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ผลการวิเคราะห�ศักยภาพ คณะเกษตรศาสตร�(SWOT Analysis) 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรได�มีการจัดทําการวิเคราะห SWOT ในวันท่ี 9 
มกราคม 2554 โดยมีผู�ร2วมให�การวิเคราะหจํานวนท้ังสิ้น 19 ท2าน ซ่ึงในการวิเคราะห SWOT ของคณะ
เกษตรศาสตร นั้น ในส2วนของการวิเคราะหปKจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ2อน) คณะเกษตรศาสตรได�มีการประยุกต
นําหลัก 7Ss ของ McKinsey มาใช�เป1นต�นแบบในการพิจารณา ประกอบด�วย ยุทธศาสตร (Strategy) 
โครงสร�างองคกร (Structure) ระบบองคกร (System) ทักษะบุคลากร (Skill) คุณค2าร2วมกันในองคกร 
(Shared Values) บุคลากร (Staff) และรูปแบบการนําองคกร (Style) ส2วนในการวิเคราะหปKจจัยภายนอก 
(อุปสรรค และโอกาส) คณะเกษตรศาสตรได�มีการประยุกตนําหลัก C-PEST มาใช�เป1นต�นแบบในการพิจารณา 
ประกอบด�วย ลูกค�า (Customer) สถานการณทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ/สภาพแวดล�อม 
(Economic/ Environment) สภาพสังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงผลการวิเคราะห 
SWOT มีดังต2อไปนี้ 

จุดแข็ง 
 1. บุคลากรมีศักยภาพและความสามารถสูง และเป1นคนรุ2นใหม2 
 2. มีพ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 3. ทิศทางของคณะชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. การจัดการศึกษามีความหลากหลายและครอบคลุมความรู�ระดับพ้ืนฐานและระดับสูง 
 5. การพัฒนาทางด�านกายภาพเป1นไปอย2างรวดเร็วและมีรูปธรรม 

จุดอ<อน 
 1. บุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน และงานฟารมมีน�อย ทําให�ทํางานได�ไม2เต็มท่ี 
 2. งบประมาณในการปฏิบัติงานมีจํากัด 
 3. ขาดเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย 
 4. การทํางานยังไม2เป1นสัดส2วนขาดสิ่งอํานวยความสะดวก 
 5. การประสานงานร2วมกันยังมีน�อย และขาดความต2อเนื่อง 
 6. ขาดความเอาใจใส2ทางด�านสวัสดิการของบุคลากร 
 7. ระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการยังขาดความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน 
 8. นักศึกษาขาดทักษะทางวิชาพ้ืนฐาน สายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

 



 

 

โอกาส 
 1. อยู2ในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนส2วนใหญ2ประกอบอาชีพทางด�านการเกษตร 
 2. มีโอกาสได�รับทุนการศึกษาในการพัฒนาวุฒิปริญญาเอกจากหน2วยงานภายนอก เช2น สกอ 
 3. อยู2ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ มีชายแดนติดต2อกับประเทศมาเลเซีย ทําให�มีโอกาส
แลกเปลี่ยนการเรียนรู�ระหว2างมหาวิทยาลัย 

อุปสรรค 
 1. ห2างไกลจากสิ่งเรียนรู�หรือแหล2งฝkกงานด�านเทคโนโลยีการเกษตรของนักศึกษา 
 2. ข�อจํากัดทางด�านงบประมาณทางองคกรภายนอก และมหาวิทยาลัย 
 3. คณะยังไม2มีชื่อเสียง ยังไม2เป1นท่ีรู�จัก และยังไม2เป1นท่ียอมรับของสังคม 
 4. นโยบายการให�กรอบอัตรากําลังสายสอน และวิจัย และสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม2ชัดเจน 

วิสัยทัศน� 
 “จัดการศึกษาท่ีเป1นมาตรฐานสากลทางวิชาการและงานวิจัย เป1นแหล2งเรียนรู�และถ2ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินและสังคมภาคใต� ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษา 
 2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร�างสรรค และงานวิจัย 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 5. การบริหารและการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
 1. พัฒนาบัณฑิตและผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร�างสรรคและงานวิจัยเพ่ือแก�ปKญหาชุมชนและสังคมใน 3 
จังหวัดชายแดนใต� 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพสู2ชุมชนเพ่ือให�เกิดการพัฒนาท่ีต2อเนื่อง และยั่งยืน 
 4. ส2งเสริมการทํานุบํารุง ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
 5. พัฒนาโครงสร�างและการบริหารจัดการ  
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:  

พฒันาโครงสร้างและการบริหารจดัการ 
พฒันาบณัฑิตและผูส้าํเร็จการศึกษาที#มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการทาํนุบาํรุง ศาสนาและ
ศิลปวฒันธรรม ใน 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

พฒันาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์
และงานวิจยั เพื#อแกป้ัญหาชุมชนและ

สังคมใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชนเพื#อให้
เกิดการพฒันาที#ต่อเนื#อง และย ั#งยนื 

