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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย  
 คณะเกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 

ส*วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 

ประวัติความเป3นมา 

 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีวัตถุประสงค�ในจัดการเรียนการ
สอนในด�านการเกษตร เป$ดรับนักศึกษาครั้งแรกในป)การศึกษา 2549 โดยในช/วงแรกนั้นจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� โดยใช�ทรัพยากร 
ด�านอาคารสถานที่ ห�องปฏิบัติการ แปลงฝ8กปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ�านป9าไผ/ ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต/             
ป)การศึกษา 2549 ถึง ป)การศึกษา 2552 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ป) ต/อมาผู�ช/วยศาสตราจารย�   
ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�ในขณะนั้น มีนโยบายให�ย�ายคณะ
เกษตรศาสตร�มายังพื้นที่ศูนย�ราชการใหม/เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ได�ขอใช�ที่ดินสาธารณประโยชน�บริเวณที่เลี้ยงสัตว�บาโงตารง(โคกเขือ) บ�านทุ/งกง หมู/ที่ 8 ตําบล     
โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 156 ไร/ ซึ่งอยู/ติดกับพื้นที่ศูนย�ราชการใหม/เขตโคก
เขือ จากกรมที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและฟาร�มคณะเกษตรศาสตร� แต/พื้นที่
ดังกล/าวมีราษฎรในพื้นที่ได�เข�ามาจับจองเปKนพื้นที่ทํากิน มหาวิทยาลัยฯ จึงได�เข�าทําการเจรจาและ
ช้ีแจงวัตถุประสงค�ในการขอใช�พื้นที่กับราษฎรและหน/วยงานที่เกี่ยวข�องเปKนจํานวนหลายรอบจนทําให�
ราษฎรบางส/วนยินดียกพื้นที่ให�กับทางมหาวิทยาลัยฯ แต/ยังมีราษฎรบางส/วนที่ยังประสงค�จะเข�าทํากิน
ในพื้นที่จึงได�ทําหนังสือถึงผู�ตรวจการแผ/นดิน ผู�ตรวจการแผ/นดินจึงวินิจฉัยให�จัดสรรพื้นที่ให�กับราษฎร
สามารถเข�าทํากินจํานวน 20 ไร/ และยกพื้นที่ให�มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�เข�าบริหารจัดการ 
จํานวน 136-06-62 ไร/ หลังจากที่คณะเกษตรศาสตร�ได�รับนโยบายให�ย�ายมายังพื้นที่ศูนย�ราชการ
ใหม/ เขตโคกเขือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป) พ.ศ. 2552 คณะผู�บริหารคณะเกษตรศาสตร�ใน
ขณะนั้นได�เข�าทําการสํารวจและจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ แต/ด�วยสภาพพื้นที่ในขณะนั้น เปKนพื้นที่ป9าพรุ
เสม็ดที่มีต�นเสม็ดขึ้นเต็มพื้นที่ การเข�าปรับพื้นที่จึงต�องใช�เวลา ทําให�เกิดความไม/พร�อมของสถานที่ที่
รองรับการฝ8กปฏิบัติงานของนักศึกษา ทางคณะฯ จึงเห็นพ�องกันว/ายังไม/พร�อมที่จะย�ายที่ตั้งมายังพื้นที่
ดังกล/าวได� จึงได�กลับไปใช�พื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียนการสอน
เช/นเดิมก/อนเปKนระยะเวลา 1 ป) หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2553 คณะเกษตรศาสตร�จึงย�ายสํานักงานมายัง
พื้นที่ศูนย�ราชการใหม/เขตโคกเขือ โดยในระยะแรกได�ขอใช�อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร�   
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ช้ัน 3 เปKนที่ตั้งสํานักงานช่ัวคราว และในป)เดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ ได�จัดสรรงบประมาณให�กับคณะ
เกษตรศาสตร�เข�าปรับพื้นที่และตัดถนน และพื้นที่ส/วนหนึ่งของฟาร�มได�ทําการยกร/องเพื่อปลูกปาล�ม
น้ํามัน จากนั้นเปKนต�นมาฟาร�มคณะเกษตรศาสตร�จึงมีการพัฒนาอย/างต/อเนื่อง 
 ปQจจุบันคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� มีสํานักงานช่ัวคราวและ
จัดการเรียนการสอน อยู/ที่ช้ัน ๓ อาคารคณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� เขต 
โคกเขือ ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ปรัชญา 
 “ รับผิดชอบ ใฝ9ศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม ” 

วิสัยทัศน� 
 “ คณะเกษตรศาสตร�เป�นผู�นําด�านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต� ภายในป+ 2564 ” 

พันธกิจ 
 เพื่อให�สอดคล�องกับพันธกิจ ที่กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� คณะเกษตรศาสตร� จึงได�กําหนดพันธกิจ  
๕ ด�าน เพื่อใช�เปKนกรอบของการดําเนินงาน ดังนี้       
  1. ผลิตบัณฑิต/ผู�สําเร็จการศึกษา 
                 2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร�างสรรค� และงานวิจัย 
                  3. บริการวิชาการและวิชาชีพ 
                  4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
                  5. การบริหารและการจัดการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร� เป8าประสงค� และตัวชี้วัด (2560-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพทางด�านวิชาชีพและนวัตกรรม 

เป8าประสงค� ตัวชี้วัดเป8าหมาย 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพทางด�านวิชา ชีพและ
นวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล 

1.1.1 จํานวนรางวัลที่นักศึกษา/บัณฑิตได�รับใน
ระดับชาติและนานาชาติ อย/างน�อย 12 ช้ิน 

1.2 นักศึกษาสอบผ/านมาตรฐานวิชาชีพ 1.2.1 ร�อยละของนักศึกษาที่สอบผ/านมาตรฐานวิชาชีพ
ในการสอบครั้งแรก  

1.3 นักศึกษาสอบผ/านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 1.3.1 ร�อยละของนักศึกษาที่สอบผ/านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษก/อนสําเร็จการศึกษา เท/ากับ 100 
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1.4 บัณฑิตมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา 1.4.1 ร�อยละบัณฑิตที่มีงานทําภายใน 1 ป) อย/างน�อย 
95  
1.4.2 ร�อยละบัณฑิตที่มีงานทําตรงตามสาขาภายใน 1 
ป) อย/างน�อย 70 

1 .5  บั ณฑิ ตมี คุณธร รมจริ ย ธ รรม  ควบ คู/
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.5.1 ร�อยละของบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม อยู/ใน
ระดับดีขึ้นไปจากการสํารวจผู�ใช�บัณฑิต ร�อยละ 100 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� ท่ี  2 ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิ จัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ  
มุ/งสู/ Thailand 4.0 

เป8าประสงค� ตัวชี้วัดเป8าหมาย 
2.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือ
นวัตกรรม ที่ได�รับการเผยแพร/ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

2.1.1 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือ
นวัตกรรม ที่ได�รับการเผยแพร/ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  
2.1.2 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือ
นวัตกรรม ที่ได�รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ อย/างน�อย 14 ช้ิน 

2.2 งานวิ จัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรม ที่
นําไปใช�ประโยชน�และสร�างมูลค/าเพิ่มให�กับสาม
จังหวัดชายแดนใต� 

2.2.1 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรม ที่
ได�รับการรับรองจากหน/วยงานภายนอก หรือผู�ที่นําไปใช�
ประโยชน�ในสามจังหวัดชายแดนใต� อย/างน�อย 11 
ผลงาน 
2.2.2 จํานวนหน/วยงานภายนอก หรือผู�ที่นําไปใช�
ประโยชน�ในสามจังหวัดชายแดนใต� ที่ได�รับประโยชน�จาก
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรม อย/างน�อย 19 
หน/วยงาน 

2.3 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ� หรือนวัตกรรม ที่ได�รับ
การคุ�มครองทรัพย�สินทางปQญญา 

2.3.1 จํานวนผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได�รับการ
คุ�มครองทรัพย�สินทางปQญญา อย/างน�อย 2 ผลงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต�องการของ
ชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต� 

เป8าประสงค� ตัวชี้วัดเป8าหมาย 
3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนอง
ความต�องการของชุมชน และสังคม 

3.1.1 ร�อยละของจํานวนผู�รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่
พึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย/างน�อยร�อยละ 80 
3.1.2 ร�อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการ 
วิชาชีพที่ผ/านเกณฑ�ความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป อย/าง
น�อยร�อยละ 90 

