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การนําเสนอนโยบาย วสัิยทัศนและแนวทางการนําเสนอนโยบาย วสัิยทัศนและแนวทาง
การบริหารคณะเกษตรศาสตร การบริหารคณะเกษตรศาสตร 
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  รองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธ์ิพานิชรองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธ์ิพานิช
โดยโดย

1 จากขอตกลงการเปดการค า เส รี  (FTA)  ประเทศไทยมีการ เปด

การวิเคราะหสถานการณท่ัวไป 
ท่ีเกี่ยวของกับคณะเกษตรศาสตร

สถานการณท่ัวไป
1. จากขอตกลงการเปดการคา เสร  (FTA)  ประเทศไทยมการเปด

สถาบันอุดมศึกษาเพิ่มจํานวนมาก ทําใหมีการแขงขันรุนแรง
2. แนวโนมประชากร ท่ีมีอายุ 18 ป ลดลง และความนิยมเรียนสาขาเกษตร

ลดลง
3. โลกประสบปญหา อาหาร (และพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม) ขาด

แคลนและมีราคาแพง เปนโอกาสอันดีของประเทศไทยและวิชาชีพ
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แคลนและมราคาแพง เปนโอกาสอนดของประเทศไทยและวชาชพ
เกษตร (3F – Food, Feed, Fuel)
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1 คณวฒิของอาจารยและสัดสวนตําแหนงทางวิชาการสงกวาเกณฑ

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

จุดแขง็ (Strengths)
1. คุณวุฒของอาจารยและสดสวนตาแหนงทางวชาการสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานของ สกอ. และของ มช. ในภาพรวม (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2551)

กราฟท่ี 1 
แสดงจํานวนอาจารย 
(ขาราชการ สาย ก
และพนักงานสายวชิาการ) 
ํ ํ  ิ
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จําแนกตําแหนงวิชาการ
และระดับการศึกษา 
(จํานวนรวมทั้งส้ิน 84 คน)

ประเภทบุคลากร
ระดับการศึกษา

รวม รอยละ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี

1. ขาราชการ สาย ก 58 21 - - 79 20.57
2. ขาราชการ สาย ข 6 17 14 - 37 9.64

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทและ
                ระดับของการศึกษา (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2551)

3. ขาราชการ สาย ค - 3 19 5 27 7.03
4. พนักงานสายวิชาการ 1 4 - - 5 1.30
5. พนักงานสายปฏิบัติการ 2 5 6 - 13 3.39
6. ลูกจางประจํา - 1 10 120 131 34.11
7. พนักงานเงินรายได 2 9 - 11 2.86
8. ลูกจางช่ัวคราว - 1 21 59 81 21.09
รวม 67 54 79 184 384

รอยละ 17.45 14.06 20.57 47.92 100
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 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
สัดสวนคุณวุฒิของอาจารย (คณะเกษตรศาสตร) 0.70 0.30 0.00
สัดสวนคุณวุฒิของอาจารย (มช.)* 0.49 0.42 0.09

 อ. ผศ. รศ. ศ.
สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ (คณะเกษตรศาสตร) 0.21 0.26 0.48 0.05
สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ (มช.)* 0.48 0.28 0.22 0.02

* ขอมูลจากระบบ CMUMIS ณ วันท่ี 12 มี.ค 52
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2 คณาจารยมีคณภาพ และศักยภาพ 

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

จุดแขง็ (Strengths)
2. คณาจารยมคุณภาพ และศกยภาพ 

ไดรับรางวัลดานวิจัยและรางวัล
ดีเดนดานตาง ๆ จํานวนมาก

5
5

3. มีจํานวนโครงการวิจัย ผลงานวิจัยตีพิมพจํานวนมาก และมีความรวมมือกับ

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

จุดแขง็ (Strengths)
3. มจานวนโครงการวจย ผลงานวจยตพมพจานวนมาก และมความรวมมอกบ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายใน 
ประเทศและตางประเทศ
คอนขางมาก ต.ย. เชน โครงการ
ความรวมมือทางวิชาการกับ 
สกว. , วช. , มูลนิธิโครงการ
หลวง JICA  DAAD และ
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หลวง , JICA , DAAD และ
องคกร / มหาวิทยาลัยประเทศ
ตาง ๆ ในโลก เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, EU., 
ญี่ปุน, จีน, เวียดนาม,ไตหวัน, 
อินโดนีเซีย ประมาณ 30 แหง

6
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แหลงทุนแหลงทุน จํานวนโครงการจํานวนโครงการ งบประมาณ งบประมาณ ((บาทบาท)) รอยละรอยละ

ทนุวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทนุวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 66,,500500,,041041 5.535.53
                --  งบประมาณแผนดิน งบประมาณแผนดิน ((ทุน วชทุน วช. . ผานมหาวิทยาลัยผานมหาวิทยาลัย)) 1414 33,,088088,,084084 2.632.63

   ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2551 
         จําแนกตามแหลงทุน

                --  งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย 66 235235,,081081 0.200.20

                --  งบประมาณเงินรายไดคณะงบประมาณเงินรายไดคณะ//ภาควิชาภาควิชา//หนวยงานหนวยงาน 2727 33,,054054,,525525 2.602.60

                --  ทุนวิจัยสวนตัวทุนวิจัยสวนตัว 44 122122,,351351 0.100.10

ทนุวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยทนุวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 111111,,087087,,652652 94.4794.47

                --  ทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศทุนวิจัยจากแหลงทุนอื่นๆ ในประเทศ** 119119 72,851,466 61.9661.96

                  ทนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ ทนวิจัยงบประมาณแผนดินอื่น ๆ **** 1010   1414 157157 747747 12 0412 04

7
**  เชน  เชน  สกวสกว..  สวทชสวทช..  วชวช..  มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ      มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ      
** ** เชน  กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือภาคอุตสาหกรรมเชน  กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือภาคอุตสาหกรรม

                --  ทุนวจยงบประมาณแผนดนอน ๆ ทุนวจยงบประมาณแผนดนอน ๆ 1010   1414,,157157,,747747 12.0412.04

                --  ทุนวิจัยเอกชนทุนวิจัยเอกชน 55 511511,,916916 0.430.43

                --  ทุนวิจัยตางประเทศทุนวิจัยตางประเทศ 2323  2323,,566566,,523523 20.0420.04

รวมทัง้ส้ินรวมทัง้ส้ิน 208208 117117,,587587,,693693 100.00100.00

งบประมาณ (ลานบาท)

