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แผนพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564–2568 ปีงบประมาณ 2565-2569 (แผนกลยุทธ์ 5 ปี)  
 
วิสัยทัศน์  :  อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-Industry for Sustainable Development  
 
พันธกิจ :   

1. พัฒนาก าลังคนด้านนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการที่มีสมรรถนะ
สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการจัดการเพ่ือการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  3. พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพ่ือความยั่งยืน 
 
ค่านิยม :  มืออาชีพ จิตสาธารณะ น าการเปลี่ยนแปลง 
 
วัฒนธรรมองค์กร : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) 
 
สมรรถนะหลัก :  

1. บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาก าลังคนโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
  2. ความสามารถในการวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร การใช้วัสดุเศษเหลือจากผลผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ 
  3. ระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 
 
กลยุทธ์ : 
  1. การเป็นคณะผู้ประกอบการเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน  
  2. การพัฒนาก าลังคนให้มสีมรรถนะสากลสู่การเป็นพลเมืองโลกและการเป็นผู้ประกอบการ 
  3. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม 
  5. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
* สมรรถนะสากลในที่นี้ คือ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Global communication) และด้านดิจิทัล 
(Digital literacy) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning skill) 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน  

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
1. การเป็นคณะ
ผู้ประกอบการเพื่อ
การศึกษาอย่าง
ยั่งยืน  

1.1 1.1 สร้างรายได้จากการประกอบการธุรกิจ
ด้านอาหารอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่
อุปทานที่สามารถใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ก าลังคนอย่างเพียงพอ ตามแนวคิดธุรกิจ
เพ่ือสังคม  
 
 

1.1.1 เพ่ือเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้าน
การผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารที่สามารถสร้างรายรายได้
สนับสนุนการการพัฒนาก าลังคน  
 
1.1.2 เพ่ือเป็นพ้ืนที่การจัดการศึกษา
แบบ CWIE การฝึกทักษะการท างาน
และการเป็นผู้ ประกอบการของ
ผู้เรียน  
 
1.1.3 เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ผู้เรียนทั่วไป 

1. โครงการ Agro Café 
   1.1  ขับเคลื่อนโครงการ Agro Café เป็นสถาน
ประกอบการ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายขายและการตลาด 
ผลิตภัณฑ์จากคณะฯ เครือข่ายศิษย์เก่า 
ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในรูปแบบ 
onsite และ online 
2. การปรับห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาเป็นห้อง
ผลิตสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่าย 
   2.1 ปรับรูปแบบ/ระบบการเรียนการสอน
สนับสนุนการผลิตสินค้าจากรายวิชาปฏิบัติการของ
ผู้เรียน 
3. การขับเคลื่อนโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาล เพ่ือ
การผลิตเชิงพาณิชย์ 
   3.1 ผลิตและรับจ้างผลิตสินค้าอาหารฮาลาลเชิง
พาณิชย์ 
4. ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์   
   4.1 ผลิตและรับจ้างผลิตสินค้าอาหารสุขภาพเชิง
พาณิชย์ 
   4.2 สถานผลิตและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์  
   4.3 การพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการด้าน
อาหาร 
5. การท าแผนธุรกิจของหน่วยต่างๆ 

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 
2. กรรมการผู้จัดการ
ศูนย์พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร
เพ่ือการส่งออก 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
6. พัฒนาระบบการด าเนินงานที่บูรณาการกับ
การศึกษาแบบ CWIE ทั้งในระดับวิชา ชุดวิชา และ
หลักสูตร รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ 
7. การจัดหางบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักร
ส าหรับโรงงานผลิตของศูนย์นวตักรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ 
8. การแสวงหาคู่ความร่วมมือ หรือหุ้นส่วนธุรกิจ 
จากภาครัฐและเอกชน 

2. การพัฒนา
ก าลังคนให้มี
สมรรถนะสากลสู่
การเป็นพลเมืองโลก 
และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.1 พัฒนาก าลังคนให้สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และมีทักษะการท างานใน
สภาพแวดล้อมจริง 