3.2 เปKนศูนย�กลางในการบริการวิชาการ วิชาชีพ
ในสามจังหวัดชายแดนใต� 

3.2.1 มีจํานวนศูนย�เฉพาะทางเพื่อให�บริการวิชาการ 
วิชาชีพ อย/างน�อย 1 ศูนย� 
3.2.2 จํานวนครั้งของผู�รับบริการวิชาการ วิชาชีพจาก
ศูนย�เฉพาะทาง  
3.2.3 จํานวนหน/วยงานที่เข�ารับบริการวิชาการ วิชาชีพ
จากศูนย�  
3.2.4 จํานวนผู�เข�ารับบริการวิชาการจากศูนย� อย/างน�อย 
550 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 อนุรักษ� ส/งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต�สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป8าประสงค� ตัวชี้วัดเป8าหมาย 

4.1 กิจกรรมการอนุรักษ� สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ของสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1.1 จํานวนกิจกรรม การอนุรักษ� สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย/างน�อย 34 
กิจกรรม 
4.1.2 ร�อยละของนักศึกษาที่เข�าร/วมกิจกรรมในโครงการ 
การอนุรักษ�สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุ
วัฒนธรรม อย/างน�อย 4 โครงการต/อป) อย/างน�อยร�อยละ 
90 (โครงการพระราชทานปริญญาบัตร โครงการวัน
สถาปนา โครงการรอมฎอน/หล/อเทียน โครงการวันไหว�
ครู/รําลึกพระคุณครู) 
4.1.3  ร�อยละของบุคลากรที่เข�าร/วมกิจกรรมการ
อนุรักษ� สืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย/างน�อย 4 โครงการต/อป) อย/างน�อยร�อยละ 90 
(โครงการพระราชทานปริญญาบัตร โครงการวันสถาปนา 
โครงการรอมฎอน/หล/อเทียน โครงการวันสําคัญทาง ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย�) 

4.2 บัณฑิตสามารถดํารงชีวิต ภายใต�สังคมพหุ

วัฒนธรรมได�อย/างมีความสุข 

4.2.1 ร�อยละของบัณฑิตที่สามารถดํารงชีวิตภายใต�
สังคมพหุวัฒนธรรมได�อย/างมีความสุข อย/างน�อยร�อยละ 
90 

4.2.2  ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต ในระดับดีขึ้น

ไป อย/างน�อยร�อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย/างมีประสิทธิภาพ สู/องค�กรช้ันนํา 

เป8าประสงค� ตัวชี้วัดเป8าหมาย 
5.1 องค�กรที่บริหารจัดการด�วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.1.1 จํานวนระบบสารสนเทศ ที่ถูกนํามาใช�ในการ
บริหารจัดการ อย/างน�อย 5 ระบบ (การเงิน งานวิจัย 
นักศึกษา บุคลากร งานประกัน) 
5.1.2  ร�อยละของจํานวนผู�ใช�บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีระดับความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป  

5.2 เปKนองค�กรแห/งการเรียนรู� 5.2.1. จํานวนองค�ความรู�ด�านการบริหารจัดการ อย/าง
น�อย 4 เรื่อง 
5.2.2 จํานวนเครือข/ายในมหาวิทยาลัยที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�  

5.3 เปKนองค�กรที่มีการบริหารจัดการด�วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

5.3.1 ร�อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได�รับการ
ประเมินหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินการ อย/างน�อย
ร�อยละ 80 
5.3.2 ร�อยละของคะแนนที่มหาวิทยาลัยได�รับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร/งใสในการดําเนินการ 
อย/างน�อยร�อยละ 80 

5.4 บุคลากรมีความรู�ความสามารถตรงตาม

ภาระงาน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย/าง

เต็มศักยภาพ 

5.4.1 ร�อยละของบุคลากรที่ได�รับการพัฒนาความรู�และ
ทักษะตามวิชาชีพร�อยละ 100 
5.4.2 ร�อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย/าง
น�อยร�อยละ 18 
5.4.3 ร�อยละของบุคลากรที่มีตําแหน/งทางวิชาการ 
อย/างน�อยร�อยละ 14 
5.4.4 ร�อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู/ในระดับดีขึ้นไป  
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หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 

 การแข/งขันขององค�กรในยุคปQจจุบันที่มุ/งเน�นการสร�างความได�เปรียบด�านเงินลงทุนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม/ อาจไม/ใช/แนวทางที่จะสร�างความยั่งยืนให�กับองค�กรได�ตลอดไป เนื่องจากการ
แสวงหาแหล/งเงินลงทุน สามารถหาได�ไม/ยากรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด�านเทคโนโลยีสมัยใหม/ก็เปKน
สิ่งที่สามารถสร�างเลียนแบบหรือดัดแปลง ปรับปรุง แก�ไขให�ทันสมัยได�ตลอดเวลาเช/นกัน ดังนั้น จะเห็น

ได�ว/าองค�กรส/วนใหญ/ในปQจจุบันจะให�ความสําคัญกับการ “สร/างคน” เพื่อสร�างความได�เปรียบ

ทางการแข/งขัน องค�กรใดที่สามารถสร�างและพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้ง สร/างความภักดีต*อ
องค�กรให/เกิดกับคนได/ องค�กรนั้นจะประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการและบรรลุผลตาม
เป`าหมายขององค�กรได�อย/างยั่งยืน 
 การพัฒนา “ความรู�ความสามารถ” บุคลากรขององค�กรเปKนสิ่งที่ต�องดําเนินไปอย/างมีระบบ
กลไกที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณอย/างเหมาะสมรวมทั้งมีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย/างต/อเนื่อง เพื่อให�ได�ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถใน
การเรียนรู�สิ่งใหม/ๆ อย/างรวดเร็ว ทันต/อการเปลี่ยนแปลงและการแข/งขัน และสามารถปฏิบัติงานให�
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร�ของคณะเกษตรศาสตร�ได�อย/างมีประสิทธิภาพ 
 คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� ให�ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ มีการพัฒนากลไกสนับสนุนให�บุคลากรได�มีโอกาสเพิ่มพูนความรู�
ความสามารถที่จําเปKนและส/งผลต/อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางาน ในขณะเดียวกัน
คณะฯ ยังให�ความสําคัญในเรื่องการสร�างดุลยภาพชีวิตที่ดีร/วมกับการทํางานอย/างมีความสุขของ
บุคลากรด�วย ดังนั้น การจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย จึงได�มีการวิเคราะห�
ความจําเปKนในการพัฒนาด�านต/างๆ เพื่อให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย จึง
ได�แบ/งหัวข�อการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัยออกเปKน 4 ด�านหลัก คือ 
  1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  2. การส/งเสริมการทําวิจัยและเผยแพร/ผลงานวิจัย 
  3. การส/งเสริมการเข�าสู/ตําแหน/งทางวิชาการ 
  4. การส/งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ในส�วนของการดําเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะฯ ใช�รูปแบบการดําเนินงานในหลาย

ลักษณะ เช�น 

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู�  - การประชุม สัมมนา ฝ8กอบรม 
  - การศึกษาดูงาน  - การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง)  
     ฯลฯ 
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 อย/างไรก็ตามคณะฯ ตระหนักดีว/ากระแสการเปลี่ยนแปลงในด�านต/างๆ ที่เกิดขึ้นอย/างต/อเนื่อง
นั้นจําเปKนอย/างยิ่งที่คณะฯ จะต�องมีการปรับกระบวนการในการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อให�ทัน
ต/อการเปลี่ยนแปลงดังกล/าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรจะเปKนเครื่องบ/งช้ีที่สําคัญให�กับคณะฯ ว/าการพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ดําเนินการอยู/มี
ประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในด�านต/างๆ ของคณะฯ หรือไม/ประการใด ซึ่ง
ประเด็นการประเมินฯ ดังกล/าวเปKนเรื่องที่คณะฯ จะพิจารณาดําเนินการพัฒนาเพื่อให�เห็นผลเปKน
รูปธรรมมากขึ้นต/อไป 

วัตถุประสงค�ในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 
 ๑. เพื่อให�กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร�มีเป`าหมายและ
ทิศทางที่ชัดเจนสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 ๒. เพื่อให�บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย/างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จ
ขององค�กรและเพื่อให�บุคลากรมโีอกาสความก�าวหน�าในหน�าที่อย/างต/อเนื่อง 
 ๓. เพื่อสร�างดุลยภาพชีวิตที่ดใีนการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร/างกายและจิตใจ 
 ๔. เพื่อให�กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เพื่อเปKนแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในป)งบประมาณต/อไป 
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โครงสร/างองค�กร 
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ส*วนที่ 2 ข/อมูลบุคลากรสายสอนและวิจัย 

2.1 จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย  จําแนกตามตําแหน*งและวุฒิการศึกษา 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 นายทวี        บุญภิรมย� ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท Crop Science (Agronomy) 19 พ.ค. 29         

2 นายเจษฎา    แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชสวน ๑๐ ก.ย. ๒๗  

3 นางมนทนา   รุจิระศักดิ์ ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชไร/ ๑๐ ส.ค. ๓๐  