กราฟที่ 2  เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณงานวิจยั
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จําแนกตามแหลงทุน

8
*   เชน สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ
**  เชน กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือภาคอุตสาหกรรม
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     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

4 มีการพัฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแขง็ (Strengths) (ตอ)

4. มการพฒนาและใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ
ทางดานการเกษตรและระบบ MIS ที่เปนรูปธรรม ใชงาน
ไดดี

5. มีระบบการเรียนการสอนที่ใชนักศึกษาเปนศูนยกลาง มี
การใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเรียนรจากประสบการณจริง 

9

การใหนกศกษาฝกปฏบตเรยนรูจากประสบการณจรง 
(สหกิจศึกษา)

6. บัณฑิตที่จบไป ทํางานเกง ปรับตัวเขากับสังคมได เปนที่
พอใจของนายจางและประสบความสําเร็จสูง

กลุมสาขาเกษตรศาสตร
•คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

้

การจัดอันดับ (Ranking) ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ ป 2548 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดอันดับของคณะตางๆ ท่ีมีศักยภาพดานการวิจัย 5 อันดับแรก แยกตามกลุมสาขา* 

•สถาบันวิจัยทรัพยากรทางนํา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
•คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
•คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การจัดอันดับของคณะตางๆ ท่ีมีศักยภาพดานการการเรียนการสอน 5 อันดับแรก แยกตามกลุมสาขา*
กลุมสาขาเกษตรศาสตร

•คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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•คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
•คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
•สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
•คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
•คณะเกษตรศาสตร วิทยาเขตปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ

*ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแตละกลุม ไมไดเรียงตามคะแนน แตจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร 
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       การจัดอันดับเปรียบเทียบกับสถาบันทางวิชาการและวิจัยตางๆ 
       ในประเทศไทย ใน 100 สาขาวิชา จาก ISI Web of Knowledge*

พิจารณาตามจํานวนผลงานตีพิมพระหวางวันที่  1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 
ในฐานขอมูล Science Citation Index, Social Sciences Citation Index and Arts and 
H iti  Cit ti  I dHumanities Citation Index

คณะเกษตรศาสตรไดอันดบัท่ี 1 
ท่ีตพีิมพจํานวนมากท่ีสุดเทียบกับจํานวนรวมท้ังประเทศ 

ใน 3 สาขาวิชาดังนี้
1. Agriculture, Dairy & Animal Science
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*http://apps.isiknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&
SID=R27N6AKLalKJIojdEME&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
For further information please contact Mongkol Rayanakorn (m. rayanakorn @gmail.com)

2. Agriculture, Multidisciplinary 
3. Entomology

องคประกอบที่
นํ้าหนัก
ความ
สําคัญ

ปการศกึษา

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

1: ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน ฯ 5 58.0 72.0 76.0 80.0 82.0 82.0 50.0

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร
ปการศึกษา 2544 - 2550 (โดยกรรมการฯ จาก มช.)

2: การเรียนการสอน 30 56.3 79.7 81.3 84.0 85.3 85.3 76.4

3: การพัฒนาและสนบัสนนุ
    นักศึกษา

10 76.0 86.0 84.0 87.0 90.0 90.0 100.0

4: การวจิัย 20 65.5 80.0 84.0 93.0 93.0 93.0 90.5

5: การบรกิารวชิาการแกชุมชน 10 72.0 82.0 88.0 88.0 88.0 90.0 100.0

6: การทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรม 5 60.0 80.0 84.0 94.0 90.0 90.0 100.0

7: การบริหารและการจดัการ 10 48.0 80.0 85.0 88.0 90.0 90.0 83.3
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8: การเงนิและงบประมาณ 5 44.0 74.0 76.0 86.0 86.0 86.0 80.0

9: ระบบและกลไก
    การประกนัคณุภาพ

5 54.0 82.0 88.0 90.0 90.0 90.0 100.0

คะแนนรวม 100 60.0* 80.1 83.1 87.6 88.4 88.6 84.3**
หมายเหตุ: - ความหมายคะแนนรวม ≥90.0 = ดเีลิศ, 80.0-89.9 = ดีมาก, 70.0-79.9 = ด,ี 60.0-69.9 = พอใช, <60.0=ตองปรบัปรงุแกไข

                       * เปนการตรวจประเมินฯ คร้ังแรก      ** ใชระบบใหมของ สกอ. 
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     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

1 ภาระงานสอนของอาจารย คณะเกษตรศาสตร เมื่อคิดตาม FTES ยังคอนขาง
จุดออน (Weaknesses)
1. ภาระงานสอนของอาจารย คณะเกษตรศาสตร เมอคดตาม FTES ยงคอนขาง

ตํ่า เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ในปจจุบัน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551)

FTES ปริญญาตรี = =   39.75 คน

FTES ปริญญาโท , เอก = =   27.40 คน

จํานวนอาจารยท่ีควรมีตามเกณฑของ สกอ. =  67 คน

596.21
15 160.54+44.95

7.5
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จํานวนอาจารยคณะเกษตรศาสตร ปจจุบัน =  84 คน

อาจารยยังเกินเกณฑของ สกอ.  =  17 คน
จํานวนอาจารยปจจุบัน : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบทั้งหมด (FTES) (ตามเกณฑของ สกอ. 1 : 20)

                84 :  1163.49  = 1 : 14 

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

2 หลักสตร / สาขาวิชา ยังมีความหลากหลาย / ทันสมัย 
จุดออน (Weaknesses) (ตอ)

2. หลกสูตร / สาขาวชา ยงมความหลากหลาย / ทนสมย 
คอนขางนอย ไมสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ เทคโนโลยี ( พ.ศ.2551 มี ป.ตรี 8 หลักสูตร , 
ป.โท 13 หลักสูตร , ป.เอก 9 หลักสูตร )

14
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ชือ่หลกัสตูร
ชือ่ปริญญา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
• กีฏวิทยา วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร) -
• ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร) วท.ด.(ปฐพีศาสตรและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ)

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน (ปการศึกษา 2551)

