

เพ่ือสรางรายได 

 3.2 สรางรายไดเพ่ือ

เสริมสรางความม่ันคง

ทางการเงิน และ

บริหารคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

อยางย่ังยืน 

3.2.1 รายไดจาก 

ทรัพยสินทาง

ปญญา/หลักสูตร

ระยะสั้นเพ่ือจัดหา

รายได 

 

1. บริการวิชาการ

เพ่ือสรางรายได 

1. อบรมหลักสูตร

ระยะสั้นสำหรับ

บุคคลทั่วไป (ใชงบ

จากคาลงทะเบียน) 

  1.1 หลักสูตร 

“เคกและคุกก้ี

เบื้องตน”  

 

 

  1.2 หลักสูตร “การ

ใชโปรแกรมสำเร็จรูป

วิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ 

 

  1.3 อบรมเชงิ

ปฏิบัติการหลักสูตร 

“สรางอาชีพดวย

ผลิตภัณฑน้ำพริก” 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.2 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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มหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม ยุทธศาสตร Objective Key Result โปรแกรม โครงการ 
ตบช.ประกัน

คุณภาพ 

TQF 

  4.2.3  พัฒนา

อาจารย 

- อาจารยที่ดำรง

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

- อาจารยที่มีคุณวุฒ

ระดับปริญญาเอก 

- อาจารยไดรับ

รางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

(SDG 4, 9, 17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนให

บุคลากรผลิต

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือ

นำไปขอตำแหนง

ทางวิชาชีพใน

ระดับที่สูงข้ึน 

2. สงเสริมและ

สนับสนุนให

บุคลากรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกที่

สอดคลองกับการ

พัฒนา

มหาวิทยาลัย 

3. สงเสริมและ

สนับสนุนการ

จัดทำ

วารสารวิชาการ

อิเล็กทรอนิกสและ

วารสารที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI 

และนานาชาติ 

  3.2.2 พัฒนา

อาจารย 

- อาจารยที่ดำรง

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

- อาจารยที่มีคุณวุฒ

ระดับปริญญาเอก 

- อาจารยไดรับ

รางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

(SDG 4, 9, 17) 

1. สงเสริมและ

สนับสนุนให

บุคลากรผลิต

ผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือนำไป

ขอตำแหนงทาง

วิชาชีพในระดับที่

สูงข้ึน 

2. สงเสริมและ

สนับสนุนให

บุคลากรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกที่

สอดคลองกับการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

3. สงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทำ

วารสารวิชาการ

อิเล็กทรอนิกสและ

วารสารที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI 

และนานาชาติ 

1. สงเสริมและ

สนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากร

ของคณะ 

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

5.2 - 
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นิยามศัพท 

   

1. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรท่ีเปดสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนท้ังหมดท่ีไมใชภาษาไทย   

2. หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับตลาดแรงงาน 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 อีกท้ังสอดคลองกับบริบทการเรียนรูของสังคมอยางสมดุล มีความหมายแกผูเรียนและใหโอกาสผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองให

มากท่ีสุด 

2) หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรท่ีใชความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใชในการเรียนการสอน 

การวิเคราะห วิจัย และสังเคราะหข้ึนเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

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 หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรูในชั้นเรียนหรือสถานศึกษา

กับประสบการณการทำงานในแหลงเรียนรูในสภาพจริงนอกสถานศึกษา ที่ไดรับการออกแบบไวในหลักสูตรอยางเปนระบบเพื่อใหผูเรียนบรรลุผลลัพธการเรียนรูตามท่ี

กำหนด 

5) หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใชเวลาเทากับหรือนอยกวาการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบ

ปกติทั่วไป ซึ่งบัณฑิตอาจไดรับปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือตางสถาบันก็ได ขึ้นอยูกับวาหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาใหนักศึกษาเรียน 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย

เดียวกันแตตางคณะ หรือมีการประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรืออาจจะเปนการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือปริญญา

โทควบปริญญาเอก 



44 
 

6) หลักสูตร sandbox หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เปนการผลิตบัณฑิตที่ไมสามารถทำไดดวยขอกำหนดมาตรฐาน

การอุดมศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือมีเหตุผลหรือความจำเปนอยางยิ่งท่ีสมควรยกเวนมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการศึกษาข้ึน เปนการจัดการศึกษาเพ่ือ

นำไปสูการใหปริญญา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดการการศึกษาที่ไมมุงปริญญา แตจะมีการเทียบโอนเพ่ือนำไปสูการใหปริญญาใน

