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) นักศึกษาได้เรียนในหลักสูตรที่
มี ก ารเรี ย นการสอนในลั ก ษณะร่ ว มผลิ ต ระหว่า งคณะเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร กั บ สถาน
ประกอบการ (ภาครั ฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้ นักศึกษาพร้อมสู่ โ ลกแห่งการทางานจริงได้ทันที มี
สมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับ
ตาแหน่งงานในอนาคต
2. การบริการวิชาการภายใต้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับรายได้
ของเกษตรกร ตามโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาแบบองค์รวม (BCG model)
3. การพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งของคนในชุมชนในสาขาอาชีพทางด้านการเกษตร (โดยเน้นการมีส่ วนร่วมกับภาคี
เครือข่าย)
4. อนุรักษ์และส่งเสริมทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่น (ผ่านขนบ
ปะเพณีต่าง ๆ และผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย)
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่ งใส กระจายอ านาจและงบประมาณและการตั ดสิ น ใจในระบบการบริ ห ารคณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

แผนพัฒนาพลิกโฉมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Development Plan Reinventing Faculty of Agriculture and Agricultural Industry)
ในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569
แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้คือ
1. ด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พัฒนาและบริหารหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ให้ทันสมัยบูรณาการร่วมหลายศาสตร์
1.1 พัฒ นา หลั กสู ตรการจัดการทางการเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ/Start up เป็นต้น
พัฒนาและต่อยอด Double degree / Joint degree / Pre-degree / Degree และ Non – Degree
1.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้ให้ยืดหยุ่นรองรับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย ปรับและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Online Learning, Project Based Learning,
Work-Based Learning, Smart Classroom, Active Learning, และ Virtual Classroom
1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษาปฏิบัติ
ได้จริง โดยเฉพาะในฟาร์มและห้องปฏิบัติการของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งในส่วน
ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนกร่วมกันของนักศึกษาเพื่อชุมชนและสังคมมากขึ้น
1.4 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งอาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า และสถาน
ประกอบการเพื่อการพัฒนา Talent Mobility (โครงการส่งเสริมนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบัน
ภาครัฐในประเทศให้มีการร่วมทางานในสถานประกอบการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมไทยให้เ ป็นรูปธรรม) สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศ
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสู่สากล ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร ทั้ง Inbound และ outbound และส่งเสริมนักศึกษาเข้า ร่ว ม
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่สากล

ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านการศึกษา
มาตรการ/แนวทาง
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ด้านการเกษตร
ป.ตรี
พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตร
นานาชาติ
พัฒนาและสร้างรายวิชา Non-degree
พัฒนารายวิชาให้นักศึกษามีการเรียนรู้ปฏิบตั ิ
จริง
พัฒนารายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด
หลักสูตรการจัดการเกษตรสาหรับ
ผู้ประกอบการ
หลักสูตรการท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี

เป้าหมาย
ปี 2566

รายวิชาที่เกี่ยวข้องบูรณาการด้าน
การเกษตร
จานวนรายวิชา

ไม่น้อยกว่า 10
รายวิชา
12 รายวิชาในปี
2568
3 รายวิชาในปี
2568
ไม่น้อยกว่า 10
รายวิชา
3 โครงการต่อปี

จานวนรายวิชา

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
จานวนรายวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของ จานวนโครงการที่นักศึกษาและ
อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสู่สากล
บุคลากรเข้าร่วม

ปี 2566

2. ด้านการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เน้นการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ การเรียนกับการปฏิบัติงานและทางาน เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมเข้ าสู่โลกแห่งการ
ทางานที่ใช้ได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งสามารถพัฒนาอาชีพใน
ปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตาแหน่งงานในอนาคต โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 พัฒนาหลักสูตรที่เน้ นสมรรถนะของนักศึกษาให้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการ
ทางานได้จริงภายใต้ หลักสูตร CWIE
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานและการ
เรียนรู้ระบบเปิด ที่รองรับการเรียนการสอนออนไลน์
2.3 ส่งเสริมการสอนและการปฏิบัติที่เน้น รู้จริง ปฏิบัติได้จริง เน้นบูรณาการการเรียนรู้และ
การท างานร่ ว มกั บ สถานประกอบการให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาการ
ปฏิบัติงานในสถานที่จริงตามหลักพหุปัญญาและสหกิจศึกษาแบบเน้นหลักสูตร CWIE และวิศวกร
สังคม
2.4 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสานึก
สาธารณะ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแสวงหาความรู้ รับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกาย จิตใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม
2.6 สนั บ สนุ น ให้ นั กศึกษามีความรู้ภ าษาต่างประเทศ ทักษะการสื่ อสาร และทักษะด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมนักศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา ทักษะการสื่อสาร
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร หรือสนับสนุนโดยจัดกิจกรรมเสริม
ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้
มาตรการ/แนวทาง
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน
และสังคมโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา
ส่งเสริมนักศึกษาเรียนภาษาต่างประเทศ/ทักษะการสื่อสาร/
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
โครงการที่นักศึกษาเข้าร่วม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จานวนโครงการ

