
แนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practices) 
 

1. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง   โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์รุ่นใหม่ 

2. ประเภทผลงาน       แนวปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ดีด้านแนวปฏิบัติด้านการวิจัย 

3. หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. คณะผู้ด าเนินกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี  

 4.1 ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม   ประธานกรรมการ 

 4.2 นายกานตกานต์ เทพณรงค์   กรรมการ 

 4.3 นางสาววิจิตรา ตุ้งซี่   กรรมการ 

 4.4 นางสาวปริยากร บุญส่ง   กรรมการ 

 4.5 นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด  กรรมการ 

 4.6 นายวิณากร ที่รัก    กรรมการ 

  4.7 นายอภิชาติ พันชูกลาง   กรรมการและเลขานุการ 

 

5. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

 5.1 วิสัยทัศน์ 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นแหล่งวิชาการ ผลิตบัณฑิต และน าวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

 5.2 พันธกิจ 

  1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

  2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

  3) บริการวิชาการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และน าวิชาชีพ 

  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

  4) อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

  5) เตรียมความพร้อมของบุคลากรเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

 

 



6. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา  

พ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาความรู้ของประชากรคืองานวิจัย งานวิจัยที่เหล่านักวิจัย

ได้ลงแรงกายแรงใจและความรู้ทั้งหมดที่มีเพ่ือพัฒนาขึ้นมานั้น หากมิได้รับการเผยแพร่หรือน าความรู้ที่ได้ไป

ถ่ายทอดสู่ชุมชนก็เปรียบเสมือนภาพจิ๊กซอร์ที่มีชิ้นส่วนขาดหายไม่สมบูรณ์ทั้งภาพ ดังเช่นค าพูดที่กล่าวว่าเป็น

งานวิจัยขึ้นหิ้ง การเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบของการตีพิมพ์เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ดังตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นคณะที่มีคณาจารย์รุ่นใหม่ซึ่งมีอายุการ

ท างานไม่เกิน 3 ปี อยู่ในสัดส่วนที่สูง ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดเห็นตรงกันที่

จะพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของโครงการ Young Researchers ที่มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือการช่วยเหลือและเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ซึ่งผลลัพธ์ตลอด

ระยะเวลาการด าเนินงานของกลุ่มร่วมหนึ่งปี ส่งผลให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี

สัดส่วนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 60 โดยคิดเป็นสัดส่วนของงานวิจัยตีพิมพ์

ของอาจารย์รุ่นใหม่ถึงร้อยละ 59.38 ดังนั้นการปฏิบัติด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ

ช่วยให้งานวิจัยได้รับการเผยแพร่มากยิ่งขึ้น 

 

7. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการด าเนินงาน  

1. เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น 

2. เพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติในการสร้างผลงานวิชาการให้สอดคล้องกับ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 

8. แผนงาน (Approach)  

 8.1 แผนการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของโครงการ Young Researchers ได้รับการวางแผนจากความเห็นของ

คณะกรรมการทุกท่าน เพ่ือให้เป็นแผนการที่มีส่วนร่วมที่ได้ช่วยกันก าหนดเป้าประสงค์ วิธีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการประชุมหรือพูดคุยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยกัน

ก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการที่ด าเนินการอยู่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยได้ใช้วิธีการ

ด าเนินงานของวงจร PDCA เพ่ือการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2558 (ตุลาคม 2558 ถึง กรกฏาคม 2559) ประกอบด้วย 

- ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ก าหนดขอบข่ายและแผนการด าเนินงาน (P) 



- ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ (D) 

- ก าหนดการประเมินผลและการตรวจสอบการด าเนินงาน (C) 

- ก าหนดแผนการด าเนินงานปีต่อไปด้วยการพัฒนาจากแผนการด าเนินงานที่ผ่านเพ่ือให้มี

ความคล่องตัวมากข้ึน (A) 

 8.2 แผนงบประมาณ 

  ไม่มีการใช้งบประมาณในปีแรก 

9. กระบวนการ (Process) /การปฏิบัติงานตามแผน (Deployment) / วิธีการ / ขั้นตอน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. สรุปผลการด าเนิน  