2.1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ พร้อม
ท างานและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ 

1. พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบ CWIE ทั้งในระดับ 
วิชา ชุดวชิา และหลักสูตร รวมทั้งการเป็น
ผู้ประกอบการ ที่บูรณาการกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ใน
คณะและนอกคณะฯ  ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขา
อาหารสุขภาพและโภชนาการส าหรับนักก าหนด
อาหาร (Bachelor of Science Program in 
Functional Food and Nutrition for Dietetics 
(International Program))  ร่วมกับคณะที่
เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
3. การขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพ่ือให้มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น 
4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non-degree  

1. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและกิจการ
นักศึกษา 
2. รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะสากลและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

2.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะเพ่ือการ
เป็นพลเมืองโลกและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

2.3 พัฒนาทักษะส าหรับบุคลากรวัย
ท างานและทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Reskill-Upskill-
Newskill) 

2.3.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปทุกช่วงวัย 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5. สร้างทักษะสมรรถนะสากล (ทักษะด้านภาษา
และการสื่อสาร (Global communication) และ
ด้านดิจิทัล (Digital literacy) และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life-long learning skill)) 
6 .  ส ร้ า งทั กษะ และประสบก า รณ์ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการโดยบูรณาการด้านการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ 
7. เพิ่มจ านวนผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

3. การวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล 3.1.1 เพ่ือสร้างสร้างองค์ความรู้ด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศของคณะฯ ให้มี
ความเข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ
ระดับสากล 
4. สร้างรายได้จากงานวิจัย ด้วยการท าวิจัยแบบ 
contract research และการขาย IP 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม 

3.2 ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ/
นวัตกรรมส าหรับสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สามารถ
น าไปใช้เชิงสาธารณประโยชน์และเชิง
พาณิชย์ 

3.2.1 พัฒนาเทคโนโลยีและ/หรือ
สร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

4. การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ด้วย

4.1 พัฒนาผู้ประกอบการด้านการแปรรูป
อาหารและผลิตผลทางการเกษตรให้มี
ความความสามารถในการแข่งขัน 

4.1.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางเครือข่าย
การพัฒนาผู้ประกอบการด้วยองค์
ความรู้และผลงานวิจัยทั้งในระดับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 

1. สร้างรายไดจ้ากงานบริการวิชาการ 
และการผลิตอาหารเชิงพาณิชย์ 
2. การบูรณาการการให้บริการวิชาการและการผลิต
เชิงพาณิชย์กับการศึกษาแบบ CWIE  

กรรมการผู้จัดการศูนย์
พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อการส่งออก 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ประเด็นส าคัญท่ีต้องการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
องค์ความรู้ การวิจัย
และนวัตกรรม 

4.2 มีรายไดท้ี่เพียงพอต่อการพ่ึงพาตนเอง
และสนับสนุนพัฒนาก าลังคนอย่างยั่งยืน 

4.2.1 เพ่ือสร้างรายได้ที่เพียงพอการ
พ่ึงพาตนและสนับสนุนการพัฒนา
ก าลังคนตามแนวคิดธุรกิจเพ่ือสังคม  

 

5. การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรเพื่อน าการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุขและ
ผูกพันกับองค์กร 

5.1.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 

1. พัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล 
2. พัฒนางานและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ
ท างานรายบุคคล ตามกลุ่มงานและข้ามกลุ่มงาน 
3. พัฒนาระบบการสื่อสารและสร้างความสุขและ
ผูกพันองค์กร 
4. พัฒนาระบบการท างานด้วย SIPOC model 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5.1.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและ
ผูกพันกับองค์กร 

5.2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5.2.1. เพ่ือให้บุคลากรเกิดเรียนรู้การ
ท างานภายในองค์กร 

5.3 องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่น าไปสู่
ความเป็นเลิศ 

5.3.1. เพ่ือให้องค์กรมีระบบการ
บริหารจัดการที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 
สรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการส่วนงาน 
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 

และส่งมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 


