
 

 

 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ปีการศึกษา 2564 
ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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คำนำ 

  

 แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา

2564 ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร ซ่ึงอาจารย์เป็นปัจจัยที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะ 

และมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวน

นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ

การศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหาร จึงร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร  ทั้งนีแ้ผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ปีการศึกษา 2564 ทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แผนการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2564 ทบทวนประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล 
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
ปีท่ีจะศึกษา สาขาวิชาที่จะศึกษา 

1. ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ - - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 

2. ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน - - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 

3. ผศ.ณิศา มาชู - - ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ  

4. ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล - - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 

5. อ.พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ - - รอการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
  



5 
 

แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่งทางวิชาการ ปีที่จะยื่นส่ง หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ รองศาสตราจารย์ 2568  

2. ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน รองศาสตราจารย์ 2566  

3. ผศ.ณิศา มาชู รองศาสตราจารย์ 2566  

4. ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2567  

5. อ.พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2566  
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แผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล เรื่องท่ีจะพัฒนา/หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ - หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยื่นขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร (ท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน) 
- หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

 

2. ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน - หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ 
- หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

 

3. ผศ.ณิศา มาชู - การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
- การเตรียมผลงานเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ 
- การพัฒนาโจทย์วิจัย 
- หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

4. ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล - Probiotics as a Functional Ingredients: Its Application in Food and 
Beverage” โพรไบโอติกส์ จุลินทรีย์มีชีวิต และการปรับใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม 
- กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 

5. อ.พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ - หลักสูตรการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
- หลักสูตรเขียนผลงานทางวิชาการ 
- หลักสูตรคณาจารย์นิทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

 

 



7 
 

  



8 
 

ภาคผนวก 
 

ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่   8/2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564) 

 
1. แผนงาน / กิจกรรมบริหารและพัฒนา 

1.1 บุคลากรสายวิชาการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผน
อัตรากาลังที่สอดคล้อง กับภารกิจและ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการจัดทำ
แผนอ ัตรากาล ังท ี ่สอดคล ้องกับ
ภารก ิ จและท ิ ศทางการพ ัฒนา
หน่วยงาน 

1. มีโครงสร้างการบริหารองค์กร 
2. มีแผนอัตรากำลัง 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี 

2. ผู ้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารงานหรือการ
พัฒนางานด้านต่าง ๆ   
 

ผู ้บร ิหารได้ร ับการอบรม/สัมมนา
หล ั กส ู ต รท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บ ก า ร
บริหารงานหรือการพัฒนางานอย่าง
น้อย 1 คน  

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี 

3. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา
ตามศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงาน   

ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้มี
การพัฒนาศักยภาพ 

อาจารย์ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 ประธานหลักสูตรทุก
หลักสูตร/ 
คณบดี 
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4. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความมั่นคง
และก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทาง
วิชาการเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

มีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ (สะสม) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  จำนวน 15 คน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. คณะมีระบบและกลไกด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงานและบริหาร- งานของบุคลากร
ทุกระดับอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

1. เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจแก่
บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

มีระบบประเม ินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี 

 

1.2 สายสนับสนุนวิชาการ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมี
เพียงพอต่อการรองรับภารกิจหลักของ
องค์กร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการจัดทำแผน 
อัตรากำลังที ่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทาง 
การพัฒนาหน่วยงาน 

1. มีโครงสร้างการบริหารองค์กร 
2. มีแผนอัตรากำลัง 
 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะทางด้าน
การปฏิบัติงานตาม   สายงาน 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 

1. มีงบประมาณสำหรับให้บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการไปพัฒนา
ศักยภาพอย่างน้อยคนละ 8,000 บาท 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี/หัวหน้า
สำนักงานคณบดี 
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3. มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้
ดำรงตำแหน่งที ่สูงขึ ้น คือ ชำนาญการ 
หรือชำนาญงาน 

1. ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ค่างาน พร้อม
ทั ้งเตรียมความพร้อมสู ่การทำตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

มีบุคลากรสายสนับสนุนที ่อยู ่ใน
ตำแหน่งชำนาญการ  หรืออยู ่ใน
ขั้นตอนการเตียนความพร้อมเข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น อย่างน้อย 1 อัตรา 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี/หัวหน้า
สำนักงานคณบดี 

4 .  คณะม ี ระบบและกลไกด ้ านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารงาน
ของบุคลากรทุกระดับอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม  

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
ในหน ่วยงานเก ี ่ ยวก ับหล ักเกณฑ ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 

มีการกำหนดตัวชี ้ว ัดสำหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที ่เป็น
มาตรฐาน และสามารถวัดผลงาน
เชิงประจักษ์ได้ 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 คณบดี/หัวหน้า
สำนักงานคณบดี 

 