4 ดร.สายทอง   แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช ๑๑ ต.ค. ๓๖  

5 ดร.จักรพันธ�   พิชญพิพัฒน�กุล อาจารย� ปริญญาเอก สัตวศาสตร� ๑ ธ.ค. ๔๙  

6 ดร.ซารีนา  สือแม อาจารย� ปริญญาเอก สัตวศาสตร� ๑ พ.ค. ๕๐  

7 ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย� ปริญญาเอก Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology 

๑ ธ.ค. ๔๙  

8 นางกนกวรรณ  สุขขจรวงษ� อาจารย� ปริญญาโท ผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ๑ มี.ค. ๔๘  

9 นางสาวนุร�ซานีซา  เจะดาโอะ อาจารย� ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�การเกษตร (พืชศาสตร�) ๑ ธ.ค. ๔๙  

10 นางสาวอัจฉรา  นิยมเดชา ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว� ๖ ก.ย. ๕๔  

11 นางสาวศิราณี  วงศ�กระจ/าง ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรดิน ๖ ก.ย. ๕๔  

12 นายวัฒนา  เต็มดี อาจารย� ปริญญาโท วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร ๑ ก.ย. ๕๗  

13 นางสาวชินีกาญจน�  อ�องหว/าง อาจารย� ปริญญาโท พัฒนาการเกษตร 20 ต.ค. ๕๗  

14 นายนุลอัฟฎา  สาและ อาจารย� ปริญญาโท เกษตรศาสตร� ๒ มี.ค. ๕๘ 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
15 ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง อาจารย� ปริญญาเอก การปรับปรุงพันธุ�พืช 12 มี.ค. 59  

16 ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน อาจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3 ต.ค. 59  

17 นางสาวณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย อาจารย� ปริญญาโท 
หลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา 
๑ ธ.ค. ๔๙  

18 นายจักรพงศ�  จิระแพทย� อาจารย� ปริญญาโท พืชศาสตร� ๑ ธ.ค. ๔๙  

19 อาจารย�ธนเสฎฐ�  ทองใสเกลี้ยง อาจารย� ปริญญาโท ชีววิทยาของเซลล�และโมเลกุล 3 ก.ค. 60  

20 อาจารย�นิฟารีซา  เจMะเลMาะ อาจารย� ปริญญาโท วิทยาศาสตร�การเกษตร 22 ส.ค. 60  

21 อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย อาจารย� ปริญญาโท วิทยาศาสตร�ทางทะเล 1 พ.ย. 60  

22 นายกนก  เชาวภาษี อาจารย� ปริญญาโท ปรับปรุงพันธุ�สัตว� ๑๒ พ.ค. ๕๒ 
ลาศึกษาต*อ 

(๓ มิ.ย. ๕๖-๒ มิ.ย. 61)  

23 นายนิรันดร     หนักแดง อาจารย� ปริญญาโท 
โภชนศาสตร�และเทคโนโลยี

อาหารสัตว� 
๑๒ พ.ค. ๕๒ 

ลาศึกษาต*อ 
(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. 61) 

24 นายเปลื้อง      บุญแก�ว อาจารย� ปริญญาโท สัตวศาสตร� ๑ ก.ย. ๕๒ ลาศึกษาต*อ 

(๑5 ก.ค. ๕๘ – 14 ก.ค. 61) 
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2.๒ จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย สาขาวิชาพืชศาสตร� จําแนกตามตําแหน*งและวุฒิการศึกษา 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 นายทวี        บุญภิรมย� ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท Crop Science (Agronomy) 19 พ.ค. ๒๙  

2 นายเจษฎา    แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชสวน ๑๐ ก.ย. ๒๗  

3 นางมนทนา   รุจิระศักดิ์ ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชไร/ ๑๐ ส.ค. ๓๐  

4 ดร.สายทอง   แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช ๑๑ ต.ค. ๓๖  

5 นางสาวนุร�ซานีซา  เจะดาโอะ อาจารย� ปริญญาตรี วิทยาศาสตร�การเกษตร (พืชศาสตร�) ๑ ธ.ค. ๔๙  

6 นางสาวศิราณี  วงศ�กระจ/าง ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรดิน ๖ ก.ย. ๕๔  

7 นางสาวชินีกาญจน�  อ�องหว/าง อาจารย� ปริญญาโท พัฒนาการเกษตร 20 ต.ค. ๕๗  

8 นายนุลอัฟฎา  สาและ อาจารย� ปริญญาโท เกษตรศาสตร� ๒ มี.ค. ๕๘  

9 ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย� ปริญญาเอก Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology 

๑ ธ.ค. ๔๙  

10 นายจักรพงศ�  จิระแพทย� อาจารย� ปริญญาโท พืชศาสตร� ๑ ธ.ค. ๔๙  

11 ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง อาจารย� ปริญญาเอก การปรับปรุงพันธุ�พืช 12 มี.ค. 59  

12 ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน อาจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3 ต.ค. 59  

13 อาจารย�ธนเสฎฐ�  ทองใสเกลี้ยง อาจารย� ปริญญาโท ชีววิทยาของเซลล�และโมเลกุล 3 ก.ค. 60  

14 อาจารย�นิฟารีซา  เจMะเลMาะ อาจารย� ปริญญาโท วิทยาศาสตร�การเกษตร 22 ส.ค. 60  

15 อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย อาจารย� ปริญญาโท วิทยาศาสตร�ทางทะเล 1 พ.ย. 60  

 



ห น� า  | 13 
 

2.๓ จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย สาขาวิชาสัตวศาสตร� จําแนกตามตําแหน*งและวุฒิการศึกษา 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
1 ดร.จักรพันธ�   พิชญพิพัฒน�กุล อาจารย� ปริญญาเอก สัตวศาสตร� ๑ ธ.ค. ๔๙  

2 ดร.ซารีนา  สือแม อาจารย� ปริญญาเอก สัตวศาสตร� ๑ พ.ค. ๕๐  

3 นางกนกวรรณ  สุขขจรวงษ� อาจารย� ปริญญาโท ผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ๑ มี.ค. ๔๘  

4 นางสาวอัจฉรา  นิยมเดชา ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว� ๖ ก.ย. ๕๔  

5 นายวัฒนา  เต็มดี อาจารย� ปริญญาโท วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร ๑ ก.ย. ๕๗  

6 นางสาวณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย อาจารย� ปริญญาโท 
หลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา 
๑ ธ.ค. ๔๙  

7 นายกนก  เชาวภาษี อาจารย� ปริญญาโท ปรับปรุงพันธุ�สัตว� ๑๒ พ.ค. ๕๒ 
ลาศึกษาต*อ 

(๓ มิ.ย. ๕๖-๒ มิ.ย. 61)  

8 นายนิรันดร     หนักแดง อาจารย� ปริญญาโท 
โภชนศาสตร�และเทคโนโลยี

อาหารสัตว� 
๑๒ พ.ค. ๕๒ 

ลาศึกษาต*อ 
(๑ ส.ค. ๕๗-๓๑ ก.ค. 61) 

9 นายเปลื้อง      บุญแก�ว อาจารย� ปริญญาโท สัตวศาสตร� ๑ ก.ย. ๕๒ ลาศึกษาต*อ 

(๑5 ก.ค. ๕๘ – 14 ก.ค. 61) 
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2.4 จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ สังกัดสาขาวิชา วันที่จบการศึกษา 
1 ดร.สายทอง   แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช พืชศาสตร� 26 พ.ค. 53  

2 ดร.จักรพันธ�   พิชญพิพัฒน�กุล อาจารย� ปริญญาเอก สัตวศาสตร� สัตวศาสตร� 3 ก.ค. 57 

3 ดร.ซารีนา  สือแม อาจารย� ปริญญาเอก สัตวศาสตร� สัตวศาสตร� 16 มิ.ย. 58 

4 ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย� ปริญญาเอก Ph.D. Biotechnology in Plant 
Pathology 

พืชศาสตร� 27 ก.ค. 59 

5 ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง อาจารย� ปริญญาเอก การปรับปรุงพันธุ�พืช พืชศาสตร� 16 ก.พ. 59 

6 ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน อาจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร พืชศาสตร� 15 ส.ค. 59 

 

2.5 จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย ที่ดํารงตําแหน*งทางวิชาการ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ สังกัดสาขาวิชา วันที่ดํารงตําแหน*ง 
1 นายทวี        บุญภิรมย� ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท Crop Science (Agronomy) พืชศาสตร� 17 ต.ค. 52 

2 นายเจษฎา    แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชสวน พืชศาสตร� 17 ต.ค. 52 

3 นางมนทนา   รุจิระศักดิ์ ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชไร/ พืชศาสตร� 6 ก.ย. 36 

