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รายงานการประชุมเพื่อน าเสนอแผนพัฒนาองค์กร (Master Plan) พ.ศ. 2565-2569  
ต่อตัวแทนคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 
โดยการประชุมออนไลน์ Cloud Zoom Meeting  

**************************** 
รายนามผู้เข้าประชุม 

1. นายชยานนท์ กฤตยาเชวง ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการ 
3. นายสาธิต พุทธชัยยงค์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
6. นายสมยศ  ศรีเพ่ิม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อมจิตต์  แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

10. นางสาวสุวิจักขณ์  ห่านศรีวิจิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  จูฑะมงคล อาจารย์ประจ า 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล อาจารย์ประจ า 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์ประจ า 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ บุญน า อาจารย์ประจ า 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจ า 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจ า 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล อาจารย์ประจ า 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร.ต.ปรีชา มุณีศรี อาจารย์ประจ า 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล อาจารย์ประจ า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน สงฤทธิ์ อาจารย์ประจ า 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลทรัพย์ อินทรสังข์ อาจารย์ประจ า 
22. นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์  อาจารย์ประจ า 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิกานต์ ธรสินธุ ์ อาจารย์ประจ า 
24. นางสุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจ า 
25. นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจ า 
26. นายธีระวัฒน์ สุขใส นักวิทยาศาสตร์ 
27. นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด นักวิชาการศึกษา 
28. นายอรรถพล พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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29. นางสาวฐิตารีย์ สมรูป นักวิชาการศึกษา 
30. นายอรรถพล พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31. นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

    
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม  

1. ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

ติดภารกิจ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

ติดภารกิจ 

3. ผศ.เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์ประจ า ติดภารกิจ 
4. นางสุกัลญา หะริตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ติดภารกิจ 
5. นายธีระพงค์ หมวดศรี นักวิทยาศาสตร์ ติดภารกิจ 
6. นายอดิเรก ชัยฤกษ์ ช่างเทคนิค ติดภารกิจ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 ไม่มี   
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องการน าเสนอแผนพัฒนาองค์กร (Master 
Plan) คณะอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2565-2569 ครั้งที่ 2 โดยทางคณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือน าเสนอในการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้
คณะฯ มีทิศทางการท างานและเป้าหมายที่มีความชัดเจนภายในระยะเวลา 2 ปี สามารถขับเคลื่อนการท างาน
เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดน าเสนอข้อมูลต่อ
ตัวแทนคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 11/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 
2563 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิ จารณ าแผนพัฒ นาองค์กร (Master Plan) คณ ะอุตสาหกรรมเกษตร  ระยะ 2  ปี 
(พ.ศ. 2565-2566) 
         คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์  น าเสนอแผนพัฒนา
องค์กร (Master Plan) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566) ฉบับปรับปรุงข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของตัวแทนคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อคราวประชุมใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการน าเสนอข้อมูลดังนี้ 

แผนพัฒนาองค์กร (Master Plan) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2565-2566) 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

1. ด้านการจัดการศึกษา 
2. ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
3. ด้านการบริการวิชาการ 
4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
6. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

โดยแต่ละด้านมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและผู้เรียนที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพและมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านก าลังของสังคมและ
ประเทศในปัจจุบัน มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 4 กลยุทธ์ คือ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากระบวนการรับเข้าท่ีรองรับผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และนานาชาติ 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างความร่วมมือกับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย จ านวนเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

เป้าหมายที่ 2 : จ านวนนักศึกษา มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
นักศึกษา ปีการศกึษา 2565-2566  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  

เป้ าหมายที่  3  : สื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายส าหรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนช่องทางและสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์และออฟไลน์ ในปีการศึกษา 2565 จ านวน 5 ช่องทาง และปีการศึกษา 2566 
จ านวน 6 ช่องทาง 

 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สร้างความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อสังคม 

เป้าหมาย : หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนประกาศนียบัตร (Non-degree) และจ านวนหลักสูตร 
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Sanbox ในปี พ.ศ. 2565 จะด าเนินการหลักสูตร Non-degree จ านวน 1 หลักสูตร คือ การผลิตสารชีวภัณฑ์
เพ่ือการเลี้ยงกุ้ง ส าหรับปี พ.ศ. 2566 จะเพ่ิมหลักสูตรเป็น 6 หลักสูตร ได้แก่  

หลักสูตรทางด้านการจัดการอาหารและบริการ 3 หลักสูตร  
- หลักสูตรการถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ 
- หลักสูตรการจัดตกแต่งจานอาหารแบบมืออาชีพ 
- หลักสูตรระบบมาตรฐานเพ่ือการผลิตและการบริการอาหารที่ปลอดภัย Servsafe 

GHP HACCP ISO22000 
หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 3 หลักสูตร 

- หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารหมักสุขภาพ 
- หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแห้งแห่งอนาคต 
- หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้เชิงพาณิชย์ 

 กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างผู้ เรียนให้มีทักษะปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์ 

เป้าหมาย : ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะ
วิชาชีพเพ่ือการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะวิชาชีพ และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะเพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง  

 กลยุทธ์ที่  4 : พัฒนาผู้สอนให้เป็น Professional Academic Coaching และ/หรือกรอบ
มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์อุดมศึกษา 

เป้าหมาย : ผู้สอนได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเป็น Professional Academic Coaching  
มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ร้อยละของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะวิชาชีพ และร้อยละของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะ
สูง 

2. ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
พัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน และการใช้

ประโยชน์ของชุมชน สังคม และผู้ประกอบการ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 4 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนานักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

วัตถุดิบพ้ืนถิ่นเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
(ข้าวพ้ืนเมือง โกโก้ สารชีวภัณฑ์ : Pre-Probiotic โปรตีนทางเลือก และตามแผนงาน อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
นวัตกรรมด้านการเกษตร) 

เป้าหมายที่ 1 : นักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงกับ
ความต้องการของแหล่งทุน มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ปี พ.ศ. 2565 -2566 นักวิจัยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตรงกับความต้องการของแหล่งทุน ร้อยละ 50 

เป้าหมายที ่2 : ข้อเสนอโครงการวิจัยที่พัฒนาและยื่นขอรับงบประมาณการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุน มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับงบประมาณการสนับสนุนจากแหล่งทุน 
และร้อยละการเพ่ิมข้ึนของงบประมาณงานวิจัยที่มาจากแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 

 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่เชิงพาณิชย์จากงานวิจัย รวมถึงสร้าง
ความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
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เป้าหมายที่ 1 : เครือข่ายความร่วมมือในการท างานวิจัย มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ การ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/ภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน 
อย่างน้อยร้อยละ 10 

เป้าหมายที่ 2 : ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ถูกน าไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม อย่างน้อยร้อยละ 70-80 

เป้าหมายที่ 3 : ผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรม อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการร่วมสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม 

เป้าหมาย : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ร่วมสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ร้อยละการเพิ่มข้ึนของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน ปี พ.ศ. 2565-2566 เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยนวัตกรรมจาก
งานวิจัย 

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการรายใหม่ได้รับการพัฒนาจากการถ่ายทอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจากการถ่ายทอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ปี พ.ศ. 2565-2566 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ปี 2564 ที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก บพท. 

 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย : จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ร้อยละจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ ปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 30 ปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 40 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร 
 กลยุทธ์ที่  1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ

อุตสาหกรรมเกษตรของภาคใต้ตอนบนให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
เป้าหมายที่ 1 : ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาขึ้นเพ่ือของบประมาณสนับสนุนการ

ท างาน มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
เกษตร ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของคณะฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า  
4 โครงการ  

เป้าหมายที่ 2 : รายได้ที่เกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  
มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการบริการวิชาการ ในปี พ.ศ. 2565-2566 
ร้อยละ 20 

 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร 
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เป้าหมายที่ 1 : เครือข่ายในการบริการวิชาการ มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ  จ านวน
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภายนอก ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือการด าเนินกิจกรรมด้าน
บริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 10 แหล่ง 

เป้าหมายที ่2 : นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นผลการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการที่เครือข่าย/ผู้ประกอบการสามารถน าไปต่อยอดเพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน คือ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2564 มีการ
ด าเนินการผ่านกิจกรรมโครงการ U2T เช่น เครื่องแกงเคยอัดก้อน 

4. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นต้นแบบการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์และเพ่ิมรายได้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

เป้าหมายที่ 1 : ผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ที่ต่อยอดมาจากผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า  
1 ผลิตภัณฑ์  

เป้าหมายที่ 2 : รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายผลงาน/ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2566 
ต้องไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

 กลยุทธ์ที่ 1 : จัดหาอัตราก าลังให้เพียงพอเหมาะสมต่อการท างานเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจและ
พัฒนาหน่วยงาน 

เป้าหมาย : อัตราก าลังที่ได้รับสนับสนุนทดแทนผู้ เกษียณอายุราชการ มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน คือ จ านวนอัตราก าลังที่ได้รับจัดสรร ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา ในปี พ.ศ. 2566 

 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

เป้าหมาย : ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือความ
สอดคล้องกับบริบทการท างานในปัจจุบัน โดยได้รับการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหมจ่ านวน 
1 ระบบ ในปี พ.ศ. 2565 แต่ยังคงด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาแผนแม่บทเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการท างานตามแผนที่จัดท าข้ึน 

เป้าหมาย : แผนแม่บท พ.ศ. 2565-2566 ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของคณะฯ และ 
ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดตามแผนแม่บทประจ าปีที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70-80 