เป้าหมาย
5 ครั้ง/ปี
ระดับดีมาก
2 โครงการ/ปี

จานวนกิจกรรม

4 กิจกรรม/ปี

3. ด้านการวิจัย
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทาระบบกลไกการ
บริ ห ารจั ด การงานวิจั ย ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและยกระดั บ การวิจัย ของคณะ พร้ อ มทั้ ง ให้ ค ณาจารย์
เจ้าหน้าที่และบุคคลที่สนใจทางานวิจัยสามารถเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ และสามารถดาเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามจุดเน้นหลักของมหาวิทยาลัยหรือตาม
Platform ของ อววน. โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย
โดยสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น
3.2 สนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพรผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพรผลงานทาง
วิชาการ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์
และให้รางวัลผลงาน
3.3 สนับสนุนและผลักดันการทางานวิจัยเชิงบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมที่มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน และ
ช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน สังคม
3.4 จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และจัดทาวารสารวิชาการ
สนั บ สนุ น ให้ มีการจั ดการประชุมเสนอผลงานการวิจั ยระดับบั ณ ฑิต ศึก ษา(Online/Onsite) และ
สนับสนุนให้มีการจัดทาวารสารวิชาการ เกษตรศาสตร์กับการวิจัย
3.5 สนับสนุนการแสวงหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ และการใช้ทรัพยากรสาหรับ
การทางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย จัดกลุ่มวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะและการ
จัดระบบที่เอื้อต่อการทาวิจัย

3.6 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสแสดงผลงานในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ
สนับสนุนการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และ ผลกระทบ
ในเวทีต่าง ๆ
3.7 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกาลังคนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
ประเทศ สนับสนุนการทางานร่ว มกับบุคลากรด้านการวิจัยขั้นสู งทางด้านการเกษตรและสาขาที่
เกี่ยวข้อง เช่น การทางานร่วมกับศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
เพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
3.8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยในระดับสากล ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และองค์กรต่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านการวิจัย
มาตรการ/แนวทาง
ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงาน
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานนานาชาติ
สนับสนุนการเสนอของบอุดหนุนวิจัยภายนอก
พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านการเกษตรที่
สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย
พัฒนางานวิจยั เชิงบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรแสดงผลงานใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ
จัดประชุมสัมมนาร่วมกับภาคส่วนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานรวม
จานวนผลงานรวม
จานวนงบอุดหนุนวิจัยภายนอก
จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และ
ผลงานนวัตกรรมทีม่ ีการนาไปใช้ประโยชน์
จานวนผลงาน

เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 3 เรื่อง/ปี
เพิ่มขึ้น 3 เรื่อง/ปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5/ปี
3 ผลงาน/ปี

จานวนผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล

ร้อยละ 50

3 ผลงาน/ปี
6 ผลงาน/ปี

4. ด้านบริการวิชาการ
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ขับเคลื่อนการบริ ก าร
วิชาการที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึ่งของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ยกระดับรายได้และยั้งยืนผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย
โดยสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทางด้านการพัฒนาการเกษตร
คุ ณ ภาพอิ น ทรี ย์ แ ละอาหารแปรรู ป บรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า OTOP ด้ ว ยความรู้ ด้ า ยวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ดังนี้
4.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรครบวงจรในทุกมิติ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้การเกษตรครบวงจรในทุกมิติตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้าอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ

4.2 เสริมสร้างชุมชนต้นแบบและเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ร่วมกับภาครัฐ ศิษย์เก่า และเอกชน สนับสนุนการสร้าง Smart farmers, Start up, ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรม เป็นต้น
4.3 สนับสนุนการดาเนิน งานโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการบูรณาการ และโครงการ
ยุทธศาสตร์ นาองค์ความรู้สื่อสารสู่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของ
ประเทศ
4.4 สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่คณะ มีความเชี่ยวชาญในทุก
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พัฒนาระบบสื่อสารสังคมเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และคลังความรู้(Big
Data) ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
4.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลักดันให้มีการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อให้การบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ
มาตรการ/แนวทาง
จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร
เสริมสร้างชุมชนต้นแบบและเศรษฐกิจชุมในพื้นที่
รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรม
จานวน Smart farmers, Start up,
ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรม
จานวนโครงการ

สนับสนุนการดาเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการ
โครงการบูรณาการและโครงการยุทธศาสตร์
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ทีคณะมีความ จานวนชุดข้อมูล
เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ในงาน จานวนงานนิทรรศการ
ช้างแฟร์และในโอกาสต่าง ๆ
สนับสนุนห้องปฏิบตั ิการให้ได้รับรองมาตรฐาน
จานวนห้องปฏิบัติการ