4 ดร.สายทอง   แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช พืชศาสตร� 24 ธ.ค.58 

5 นางสาวอัจฉรา  นิยมเดชา ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว� พืชศาสตร� 2 ก.พ. 60 

6 นางสาวศิราณี  วงศ�กระจ/าง ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรดิน สัตวศาสตร� 2 ก.พ. 60 
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๒.6  จํานวนบุคลากรสายสอนและวิจัย ที่จะเกษียณอายุราชการ (ระหว*างปO 2560 - 2569) 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน*ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน วันที่เกษียณอายุ 
หมายเหตุ 

(ว/ด/ป เกิด) 
1 นายเจษฎา    แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชสวน ๑๐ ก.ย. ๒๗ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๖ ก.พ. ๐๔ 

2 นางมนทนา   รุจิระศักดิ์ ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท พืชไร/ ๑๐ ส.ค. ๓๐ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ๗ ส.ค. ๐๔ 

3 นายทวี        บุญภิรมย� ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาโท 
Crop Science 
(Agronomy) 

19 พ.ค. ๒๙ ๓๐ ก.ย. ๖๕ ๓ มี.ค. ๐๕ 

4 ดร.สายทอง   แก�วฉาย ผู�ช/วยศาสตราจารย� ปริญญาเอก 
เทคโนโลยีชีวภาพทาง

โรคพืช 
๑๑ ต.ค. ๓๖ ๓๐ ก.ย. ๖๙ ๘ ส.ค. ๐๙ 
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๒.๗  ข/อมูลบุคคลภายนอกที่รับทุนเพื่อศึกษาต*อในระดับปริญญาเอกตามโครงการพัฒนาอาจารย�และบุคลากรสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต/ 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วุฒิที่กําลัง

ศึกษา 
สาขาวิชา ทุน 

วันที่เข/า
ศึกษา 

วันที่ครบ
กําหนด 

ขยายเวลาลา
ศึกษาต*อ 

สถานภาพและ
ความก/าวหน/า 

1 นายสุไลมาน  เจwะอาบู ปร.ด. 
พืชไร/ 

ม.เกษตรศาสตร� 
4 ป) 1 มิ.ย. ๕๓ 31 พ.ค. ๕๗ 

ขยายเวลาถึง 
๓๑ พ.ค. 2560 

 

เ ข� า ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก 
สาขาวิชาพืชไร/ ป)การศึกษา 2553 
มีระยะเวลาเรียน 8 ป)การศึกษา 
ขณะนี้ยังคงเปKนนิสิตปQจจุบัน (ภาค
ปลาย ป)การศึกษา 2560) 

4 น.ส.โรสลาวาตี  โตะแอ ปร.ด. 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

ม.เกษตรศาสตร� 
4 ป) 1 มิ.ย. ๕4 31 พ.ค. ๕8 

ขยายเวลาถึง 
31 ส.ค. 2560 

เ ข� า ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต/
ภาคปลายป)การศึกษา 2554 และ
ไ ม/ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่กําหนด จึงหมดสภาพ
นิสิตตามข�อบังคับฯ แต/เนื่องจาก
ข�อบังคับฯ พ.ศ. 2550 เป$ดโอกาส
ให�นิสิตที่หมดสภาพนิสิต เข�าศึกษา
ใหม/กรณีพิเศษได� 1 ป) จึงได�รับการ
อนุมัติให�เข�าศึกษาใหม/กรณีพิเศษ 
จึ ง ยั งค ง มีสถานภาพ เปK น นิสิ ต
ปQจจุบัน (ภาคปลาย ป)การศึกษา 
2560) 
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๒.๘  ข/อมูลสรุปวุฒิการศึกษา 

 

สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พืชศาสตร� 1 10 4 15 

สัตวศาสตร� - 7 2 9 

รวม 1 17 6 24 

 
 

๒.๙  ข/อมูลสรุปการดํารงตําแหน*งทางวิชาการ 

 

สาขาวิชา 
ตําแหน*งทางวิชาการ 

รวม 
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� ผู/ช*วยศาสตราจารย� อาจารย� 

พืชศาสตร� - - 5 10 15 

สัตวศาสตร� - - 1 8 9 

รวม - - 6 18 24 
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ส*วนท่ี 3 ข/อมูลประกอบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 

 สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได�กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของ
การบริหารทรัพยากรบุคคลไว�เปKนแนวทางให�ส/วนราชการดําเนินการให�สอดคล�องกับมาตรฐาน
ความสําเร็จด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ และได�พัฒนาวิธีการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเปKนเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน ก .พ. ได�
กําหนดแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนํา HR Scorecard มาใช�เปKนเครื่องมือในการจัดทํา 
โดยมีวัตถุประสงค� ดังนี้ 
 1) เพื่อพัฒนาระบบและสร�างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความ
คุ�มค/าและความพร�อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับส/วนราชการ อันจะเปKนช/องทางใน
การให�ข�อมูลย�อนกลับเกี่ยวกับสภาพปQญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะ
ช/วยให�ส/วนราชการสามารถบริหารกําลังคนให�เกิดประโยชน�สูงสุด เพื่อบรรลุภารกิจและเป`าหมายที่ตั้ง
ไว� 
 2) เพื่อสร�างความเข�มแข็งด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลให�กับส/วนราชการ อันจะนําไปสู/
การพัฒนาสมรรถนะของหน/วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ ให�สามารถปฏิบัติงานใน
ฐานะที่เปKนหุ�นส/วนเชิงยุทธศาสตร�ในการบริหารราชการของส/วนราชการได� 
 3) เพื่อสร�างกลไกความสัมพันธ�ระหว/างองค�กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทําหน�าที่เชิง
นโยบายด�านการบริหารกําลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และส/วนราชการซึ่งรับผิดชอบ
ต/อยุทธศาสตร�และวิธีปฏิบัติด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and 
Operation) ที่ประชุม ก.พ. ได�เห็นชอบกับแนวทางการนํา HR Scorecard มาใช�ตั้งแต/วันที่ 12 มกราคม 
2547 และเริ่มดําเนินการครั้งแรกที่กับส/วนราชการที่มีความประสงค�ในการนําเครื่องมือนี้ไปใช� โดย 
ก.พ. ไม/ได�กําหนดว/าทุกส/วนราชการจะต�องทําเหมือนกันหรือพร�อมกันทั้งหมด ซึ่งเปKนแนวทางใหม/ใน
การทํางาน HR Scorecard ในภาครัฐมีองค�ประกอบทั้งหมด 4 ส/วน ได�แก/ 
  1) มาตรฐานความสําเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เป`าหมายสุดท�ายที่ส/วน
ราชการต�องบรรลุ 
  2) ปQจจัยที่จะนําไปสู/ความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย 
มาตรการแผนงานโครงการ และการดําเนินการต/างๆ ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วน
ราชการที่จะทําให�บรรลุมาตรฐานความสําเร็จ 
  3) มาตรวัดหรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) ในการดําเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4) ผลการดําเนินงานที่ส/วนราชการใช�เปKนหลักฐานในการประเมินว/าได�ดําเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐาน 