• พืชไร วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร) วท.ด.(พืชไร)
• พืชสวน วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร) วท.ด.(พืชสวน)
• โรคพืช วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(โรคพืช) วท.ด.(โรคพืช)
• เศรษฐศาสตรเกษตร วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร) วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

ว.ทม. (ธุรกิจเกษตร)
-

• สงเสริมและเผยแพรการเกษตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร) วท.ด. (สงเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบท)

• สัตวศาสตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) วท.ม.(เกษตรศาสตร) วท.ด. (สตัวศาสตร)
หลักสูตรนานาชาติ
• เกษตรศาสตรเชงิระบบ - วท.ม.(เกษตรศาสตร) วท.ด. (เกษตรศาสตรเชิงระบบ)
• การเกษตรย่ังยืนและการจัดการ - วท ม (เกษตรศาสตร) -

15

 การเกษตรยงยนและการจดการ
   ลุมแมนํ้าแบบบูรณาการ

วท.ม.(เกษตรศาสตร)

หลักสูตรสหสาขาวิชา
(ภายใตการดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย)
• เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

(เกษตรศาสตร, เภสชัศาสตร, วิศวกรรมศาสตร) - วท.ม.
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

วท.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ)

• วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
   (เกษตรศาสตร, วิทยาศาสตร, วิศวกรรมศาสตร)

- วท.ม.
(วิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว)

วท.ด.
(วิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยว)

รวม 30 หลักสูตร 8 หลักสูตร 13 หลักสูตร 9 หลักสูตร

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

3 บคคลากรของคณะเกษตรศาสตร สวนใหญยังยึดติดกับการ
จุดออน (Weaknesses) (ตอ)

3. บุคคลากรของคณะเกษตรศาสตร สวนใหญยงยดตดกบการ
ทํางานเฉพาะดาน ตามหนาที่ (Function base) และมุงเนน
ความสําคัญใหหนวยงานยอยมากกวาระดับคณะ / มช.

16
ท่ีมาของภาพ:  เอกสารประกอบคําบรรยาย “การพัฒนาองคกร และผูบริหาร” โดยดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการ หอการคาไทย  6 มี.ค. 52
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     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

4 เงินรายไดยังมีสัดสวนไมสง เม่ือเทียบกับงบปร มาณแผนดิน

จุดออน (Weaknesses) (ตอ)

4. เงนรายไดยงมสดสวนไมสูง เมอเทยบกบงบประมาณแผนดน

กราฟท่ี 3  เปรียบเทียบ
จํานวนงบประมาณ
ประจําป 2548-2551

17

จําแนกตาม
ประเภทงบประมาณ

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)



จุดออน (Weaknesses) (ตอ)

5. การระดมทุนและทรัพยากรจากหนวยงานภายนอกและผูมี
สวนไดเสีย โดยเฉพาะจากศิษยเกา เพ่ือชวยในการพัฒนาคณะ 
ยังมีจํากัด

ป 2549 ป 2550 ป 2551

18

รายไดท่ีไดรับบริจาคจากศิษยเกา 142,395.00 15,298.00 316,717.75 
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     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

1 อัตราการเกษียณอายราชการของอาจารย / บคคลากรคณะเกษตรศาสตร
อุปสรรค (Threats)
1. อตราการเกษยณอายุราชการของอาจารย / บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร

สูงข้ึนเร่ือยๆ มีแนวโนมขาดแคลนในอนาคตอันใกล
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนขาราชการ และลูกจางประจํา คณะเกษตรศาสตร 

  ที่เกษียณอายุราชการในรอบ 11 ป (สิ้นปงบประมาณ 2545 - 2555)

19
19

     ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนขาราชการ สาย ก. ท่ีเกษียณอายุราชการ
         เม่ือส้ินปงบประมาณ 2545-2555 จําแนกตามสาขาวิชา

20
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     ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนอาจารยท่ีเกษียณตอภาระงาน FTES
         ปงบประมาณ 2552-2555 จําแนกตามสาขาวิชา

สาขาวิชา

2552 2553 2554 2555

อาจารย
ที่มีอย

อาจารย
ที่ควรมี +  /  - อาจารย

ที่มีอย

 อาจารย
ที่ควรมี +  /  - อาจารย

ที่มีอย

 อาจารย
ที่ควรมี +  /  - อาจารย

ที่มีอย

 อาจารย
ที่ควรมี +  /  -ทมอยู

จริง ตาม 
FTES*

ทมอยู
จริง ตาม 

FTES*

ทมอยู
จริง ตาม 

FTES*

ทมอยู
จริง ตาม

FTES*
 

กีฏวิทยา 5 7.10 -2.10 4 7.10 -3.10 4 7.10 -3.10 4 7.10 -3.10

ปฐพีศาสตรฯ 11 5.23 5.77 7 5.23 1.77 6 5.23 0.77 6 5.23 0.77

พืชไร 12 9.90 2.10 12 9.90 2.10 10 9.90 0.10 10 9.90 0.10

พืชสวน 16 13.01 2.99 16 13.01 2.99 15 13.01 1.99 14 13.01 0.99

โรคพืช 10 7.01 2.99 9 7.01 1.99 7 7.01 -0.01 7 7.01 -0.01

เศรษฐศาสตรเกษตร 10 7.82 2.18 10 7.82 2.18 9 7.82 1.18 9 7.82 1.18

21

สงเสริมการเกษตร 10 5.56 4.44 7 5.56 1.44 5 5.56 -0.56 5 5.56 -0.56

สัตวศาสตร 10 10.62 -0.62 8 10.62 -2.62 7 10.62 -3.62 7 10.62 -3.62

เกษตรศาสตรเชิงระบบ 0.89 -0.89  0.89 -0.89  0.89 -0.89  0.89 -0.89

*FTES ภาคพิเศษ ไมนํามาคิดขออัตรากําลังเพิ่มเพราะมีคาตอบแทนใหอาจารยอยูแลว
และการคาํนวณคาอาจารยที่ควรมีตาม FTES  ใชฐานขอมูล FTES ปการศกึษา 2551 (ปจจุบัน)

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

้

อุปสรรค (Threats)

2. สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีมากข้ึน และเปดสอนสาขา
เกษตรศาสตร เปนจํานวนมาก