ประชุมแนวคิดวัตถุประสงค์การจดัตั้งโครงการ 

ประชุมวางแผนแนวทางการด าเนนิงาน/แผนการตรวจสอบตดิตาม 

ค าสั่งแต่งตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์รุ่นใหม่ 

ประชุมตดิตามผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง /เดือน 

จัดการประชุมในรูปแบบของการเสวนา เกี่ยวกับการเตรียมผลงานตีพิมพ์ต้นฉบับ 

(Manuscript) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการเขียนรวมถึงแจ้งความคืบหน้าของการจัดส่ง

ผลงานตีพิมพ์ 

เก็บข้อมูลสรุปผลของการด าเนินการในรูปแบบเชิงประจักษ์ด้านผลงานตีพิมพ ์

ตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานและความกา้วหน้า จึงได้ปรับเปลีย่นการประชุมให้

สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีของอาจารย์ผูร้่วมโครงการเป็น 2 เดือน/ครั้ง 

จัดท าแนวทางการปฏิบตัิในปีถัดไปปีการศึกษา 2559 โดยได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็น

อาจารย์ทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร และไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

Plan 

Do 

Check 

Action 



  โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานทางวิชาการของอาจารย์รุ่นใหม่ได้เริ่มต้นด าเนินงานโครงการในเดือน

ตุลาคม 2558 ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการหนึ่งปีการศึกษา 2558 ได้มกีารตีพิมพ์ผลงานที่เป็นรูปธรรม

ที่เห็นผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบของงานตีพิมพ์และการน าเสนอผลงานวิจัยซึ่งเกิดจากโครงการดังนี้ ภาพรวมด้าน

การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรปีการศึกษา 2558 จ านวนทั้งสิ้น 32 บทความ ซึ่งเพ่ิมขึ้น

มากวาปีการศึกษา 2557 ซึ่งมจี านวนทั้งสิ้น 20 บทความ คิดเป็นสัดส่วนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมขึ้นกว่า

ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 60 โดยในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นสัดส่วนของงานวิจัยตีพิมพ์ที่เป็นผลงานของอาจารย์

รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 59.38 และนอกจากนี้ยังมีอาจารย์อาวุโสที่สนใจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการจ านวน 2 ท่านโดยมีผลงานได้รับการตีพิมพ์จ านวน 3 บทความ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครง

ในปีถดัไปให้ครอบคลุมถึงอาจารย์ทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

11. การประเมินทบทวนผลการด าเนินงาน (Assessment & Review)  

  ประเมินและทบทวนการท างานตามวงจร PDCA เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดปี

การศึกษา 2558 

12. แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  

  สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์งานวิจัยโดยของบสนับสนุนจากทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการ

ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างยิ่งขึ้นจากเดิมเป็นกระบวนการด าเนินงานเฉพาะกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ ให้เป็นกลุ่ม

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทั้งหมด และปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่กว้างยิ่งขึ้น 

13. จุดแข็ง (Strength)  

  1. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ 

  2. ผลงานตีพิมพ์ออกอย่างต่อเนื่อง 

14. กลยุทธ์หรือปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (ปัจจัยภายนอก) 

  1. การสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรในสิ่งอ านวยความสะดวก 

  2. ข่าวสารการน าเสนอผลงานและงานตีพิมพ์ที่มีช่องทางการสื่อสารมากขึ้น 

   

15. ประสิทธิผลของการด าเนินงาน (ความคุ้มค่า / ผลกระทบต่อหน่วยงานภายในและภายนอก) 

  1. ได้แนวทางการปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นรูปธรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบของงานตีพิมพ์

และการน าเสนอผลงานวิจัย 

  2. อาจารย์ผู้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการที่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 



  3. สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและคณะตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงาน

วิชาการของอาจารย์ 

 

16. นวัตกรรม/การจดสิทธิบัตรต่าง ๆ  

  - 

 

17. เอกสารอ้างอิง / บรรณานุกรรม  

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. นนทบุรี : ภาพพิมพ์. 

................................................. 