ห น� า  | 19 
 

 กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รวมทั้งกําหนดให�การจัดทํา
แผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล เปKนตัวช้ีวัดของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ทุกส/วนราชการจะต�อง
ดําเนินการจัดทําโดยมีการวัดเปKนระบบขั้นของความสําเร็จ (ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล) 
 ในป) 2554 ได�มีการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยการปรับจากระบบซีเปKนระบบแท/ง คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ได�จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน/งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบจําแนก
ตําแหน/งใหม/ ตามประกาศก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการจําแนกตําแหน/งข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และตําแหน/งข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่ ก .พ.อ.
กําหนดเปKนมาตรฐานกลาง 11 ระดับ และตําแหน/งประเภททั่วไป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน/งตาม
ระบบจําแนกตําแหน/งใหม/ เพื่อให�สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดข�าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน/งตามที่ ก .พ.อ. กําหนดไว�เดิม เข�าสู/ตําแหน/งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน/งตามระบบจําแนกตําแหน/งใหม/ 
 โดยการประเมินสมรรถนะของบุคลากร จากเหตุผลดังกล/าว คณะเกษตรศาสตร� จึงได�มีการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให�การพัฒนาบุคลากรเปKนไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และสามารถพัฒนา
บุคลากรให�เติบโตตามสายงานได�อย/างแท�จริง นอกจากนั้น ได�กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หน/วยงานเพื่อรับสิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยได�มี
การบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด�าน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�กระทรวง 
และยุทธศาสตร�สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งบูรณาการจากตัวช้ีวัดการประเมินผล
จาก ก.พ.ร. และ สกอ. 
 ดังนั้น เพื่อให�การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร�สอดคล�องกับกรอบ
การประเมินข�างต�น และจากลักษณะของงานที่หน/วยงานรับผิดชอบด�านสารสนเทศ ที่มีการปรับเปลี่ยน
อย/างรวดเร็ว คณะเกษตรศาสตร�จึงได� ปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร� 
เพื่อให�เหมาะสมกับสภาพการบริหารงานในปQจจุบัน การพัฒนาสมรรถนะและการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช�กระบวนการในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลดังนี้ 
 1. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลเปKนกระบวนการศึกษาภาพรวมของ
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ เพื่อให�ทราบว/าการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปQจจุบันมีจุดอ/อน จุดแข็ง และข�อมูลความเปKนจริงพื้นฐานต/างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลมากน�อยเพียงใด โดยมีวิธีการประเมินสถานภาพได�หลายวิธีการ เช/น การวิเคราะห� SWOT 
การศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความสําเร็จที่สํานักงาน ก .พ. กําหนดทั้ง 5 มิติ หรือการศึกษา
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จากการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลของรอบป)ที่
ผ/านมา 
 2. การวางแผนกลยุทธ�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลเปKนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ�
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ ซึ่งอาศัยข�อมูลจากการวิเคราะห�และประเมิน
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง มาวิเคราะห�ร/วมกับเป`าหมายของยุทธศาสตร� และ
วิสัยทัศน�ขององค�กร ตลอดจนนโยบายของผู�บริหาร เพื่อนํามากําหนดเปKนกลยุทธ� เป`าหมาย และ
กิจกรรม โครงการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลให�เกื้อหนุนต/อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� โดย
วิธีการจัดทําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลมีดังนี้ 
  2.1 แต/งตั้งคณะทํางานดําเนินการและเตรียมจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
  2.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อซักซ�อมทําความเข�าใจแนวคิดวิธีการในการจัดทําแผน  
กลยุทธ�คณะเกษตรศาสตร�และจัดทําปฏิทินการทํางาน 
  2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการจัดทําแผน    
กลยุทธ�ให�ผู�บริหารและข�าราชการได�รับทราบในทิศทางเดียวกัน 
  2.4 ดําเนินการประเมินสถานภาพด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห� 
จุดอ/อน จุดแข็งด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นําผลการประเมินและวิเคราะห�ตามข�อ 1 มา
ประกอบการดําเนินการด�วย) และการวิเคราะห�ความคาดหวังของผู�มีส/วนได�เสียที่เกี่ยวข�องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.5 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห�
ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร� แผนงาน/โครงการของส/วนราชการ และนํามากําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.6 กําหนดเป`าประสงค�เชิงกลยุทธ�ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต/ละเป`าประสงค� และค/าเป`าหมายของตัวช้ีวัด 
  2.7 จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอแผน      
กลยุทธ�ต/อผู�บริหารให�ความเห็นชอบ 
  2.8 จัดทําแผนงาน/โครงการรองรับแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3. การนําแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ เปKนการมอบหมายผู�รับผิดชอบ
เพื่อดําเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ ตามแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรร
ทรัพยากรที่จําเปKนต/อการดําเนินกิจกรรม เพื่อให�บรรลุผลสําเร็จตามค/าเป`าหมายของตัวช้ีวัด และเงื่อน
เวลาที่กําหนดไว�ในแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งสําคัญที่จะทาให�มีการนําแผนกลยุทธ�
การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติอย/างเกิดผลคือ การสื่อสารทําความเข�าใจต/อเป`าหมาย 
วิธีดําเนินการ และผลลัพธ� รวมทั้งประโยชน�ที่จะเกิดขึ้นต/อประชาชนผู�รับบริการด�วย 
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 4. การติดตามและรายงานผลดําเนินการ เปKนขั้นตอนที่จะทําให�ม่ันใจว/าการดําเนินกิจกรรม
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามที่ได�กําหนดไว�ในแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล มีความ
คืบหน�าไปสู/เป`าหมายที่ต�องการ หรือหากมีปQญหาอุปสรรคใดก็จะสามารถปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงาน
ได�อย/างทันการณ�การติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินงานสามารถกระทําได�เปKนระยะๆ เช/น ทุก
เดือน ทุก 3 เดือน เมื่อครบ1ป) จะเปKนการประเมินผลและรายงานผลสําเร็จในภาพรวมของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบป)ถัดไป ซึ่งจะช/วยให�มีการปรับปรุง
องค�กรให�สมบูรณ�มากขึ้นต/อไป 

แนวทางการดําเนินงาน 

 การดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย คณะเกษตรศาสตร�ได�
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานไว�ดังนี้ 
 1. การศึกษาค�นคว�าและเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2. ประเมินสภาพปQจจุบันด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร�อมทั้งวิเคราะห�ข�อมูลเชิง
ประจักษ�จากสภาพความเปKนจริงและความคาดหวังของผู�มีส/วนได�ส/วนเสียต/อการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 3. แต/งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4. คณะทํางานวิเคราะห�และกําหนดสมรรถนะตามตําแหน/งของบุคลากร 
 5. คณะทํางานฯ ดําเนินการสํารวจข�อมูลความต�องการการพัฒนาของบุคลากร พร�อมจัดทํา
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให�สอดคล�องกับหลักเกณฑ�และแนวทางการประเมินผล
ตามเกณฑ�มาตรฐานการประเมินผลต/างๆ และสะท�อนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย 
  6. แปลงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู/การปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป) 
 7. เผยแพร/และประชาสัมพันธ�แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และแผนปฏิบัติการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป) ให�แก/บุคลากรได�รับทราบเพื่อใช�เปKนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด�านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มาตรฐานความสําเร็จท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด มี 5 มิติ ดังน้ี 

 มิติท่ี 1 ความสอดคล/องเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Alignment) หมายถึง การที่ส/วน
ราชการ มีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต/อไปนี้ 
 • ส/วนราชการมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความ
สอดคล�องและสนับสนุนให�ส/วนราชการบรรลุพันธกิจ เป`าหมาย และวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว� 
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 • ส/วนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกล/าวคือ
“กําลังคนมีสมรรถนะ” ที่เหมาะสม สอดคล�องกับการบรรลุภารกิจและความจําเปKนของส/วนราชการ
ทั้งในปQจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห�สภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช/องว/าง
ด�านความต�องการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดช/องว/างดังกล/าว 
 • นโยบาย แผนงาน และมาตรการด�าน HR สอดคล�องกับเป`าหมาย พันธกิจของส/วนราชการ
และจังหวัด 
 • มีการวางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Management)  
 • มีการบริหารกําลังคนกลุ/มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 
 • มีการสร�าง พัฒนา และสืบทอดของตําแหน/งบริหาร (Continuity and Replacement Plan) 
 • กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต�องและทันเวลา 
 • ระบบฐานข�อมูลถูกต�อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
 • ส/วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อดึงดูดให�ได�มา พัฒนา และรักษาไว�ซึ่งกลุ/มข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
ซึ่งจําเปKนต/อความคงอยู/และขีดความสามารถในการแข/งขันของส/วนราชการ 
 • ส/วนราชการ มีแผนการสร�างและแผนการพัฒนาผู�บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร�างความ
ต/อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู�นําปฏิบัติตนเปKนแบบอย/างที่ดีและสร�างแรง
บันดาลใจให�กับข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ทํางาน 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต/อไปนี้ 
 • กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ เช/น การสรรหาคัดเลือก 
การบรรจุแต/งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน/ง การโยกย�าย และกิจกรรมด�านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต�องและทันเวลา 
 • ส/วนราชการมีระบบฐานข�อมูลด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต�องเที่ยงตรง 
ทันสมัยและนํามาใช�ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการได�จริง 
 • สัดส/วนค/าใช�จ/ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต/องบประมาณ
รายจ/ายของส/วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท�อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ�มค/า (Value for Money) 
 • มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness) ประสิทธิผล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด�านการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ ก/อให�เกิดผลดังต/อไปนี้ 
 • การรักษาไว�ซึ่งข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานซึ่งจําเปKนต/อการบรรลุเป`าหมายพันธกิจของส/วน
ราชการ(Retention) 
 • ความพึงพอใจของข�าราชการและบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน ต/อนโยบาย แผนงานโครงการและ
มาตรการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ 
 • การสนับสนุนให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนาอย/างต/อเนื่อง รวมทั้งส/งเสริมให�มีการแบ/งปQน 
แลกเปลี่ยนข�อมูลข/าวสารและความรู� (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานให�มีทักษะและสมรรถนะที่จําเปKนสําหรับการบรรลุภารกิจและเป`าหมายของ
ส/วนราชการ 
 • การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน�นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ�มค/า มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกต/างและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นได�อย/างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานมีความเข�าใจถึงความเช่ือมโยงระหว/างผลการปฏิบัติงานส/วน
บุคคลและผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของส/วนราชการ 

