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แผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจาปีการศึกษา 2564–2568 ปีงบประมาณ 2565-2569 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)
วิสัยทัศน์ : อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-Industry for Sustainable Development
พันธกิจ :
1. พัฒนากาลังคนด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการที่มีสมรรถนะ
สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อความยั่งยืน
ค่านิยม : มืออาชีพ จิตสาธารณะ นาการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กร : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
สมรรถนะหลัก :
1. บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนากาลังคนโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
2. ความสามารถในการวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร การใช้วัสดุเศษเหลือจากผลผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้
3. ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
กลยุทธ์ :
1. การเป็นคณะผู้ประกอบการเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนากาลังคนให้มสี มรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกและการเป็นผู้ประกอบการ
3. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
5. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อนาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล
* สมรรถนะสากลในที่นี้ คือ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Global communication) และด้านดิจิทัล
(Digital literacy) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skill)
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และประเด็นสาคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. การเป็นคณะ 1.1 1.1 สร้างรายได้จากการประกอบการธุรกิจ 1.1.1 เพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้าน
ผู้ประกอบการเพื่อ ด้านอาหารอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่
การผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
การศึกษาอย่าง
อุปทานที่สามารถใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา อาหารที่สามารถสร้างรายรายได้
ยั่งยืน
กาลังคนอย่างเพียงพอ ตามแนวคิดธุรกิจ สนับสนุนการการพัฒนากาลังคน
เพื่อสังคม
1.1.2 เพื่อเป็นพื้นที่การจัดการศึกษา
แบบ CWIE การฝึกทักษะการทางาน
และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการของ
ผู้เรียน

ประเด็นสาคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
1. โครงการ Agro Café
1.1 ขับเคลื่อนโครงการ Agro Café เป็นสถาน
ประกอบการ ทาหน้าที่เป็นฝ่ายขายและการตลาด
ผลิตภัณฑ์จากคณะฯ เครือข่ายศิษย์เก่า
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในรูปแบบ
onsite และ online
2. การปรับห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเป็นห้อง
ผลิตสินค้าเพื่อจัดจาหน่าย
2.1 ปรับรูปแบบ/ระบบการเรียนการสอน
สนับสนุนการผลิตสินค้าจากรายวิชาปฏิบัติการของ
1.1.3 เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ผู้เรียน
ให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 3. การขับเคลื่อนโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาล เพื่อ
การผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้เรียนทั่วไป
3.1 ผลิตและรับจ้างผลิตสินค้า อาหารฮาลาลเชิง
พาณิชย์
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
4.1 ผลิตและรับจ้างผลิตสินค้าอาหารสุขภาพเชิง
พาณิชย์
4.2 สถานผลิ ต และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
4.3 การพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการด้าน
อาหาร
5. การทาแผนธุรกิจของหน่วยต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา
2. กรรมการผู้จัดการ
ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
เพื่อการส่งออก
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กลยุทธ์

เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ประเด็นสาคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
6. พั ฒ นาระบบการด าเนิ น งานที่ บู ร ณาการกั บ
การศึกษาแบบ CWIE ทั้งในระดับวิชา ชุดวิชา และ
หลักสูตร รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ
7. การจั ด หางบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งจั ก ร
สาหรับโรงงานผลิตของศูนย์นวตักรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์
8. การแสวงหาคู่ความร่ว มมือ หรือหุ้ นส่ ว นธุรกิจ
จากภาครัฐและเอกชน
2. การพัฒนา
2.1 พัฒนากาลังคนให้สามารถประยุกต์ใช้ 2.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ พร้อม 1. พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ CWIE ทั้งในระดับ
กาลังคนให้มี
ความรู้และมีทักษะการทางานใน
ทางานและตอบสนองความต้องการ วิชา ชุดวิชา และหลักสูตร รวมทั้งการเป็น
สมรรถนะสากลสู่
สภาพแวดล้อมจริง
ของผู้ใช้
ผู้ประกอบการ ที่บูรณาการกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ใน
การเป็นพลเมืองโลก 2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะสากลและการเป็น 2.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการ คณะและนอกคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
และการเป็น
ประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการ
เป็นพลเมืองโลกและการเป็น
ผู้ประกอบการ
2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขา
ผู้ประกอบการ
2.3 พัฒนาทักษะสาหรับบุคลากรวัย
2.3.1 เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รส าหรั บ อาหารสุขภาพและโภชนาการสาหรับนักกาหนด
ทางานและทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปร อาหาร (Bachelor of Science Program in
Functional Food and Nutrition for Dietetics
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Reskill-Upskillรูปทุกช่วงวัย
(International Program)) ร่วมกับคณะที่
Newskill)
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
3. การขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อให้มีผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น
4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non-degree