3. จํานวนประชาการเด็กอายุ 18 ป ท่ีจะเขามหาวิทยาลัยลดลง และความ
นิยมเรียนสาขาเกษตรศาสตรลดลง

4. อัตราเงินเฟอและราคาน้ํามันสงข้ึนมาก ขณะท่ีงบประมาณ ท่ีไดรับมี

22

4. อตราเงนเฟอและราคานามนสูงขนมาก ขณะทงบประมาณ ทไดรบม
จํากดั เปนปญหาตอการบริหารและพัฒนาสูความเปนเลิศ ตามวิสัยทัศน
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1 มช  เปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ มีความเปนอิสระและความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน

     การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 
     ของคณะเกษตรศาสตร (SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities )
1. มช. เปลยนเปนมหาวทยาลยในกากบ มความเปนอสระและความคลองตวในการปรบเปลยน

โครงสราง หลักสูตร และการบริหารจัดการตาง ๆ
2. มช. และคณะเกษตรศาสตร ตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของ

ภาคเหนือ  มีส่ิงอํานวยความสะดวก  ครบถวน  สามารถเปนศูนยกลางของประเทศ         
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และเอเชียใต (South Asia) และอยูในตําแหนงที่สภาพแวดลอม 
วัฒนธรรมและสภาพภูมิศาสตรที่สวยงาม เอ้ือตอการอยูอาศัย  ศึกษาและวิจัย ทั้งระบบ
เกษตรพ้ืนราบ เกษตรท่ีสูง ไมเมืองหนาว และระบบอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม

  ่ ื้ ่  ่3. คณะเกษตรศาสตรมีคณาจารยและบุคลากรทีมีศักยภาพ มีพืนทีและศูนย / สถานีวิจัย ทีมี
โอกาสจะดึงดูดแหลงทุนรวมวิจัยและสรางรายได นํามาเปนงบประมาณเสริมเพ่ือพัฒนา
คณะได

4. ราคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร (รวมทั้งพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม) มีราคาแพง 
ดึงดูดใหเกษตรกร / สังคม กลับมาสนใจผลิตและศึกษา วิจัยดานการเกษตรมากข้ึน
(3F – Food, Feed, Fuel) 23

แนวทางในการบริหารคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป พ.ศ. 2551-2555

       การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัฒน สนับสนนการพัฒนา

เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2*

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ตามมาตรฐานสากล ที่มุงเนนการวิจัย 
มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีการบริหารจัดการท่ีดี 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (จากแผนพัฒนาการศึกษา มช. ระยะท่ี 10 พ.ศ.2550-2554)

ม ม ม ม ุ
ที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย  โดยใชกลไกของธรรมภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย
อุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”

คณะเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรช้ันนํา 
ตามมาตรฐานสากล เปนอันดับ 1 ของประเทศ ทางดานระบบเกษตรและเกษตรที่สูง

(เนนดานกาแฟ ลําไย ไมดอก ผลิตผลเกษตรปลอดภยั และโคขาวลําพูน)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได

24

วิสัยทัศนคณะเกษตรศาสตร

*ที่มา : กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา นายสมนึก  พิมลเสถียร
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1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนความเปนเลิศทาง
วิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรูคูคุณธรรมตาม

กรอบพันธกจิของมหาวทิยาลัยเชียงใหม

ุ ฐ ู ู ุ
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน 
และนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได

3. ใหบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

25

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่นภาคเหนือ

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการในทุก ๆ ดานดวยหลักธรรมาภิบาล 
พึ่งพาตนเองโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ตรงตามความตองการของตลาด 
และผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดี คนเกง รูจริงปฏิบัติได มีความเปนสากลและเปนผูนํา

ดานการจัดการศึกษา

พันธกจิคณะเกษตรศาสตร

ดานการวิจัย
วิจัยและพัฒนาองคความรูใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการเรียนการสอน และกอใหเกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ดานการวจย

ใหบริการวิชาการแกสังคม โดย ถายทอดและขยายผลงานวิจัย  ใหเกษตรกร ชุมชน สังคม 
นําไปปรับใชประโยชนไดตรงตามความตองการ

ดานการบริการวิชาการ

ดานการทํานบํารงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุก ๆ ดาน ภายใตระบบมหาวิทยาลัยในกํากับ ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 26

อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมลานนา 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร และสิ่งแวดลอมในภาคเหนือ

ดานการทานุบารุงศลปวฒนธรรมและสงแวดลอม

ดานการบริหาร
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ดานการบริหาร
1. รวมพลังชาวเกษตร เพ่ือพัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเจริญกาวหนา สู

นโยบาย นโยบาย ( ( 8 8 ดาน ดาน 21 21 ขอขอ))

ความเปนเลิศ ภายใตแนวทางสอดประสานกับนโยบาย และวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

27
ท่ีมาของภาพ:  เอกสารประกอบคําบรรยาย “การพัฒนาองคกร และผูบริหาร” โดยดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 6 มี.ค. 52

ดานการบริหาร
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ และ

 ื ใ

นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

รวมมือในการทํางาน

28ท่ีมาของภาพ:  เอกสารประกอบคําบรรยาย “การพัฒนาองคกร และผูบริหาร” โดยดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 6 มี.ค. 52
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ดานการบริหาร 
3 มีร บบบริหารงานท่ีทันสมัย มีความคลองตัว มีปร สิทธิภาพ 

นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

3. มระบบบรหารงานททนสมย มความคลองตว มประสทธภาพ 
ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได (Good Governance) และมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชวยในการบริหารจัดการ

4. ปรับโครงสรางองคกร  หนวยงานและภารกิจ  ให เหมาะสมกับ
สถานการณและการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

  ป โ  ื

29

5. นําคณะเกษตรศาสตร สูความเปนนานาชาติ โดยขยายความรวมมือ
ดานวิชาการและงานวิจัยกับตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) และเปดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น

6. พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก ท้ังภายในและนอกคณะ

ดานการพัฒนาระบบกายภาพ
7 ั  ิ ั  ื้ ี่ ิ ใ   ื่  

นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

7. พฒนาสภาพแวดลอมและภูมทศนของพนทบรเวณคณะใหรมรน 
เขียว สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

8. พัฒนาสถานีวิจัยและฝกอบรมแมเหียะ ใหเจริญกาวหนา ท้ังในดาน
กายภาพและวิชาการ เปนศูนยวิจัยและฝกอบรมหลักของคณะ

