
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมทางการเกษตร 
เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

1.1 บัณฑติมีคณุภาพ

ทางด้านวิชาชีพและ

นวัตกรรมมีมาตรฐาน

ในระดับสากล 

1.1 จ านวนรางวัลที่

นักศึกษา/บัณฑิตได้รับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

อย่างน้อย 12 รางวัล  

1    2       3 3 3 พัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณภาพทางด้านวิชาชีพ

และนวัตกรรมมี

มาตรฐานในระดับสากล 

โครงการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา

ทางด้านวิชาชีพและ

นวัตกรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ/รอง

คณบดฝี่ายพัฒนา

นักศึกษา  

 1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ี

สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ในการสอบครั้งแรก อย่าง

น้อย 70 

-  - - - - - - - - 

 1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ี

สอบผ่านมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ

การศึกษา เท่ากับ 100 

  

 

- - - - - - - - - 



 
 

 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

 1.4 ร้อยละบณัฑิตที่มีงาน

ท าภายใน 1 ปี อย่างน้อย 

95  

80   85  

 

90 95 95 ส่งเสริมและสนับสนุน

การมีงานท าของบัณฑิต 

โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการมีงานท า 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ 

 1.5 ร้อยละบณัฑิตที่มีงาน

ท าตรงตามสาขาภายใน

เวลา 1 ปี อย่างน้อย 70 

(นับจากคนท่ีได้งานท าคิด

เป็นร้อยละ 100 

50  55  

 

60 65 70  โครงการส่งเสริม

สนับสนุนการมีงานท า 

  

 1.6 ร้อยละของบัณฑติที่มี

คุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป จากการ

ส ารวจผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 

100 

80  85  

 

90 95 100 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษามีคุณธรรม

จริยธรรม ควบคู่

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

โครงการบรูณาการ

การเรยีนการสอน

กิจกรรมนักศึกษาที่

ส่งเสริมคณุธรรม

จริยธรรม ควบคู่

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษา 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเกษตร ท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

2.1 ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

หรือนวัตกรรม ที่ได้รับ

การเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ  

2.1.1 จ านวนผลงาน

วิชาการ งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาติ อย่างน้อย 14 

ผลงาน 

2     2  

 

3 3 4 ส่งเสริมและพัฒนา

ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

หรือนวัตกรรม ท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

ผลิตผลงาน วิชาการ 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

หรือนวัตกรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ /หัวหน้า

งานวิจัย 

  2.1.2 จ านวนผลงาน

วิชาการ งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ อย่าง

น้อย 14 ผลงาน 

2      2     3 3 4 ส่งเสริมและพัฒนา

ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

หรือนวัตกรรม ท่ีมี

คุณภาพ 

โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

ผลิตผลงาน วิชาการ 

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

หรือนวัตกรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ /หัวหน้า

งานวิจัย 



 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

2.2 งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ หรือ

นวัตกรรม ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และสร้าง

มูลค่าเพิม่ให้กับสาม

จังหวัดชายแดนใต ้

2.2.1 จ านวนผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่

น าไปใช้ประโยชน์ในสาม

จังหวัดชายแดนใต้ อย่าง

น้อย 11 ผลงาน 

1     2     2 3 3 ส่งเสริมการวิจยั

สิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรม ท่ีน าไปใช้

ประโยชน ์และสร้าง

มูลค่าเพิม่ให้กับสาม

จังหวัดชายแดนใต ้

โครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและ

ผลงานวิจัยสู่การ

น าไปใช้ประโยชน์ 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ /หัวหน้า

งานวิจัย 

2.2.2 จ านวนหน่วยงาน

ภายนอก หรือผู้ที่น าไปใช้

ประโยชน์ในสามจังหวัด

ชายแดนใต้ ท่ีไดร้ับ

ประโยชน์จากผลงานวิจยั 

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 

อย่างน้อย 19 หน่วยงาน 

3     3     4 4 5 โครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและ

ผลงานวิจัยสู่การ

น าไปใช้ประโยชน์ 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ /หัวหน้า

งานวิจัย 



 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธกิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

2.3 งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ หรือ

นวัตกรรม ที่ได้รับการ

คุม้ครองทรัพยส์ินทาง

ปัญญา 

2.3.1 จ านวนผลงานของ

มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการ

คุ้มครองทรัพยส์ินทาง

ปัญญา อย่างน้อย 2 

ผลงาน 

- - - 1 1 พัฒนาระบบงาน

สนับสนุนการได้รับ

การคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา  

โครงการพัฒนา

ระบบงานสนับสนุน

การไดร้ับการคุ้มครอง 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ /หัวหน้า

งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ด้านการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

3.1 การบริการวิชาการ 

วิชาชีพท่ีสนองความ

ต้องการของชุมชน และ

สังคม 

3.1.1 ร้อยละของจ านวน

ผู้รับบริการวิชาการ 

วิชาชีพ ที่พึงพอใจในระดับ

ดีขึ้นไป อย่างน้อย 80 

60  65  70  75  80  ส่งเสริมการบริการ

วิชาการ วิชาชีพ ที่

ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน 

และสังคม 

โครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพ 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ/หัวหน้างาน

บริการวิชาการ 

3.1.2 ร้อยละของจ านวน

โครงการบริการวิชาการ 

วิชาชีพท่ีผ่านเกณฑ์ความ

พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

อย่างน้อย 90 

 

70  75  80 85 90 โครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพ 

3.2 เป็นศูนย์กลางใน

การบริการวิชาการ

วิชาชีพ ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้

3.2.1 มีจ านวนศูนยเ์ฉพาะ

ทางเพื่อให้บริการวิชาการ 

วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ศูนย ์

- 1     - - - จัดตั้งและพัฒนาศูนย์

เฉพาะทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ 

โครงการจดัตั้งศูนย์

เฉพาะทางด้าน

วิชาการ วิชาชีพ (ศูนย์

การเรยีนรู้ตามแนว

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

วิชาการ/หัวหน้างาน

บริการวิชาการ 



 
 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

 3.2.2 จ านวนครั้งของ

ผู้รับบริการวิชาการวิชาชีพ

จากศูนย์เฉพาะทาง อย่าง

น้อยรวมกัน 50 ครั้ง 

- - 10 20 20  -   

 3.2.3 จ านวนหน่วยงานท่ี

เข้ารับบริการวิชาการ 

วิชาชีพจากศูนย์ อย่างน้อย 

15 หน่วยงาน 

- - 5 5 5  -   

3.2.4  จ านวนผู้เข้ารับ

บริการวิชาการจากศูนย์ 

อย่างน้อย 550 คน 

- -  150 200 200 โครงการบริการ

วิชาการวิชาชีพ 

 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

4.1 การอนุรักษ์ สบืสาน 

ศิลปวัฒนธรรมของ

สังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1.1 จ านวนกิจกรรม 

การอนุรักษ์ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 

34 กิจกรรม  

5     6     7 8 8 ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการอนุรักษ์ 

สืบสานศลิปวัฒนธรรม 

โครงการอนุรักษ์ สืบ

สานศิลปวัฒนธรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษา/

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ/หัวหน้างาน

กิจกรรมนักศึกษา 

4.1.2 ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมในโครงการ การ

อนุรักษ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 

4 โครงการต่อปี และอย่าง

น้อย 90 (1.โครงการ

พระราชทานปรญิญาบตัร 

2.โครงการวันสถาปนา 3.

โครงการรอมฎอน/เมาลิด 

80  84  86 88 90 พัฒนาระบบและกลไก

สนับสนุนการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษา

และบุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบ

และกลไกสนบัสนุน

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของนักศึกษาและ

บุคลากร 

คณบด ี



 
 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

4.โครงการหล่อเทียน 5.

โครงการทอดกฐิน 6.

โครงการวันไหว้คร/ูร าลึก

พระคุณครู) 

  4.1.3 ร้อยละของบุคลากร

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการ

อนุรักษ ์สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของสังคม

พหุวัฒนธรรม อย่างน้อย 

4 โครงการต่อปี และอย่าง

น้อย 90 (1.โครงการ

พระราชทานปรญิญาบตัร 

2.โครงการวันสถาปนา 3.

โครงการรอมฎอน/เมาลิด 

4.โครงการหล่อเทียน 5.

โครงการทอดกฐิน 6.

โครงการวันไหว้คร/ูร าลึก

80  84  86 88 90  โครงการพัฒนาระบบ

และกลไกสนบัสนุน

การเข้าร่วมกิจกรรม

ของนักศึกษาและ

บุคลากร 

คณบด ี  



 
 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

ของพันธกจิ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

พระคุณครู 7.โครงการวัน

ส าคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย์)  

4.2 บัณฑติสามารถ

ด ารงชีวิต ภายใตส้ังคม

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมี

ความสุข 

4.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่

สามารถด ารงชีวิตภายใต้

สังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุข อย่างน้อย 

90 (ส ารวจจากบัณฑิต) 