ผู้รับผิดชอบ

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา
2. รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตและประกัน
คุณภาพการศึกษา
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กลยุทธ์

3. การวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

3.1 ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล
3.2 ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ/
นวัตกรรมสาหรับสร้างมูลค่าเพิ่มที่สามารถ
นาไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์และเชิง
พาณิชย์

4. การพัฒนา
4.1 พัฒนาผู้ประกอบการด้านการแปรรูป
ผู้ประกอบการ
อาหารและผลิตผลทางการเกษตรให้มี
อุตสาหกรรมอาหาร ความความสามารถในการแข่งขัน
และบรรจุภัณฑ์ด้วย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3.1.1 เพื่อสร้างสร้างองค์ความรู้ ด้าน
อุ ต สาหกรรมเกษตรสนั บ สนุ น การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.1 พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ/หรื อ
สร้ า งนวั ต กรรมที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้
4.1.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่าย
การพัฒนาผู้ประกอบการด้วยองค์
ความรู้และผลงานวิจัยทั้งในระดับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม

ประเด็นสาคัญที่ต้องการขับเคลื่อน
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
5. สร้างทักษะสมรรถนะสากล (ทักษะด้านภาษา
และการสื่ อ สาร (Global communication) และ
ด้านดิจิทัล (Digital literacy) และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life-long learning skill))
6 . ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร เ ป็ น
ผู้ ป ระกอบการโดยบู ร ณาการด้ า นการผลิ ต และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ
7. เพิ่มจานวนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
1. ขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ของคณะฯ ให้ มี
ความเข้มแข็ง
2. ส่ ง เสริ ม การน าผลงานวิ จั ย /นวั ต กรรมไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. ส่ งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้ มีคุณภาพ
ระดับสากล
4. สร้างรายได้จากงานวิจัย ด้ว ยการทาวิจัยแบบ
contract research และการขาย IP
1. สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการ
และการผลิตอาหารเชิงพาณิชย์
2. การบูรณาการการให้บริการวิชาการและการผลิต
เชิงพาณิชย์กับการศึกษาแบบ CWIE

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม

กรรมการผู้จัดการศูนย์
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เกษตรเพื่อการส่งออก
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กลยุทธ์
เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
องค์ความรู้ การวิจัย 4.2 มีรายได้ที่เพียงพอต่อการพึ่งพาตนเอง 4.2.1 เพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการ
และนวัตกรรม
และสนับสนุนพัฒนากาลังคนอย่างยั่งยืน พึ่ ง พาตนและสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
กาลังคนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
5. การพัฒนาขีด
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุขและ
ความสามารถของ ผูกพันกับองค์กร
บุคลากรเพื่อนาการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
5.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.1.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพในการทางาน
5.1.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและ
ผูกพันกับองค์กร
5.2.1. เพื่อให้บุคลากรเกิดเรียนรู้การ
ทางานภายในองค์กร
5.3 องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่นาไปสู่ 5.3.1. เพื่อให้องค์กรมีระบบการ
ความเป็นเลิศ
บริหารจัดการที่นาไปสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นสาคัญที่ต้องการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ
ทางานรายบุคคล ตามกลุ่มงานและข้ามกลุ่มงาน
3. พัฒนาระบบการสื่อสารและสร้างความสุขและ
ผูกพันองค์กร
4. พัฒนาระบบการทางานด้วย SIPOC model

สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงาน
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
และส่งมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