9. ยายแปลงทดลอง บคลากร เคร่ืองมือ อาคาร ในสวนท่ีอยบริเวณพ้ืนท่ี

30

9. ยายแปลงทดลอง บุคลากร เครองมอ อาคาร ในสวนทอยูบรเวณพนท
ทดลองใน มช. เขาไปอยูในแมเหียะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

31

ดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน
10. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร ลดรายจาย และหารายไดเสริมงบประมาณ

นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

11. สรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในประเทศและตางประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ใน
การแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ แหลงทุน และ
ทรัพยากร

ดานจัดการศึกษา
ใ    

32

12. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ตรงตามความตองการของตลาด และมุงเนนความเปน
เลิศทางวิชาการโดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเกา และเปดใหมเพ่ิมเติม ทั้งหลักสูตร
ปกติและหลักสูตรนานาชาติ

13. รับนักศึกษาเพ่ิม ตอบสนองความตองการของตลาดและแกไขปญหาภาระงานและ
สัดสวนคณาจารยตอนักศึกษาของคณะต่ํา ไมเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.
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ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเกาสัมพันธ
14. ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี คนเกง รูจริง ปฏิบัติได เปนผูนําและ ผูตามที่ดี ทํางานรวมกับ

นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

สังคมอยางมีความสุข
15. สรางความสัมพันธอันดีกับนักศึกษาเกา และระดมพลังนักศึกษาเกากลับมาชวยพัฒนา

คณะ

ดานการวิจัย
16. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทั้งดานพ้ืนฐาน 

ป  ั

33

ประยุกต พัฒนาและบูรณาการ
17. จัดตั้งศูนยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม ทางดานไมดอก ผลิตผลเกษตรปลอดภัย และ  

โคขาวลําพูน
18. ใหศูนยและสถานีวิจัยตางๆ เชนศูนยวิจัยลําไย ระบบเกษตร สถานีวิจัยฯ แมเหียะ เปด

กวางเปนศูนยวิจัยรวมของ มช. 

ดานบริการวิชาการแกสังคม
19. พัฒนางานดานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน บนฐาน

นโยบาย ( 8 ดาน 21 ขอ)

ความตองการของเกษตรกร ชุมชน และประเทศชาติ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม
20. อนุรักษและทํานุบํารุง  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะท่ี

เกี่ยวของกับดานการเกษตรของภาคเหนือ ใหคงอยูคูสังคม ประเทศชาติ

34

นโยบายพิเศษ
21. ถายโอนกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ ศูนยวิจัยฯ แมเหียะ และศูนยวิจัยบนพ้ืนที่สูง 

จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มาเปนของ มช.
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ดานบริหาร

1. บคลากรคณะเกษตรศาสตร มีการทํางานเปนทีม โดยมีจดมงหมายรวม 

เปาหมาย เปาหมาย ((20 20 ขอขอ))

1. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร มการทางานเปนทม โดยมจุดมุงหมายรวม 
คือความเจริญกาวหนาสูความเปนเลิศของคณะและมหาวิทยาลัย

35
ท่ีมาของภาพ:  เอกสารประกอบคําบรรยาย “การพัฒนาองคกร และผูบริหาร” โดยดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการ หอการคาไท 6 มี.ค. 52

ดานบริหาร

เปาหมาย (20 ขอ)

2. คณาจารยระดับปริญญาเอก ศาสตราจารย / รองศาสตราจารย สูงขึ้น 
และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพสูงขึ้น

3. คณะมีระบบบริหารงานท่ีกระชับ คลองตัว มีการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชวยบริหารงาน และมีการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล

36



19

ดานบริหาร

เปาหมาย (20 ขอ)

4. หลอมรวมและปรับปรุงหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะ เพื่อเปนการ 
ประหยัดทรัพยากร และลดความซํ้าซอน

5. เพิ่มจํานวนงานวิจัยและความรวมมือกับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุม
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS)

6. ความเขาใจและความสัมพันธระหวางผบริหารกับบคลากรภายใน

37

6. ความเขาใจและความสมพนธระหวางผูบรหารกบบุคลากรภายใน
คณะ เปนไปดวยดี และคณะเกษตรศาสตร มช. มีชื่อเสียง ท้ังในดาน
ผลงานวิจัย วิชาการและกิจกรรมตาง ๆ เปนท่ีรับรูและรูจักของ
กลุมเปาหมายและสังคม

ดานการพัฒนาระบบกายภาพ

เปาหมาย (20 ขอ)

7. คณะเกษตรศาสตรมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศน ท่ีรมร่ืน สะอาด 
สวยงาม มีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีและปลอดภัย

8. สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตร แมเหียะ เปนศูนยวิจัย สาธิตและ
ฝกอบรมหลักของคณะ  มีงบประมาณ  การพัฒนาดานกายภาพ จํานวน

ี่  ไปใ  ิ   ิ ั ิ่ ึ้

38

บุคลากรทเขาไปใชบรการ  และผลงานวจยเพมขน
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ดานพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน

เปาหมาย (20 ขอ)

9. มีการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการหา
รายไดมาเสริมงบประมาณปกติมากยิ่งขึ้น

10. คณะเกษตรศาสตรมีจํานวนโครงการ การรวมมือทางการศึกษา วิชาการ 
และการวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จากในประเทศ
และตางประเทศเพิ่มขึ้น

39

และตางประเทศเพมขน

ดานการจัดการศึกษา
11 มีการปรับปรง  หลอมรวมและเปดหลักสตรใหม  ทํ า ใหคณะ     

เปาหมาย (20 ขอ)

11. มการปรบปรุง  หลอมรวมและเปดหลกสูตรใหม  ทาใหคณะ     
เกษตรศาสตรมีหลักสูตรท้ังระดับปริญญาตรี โท และเอก ท่ีทันสมัย
และตรงตามความตองการของตลาดและสถานการณเพิ่มขึ้น

12. รับนักศึกษาเพิ่มอีก 20 % (ท้ัง ป.ตรี โท เอก) มีสัดสวนนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนดีและสนใจสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