เป้าหมาย
เพิ่มร้อยละ 10ในปี
2568
3 ผลงาน/ปี

เพิ่มขึ้น 3 โครงการ/ปี
3 ชุด/ปี
1 งานในทุกปี
มากกว่า 1 แห่ง

5. ด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
อนุรักษ์และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และภูมิปัญญาโดยมีการดาเนินการดังนี้

5.1 ส่ งเสริ มให้ บุ คลากรและนักศึ ก ษาเข้าร่ว มกิจ กรรมเกี่ยวกับวัฒ นธรรมไทย ที่จัดโดย
หน่ ว ยงาน/คณะ/มหาวิ ทยาลั ย สนับสนุนบุคลากรและนัก ศึ ก ษาเข้ าร่ว มกิจ กรรมที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
5.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกความเป็นไทยเพื่ออนุรักษ์และทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และ
ภู มิ ปั ญ ญาไทยให้ มั่ น คงและยั่ ง ยื น จั ด กิ จ กรรมการสร้ างสรรค์ และส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมไทย และ
นวัตกรรมทางการเกษตรเชิงสังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
มาตรการ/แนวทาง
ตัวชี้วัด
สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่
จานวนกิจกรรม
เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยจัดโดย
หน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและ จานวนกิจกรรม
นวัตกรรมทางการเกษตรเชิงสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/ปี

ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม/ปี

6. ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดาเนินงานด้านพัฒ นา
ชุมชนเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ได้แก่ ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นกลไกขับเคลื่อน บูรณา
การกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการและงานวิจัย การสร้างเครือข่ายในการสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจนของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
6.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการและการประกอบอาชีพของ
ท้องถิ่นและชุมชน โดยบูรณาการวิชาให้นักศึกษาเป็นวิศวกรสังคมได้ลงพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างหลักสูตรพร้อมทั้งสร้างโอกาสและการเข้าถึงของ
ชุมชน โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงผู้เรียนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทางด้านอาชีพ เช่น การปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางอย่างเช่นการอบแห้งโดยอาศัย
เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเช่นกัน ส่วนนวัตกรรมด้านสุขภาพ เช่นการนาเทคโนโลยีที่ส ามารถสนับสนุน
การเสริมสุขภาพให้คนทุกวัย เช่นการบันทึกสุขภาพออนไลน์ สาหรับผู้สูงวัยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็
สกรีนเสื้อด้วยคิวอาร์โค้ด ด้านสังคม เช่นการเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ในชุมชนให้อยู่ในรปแบบดิจิทัล
ที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ การใช้ประโยชน์
จากเศษวัสดุที่เหลือจากผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

6.2 การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยขับเคลื่อนการวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการเชิงพื้นที่
เป็ น การหาโจทย์ จ ากชุ ม ชนเพื่ อ การพั ฒ นาแก้ ไ ขและต่ อ ยอด เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเพิ่ ม
ความสามารถให้ แ ก่ ชุม ชนและท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง การน ากระบวนการวิจั ยและสร้ างนวัต กรรมไปใช้
ประโยชน์ในการยกระดับ รายได้ ชีวิตและความเป็ นอยู่ การจัดการปัญหาในชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้
6.3 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุกขั้นตอนของการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การบริหารจัดการ การตรวจสอบและติดตามผล และการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เป็นต้น
ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
มาตรการ/แนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เกีย่ วกับ
Smart farm
สนับสนุนให้ค้นหาโจทย์วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด
จานวนหลักสูตร

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร/ปี

จานวนโจทย์วิจัย ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี

7. ด้านการบริหารจัดการ
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ดาเนินงานด้านบริหาร
จัดการแบบมีธรรมาภิบาล โดยมีการดาเนินการดังนี้
7.1 บริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล และดาเนินงานกิจกรรมของคณะ ให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วย หลักนิติ
ธ รรม หลั ก คุ ณ ธ รรม หลั ก คว ามโ ปร่ ง ใส หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก คว ามรั บ ผิ ด ช อ บ
และหลักความคุ้มค่า ดาเนินงานกิจกรรมของคณะ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
7.2 ปรับองค์กรแบบมีส่วนร่วมให้ตรงตามภารกิจหลักของคณะ ปรับองค์กรแบบมีส่วนร่วมให้
ตรงตามภารกิจ หลั กของคณะ โดยผ่ านความเห็ นชอบร่วมกันของประชาคมชาวคณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ปรับใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม ใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 สนับสนุนการใช้ระบบการเงินและบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความถูกต้อง ส่งเสริมการใช้
ระบบการเงินและบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความถูกต้อง การบริหารงบประมาณที่โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส่วนงานและทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
และเป็ น ธรรม จั ดระบบการมอบหมายงานให้ บุคลากรสามารถวัดผลงานได้ มีประสิ ทธิภ าพงาน

