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แผนพัฒนาพลิกโฉมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Development Plan Reinventing Faculty of Agriculture and
Agricultural Industry)
ในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569
วิสัยทัศน์
“พลิกโฉมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเลิศด้านคลังความรู้ทางการเกษตรและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นทีห่ นึ่ง ในปี 2569”

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการ (ภายใต้
หลักสูตร CWIE: Cooperative and Work Integrated Education)
2. กำรบริกำรวิชำกำรภำยใต้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น ในกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืน
3. กำรพัฒนำงำนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงสรรค์ สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ควำมเข้มแข็งของคนในชุมชน
4. อนุรักษ์และส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำและเอกลักษณ์ท้องถิ่น
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล มีควำม
โปร่งใส

บทสรุปสำหรับคณะกรรมกำรสรรหำ

แผนพัฒนาพลิกโฉมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Development Plan Reinventing Faculty of Agriculture and Agricultural Industry)
ในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569
แบ่งออกเป็น 7 ด้ำน ดังนี้คือ
1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
1.1 พัฒ นำ หลั กสู ตรกำรจัดกำรทำงกำรเกษตรสำหรับผู้ประกอบกำร/Start up เป็นต้น
พัฒนำและต่อยอด Double degree / Joint degree / Pre-degree / Degree และ Non – Degree
1.2 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเผยแพร่ควำมรู้ให้ยืดหยุ่นรองรับกลุ่มเป้ำหมำยที่
หลำกหลำย ปรับและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษำปฏิบัติ
ได้จริง
1.4 ส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำรระหว่ ำ งอำจำรย์ นั ก ศึ ก ษำ ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ และสถำน
ประกอบกำรเพื่อกำรพัฒนำ Talent Mobility
1.5 ส่งเสริมและพัฒนำควำมพร้อมของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำสู่สำกล
2. ด้านการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
2.1 พัฒนำหลักสูตรที่เน้ นสมรรถนะของนักศึกษำให้ มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกำร
ทำงำนได้จริงภำยใต้ หลักสูตร CWIE
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศผสมผสำนและกำร
เรียนรู้ระบบเปิด ที่รองรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
2.3 ส่งเสริมกำรสอนและกำรปฏิ บัติที่เน้น รู้จริง ปฏิบัติได้จริง เน้นบูรณำกำรกำรเรียนรู้และ
กำรทำงำนร่วมกับสถำนประกอบกำร
2.4 พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ที่ก้ำวหน้ำทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสำนึก
สำธำรณะ
2.5 ส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
3. ด้านการวิจัย
3.1 พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรที่สร้ำงมูลค่ำในเชิงพำณิชย์และเชิงนโยบำย
3.2 สนับสนุนกำรตีพิมพ์ เผยแพรผลงำนทำงวิชำกำร ส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพรผลงำนทำง
วิชำกำร ในวำรสำรระดับชำติ และวำรสำรระดับนำนำชำติ
3.3 สนับสนุนและผลักดันกำรทำงำนวิจัยเชิงบูรณำกำรศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
3.4 จัดประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนกำรวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ และจัดทำวำรสำรวิชำกำร
3.5 สนับสนุนกำรแสวงหำงบประมำณวิจัยจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ
3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีโอกำสแสดงผลงำนในเวทีระดับชำติ และนำนำชำติ
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3.7 เพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถขั้นสูงของกำลังคนสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นนำของ
ประเทศ
3.8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและวิจัยในระดับสำกล ส่งเสริมกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ และองค์กรต่ำงประเทศในภูมิภำคต่ำง ๆ
4. ด้านบริการวิชาการ
4.1 ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรเกษตรครบวงจรในทุกมิติ