13    ี ี ั

40

13. คณะเกษตรศาสตร  มช .  สามารถเทยบเคยงมาตรฐานกบคณะ
เกษตรศาสตร ของมหาวิทยาลัยชั้นนํา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โดย เปนคณะอันดับ 1 ดานการเกษตรของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค และ
ไมต่ํากวาอันดับ 3 ของประเทศ และมีมาตรฐานสากล
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ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเกาสัมพันธ
14. บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร เปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม เปนกําลังสําคัญในการ

รวมจรรโลงสังคม และพัฒนาประเทศชาติ

เปาหมาย (20 ขอ)

รวมจรรโลงสงคม และพฒนาประเทศชาต
15. นักศึกษา และศิษยเกา คณะเกษตรศาสตร มีความสัมพันธอันดีกับคณะและเปน

กําลังสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาคณะ ท้ังในดานเงินทุน วิชาการ และอ่ืน ๆ

ดานการวิจัย
16. ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตรมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ

เกษตรกร ชุมชน สามารถเผยแพรผลงานไดในระดับสากล และมีความเปนเลิศ
อยางนอย 1 ดาน ทางระบบเกษตร เกษตรที่สูง กาแฟ ลําไย ไมดอก ผลิตผลเกษตร
ปลอดภัย และโคขาวลําพูน

17. ศูนยและสถานีวิจัยตาง ๆ ของคณะ เชน ศูนยวิจัยลําไย ระบบเกษตร สถานีวิจัยฯ   
แมเหียะ เปดกวางเปนศูนยวิจัยรวมของ มช. 41

ดานบริการวิชาการแกสังคม

18. มีการนําผลการวิจัยมาบมเพาะ ขยายและถายทอดไปสูเกษตรกร ชุมชน อยางมี

เปาหมาย (20 ขอ)

ู ุ
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม

19. คณะเกษตรศาสตร  มช .  เปนแหลงรวบรวมสะสมองคความรูและอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับดานการเกษตร
ของภาคเหนือ

42

เปาหมายพิเศษ

20. พ้ืนท่ีศูนยวิจัยฯ แมเหียะ และศูนยวิจัยบนพ้ืนท่ีสูงถายโอนกรรมสิทธ์ิในการ
ครอบครองมาเปนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหคณะเกษตรศาสตรรับผิดชอบ
ดูแลอยางสมบูรณ
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ยุทธศาสตรบันได ยุทธศาสตรบันได 88  ขั้นขั้น
การบริหารคณะเกษตรศาสตรสูเปาหมายการบริหารคณะเกษตรศาสตรสูเปาหมาย

 ํ ํ

วิสัยทัศน

   และนศ.เกาสัมพันธ
ดานการพัฒนาคุณภาพนศ.

ดานการวิจัย

ดานบริการวิชาการแกสังคม
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ดานการทํานุบาํรงุ

43ดานการบริหาร

ดานการพัฒนาระบบกายภาพ
และเงินสนับสนุน

ดานการพัฒนาแหลงทรัพยากร

ดานการจัดการศึกษา

นโยบายดานการบริหาร

รวมพลังชาวเกษตร เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเจริญกาวหนาสู
ความเปนเลิศ ภายใตแนวทางท่ีสอดประสานกับนโยบายและวิสัยทัศนของ ความเปนเลศ ภายใตแนวทางทสอดประสานกบนโยบายและวสยทศนของ 
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

ิ

รัฐบาล

44

มช. / สภา
Macro

คณะเกษตรศาสตร
Micro

ภาควชิา 
ศูนย – สถานีวิจัย 
สํานักงานเลขาฯ
วิชาการ/ปฏิบัติ

44
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กรอบแนวคิดวิธีการบริหาร คณะเกษตรศาสตร กรอบแนวคิดวิธีการบริหาร คณะเกษตรศาสตร 25512551--25552555

นโยบาย / วิสัยทัศน

กลยุทธ / แผนยุทธศาสตร
การใชเครื่องมือ การจัดการ

และการตรวจสอบที่เหมาะสม

TQA, TQA, 
QAQA  , , 
KPIKPI

IT, MIS, IT, MIS, 
HRM, KM, HRM, KM, 
GRID, GRID, BSCBSC

45

แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
โดยผสมผสานพันธกิจทุกดาน 

สรางจุดมุงหมายรวมและรวมพลังบุคคลากรในคณะ

ผลสัมฤทธ์ิที่ได (จากการปฏิบัติ)

ความสําเร็จในการพัฒนาองคกรความสําเร็จในการพัฒนาองคกร

46
ท่ีมาของภาพ:  เอกสารประกอบคําบรรยาย “การพัฒนาองคกร และผูบริหาร” โดยดุสิต นนทะนาคร รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 6 มี.ค. 52
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มีระบบบริหารงานท่ีทันสมัยมีความคลองตัว
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นโยบายดานการบริหาร

• มีศูนย IT / ศูนยปฏิบตัิการดานบริหาร 
• มีแผนยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ี ใ  ั ี ิ ิมประสทธภาพ ประสทธผล
โปรงใส ตรวจสอบได
(Good Governance)

และมีการใช IT ชวยในการบริหารจัดการ

• มีการใชงานระบบ MIS ระบบบัญชีแบบ 3 มติิ 
   และระบบ E-office ในการบริหารที่สมบูรณ
• ลดข้ันตอนการบริหาร (กระชับ, รวดเร็ว, คลองตัว)
• มีระบบตรวจสอบภายใน

 สรางจดมงหมายรวม ความเปนเจาของ 

47

ทํางานเปนทีม บริหารงานแบบมีสวนรวม
• สรางจุดมุงหมายรวม ความเปนเจาของ 
   ระดมพลังบวกเปน แรงผลักดัน 
    (1+1 3)
• กระจายอํานาจบริหาร

นโยบายดานการบริหาร

48
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พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรู 
ความสามารถ และมีขวัญกําลังใจ 

รวมมือในการทํางาน

• พัฒนาบุคลากรทั้งดาน คุณวุฒิ 
  ความรูวิชาการ และทักษะในการนําไปใช
• มีระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจที่ดี
• สรรหาแตบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ิมเติม

( ั   ั ป ิ )

นโยบายดานการบริหาร

รวมมอในการทางาน    (รับแตอาจารยระดับปริญญาเอก)
• สัดสวน   อาจารย เอก : โท : ตรี  สูงขึ้นเปน .7 : .3 : 0  
•  สัดสวน   ศ : รศ. : ผศ. : อ.  เพ่ิมขึ้นเปน .05 : .48 : .26 : .21

