
ผลการดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
1 กันยายน 2564 - 30 มีนาคม 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นทางด้านการสอนตามมาตรฐานสากลและเป็นเลิศทางด้านการวิจัย  
กลยุทธิ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์มืออาชีพทางด้านการสอนตามกรอบ 
UKPSF (United Kingdom Professional 
Standard Framework) และพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

1. พัฒนาความก ้าวหน ้าของอาจารย ์ เพ ื ่อเข ้าสู่
สมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ ทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอนและตำแหน่งทางวิชาการ  

 

ร้อยละของอาจารย์ท ี่
เข้าเกณฑ์ที่ได้รับ 
Fellowship 

ร้อยละ 100 ของอาจารย์ที่เข้าเกณฑ ์ ร้อยละ 60 สำนักวิชา 

ร้อยละอาจารย์ที่
เข้าเกณฑ์ที่ได้รับ ตำแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 100 ของอาจารย์ที่เข้าเกณฑ ์ ร้อยละ 50 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

1.2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทาง WU-QA 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

จำนวนโครงการ/อบรม
หลักสูตร WU-QA  
 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 3 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

1.3 สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันผลงานทาง
วิชาการสู่ระดับนานาชาติ เพื่อให้มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติร้อยละ 80 

1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักวิชาฯ 
สู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยการสร้างเครือข่ายการวิจัย
ในระดับนานาชาติ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 
SAF Forum ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติในเครือข่ายเป็น
ประจำทุกเดือน 

ร้อยละของบทความวิจัย
ตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัย
ชาวต่างชาติ 

ร้อยละ 80 60.6 สถานวิจัย/สำนัก
วิชา 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ทีส่่งเสริมการวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยชาวต่างชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

10 5 หลักสูตร/สถาน
วิจัย/สำนักวิชา 

2. การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาเพื่อทำวิจัยใน
ระยะส้ัน 

จำนวนนักวิจัย/นักศึกษา
ทีเ่ดินทางไปแลกเปล่ียนยัง
ต่างประเทศ 

คน 2 0 หลักสูตร/สถาน
วิจัย/สำนักวิชา 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ   

กลยุทธิ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.1 พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน หรือ
ตอบสนองยุทธศาสตร ์20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. พัฒนาทรัพยากร ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
วิจัย เช่น ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง การเป็นสมาชิกศูนย์
ความเป็นเลศิ หรือการรวมกลุ่มทำวิจัยร่วมกัน 

ร้อยละอาจารย์ใหม่ที่มี
นักวิจัยพี่เลี้ยง  

ร้อยละ ร้อยละ 100 ของอาจารย์
ใหม่ที่อายุงานไม่ถึง 5 ปี  

ร้อยละ 100 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

ร้อยละอาจารย์ที่เป็น
สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศ
หรือกลุ่มวิจัย 

ร้อยละ ร้อยละ 100 ของอาจารย์
เข้าเป็นสมาชิกศูนยค์วาม

เป็นเลิศหรือกลุ่มวิจัย 

ร้อยละ 100 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

จำนวนผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus  

บทความ อย่างน้อย 1 อาจารย์ ต่อ 
1 บทความ ในฐานะ 

Correspondence/First 
author 

33 บทความ คิดเป็น 
1:2.5  

หลักสูตร/สถาน
วิจัย/สำนักวิชา 

ร้อยละของบทความที่อยู่
ใน Quartile  1 และ 2 
ต่อบทความทั้งหมด 

ร้อยละ ร้อยละ 80 ของบทความ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 84.8 หลักสูตร/สถาน
วิจัย/สำนักวิชา 

2.2 พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมจากภายนอก ทั้งในระดับนานาชาติ 
ระดับชาต ิระดับจังหวัด และระดับชุมชน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จากภายนอกทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิผ่านการขยายฐานจากเครือข่ายที่มีอยู่เดิม 

จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย การบริการวิชาการ 
และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เครือข่าย 5 5 หลักสูตร/สถาน
วิจัย/สำนักวิชา 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
กลยุทธิ ์ มาตรการ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3.1 พัฒนาสำนักวิชาฯ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลา
การทำงาน 

1. ขับเคลื่อนและพัฒนาสำนักวิชาฯ ด้วยนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
พร้อมใช้งานที่เป็นปจัจุบัน สามารถบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันได้ 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้าง/พัฒนา
นวัตกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 1 1 สำนักวิชา 

ร้อยละความสำเร็จของ
การใช้ระบบ DOMS 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

3.2 พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลให้มีธรรมาภิ
บาลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
บุคคลให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตาม
ความเชี่ยวชาญหรือตาม 
ตำแหน่งงาน 

โครงการ/กิจกรรม 5 3 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

  ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ตามความเชี่ยวชาญ 
หรือตามตำแหน่งงาน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 30 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

  ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาตามความเชี่ยวชาญ 
หรือตามตำแหน่งงาน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 หลักสูตร/สำนัก
วิชา 

 
 
 