 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน 
เป้าหมาย : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามแผนแม่บท

ของหน่วยงาน มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน อย่าง
น้อย 2 กิจกรรม  ร้อยละ 50 ของบุคลากรสายวิชาการและร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน 
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6. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิ ลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และ

วัฒนธรรมไทย การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วย
นวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืน ๆ 
เป้าหมายที่ 1 : ท้องถิ่นได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตจากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่

เดิมด้วยนวัตกรรม มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตจากต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 4 ชุมชน 

เป้าหมายที่ 2 : การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีจ านวนฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจ านวนกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้เยาวชนรุ่นใหม่
หรือนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมองความรู้และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นเพ่ือการ

อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน คือ จ านวนกิจกรรมเพ่ื อส่งเสริม และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกพ้ืนที่  ไม่น้อยกว่า  
5 กิจกรรม 

 นอกจากนี้ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาให้ตัวแทนคณะกรรมการติดตามฯ รับทราบข้อมูลในแต่ละประเด็น โดยรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย   
 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. การน าเสนอแผนแม่บทในครั้งนี้ คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทระยะสั้น 2 ปี ได้ดี 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้าน BCG แต่ยังขาดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย (How to?) 

2. คณะฯ มีแนวทางการด าเนินงานร่วมกับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน โดยใช้ BCG ได้อย่างไรบ้าง 
3. กลยุทธ์การด าเนินงานบางประเด็น ที่ใช้ค่าร้อยละในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

คณะฯ มีฐานข้อมูลเดิมประกอบการเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของตัวชี้วัดต่าง ๆ หรือไม่ 
4. ปัญหาอุปสรรคในการท างานตลอดปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ บุคลากรท างานหนัก โดยเฉพาะ

เรื่องการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
5. แผนการด าเนินงานด้านการวิจัยที่ชี้วัดผลการด าเนินงานโดยใช้ค่าร้อยละ  คิดจากอาจารย์ทั้ง

คณะฯ หรือคิดจากกลุ่มนักวิจัยใหม่หรือนักวิจัยเก่า แผนด้านดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในการรายงานข้อมูล 
และคณะฯ มีวิธีการอย่างไรในการบริหารบุคลากรสายวิชาการที่ไม่เคยท างานวิจัยให้มีความต้องการท างานวิจัย
เพ่ิมข้ึน สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ และผลักดันใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานวิจัย 

6. การมอบหมายงานให้กับบุคลากรภายในคณะฯ เพ่ือขับเคลื่อนการท างานตามตัวชี้วัดให้บรรลุ
เป้าหมายยังไม่เห็นภาพชัดเจน 

7. โครงการวิจัยส่วนใหญ่บุคลากรของคณะฯ เป็นผู้ร่วมวิจัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีผลท าให้
คณะฯ ไม่ได้ส่วนแบ่งจากการบริหารจัดการโดยองค์กร 

8. เป้าหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการวิจัย คณะฯ ตั้งค่าเป้าหมายน้อยเกินไป ควร
ทบทวนค่าเป้าหมายอีกครั้ง 



 

๘ 
 

9. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าเสนอเพ่ิมเติมในแผนแม่บท คณะฯ ท าขึ้นเพ่ือตอบภารกิจ
หลักของหน่วยงาน หรือตอบตัวชี้วัดการประเมินอาจารย์ประจ าปี  โดยแผนดังกล่าวไม่ควรน ามารวมไว้ในแผน
แม่บททีจ่ัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานเพ่ือความอยู่รอด 

10. คณะฯ ต้องผลักดันให้เกิดการน าแผนแม่บทไปใช้ขับเคลื่อนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

11. ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564 ที่คณะฯ รายงานข้อมูล ควรแยกประเด็นให้ชัดเจน  
ว่างาน/กิจกรรมใดที่คณะฯ ด าเนินการแล้ว จัดอยู่ในแผนการด าเนินงานด้านใด เพ่ือให้เห็นภาพการขับเคลื่อน
งานตามแผนแม่บทท่ีจัดท าขึ้น 

12. รายได้ของหน่วยงานน้อยกว่ารายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของหน่วยงาน  คณะฯ ควร
วิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เพ่ือวางแผนการหารายได้เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2565-2566 ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น รายได้งานวิจัย รายได้บริการวิชาการ รายได้จากการด าเนินงานร่วมกับชุมชน/กลุ่มวิสาหกิจ  คณะฯ มี
โอกาสได้รายได้เพ่ิมข้ึนเท่าไรในอนาคต 2 ปีนี้ 

13. มอบหมายให้คณะฯ เตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2565 
 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะฯ ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

                   
           (นางดวงชีวัน  มนตราลักษณ์) 

           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   
       (นายสมยศ  ศรีเพิ่ม) 
                   ผู้ชว่ยเลขานุการ                                                                

           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
             
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร) 
               กรรมการและเลขานุการ 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