 มิติท่ี 4 ความพร/อมรับผิดด/านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability) หมายถึง 
การที่ส/วนราชการจะต�อง 
 • รับผิดชอบต/อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจน
การดําเนินการด�านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชน 
 • มีความโปร/งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • ทั้งนี้จะต�องกําหนดให�ความพร�อมรับผิดด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู/ในทุก
กิจกรรมด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส/วนราชการ 

 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว*างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง 
การที่ส/วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู/การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
 • ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต/อสภาพแวดล�อมในการทํางานระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข�ามาใช�ในการบริหารราชการและการ 
ให�บริการแก/ประชาชน ซึ่งจะส/งเสริมให�ข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานได�ใช�ศักยภาพอย/างเต็มที่ โดยไม/
สูญเสียรูปแบบการใช�ชีวิตส/วนตัว 
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 • มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม/ใช/สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล�องกับความต�องการและสภาพของส/วนราชการ 
 • มีการส/งเสริมความสัมพันธ�อันดีระหว/างฝ9ายบริหารของส/วนราชการ กับข�าราชการและ
บุคลากรผู�ปฏิบัติงาน และในระหว/างข�าราชการและผู�ปฏิบัติงานด�วยกันเอง 

ประโยชน�ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1. ส/วนราชการใช�มาตรฐานความสําเร็จทั้ง 5 มิติ เปKนแนวทางในการจัดทํากลยุทธ� การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อให�เกิดผลที่สะท�อนได�อย/างสมดุลทั้ง 5 มิติ และใช�เปKนเกณฑ�การ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) 
 2. การประเมินผลสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนําไปสู/การยกระดับขีด
ความสามารถของส/วนราชการ มีการเรียนรู�และพัฒนา นําไปสู/การบริหารที่มีคุณภาพมีนวัตกรรมใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม/ๆ มีการทํางานให�ดีขึ้น ไม/เปKน “องค�กรน้ําเน/า” ที่ไม/ได�รับความเช่ือถือ
ศรัทธาจากประชาชน 
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ส*วนท่ี 4 สภาพปnจจุบัน ปnญหา และความต/องการ 

ปQจจุบันคณะเกษตรศาสตร� มีบุคลากรสายสอนและวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาโทเปKนส/วนใหญ/ 
ทําให�สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีได� แต/ไม/เพียงพอและไม/รองรับต/อการจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่คาดการณ�ว/าจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล�นี้ อีกทั้งบุคลากรสายสอนและวิจัยโดยส/วน
ใหญ/เปKนผู�ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษา ทําให�ขาดทักษะและประสบการณ�ในการสอนหรือการปฏิบัติงานใน
หลายๆ ด�าน ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร�จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเพิ่มพูนประสบการณ�ด�านต/างๆ  
รวมถึงการส/งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรสายสอนและวิจัยศึกษาต/อในระดับปริญญาเอก เพื่อให�
บรรลุพันธกิจในการผลิตบัณฑิตด�านการเกษตรที่มีความพร�อมทั้งด�านวิชาการ และความเช่ียวชาญใน
การปฏิบัติงาน เปKนผู�นําทางการพัฒนาการเกษตรของท�องถิ่น พันธกิจการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพด�านเกษตรศาสตร�และให�บริการวิชาการด�านการเกษตร แก/ประชาชน ชุมชน ตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏใีหม/ 

การวิเคราะห�สภาพแวดล/อม (SWOT) ของบุคลากรสายสอนและวิจัย 

ผลการวิเคราะห� SWOT ของบุคลากรสายสอนและวิจัยคณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร� ซึ่งได�รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร� 
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ปรากฏเปKนดังนี้ 

การวิเคราะห�สภาพแวดล/อม (SWOT) ของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
จุดแข็ง 

๑. คณาจารย�มีความรู�ความสามารถ และมี
ศักยภาพสูงในด�านการสอน 
๒. คณาจารย�มีศักยภาพสูงในการทําวิจัย มีการ
ตีพิมพ�และเผยแพร/ผลงานวิจัยจํานวนมาก มี
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช�งานได�จริงหลายด�าน  
๓. คณาจารย�มีศักยภาพสูงในการบริการวิชาการ
สู/ชุมชนและสังคม 
4. คณาจารย�มีความมุ/งม่ันที่พัฒนาองค�ความรู�
ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา การวิจัยการ
บริการวิชาการเพื่อท�องถิ่น 
5. ผู�บริหารให�การสนับสนุนการดําเนินงานจัดทํา
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนําไปสู/การ
พัฒนากําลังคนให�มีความเข�มแข็ง 

จุดอ*อน 
1. คณาจารย�ประจําไม/เพียงพอต/อการจัดการ
เรียนการสอน 
2. คณาจารย�ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมีไม/
เพียงพอ 
3. คณาจารย�ที่ดํารงตําแหน/งทางวิชาการยังมี
จํานวนน�อย 
4. คณาจารย�ขาดการพัฒนาตนเองทางด�าน
วิชาการที่เกี่ยวข�องกับวิชาชีพอย/างต/อเนื่อง ทําให�
เกิดช/องว/างขององค�ความรู� 
5. คณาจารย�ยังไม/มีผลงานที่ได�รับการจด
สิทธิบัตร 
6. ภาระงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาระงานสอน
ของคณาจารย�มีมากเกินไป 
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โอกาส 
๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให�ความสําคัญกับ 
การพัฒนาบุคลากรของทุกส/วนงานโดยมีนโยบาย
ให�ทุกส/วนงานได�นําเครื่องมือการจัดการองค�
ความรู� (Knowledge Management) มาใช�เพื่อ
เสริมสร�างศักยภาพคณาจารย�ที่มีอยู/ ให�สามารถ
ผลักดันพันธกิจด�านการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
และการบริการวิชาการให�เข�มแข็งต/อไป 
๒. หน/วยงานหรือองค�กรภายนอกระดับประเทศ
และระดับนานาชาติมี เครือข/ายการทํางานที่
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ เปKนอย/างดี
ทั้งในด�านการเรียน การสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
3. มียุทธศาสตร�ตามแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยฯ 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให�ก�าวทันต/อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช�เปKนแนวทางในการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทํา
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช/น 
ตัวช้ีวัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข�องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถนํามาใช�
สําหรับการบริหารงานบุคคลสายสอนและวิจัยได� 

อุปสรรค 
๑. ทรัพยากรทางการบริหาร เช/น งบประมาณ 
กําลังคน ไม/เพียงพอทําให�ไม/สามารถสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให� เปKนไปตามที่
กําหนดไว� 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศเปKนไปอย/างรวดเร็ว และงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาบุคลากรด�านวิชาชีพของ
หน/วยงานได�รับจัดสรรไม/เพียงพอ ทําให�ไม/
สามารถสนับสนุนให�บุคลากรได�พัฒนาองค�
ความรู�ใหม/ๆ ได�อย/างเต็มที่เนื่องจากค/าใช�จ/ายต/อ
หลักสูตรต/อคนสูงมาก  
3. ระบบและกลไกด�านการประกันคุณภาพ
การศึกษามีการปรับเปลี่ยน การจัดลําดับและการ
แข/งขันตลอดเวลา ทําให�การขับเคลื่อนองค�กรไม/
เปKนไปตามเป`าหมายตามตัวช้ีวัดที่ตั้งไว�บางตัว 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ด#านการพัฒนาคุณวุฒิ 
คณะเกษตรศาสตร)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ลําดับ ตําแหน/ง 
แผนการพัฒนาคุณวุฒิ 

หมายเหต ุ
กําลังศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ระดับปริญญาโท-เอก 1  -  -  -  -   
2 ระดับปริญญาเอก 6 1 2 2 2   

                
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ด#านการเสนอขอตําแหน/งทางวิชาการ 
คณะเกษตรศาสตร)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) 

ลําดับ ตําแหน/ง 
แผนการเสนอขอตําแหน/งทางวิชาการ 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

1 ตําแหนPง ผู�ชPวยศาสตราจารย� 2 2 4 4 4   
2 ตําแหนPง รองศาสตราจารย�  -  -  - 1 1   
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แผนความต/องการอัตรากําลังบุคลากรสายสอนและวิจัยของคณะเกษตรศาสตร� 

ความต�องการอัตรากําลังบุคลากรสายสอนและวิจัยของคณะเกษตรศาสตร� เปKนดังนี้ 
 

สาขา/วิชาเอก คุณวุฒิ 
ปOการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
พัฒนาการเกษตร ปริญญาโท/เอก 1     