พฒันาอาจารยใ์หม้ีระดบัคุณวฒุิการศึกษา 
ตาํแหน่งทางวิชาการใหสู้งขึ5น ควบคู่กบั

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

สร้างความร่วมมือทางดา้นวิชาการทั5งใน
ระดบัชาติ และนานาชาติ 

จดัการศึกษาทางดา้นวิชาการและ
เทคโนโลยทีางดา้นการเกษตรใหเ้ป็น

มาตรฐานสากล 

พฒันางานวจิยัดา้นการเกษตรที#มีคุณภาพ
ในระดบัชาติ และนานาชาติ เพื#อแกไ้ข
ปัญหาชุมชนและสังคมใน 3 จงัหวดั

ชายแดนใต ้

พฒันาระบบงานวิจยั และนกัวจิยัที#มี
คุณภาพ 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหง้านบริการ
วิชาการของคณะเกษตรศาสตร์เป็น

ศนูยก์ลางในการใหบ้ริหารความรู้ และ
ทกัษะวิชาชีพดา้นการเกษตรเพื#อใหชุ้มชน

ใน 3 จงัหวดัชายแดนใตเ้กิดการพฒันา
อยา่งต่อเนื#อง และย ั#งยนื 

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนกัถึงคุณค่า
ของศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ#นใน 3 จงัหวดั

ชายแดนใต ้

ระบบและกลไกการบริหารจดัการมีความ
คล่องตวั ทนัสมยั และสามารถ

ตรวจสอบแ 

ระบบสารสนเทศหรือฐานขอ้มลูมีความทนัสมยั 
สามารถนาํไปใชเ้ป็นเครื#องมือในการตดัสินใจ

อยา่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกส่วนงาน 



  ประเด็นยทุธศาสตร� เป=าประสงค� กลยทุธ� ผู?กํากับกลยทุธ� และผู?รับผิดชอบ 
ประเด็นยทุธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตและผู�สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ผู�รับผิดชอบกลยุทธ 

หัวหน�างานหลักสูตรและการสอน 
หัวหน�างานบุคลากร 

หัวหน�างานหลักสูตรและการสอน 
หัวหน�างานอาคารสถานที่ 

หัวหน�างานหลักสูตรและการสอน 

หัวหน�างานหลักสูตรและการสอน 
หัวหน�างานกิจกรรมนักศึกษา 

หัวหน�างานหลักสูตรและการสอน 
 

ผู�กํากับกลยุทธ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 
 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 
รองคณบดีฝoายพัฒนานักศึกษา 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาศักยภาพของอาจารยในด�าน
ความรู� ตําแหน2งทางวิชาการ ควบคู2กับ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

1. พัฒนาปKจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนางาน
ฟารม และห�องปฏิบัติการ 

2. สร�างเครือข2ายความร2วมมือทาง
วิชาการกับภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

1. พัฒนานักศึกษาให�เป1นบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2. พัฒนาหลักสูตรให�มีความสอดคล�อง
กับความต�องการของชุมชน 

ค2าเป*าหมาย 

8 
 

14 
 
0 

6 

87 
 
 

3.61 
 
3 
 

3.61 

ตัวชี้วัดเป*าประสงค 

1. ร�อยละอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
2. ร�อยละอาจารยที่มีตําแหน2งทาง
วิชาการ 
3 .  จํ า น ว น ผู� ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. จํานวนหน2วยงานที่สร�างความ
ร2วมมือทางด�านวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1. ร�อยละของบัณฑิตที่ได�งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป� 
2. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
3. จํานวนผู�เรียนที่ได�รับการยกย2อง
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

4. ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนที่มี
ต2อคุณภาพการสอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 

เป*าประสงค 

1. พัฒนาอาจารยให�มีระดับคุณวุฒิ
การศึกษา ตําแหน2งทางวิชาการให�
สูงขึ้น ควบคู2กับจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

2. สร�างความร2วมมือทางด�านวิชาการ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. จัดการศึกษาทางด�านวิชาการและ
เทคโนโลยีทางด�านการเกษตรให�เป1น
มาตรฐานสากล 



  ประเด็นยทุธศาสตร�ที่ 2พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร�างสรรคและงานวิจยัเพื่อแก�ปKญหาชุมชนและสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนใต� 

ผู�รับผิดชอบกลยุทธ 

หัวหน�างานวิจัย 

หัวหน�างานวิจัย 

หัวหน�างานวิจัย 

ผู�กํากับกลยุทธ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

กลยุทธ 

1. ส2งเสริมงานวิจัยให�สมารถตีพิมพ
เผยแพร2ในระดับสากล 

2. พัฒนาองคความรู�งานวิจัย และ
สามารถนําไปใช�ปรธโยชนในการแก�ไข
ปKญญาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต� 

1. พัฒนานักวิจัยให�มีประสิทธิภาพ 

เป*าหมาย 

58 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

30 

70 
 
 
 