ภายหลัง โดยใหความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะที่เกิดขึ้นแกผูเรียนอยางแทจริง เนนผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทยนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผลิต

กำลังคนสมรรถนะสูงตามความตองการของประเทศและสรางนวัตกรรมการศึกษาขึ้น อีกทั้งตองประกาศใหสาธารณชนและผูเรียนรับทราบวาเปนหลักสูตรการจัด

การศึกษาท่ีแตกตางจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

4. หลักสูตรระยะส้ัน ประกอบดวย 

       1) หลักสูตรระยะสั้นคลังหนวยกิต มีการเก็บคาลงทะเบียนเม่ือตองการเทียบโอนคลังหนวยกิตตามขอบังคับคลังหนวยกิต (ในอนาคต) 

        2) หลักสูตรระยะสั้นท่ีมีการเก็บคาลงทะเบียน (ไมเขาคลังหนวยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจายเอง) 

3) หลักสูตรฝกอบรมไมมีคาใชจาย (ไมเขาคลังหนวยกิต) 

        4) หลักสูตรอบรมตามความตองการของหนวยงานภายนอก (ไมเขาคลังหนวยกิต และคณะทำระเบียบเบิกจายเอง) 

5. เครือขายดานวิชาการ คือ เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน 

6. ศูนยบริการวิชาการสูทองถิ่น คือ ศูนยในการรวบรวมองคความรูทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมตาง ๆ เพ่ือนำไปสูการถายทอดและใหบริการแกชุมชนทองถ่ิน 

7. ผูประกอบการ ใหนับรวมเปนประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

8. นวัตกร (Innovator) คือ ผูที่สามารถสรางสรรคแนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑใหมๆ ในการทำสิ่งตางๆ ที่ไมเคยมีมากอน  มีความสามารถที่จะประยุกตใชความรู 

ความคิดสรางสรรค จัดการกับปญหาระหวางพัฒนานวัตกรรมได มีความคิดท่ีจะทำสิ่งใหมๆ อยางสรางสรรคจนเกิดเปนนวัตกรรมข้ึนมา 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดาน (TQF) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

           สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน 

2. ความรู 

           มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูท่ีเก่ียวของ  สำหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเขาใจเก่ียวกับ

ความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู  สวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเนน

การปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3. ทักษะทางปญญา 

          สามารถคนหาขอเท็จจริง ทำความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และใชขอมูลท่ีไดในการแกไขปญหา

และงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคำนึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณ

ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษา

สามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจำและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนำหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนำในสถานการณท่ีไมชัดเจนและ

ตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม  รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช IT 

         สามารถศึกษาและทำความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา

และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลขาวสารอยาง

สม่ำเสมอ  สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกันได 

 

เปาหมาย SDGs  

• เปาหมายท่ี 1: ขจัดความยากจน 

• เปาหมายท่ี 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย 

• เปาหมายท่ี 3: สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

• เปาหมายท่ี 4: สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

• เปาหมายท่ี 5: บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสตรีและเด็กหญิง 

• เปาหมายท่ี 6: สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน 

• เปาหมายท่ี 7: สรางหลักประกันใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมท่ียั่งยืนในราคาท่ียอมเยา 

• เปาหมายท่ี 8: สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานท่ีเหมาะสมสำหรับทุกคน 

• เปาหมายท่ี 9: สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 

• เปาหมายท่ี 10: ลดความไมเสมอภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ 

• เปาหมายท่ี 11: ทำใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน 

• เปาหมายท่ี 12: สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

• เปาหมายท่ี 13: เรงตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

http://wp.me/p7XLvA-1y
http://wp.me/p7XLvA-25
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-3-good-health-and-well-being/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-4-quality-education/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-5-gender-equality/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-6-clean-water-and-sanitation/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-7-affordable-and-clean-energy/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/06/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/07/goal-10-reduced-inequality/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/07/goal-11-sustainable-cities-and-communities/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/07/goal-13-climate-action/
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• เปาหมายท่ี 14: อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• เปาหมายท่ี 15: ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืนตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ

ท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

• เปาหมายท่ี 16: สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมใน

ทุกระดับ 

• เปาหมายท่ี 17: เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดำเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

https://sdgmove.wordpress.com/2016/10/07/goal-14-life-below-water/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/

	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร �มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา �ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
	ข้อมูลบุคลากร
	ส่วนที่ 3
	การติดตามและประเมินผล
	การติดตามและประเมินผล