พืชสวน ปริญญาโท/เอก 1     

กีฏวิทยา ปริญญาโท/เอก  1    

โภชนศาสตร�สัตว� ปริญญาโท/เอก  1    

สัตวแพทย� ปริญญาโท/เอก   1   

สรีรวิทยาของสัตว� ปริญญาโท/เอก    1  

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท/เอก     1 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ด#านความต#องการความช/วยเหลือจากคณะ 
ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

          

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหน/ง 
คําแนะนํา
เบื้องต#น 

การอบรม
เชิง

ปฏิบัติการ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

การเขียน
บทความ

ทาง
วิชาการ 

การแต/ง
ตํารา 

การทํา
วิจัย 

คอลัมน)
1 

อื่นๆ 

1 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�ทวี  บุญภิรมย� 

ผู�ชPวย
ศาสตราจารย�   �     �       

2 
ผู�ชPวยศาสตราจารย� ดร.สายทอง แก�ว
ฉาย 

ผู�ชPวย
ศาสตราจารย�         �       

3 อาจารย� ดร.จักรพันธ�  พิชญพิพัฒน�กุล อาจารย�   � �           

4 อาจารยย� ดร.ซารีนา  สือแม อาจารย� 
              

ชอ่งทางในการ
ตพีมิพ ์

5 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�มนทนา  รุจิระศักดิ์ 

ผู�ชPวย
ศาสตราจารย�   �   �         

6 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�เจษฎา  แก�วฉาย 

ผู�ชPวย
ศาสตราจารย�                 

7 อาจารย�กนกวรรณ  สุขขจรวงษ� อาจารย� � � �           

8 อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย�           � �   

9 อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ อาจารย�   � � �   �     

10 
อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย� 
 

อาจารย� 
� �         �   
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตําแหน/ง 
คําแนะนํา
เบื้องต#น 

การอบรม
เชิง

ปฏิบัติการ 

เอกสาร
ประกอบการ

สอน 

การเขียน
บทความ

ทาง
วิชาการ 

การแต/ง
ตํารา 

การทํา
วิจัย 

คอลัมน)
1 

อื่นๆ 

11 อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย อาจารย�     � �   �     

12 อาจารย�เปลื้อง  บุญแก�ว อาจารย�                 

13 อาจารย�นิรันดร  หนักแดง อาจารย�                 

14 อาจารย�กนก  เชาวภาษี อาจารย�                 

15 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 

ผู�ชPวย
ศาสตราจารย� � � � � � � �   

16 อาจารย�ศิราณี  วงศ�กระจPาง อาจารย�                 

17 อาจารย�วัฒนา  เต็มดี อาจารย� � 
� 

�   �       

18 อาจารย�ชินีกาญจน�  อ�องหวPาง อาจารย�     �           

19 อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ อาจารย�                 

20 อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง อาจารย�     �   �       

21 อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน อาจารย� � � � � � � � การศกึษาดงูาน
ตา่งประเทศเพื�อให ้
เกดิความรว่มมอื
ทางวชิาการ 

22 อาจารย�ธนเสฎฐ�  ทองใสเกลี้ยง อาจารย� � � � � �       

23 อาจารย�นิฟารีซา  เจMะเลMาะ อาจารย� �               

24 อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย อาจารย�   �       � 
�   

รวม 7 10 10 6 7 6     
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย ด#านความต#องการประชุม/สัมมนา/อบรม ของบุคลากรสายสอนและวิจัย 

 
 

 
   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
ตําแหน/ง 

หัวข#อ ระยะเวลา สถาบัน/หน/วยงาน 

1 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�ทวี  บุญภิรมย� ผู�ชPวย

ศาสตราจารย� 
      

2 
ผู�ชPวยศาสตราจารย� ดร.สายทอง แก�วฉาย ผู�ชPวย

ศาสตราจารย� 
การจัดจําแนกโรคพืช (เชื้อรา)     

3 อาจารย� ดร.จักรพันธ�  พิชญพิพัฒน�กุล อาจารย� การเขียนโครงการวิจัย     

4 อาจารยย� ดร.ซารีนา  สือแม อาจารย�       

5 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�มนทนา  รุจิระศักดิ์ ผู�ชPวย

ศาสตราจารย� 
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ�พืช 5 วัน สมาคมเมล็ดพันธุ�แหPง

ประเทศไทย 

6 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�เจษฎา  แก�วฉาย ผู�ชPวย

ศาสตราจารย� 
      

7 อาจารย�กนกวรรณ  สุขขจรวงษ� อาจารย� สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง 3 วัน ม.เกษตรศาสตร� 

8 อาจารย� ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา อาจารย� Plant Molecular 15 วัน   

      genetic enginering 15 วัน   

9 อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ อาจารย�       

10 อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย� อาจารย�       

11 อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย อาจารย�       

12 อาจารย�เปลื้อง  บุญแก�ว อาจารย�       

13 อาจารย�นิรันดร  หนักแดง อาจารย�       
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล 
ตําแหน/ง 

หัวข#อ ระยะเวลา สถาบัน/หน/วยงาน 

14 อาจารย�กนก  เชาวภาษี อาจารย�       

15 
ผู�ชPวยศาสตราจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา ผู�ชPวย

ศาสตราจารย� 
การเขียนตํารา 15 วัน มนร 

16 อาจารย�ศิราณี  วงศ�กระจPาง อาจารย�       

17 อาจารย�วัฒนา  เต็มดี อาจารย� ความปลอดภัยในห�อง LAB 3 วัน วช. 

      อบรมเครื่อขPายวิจัย (ลูกไกP) 1 สัปดาห� วช. 

18 อาจารย�ชินีกาญจน�  อ�องหวPาง อาจารย�       

19 อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ อาจารย�       

20 อาจารย� ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง อาจารย�       
21 อาจารย� ดร.ภัทราวดี  ศรีมีเทียน 

อาจารย� 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร�ทางทะเล 21-24 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา 

22 อาจารย�ธนเสฎฐ�  ทองใสเกลี้ยง อาจารย�       

23 อาจารย�นิฟารีซา  เจMะเลMาะ อาจารย� อบรมครูสายพันธ�ใหมP 1 สัปดาห� สกอ. 

24 อาจารย�อัมภรณ�พรรณ  พลาศัย อาจารย� การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร� ครั้งที่ 6 18-20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา 
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แผนความต/องการ ฝrกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูาน ของบุคลากรสายสอนและวิจัย 

จําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ประเด็นความสนใจที่ต/องการพัฒนาตนเอง 
1. สาขาวิชาพืชศาสตร� 1. ผู�ช/วยศาสตราจารย�ทวี   บุญภิรมย� เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผู�ช/วยศาสตราจารย�เจษฎา    แก�วฉาย การจัดสวนและภูมิทัศน� ไม�ดอกไม�ประดับ 

๓. ผู�ช/วยศาสตราจารย�มนทนา   รุจิระศักดิ์ เทคโนโลยีการผลิตข�าว 

๔. อาจารย� ดร.สายทอง   แก�วฉาย โรคพืช การควบคุมโรคพืชด�วยชีววิธี ความหลากหลายของเชื้อรา Molecular 

๕. อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ Bioinformatic / DNA marker for Plant Breeding  

๖. อาจารย�ศิราณี  วงศ�กระจ/าง การปรับปรุงดิน การเขียนผลงานทางวิชาการ 

๗. อาจารย�ชินีกาญจน�  อ�องหว/าง การพัฒนาการเกษตร การเขียนผลงานทางวิชาการ 

๘. อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก การเขียนผลงานทางวิชาการ 

๙. ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา  

10. อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย�  

๑1. ดร.นราธิษณ�  หมวกรอง  

 
 
 
 
 
 



ห น� า  | 34 
 

 
สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ประเด็นความสนใจที่ต/องการพัฒนาตนเอง 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร� 1. อาจารย� ดร.จักรพันธ�   ชาสมบัติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว�เคี้ยวเอื้อง การเขียนผลงานทางวิชาการ 

2. อาจารย� ดร.ซารีนา  สือแม เทคโนโลยีการผลิตสัตว�เคี้ยวเอื้อง การเขียนผลงานทางวิชาการ 

3. อาจารย�กนกวรรณ  สุขขจรวงษ� เทคโนโลยีการผลิตสัตว�น้ํา การเขียนผลงานทางวิชาการ 

4. อาจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว�ป)ก เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว� การเขียนผลงานทางวิชาการ 

5. อาจารย�วัฒนา  เต็มดี เทคโนโลยีอาหารและบรรจุภัณฑ� การเขียนผลงานทางวิชาการ 

6. อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย  

7. อาจารย�กนก   เชาวภาษี ลาศึกษาต/อ 

8. อาจารย�นิรันดร   หนักแดง ลาศึกษาต/อ 

9. อาจารย�เปลื้อง   บุญแก�ว ลาศึกษาต/อ 
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แผนการเข/าสู*ตําแหน*งทางวิชาการของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
จําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษาปnจจุบัน 
การเข/าสู*ตําแหน*งทางวิชาการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. สาขาวิชาพืชศาสตร� 1. ผู�ช/วยศาสตราจารย�ทวี   บุญภิรมย� M.S. Crop Science (Agronomy) ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ. 