47,000 
บาท 

ตัวชี้วัด 

1. ร�อยละผลงานวิจยั และงาน
สร�างสรรคที่ได�รับตีพิมพ หรือ
เผยแพร2 ในระดับชาติและ
นานาชาติต2อจํานวนอาจารย
ประจํา 
2. ร�อยละของงานวจิัยและงาน
สร�างสรรคที่นําไปใช�ประโยชน
เพื่อแก�ไขปKญหาของชุมชนใน 3 
จังหวัดชายแดนใต� ต2อจาํนวน
อาจารยประจาํ 
3. ร�อยละของงานวจิัยหรืองาน
สร�างสรรคที่สามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือบริการวิชาการหรือทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือการ
บริหารจัดการต2อจํานวน
อาจารยประจาํ 

1. ร�อยละของอาจารยประจาํที่
ได�รับทุนทําวิจัย และงาน
สร�างสรรคต2อจํานวนอาจารย
ประจํา 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร�างสรรคต2อจํานวน
อาจารยประจาํ 

เป*าประสงค 

1. พัฒนางานวิจยัด�านการเกษตรที่มี
คุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ 
เพื่อแก�ไขปKญหาชุมชนและสังคมใน 3 
จังหวัดชายแดนใต� 

2. พัฒนาระบบงานวจิัย และนักวิจยัที่
มีคุณภาพ 



  ประเด็นยทุธศาสตร�ที่ 3บริการวิชาการและวิชาชีพสู2ชุมชนเพื่อให�เกิดการพัฒนาที่ต2อเนื่อง และยั่งยืน 

ผู�รับผิดชอบกลยุทธ 

หัวหน�างานบริการวิชาการ 

หัวหน�างานบริการวิชาการ 

หัวหน�างานบริการวิชาการ 

หัวหน�างานบริการวิชาการ 

ผู�กํากับกลยุทธ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

รองคณบดีฝoายวิชาการ 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรบริการ
วิชาการให�มีความสอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชน 

2. พัฒนาศูนยการเรียนรู�ด�าน
การเกษตรให�มีมาตรฐานระดับ
สากล 

3. พัฒนาปKจจัยพื้นฐานงาน
บริการวิชาการ 

4. ส2งเสริมและสนบัสนุน
โครงการตามแนวพระราชดําริ 

เป*าหมาย 

3 
 
 
 
 

3.61 
 
5 
 
 
3 

ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโครงการที่ตอบสนอง
แนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู2หัว
ภูมิพล อดุยเดช มหาราช 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู�รับบริการ 
3. จํานวนโครงการในการ
บริการวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต�องการของชุมชน 
4. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยหรือทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือการบริหาร
จัดการ 

เป*าประสงค 

1. ส2งเสริมและสนับสนุนให�งาน
บริการวิชาการของคณะ
เกษตรศาสตรเป1นศูนยกลางใน
การให�บริหารความรู� และทักษะ
วิชาชีพด�านการเกษตรเพื่อให�
ชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต�
เกิดการพัฒนาอย2างต2อเนื่อง และ
ยั่งยืน 



  ประเด็นยทุธศาสตร�ที่ 4ส2งเสริมการทํานุบํารุง ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 

ผู�รับผิดชอบกลยุทธ 

หัวหน�างานกิจกรรมนักศึกษา 

ผู�กํากับกลยุทธ 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝo า ย พั ฒ น า
นักศึกษา 

กลยุทธ 

1. ส2งเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปKญญา
ท�องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต� 

เป*าหมาย 

84 
 
 

70 
 
 
6 

ตัวชี้วัด 

1. ร�อยละของนักศึกษาที่เข�า
ร2วมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ร�อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาที่เข�าร2วมโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เป*าประสงค 

1. ส2งเสริมและสนับสนุนให�
นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตระหนักถึงคุณค2าของ
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่นใน 3 
จังหวัดชายแดนใต� 



  ประเด็นยทุธศาสตร�ที่ 5 พัฒนาโครงสร�างและการบริหารจัดการ 

ผู�รับผิดชอบกลยุทธ 

หัวหน�างานการเงินและบัญชี 
หัวหน�างานสารบรรณ 
หัวหน�างานบุคลากร 
หัวหน�างานอาคารสถานที่ 
หัวหน�างานนโยบายและแผน 
หัวหน�างานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หั ว ห น� า ง า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

ผู�กํากับกลยุทธ 

หัวหน�าสํานักงานคงรบดี 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝo า ย แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝo า ย แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให�
มีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการ
บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 

2. ส2งเสริมและพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศให�
ทันสมัย 

เป*าหมาย 

3.61 
 
 

3.71 
 
 

5 
 

3.61 

ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของผู�มีส2วนได�
ส2วนเสียในการบริหารจัดการ
ของคณะเกษตรศาสตร 
2. ประสิทธิภาพจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1. จํานวนหวัข�อในระบบ
สารสนเทศที่มีให�บริการ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู�มี
ส2วนได�ส2วนเสียในระบบ
สารสนเทศของคณะ
เกษตรศาสตร 

เป*าประสงค 

1. ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการมีความคล2องตัว ทันสมัย 
และสามารถตรวจสอบได� 

2. ระบบสารสนเทศหรือ
ฐานข�อมูลมีความทันสมัย 
สามารถนําไปใช�เป1นเครื่องมือใน
การตัดสินใจอย2างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกส2วนงาน 

 


