แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
การพัฒนาคณะตามระบบการบริหารงานของคณะ (Functional)
1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา/วิชาการ
2. การพัฒนาด้านการวิจัย
3. การพัฒนาด้านบริการทางวิชาการ
4. การพัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านนักศึกษา
6. การพัฒนาด้านบุคลากร
7. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : Hands On : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovations : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่

เป้าประสงค์
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การเกษตรอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ มี แ นวคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ เพื่ อ มี อ าชี พ อิ ส ระและพั ฒ นาอาชี พ สู่ การเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้

นโยบายที่ 1 : Hands On : สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการสร้างทักษะวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สร้างความเป็นผู้นาทางด้านการเกษตร
พัฒนาคณะให้มีความทันสมัยและบริการฐานความรู้ทางด้านการเกษตร
1. การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา/วิชาการ
1. เพิ่มอัตราส่วนผู้สมัครเข้าเรียนให้มีจานวนที่มากขึ้น เพือ่ คุณภาพนักศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ/สมรรถนะอาชีพ และ TQF
สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค AEC
3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาห้องปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
5. สร้างฟาร์มและสถานทีฝ่ ึกทักษะและแหล่งฝึก
6. การพัฒนา สื่อ ห้องสมุด และสภาพแวดล้อม
7. สร้างตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา
5. การพัฒนาด้านนักศึกษา
กาหนดสมรรถนะหลักให้กับนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ทักษะการเรียนรู้/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
กระบวนการคิด ทาวิจัย/นวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร/ภาษา/ไอที จรรยาบรรณสาขาวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีโลกกระทัศน์
สากล (Global mind-set) จิตอาสา และความเป็นมืออาชีพ ประชาคม ของ มทร.สุวรรณภูมิ
นโยบายที่ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
1. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
2. มุ่งสร้างประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพ
3. มุ่งบูรณาการความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย
2. การพัฒนาด้านการวิจัย
1. กาหนดนโยบาย และจัดทาแผนแม่บทงานวิจัยที่มีทิศทางอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพและเอกลักษณ์ทางวิชาการ
ของคณะ
2. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการและสร้างผลงานวิจัยทั้งเชิงนโยบายและเชิงลึก ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติมาก
ขึ้น
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงบูรณาการในระดับสาขาวิชาและระหว่างคณะ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งโดยเน้นทางด้าน
เทคโนโลยี
4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบวิจัยงานฟาร์ม (On Farm Trial) โดยการศึกษาในไร่นาหรือฟาร์มของเกษตรกร
5. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ
6. ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ

3. การพัฒนาด้านบริการทางวิชาการ
1. เพิ่มช่องทางการบริการทางวิชาการ
2. สร้างตลาดนัดเกษตรสินค้าการเกษตรเพื่อบริการประชาชน
3. ตั้งหมู่บ้านพัฒนา "หมู่บ้านพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ มทร.สุวรรณภูมิ"
4. การพัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. แสดงภาวการณ์นาทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
2. พัฒนาคณะให้เป็น Green-Faculty
3. จัดโครงการด้านความปลอดภัยด้านการผลิตอาหาร ในรูป Food Safety Academy
4. การสืบสานโครงการพระราชดาริดาเนินการทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช
นโยบายที่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสู่ความเป็นสากลได้
3. พัฒนาระบบการยอมรับสู่ความเป็นสากลได้
นโยบายที่ 4 : Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่
1. นาเครื่องมือการบริหาร จัดการสมัยใหม่มาใช้
2. มีการนานโยบาย และแผน มาสู่การปฏิบัติของคณะมาสู่การได้ผล
3. หารายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาคณะให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
6. การพัฒนาด้านบุคลากร
กาหนดและสร้างสมรรถนะหลักให้กับอาจารย์ให้มีความสามารถทางด้านสมรรถนะทางด้านทักษะการสอน กระบวนการคิด ทา
วิจัย/นวัตกรรม ทักษะการสื่อสาร/ภาษา/ไอที เข้าใจผู้เรียน ทักษะการฝึกอบรม ทักษะให้คาปรึกษา ทักษะความเป็นพี่เลี้ยง โลก
ทัศน์สากล (Global mind-set) จรรยาบรรณครู จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นประชาคมของ มทร.สุวรรณภูมิ
7. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1. เป็นผูน้ าทางด้านการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายในองค์กรการดาเนินงาน
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสมานฉันท์ มีคุณธรรม มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม และมีความเต็มใจในการให้บริการ
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและให้มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน
4. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
5. สร้างประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน
6. สร้างสุขภาวะให้กับบุคคลในองค์กร (Happy Workplace)