รวดเร็ว โปร่งใส มีความถูกต้องที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน และเชื่อถือได้ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ
7.5 พัฒนาความเชื่อมโยงกระบวนการทางานตามภารกิจทั้งระบบ จัดทาระบบและทาความ
เข้าใจความเชื่อมโยงกระบวนการทางานตามภารกิจทั้งระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
7.6 เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษา สร้างความสุขในการ
ทางาน และการเรียนการสอนในคณะ จัดหรือปรับปรุงสถานที่ และกิจกรรมให้เป็น Happy Working
Place และ Happy Learning Room
7.7 ส่งเสริมการบริหารงานของหน่วยงานสนับสนุนภายใต้ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรให้ มีการด าเนิ น งานอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และมีความเป็นเลิ ศ ทางวิช าการ สนับสนุนการ
บริ ห ารงานของสาขาวิ ช า ฟาร์ ม และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของคณะ ให้ มี ก าร
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะ
7.8 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้เข้าสู่สานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ให้มีการใช้เทคโนโลยีและระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้เป็นรูปแบบ
E-office ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital University)
7.9 สนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะ ที่สนับสนุนงานการเรี ยนการสอนและงานวิจัย
เสริมกองทุนเพื่อการพัฒนาคณะ ที่สนับสนุนงานการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
7.10 เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการใช้ ทรั พ ยากรที่ดิ น พื้นที่ใช้ส อย ทรัพย์สิ น และสิ่ งปลู ก สร้ า ง
สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่ดิน พื้นที่ใช้สอย ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
7.11 การบริ ห ารคณะเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลั น เตรียม
แผนการบริหารคณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤตอย่างฉับพลัน เพื่อการแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที
7.12 พั ฒ นาการจั ด หารายได้ โ ดยการใช้ ท รั พ ยากรและทรั พ ย์ สิ น ของคณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร จาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา จาก
นวัตกรรม และผลงานวิจัย ของบุคลากร และนักศึกษาทุกหน่วยงานภายในคณะ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์เพื่อ การจัดบริการวิชาการ จัดโปรแกรมฝึกอบรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้
การเกษตรทฤษฎีใหม่ และพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรร่วมกับภาคเอกชน จัดทา
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการอบรมและเรียนรู้สาหรับคนทุกช่วงวัยและทุกอาชีพ สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ให้บริการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเพื่อนาไปสู่การเพิ่มรายได้จากการ
บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐาน

ตัวชีวัดและเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
มาตรการ/แนวทาง
สนับสนุนบุคลากรให้มีตาแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ
แสวงหางบประมาณเงินรายได้
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบสนับสนุนการ
บริหารงานแบบ E-office
ปรับปรุงสถานทีและกิจกรรมให้เป็น Happy
Working Place และ Happy Learning Room
เพื่อสร้างความสุขในการทางานและการเรียนการ
สอนในคณะ
ผู้บริหารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเยี่ยม
ชม รับฟังปัญหา อุปสรรควิทยาเขต
มอบหมายรองคณบดีและสานักงานเลขานุการ
บริหารจัดการทรัพยสินและหารายได้

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากร
จานวนเงิน
จานวนระบบ

เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ในปี 2569
เพิ่มถึงร้อยละ 10 ในปี 2569
ทุกหลักสูตรในปี 2569

จานวนกิจกรรม

4 กิจกรรม/ปี

จานวนครั้ง

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

ความสาเร็จของแผน ร้อยละ 100

แผนพัฒนาพลิกโฉมคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Development Plan Reinventing Faculty of Agriculture and
Agricultural Industry)
(ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2566 – 2569)

ผศ.น.สพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง
(ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา)
ภายใต้นโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing University)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดี
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คานา
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นส่วน
ราชการภายในตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีรักษาการคณบดี ๓ ท่าน บัดนี้เวลาได้ผ่านนานพอสมควรที่
ทาให้คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเข้มแข็งขึ้น ถึงขั้นที่ต้องมีการเลือกสรรคณบดี เพื่ อให้ดารง
ตาแหน่งคณบดีตามที่ได้มีการประกาศเพื่อให้เกิดการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง ผู้เสนอตัว
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทา
แผนพั ฒ นาพลิ ก โฉมคณะเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร (Development Plan Reinventing
Faculty of Agriculture and Agricultural Industry) เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาหรับใช้ประกอบการเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ส มควรดารง
ตาแหน่งคณบดี
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุก
ท่านเป็นอย่างสูง

(ผศ.น.สพ.ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง)
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