80  84  86 88 90 ส่งเสริมและสนับสนุน

การเรยีนการสอน 

กิจกรรมนักศึกษาให้

สามารถด ารงชีวิต

ภายใต้สังคมพหุ

วัฒนธรรม 

โครงการบรูณาการ

การเรยีนการสอน

กิจกรรมนักศึกษาที่

ส่งเสริมความเป็นพหุ

วัฒนธรรม 

คณบด ี รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษา/

รองคณบดฝี่าย

วิชาการ/หัวหน้างาน

กิจกรรมนักศึกษา 

  4.2.2 ระดบัความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต ในระดบัดี

ขึ้นไป อย่างน้อย 80 

(ส ารวจจากผู้ใช้บัณฑติ) 

70  74  

 

76 78 80         

 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นน า 
เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

5.1 องค์กรที่บริหาร

จัดการด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.1 จ านวนระบบ

สารสนเทศท่ีถูกน ามาใช้

ในการบริหารจัดการ 

อย่างน้อย 5 ระบบ 

(การเงิน งานวิจัย 

นักศึกษา บุคลากร งาน

ประกัน) 

- - - - - - - - - 

  5.1.2 ร้อยละของจ านวน

ผู้ใช้บริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี

ระดับความพึงพอใจ 

ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 

80 

- - - - - - - - - 



 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

5.2 เป็นองค์กรแห่ง

การเรยีนรู ้

5.2.1 จ านวนองค์ความรู้

ด้านการบริหารจดัการ 

อย่างน้อย 4 องค์ความรู ้

N/A 1      1 1 1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

สร้างเครือข่าย

และการ

แลกเปลีย่น องค์

ความรู้ระหว่าง

เครือข่าย 

โครงการจดัการ

ความรู้ (KM) 

คณบด ี รองคณบดีทุกฝ่าย/ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

  5.2.2 จ านวนเครือข่ายใน

มหาวิทยาลยัที่มีการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้อย่าง

น้อย 8 เครือข่าย 

(วิชาการ วิจัย พัสดุ งาน

การเงิน/บญัชี ประกัน

คุณภาพ การพัฒนา

บุคลากร สารสนเทศ 

พัฒนานักศึกษา) 

- 5 - - - - - - - 



 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

5.3 เป็นองค์กรที่มี

การบริหารจัดการ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

5.3.1 ร้อยละของคะแนนท่ี

มหาวิทยาลัยได้รับการ

ประเมินหลักธรรมาภิบาล

ในการด าเนินการ อย่าง

น้อย 80  

- - - - - - - - - 

 5.3.2 ร้อยละของคะแนน

ที่มหาวิทยาลัยไดร้ับการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินการ อย่างน้อย 80 

- - - - - - - - - 

5.4 บุคลากรมีความรู้

ความสามารถตรง

ตามภาระงาน มีขวัญ

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเตม็

ศักยภาพ 

5.4.1 ร้อยละของ

บุคลากรทีไ่ด้รบัการ

พัฒนาความรู้และทักษะ

ตามวิชาชีพ เท่ากับ 100   

80    85  90 95 100 1.พัฒนาคุณวุฒิ 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ  สร้าง

ความเชี่ยวชาญ

ในวิชาชีพ            

2. สร้างขวัญ

ก าลังใจแก่

โครงการพัฒนา

คุณวุฒิ วิชาการ 

คณบด ี รองคณบดฝี่ายวิชาการ/ 

หัวหน้าส านักงานคณบด/ี

หัวหน้างานบุคคล 



 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

บุคลากรทุก

ระดับ 

  5.4.2 ร้อยละของ

บุคลากรสายสอนและ

วิจัย ที่มีคุณวุฒิปรญิญา

เอก อย่างน้อย 18  

10     12  14 16 18   โครงการพัฒนา

คุณวุฒิ วิชาการ 

    

  5.4.3 ร้อยละของ

บุคลากรสายสอนและ

วิจัย ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ อย่างน้อย 40 

20       20   30 30 40 โครงการพัฒนา

คุณวุฒิ วิชาการ 

  5.4.4 ร้อยละของ

บุคลากรที่มคีวามพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่าง

น้อย 80 

60      65  70 75 80 โครงการสร้างขวัญ

และก าลังใจ 



 
 

เป้าประสงค์/

เป้าหมายของพันธ

กิจ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ปีที่ด าเนินการ กลยุทธ ์ โครงการ ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก 

60 61 62 63 64 

 5.4.5 จ านวนของ

บุคลากรสายสนับสนุน

เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน

อย่างน้อย เพิ่มขึ้น 2 

- - - 1 1  โครงการสร้างขวัญ

และก าลังใจ 

คณบด ี หัวหน้าส านักงาน 

 
 
   

 