4.2 เสริมสร้ำงชุมชนต้นแบบและเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่รอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
4.3 สนับสนุนกำรดำเนิน งำนโครงกำรพัฒนำวิชำกำร โครงกำรบูรณำกำร และโครงกำร
ยุทธศำสตร์
4.4 สนับสนุนกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศจำกองค์ควำมรู้ที่คณะ มีควำมเชี่ยวชำญในทุ ก
ศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร
4.5 พัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
5. ด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นไทยเพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
6. ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
6.1 พัฒนำหลักสูตรให้ตอบสนองและสอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรประกอบอำชีพ
ของท้องถิ่นและชุมชน โดยบูรณำกำรวิชำให้นักศึกษำเป็นวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน
6.2 กำรวิจัยและพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยขับเคลื่อนกำรวิจัยร่วมกับกำรบริกำรวิชำกำรเชิงพื้นที่
เป็นกำรหำโจทย์จำกชุมชนเพื่อกำรพัฒนำแก้ไขและต่อยอด
6.3 กำรมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ทุกขั้นตอนของกำรพัฒนำ
7. ด้านการบริหารจัดการ
7.1 บริหำรงำนแบบมีธรรมำภิบำล
7.2 ปรับองค์กรแบบมีส่วนร่วมให้ตรงตำมภำรกิจหลักของคณะ
7.3 สนับสนุนกำรใช้ระบบกำรเงินและบัญชีที่มีมำตรฐำนและมีควำมถูกต้อง
7.4 พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรส่วนงำนและทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นธรรม
7.5 พัฒนำควำมเชื่อมโยงกระบวนกำรทำงำนตำมภำรกิจทั้งระบบ
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7.6 เสริมสร้ำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจให้กับบุคลำกรและนักศึกษำ สร้ำงควำมสุขในกำร
ทำงำน และกำรเรียนกำรสอนในคณะ จัดหรือปรับปรุงสถำนที่ และกิจกรรมให้เป็น Happy Working
Place และ Happy Learning Room
7.7 ส่งเสริมกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนสนับสนุนภำยใต้ คณะเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตรให้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
7.8 สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีและระบบ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนให้เข้ำสู่สำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-office)
7.9 สนับสนุนกองทุนเพื่อกำรพัฒนำคณะ ที่สนับสนุนงำนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย
เสริมกองทุนเพื่อกำรพัฒนำคณะ ที่สนับสนุนงำนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
7.10 เพิ่มประสิ ทธิ ภ ำพกำรใช้ ทรั พ ยำกรที่ดิ น พื้นที่ใช้ส อย ทรัพย์สิ น และสิ่ งปลู ก สร้ ำ ง
สนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้ำงให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
7.11 กำรบริ ห ำรคณะเพื่อรองรับกำรเปลี่ ยนแปลงและภำวะวิกฤตอย่ำงฉับพลั น เตรียม
แผนกำรบริหำรคณะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและภำวะวิกฤตอย่ำงฉับพลัน
7.12 พั ฒ นำกำรจั ด หำรำยได้ โ ดยกำรใช้ ท รั พ ยำกรและทรั พ ย์ สิ น ของคณะเกษตรและ
อุตสำหกรรมเกษตร จำหน่ำยผลผลิตทำงกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทรัพย์สินทำงปัญญำ จำก
นวัตกรรม และผลงำนวิจัย ของบุคลำกร และนักศึกษำทุกหน่วยงำนภำยในคณะ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรมเกษตรสร้ำงสรรค์เพื่อ กำรจัดบริกำรวิชำกำร จัดโปรแกรมฝึกอบรม พัฒนำแหล่งเรียนรู้
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนำต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรร่วมกับภำคเอกชน จัดทำ
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อกำรอบรมและเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยและทุกอำชีพ สำมำรถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลำ ให้บริกำรวิเครำะห์จำกห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนเพื่อนำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรที่ได้รับกำรยอมรับและได้มำตรฐำน

ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรสรรหำทุกท่ำน
..................................................
ผศ.น.สพ.ชัยะนทร์ ทับมะเริง
(ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ)