๒. ผู�ช/วยศาสตราจารย�เจษฎา    แก�วฉาย วท.ม.(พืชสวน) ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ. 

๓. ผู�ช/วยศาสตราจารย�มนทนา   รุจิระศักดิ์ วท.ม.(พืชไร/) ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ. 

๔. อาจารย� ดร.สายทอง   แก�วฉาย ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช) ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ. 

๕. อาจารย�นุร�ซานีซา  เจะดาโอะ 
วท.บ. วิทยาศาสตร�การเกษตร  

(พืชศาสตร�) 
- - - ผศ. ผศ. 

๖. อาจารย�ศิราณี  วงศ�กระจ/าง วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน) - - ผศ. ผศ. ผศ. 

๗. อาจารย�ชินีกาญจน�  อ�องหว/าง วท.ม.(พัฒนาการเกษตร) - - - - ผศ. 

๘. อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ วท.ม.(เกษตรศาสตร�) - - - - ผศ. 

๙. ดร.ราฮีมา  วาแมดีซา  ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ - - ผศ. 

๑๐. อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย� วท.ม.(พืชศาสตร�) ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ - - 
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สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษาปnจจุบัน 
การเข/าสู*ตําแหน*งทางวิชาการ 

2557 2558 2559 2560 2561 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร�        

2. อาจารย� ดร.จักรพันธ�   ชาสมบัติ ปร.ด.(สัตวศาสตร�) - - - ผศ. ผศ. 

3. อาจารย� ดร.ซารีนา  สือแม ปร.ด.(สัตวศาสตร�) - - - ผศ. ผศ. 

4. อาจารย�กนกวรรณ  สุขขจรวงษ� 
ศศ.ม.  

(ผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
- - - ผศ. ผศ. 

5. อาจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 
วท.ม. 

(โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว�) 
- - ผศ. ผศ. ผศ. 

6. อาจารย�วัฒนา  เต็มดี 
วท.ม.  

(วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร) 
- - - - ผศ. 

7. อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย 
คอ.ม. 

(หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา) 
ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ - - - 

8. อาจารย�กนก   เชาวภาษี วท.ม.(ปรับปรุงพันธุ�สัตว�) ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ - - 

๙. อาจารย�นิรันดร   หนักแดง 
วท.ม. 

(โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว�) 
ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ผศ. 

๑๐. อาจารย�เปลื้อง   บุญแก�ว วท.ม.(สัตวศาสตร�) - ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 
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แผนการศึกษาต*อในระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายสอนและวิจัย 
จําแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
 

สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษาปnจจุบัน 
การลาศึกษาต*อ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. สาขาวิชาพืชศาสตร� 1. อาจารย�ราฮีมา  วาแมดีซา วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

สําเร็จ

การศึกษา 
- - 

2. อาจารย�จักรพงศ�  จิระแพทย� วท.ม.(พืชศาสตร�) ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 
สําเร็จ

การศึกษา - 

3. อาจารย�ศิราณี  วงศ�กระจ/าง วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน) - - ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

4. อาจารย�ชินีกาญจน�  อ�องหว/าง วท.ม.(พัฒนาการเกษตร) - - - ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

5. อาจารย�นุลอัฟฎา  สาและ วท.ม.(เกษตรศาสตร�) - - - - ลาศึกษาต/อ 
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สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ระดับการศึกษาปnจจุบัน 
การลาศึกษาต*อ 

2557 2558 2559 2560 2561 
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร� 1. อาจารย�ณัฐพัชรากานต�  แก�วพลอย 

คอ.ม. 
(หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา) 

ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 
สําเร็จ

การศึกษา - - 

2. อาจารย�กนก   เชาวภาษี วท.ม.(ปรับปรุงพันธุ�สัตว�) ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 
สําเร็จ

การศึกษา - 

3. อาจารย�นิรันดร   หนักแดง 
วท.ม. 

(โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว�) 
ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

สําเร็จ

การศึกษา 
4. อาจารย�เปลื้อง   บุญแก�ว วท.ม.(สัตวศาสตร�) - ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

5. อาจารย�อัจฉรา  นิยมเดชา 
วท.ม. 

(โภชนศาสตร�และเทคโนโลยีอาหารสัตว�) 
- - ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

๖. อาจารย�กนกวรรณ  สุขขจรวงษ� 
ศศ.ม.  

(ผู�นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
- - - ลาศึกษาต/อ ลาศึกษาต/อ 

๗. อาจารย�วัฒนา  เต็มดี 
วท.ม.  

(วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอาหาร) 
- - - - ลาศึกษาต/อ 
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ส*วนท่ี 5  รายละเอียด แผนงาน/โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1: ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
โครงการ / กิจกรรม 

ท่ีสอดคล/องกับยุทธศาสตร� 
ปOงบประมาณ 

เป8าหมาย/ดัชนี 
58 59 60 61 62 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย�ด�านวิชาการ และการ
เข�าสู/ตําแหน/งทางวิชาการ 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

- จํานวนอาจารย�ที่เข�าสู/ตําแหน/ง
ทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 : พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร/างสรรค�และงานวิจัยท่ีสอดคล/อง
กับความต/องการของชุมชนในท/องถ่ิน 

โครงการ / กิจกรรม 
ท่ีสอดคล/องกับยุทธศาสตร� 

ปOงบประมาณ 
เป8าหมาย/ดัชนี 

58 59 60 61 62 
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ 
2. โครงการผลิตตําราและ
ผลงานทางวิชาการ (ผศ. ,รศ.) 
3 .  โครงการอบรม พัฒนา
นักวิจัยและสิ่งประดิษฐ� 
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ/มวิจัย นักสิ่งประดิษฐ�ที่เปKน
เลิศเฉพาะทาง 
5 .  โครงการ จัด ตั้ งกองทุ น
สนับสนุนการทําวิจัย 
 
6. โครงการสนับสนุนรางวัล
การนําเสนอผลงานวิจัยในการ
ตีพิมพ�ผลงานระดับชาติและ
นานาชาติ 
7. โครงการฝ8กอบรมเทคนิค
การบูรณาการในการจัดการ

x 
 
 
x 
 
 
 
 
 

x 
 
 
x 

x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

- จํานวนอาจารย�ที่ต�องการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
 
- จํ า น ว น อ า จ า ร ย� ที่ จ ะ เ ข� า สู/
ตําแหน/งทางวิชาการ 
- จํ า น ว น อ า จ า ร ย� ที่ ดํ า เ นิ น
โครงการวิจัย 
- จํ า น ว น อ า จ า ร ย� ที่ เ ข� า ร/ ว ม
โครงการ 
 
- จํานวนเงิน/แหล/งทุนวิจัยที่คณะฯ 
ได�รับการสนับสนุนทั้งจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
- จํานวนอาจารย�ที่ ได� นํา เสนอ
ผลงานวิจัยในการตีพิมพ�ผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
- จํ า น ว น อ า จ า ร ย� ที่ เ ข� า ร/ ว ม
โครงการ 
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เรียนการสอนบริการชุมชนใน
ท�องถิ่น 
8. โครงการจัดการความรู�จาก
งานวิจัยเพื่อนําไปใช�ประโยชน�
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
- จํ า น ว น อ า จ า ร ย� ที่ เ ข� า ร/ ว ม
โครงการ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 : พัฒนาโครงสร/างและการบริหารจัดการ 
โครงการ / กิจกรรม 

ท่ีสอดคล/องกับยุทธศาสตร� 
ปOงบประมาณ 

เป8าหมาย/ดัชนี 
58 59 60 61 62 

1. โครงการพัฒนาคุณวุฒิของ
บุคลากร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเข�าสู/ตําแหน/งที่สูงขึ้น 
3 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า  KPI 
รายบุคคล และ IDP  
(วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล) 
4. โครงเสริมสร�างความสุข
ให�กับบุคลากร 
5. โครงการสุขกาย สบายใจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 

- จํ านวนอาจารย�ที่ ไ ด� รั บการ
เพิ่มพูนความรู� 
- จํานวนอาจารย�ที่เข�าสู/ตําแหน/ง
ทางวิชาการ 
- อาจารย�ประจําทุกคน 
 
 
- อาจารย�ประจําทุกคนรวมถึงผู�ที่
ลาศึกษาต/อ 
- อาจารย�ประจําทุกคนรวมถึงผู�ที่
ลาศึกษาต/อ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น� า  | 42 
 

 
 



ห น� า  | 43 
 

 
 