49

ปรับโครงสรางองคกร การบริหารงาน
และกําลังคนใหเหมาะสมกับสถานการณ 

• หลอมรวมและปรับปรุงหนวยงาน 
  ระดับภาควิชา สาขาวิชา ศูนยวิจัย 

นโยบายดานการบริหาร

ภารกิจ ความรู ความสามารถ ความถนัด
และการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

  สํานักงานเลขาฯ 
  เพ่ือใหการดําเนนิการ / ปฏิบตัิการ ส้ัน กระชับ 
  ประหยัดทรัพยากร / ลดความซ้ําซอน
  ตรงตามภารกิจ และมีประสิทธิภาพ / 
  ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
• โอนบคลากรและงบประมาณศนยวิจัย 

50

 โอนบุคลากรและงบประมาณศูนยวจย 
  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัย
  และคณะ
• ใหบุคลากรมีโอกาสเลือกยายหนวยงาน
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นโยบายดานการบริหาร

51

คณะเกษตรศาสตร

โครงสรางหนวยงานเดิม

สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชา ศูนย / สถานีวิจัย

 - งานบริหารและธุรการ
 - งานคลังและพัสดุ
 - งานบริการการศึกษา
  งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ

 - กีฎวิทยา
 - ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
 - พืชไร
  พืชสวน

 - ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
 - สถานีวิจัยและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ *
 - ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง *
 - ศนยศกึษาและพัฒนาลําไยหริภญชัย *

52

 - งานวจยและวเทศสมพนธ
  - งานนโยบายและแผน
 - งานกิจการนักศึกษา *
 - งานบริการวิชาการ *

 - พชสวน
 - โรคพืช
 - เศรษฐศาสตรเกษตร
 - สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
 - สัตวศาสตร

 - ศูนยศกษาและพฒนาลาไยหรภุญชย *
 - ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร *
 - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ *
 - ศูนยเกษตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ *

* งานที่จัดสวนเปนการภายใน
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คณะเกษตรศาสตร

สํานักงานคณะ ภาควิชา ศูนย / หนวยวิจัยและพัฒนา

- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ

- กีฏวิทยาและโรคพืช
- พืชศาสตรและทรัพยากร

- ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
        - หนวยวิจัยและพัฒนาอินทรียชีวภาพ

 ึ ั ํ ไ ิ ั

โครงสรางหนวยงานใหมโครงสรางหนวยงานใหม

- งานบริการการศึกษา
      พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   และนักศกึษาเกาสัมพันธ
- งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ
- งานแผนงาน ประกันคุณภาพ
   การศกึษาและเทคโนโลยี
   สารสนเทศ
 ิ ิ ิ

  ธรรมชาต ิ
- เศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริม
  เผยแพรการเกษตร
- สัตวศาสตรและสัตวน้ํา

        - หนวยศึกษาและพัฒนาลําไยหริภุญชัย
        - หนวยวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแมแตง
        - หนวยวิจัยและพัฒนาไมดอก
        - หนวยวิจัยและพัฒนาโคขาวลําพูน
        - หนวยวิจัยและพัฒนาผลิตผลเกษตรปลอดภัย
- ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
                -  หนวยวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรย่ังยืน
        - หนวยวิจัยและพัฒนาระบบธุรกิจเกษตร
        - หนวยวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- ศนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสง- งานนตการและบรหาร

   จัดการทรัพยสิน 
- งานประชาสัมพันธ
   และบริการวิชาการ

 ศูนยวจยและฝกอบรมทสูง
        - หนวยวิจัยและพัฒนากาแฟ
        - หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงขุนชางเคี่ยนไรหนา
                - หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงขุนชางเคี่ยนไรหลัง
        - หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงหนองหอย
        - หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงปาเกี๊ยะ(ดอยเชียงดาว)
-หนวยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
- หนวยวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
- หนวยวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวมวล

53

โครงสรางการบริหารงานโครงสรางการบริหารงาน
คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ

คณบดี

รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ

รองคณบดีฝายวิชาการ 
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
และนักศึกษาเกาสัมพันธ

รองคณบดีฝายบริหาร
และพัฒนา

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ

รองคณบดีฝาย
บริการวิชาการ 

และประชาสัมพันธ 

รองคณบดีฝาย 
กิจการพิเศษ

54

เลขานุการคณะหัวหนาภาควิชา (4 ภาควิชา ) หัวหนาศูนย  (3 ศูนย )

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาและนักศึกษาเกาสัมพันธ

ผูชวยคณบดีฝายบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบ
กายภาพและสิ่งแวดลอมผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
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คณะผูบริหารคณะผูบริหาร……  คณบดีคณบดี

รศรศ..ธีระ วสิิทธ์ิพานิชธีระ วสิิทธ์ิพานิช

55

คณบดีคณะเกษตรศาสตรคณบดีคณะเกษตรศาสตร

คณะผูบริหาร… รองคณบดี

รศรศ..ดรดร..สุสุรพลรพล  เศรษฐเศรษฐบุตร บุตร 
รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนารองคณบดีฝายบริหารและพัฒนา

รศรศ..ดรดร..ดนัย ดนัย บณุยบณุยเกียรติ เกียรติ 
รองคณบดีฝายวิชาการ พัฒนาคุณภาพรองคณบดีฝายวิชาการ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และนักศกึษาเกาสัมพันธนักศึกษา และนักศกึษาเกาสัมพันธ

รศรศ..ดรดร. . สัญชัย  จตุรสิทธาสัญชัย  จตุรสิทธา
รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

5656 56

ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ 

และประชาสัมพันธ 

ผศผศ..ทรงเชาว อินสมพันธ ทรงเชาว อินสมพันธ 
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษรองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
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ิ ั  ิ  ิ ํ ิ

คณะผูบริหาร ... ผูชวยคณบดี

อ.นติยา สุวรรณรัตน
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร

และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.สุรินทร นิลสําราญจิต
ผูชวยคณบดีฝาย

พัฒนาระบบกายภาพและส่ิงแวดลอม

อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

อ.ณัฐศักดิ ์กฤตกิาเมษ 
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและนักศึกษาเกาสัมพันธ

57

คณะผูบริหาร ...หัวหนาภาควิชา และเลขานุการคณะ

รศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชา

เศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร

รศ. ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชา

พืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

 ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด 
รักษาการแทนหัวหนาภาควิชา 

กีฎวิทยาและโรคพืช

58

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 
หัวหนาภาควิชา สตัวศาสตรและ

สัตวน้ํา

 คุณฟองจันทร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
รักษาการแทนเลขานุการคณะ

เกษตรศาสตร
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หัวหนาศนูยวิจัย

รศ.รําไพพรรณ อภิชาติพงศชัย 
รักษาการแทนหัวหนา

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง
ผศ.ทรงเชาว อินสมพันธ 
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ

และ
รักษาการแทนหัวหนา

59

ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ

รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห
รักษาการแทนหัวหนา

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลติทางเกษตร

• มีการพบปะส่ือสาร สรางความสัมพันธ
  และการรับรูขอมูล ระหวางทีมบริหารกับ

้

พัฒนาการประชาสัมพันธเชงิรุก 
ท้ังภายในและนอกคณะ

นโยบายดานการบริหาร

  ประชากรท้ังคณะ
• จัดทีมประชาสัมพันธเชิงรุก สูกลุมเปาหมาย
  โดยเฉพาะนักเรียนมัธยม เพ่ือใหรูจัก
  คณะเกษตรศาสตรมากขึ้น
• จัดนิทรรศการวิทยาศาสตรเกษตรและ
  คายวิทยาศาสตรเกษตร
• มีวารสาร ขาวสาร Web Site 
  รายการวิทยุ รวมทั้งการประชาสัมพันธ
  ผานส่ือมวลชนตาง ๆ ใหสังคม ชุมชน
  กลุมเปาหมาย  หนวยงานภายนอกคณะ 
  และศิษยเกา ไดรบัรูมากขึ้น

60
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  พัฒนาการประชาสัมพันธเชิงรุก ท้ังภายในและนอกคณะ
นโยบายดานการบริหาร

61

การนําพาคณะเกษตรศาสตร • ขยายความรวมมือดานงานวิจัยและวิชาการ

นโยบายดานการบริหาร

สูความเปนนานาชาติ    กับตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศ
   อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) 

62
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พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ของพ้ืนท่ีบริเวณคณะ ใหรมร่ืน 

• มีกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาสภาพแวดลอม 
   ภูมิทัศน และการรักษาความปลอดภัย

  นโยบายพัฒนาระบบกายภาพนโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

เขียว สะอาด สวยงาม และปลอดภัย 

• คณะรมร่ืน สะอาด สวยงาม 
   มีบรรยากาศการเรียน การสอน 
   การทํางานที่ดี และปลอดภัย

63

พัฒนาสถานีวิจัยและศูนยฝกอบรมแมเหียะ 
ใหเจริญกาวหนา ทั้งในดานกายภาพ
และวิชาการ (เปนศูนยวิจัย สาธิต
และฝกอบรมหลักของคณะ)

• มีการระดมพลังจากทุกหนวยงานรวมพัฒนา

•จัดทําโครงการรวมวิจัยและรวมผลิตกับ
  ภาคเอกชน

นโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

• มีการพัฒนาดานกายภาพดีข้ึน
• มีผลงานวิจัยและผลผลิตมากข้ึน
• จํานวนนักศึกษา คณาจารย บคุลากร 
  และบุคคลท่ัวไปเขาไปใชบริการมากข้ึน

64



33

การใชพื้นท่ีศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะการใชพื้นท่ีศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
นโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

65

การใชพื้นท่ีศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะการใชพื้นท่ีศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
นโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

66
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ยายแปลงทดลอง / บคุคลากร / เครือ่งมือ / 
   อาคาร  ในสวนที่อยูบริเวณพ้ืนท่ีทดลอง 

   ใน มช. เขาไป อยูในไรแมเหียะ
โ

• ระยะเวลาในการดําเนินการ ข้ึนอยูกับ
   การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย

•แผนเคล่ือนยาย 3 ป (2552 - 2555)

นโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

   ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
แผนเคลอนยาย 3 ป (2552  2555)

67

นโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

11

33
22

11
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ถายโอนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองพื้นท่ี
ศูนยวิจัยฯ แมเหียะ และศูนยวิจัยบนพื้นท่ีสูง

จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาเปนของ มช.

•ดําเนินการผานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นโยบายพัฒนาระบบกายภาพ

ชางเคี่ยน site A
ชางเคี่ยน site B

69ปาเกียะ แมเหียะ

                      นโยบายดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุนนโยบายดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร ลดรายจาย และหารายไดเสริมงบประมาณ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร • หลอมรวมหนวยงาน ลดความซํ้าซอน 

ดําเนินการจัดต้ังหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการแสวงหา ทรัพยากร งบประมาณ 
สนับสนุนภารกิจ การพัฒนาคณะ

• จัดต้ังหนวยบริหารจัดการทรัพยสินและระดมทุน
  ระดับคณะ

   กระตุนจิตสํานึกประชากรในการอนุรักษ
   และประหยัดการใชทรัพยากร 

•ใชระบบ IT เขาตรวจสอบควบคุมการใชทรัพยากร

• กําหนดแผนการแสวงหาทรัพยากรการเงินและรายได
   จาก คาธรรมเนียม / คาลงทะเบียน  / คาบริหารงานวิจัย /
   คาลิขสิทธ์ิงานวิจัย ฯ / การขายผลิตผลและการใหบริการ
   วิชาการของภาควิชา สถานีวิจัย ศูนยวิจัย หนวยวจิัย 
   และศูนยบริการวิชาการ เพ่ิมขึ้น

70

ผลักดันใหทุกหนวยงานในคณะ 
หารายไดเพ่ือใชเปนงบประมาณเสริม

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ตามนโยบายและพันธกิจใหมากขึ้น
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           นโยบายดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน

71

สรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ใ ป  ป

• จํานวนโครงการวิจัย / ความรวมมือ 
   ดานการศึกษา / วิชาการ กับหนวยงานตาง ๆ

ใ  ป

           นโยบายดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน

• ไดทรัพยากรบุคคล (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
   ที่มีศักยภาพและมีคณภาพมาชวยใหแนวคิด

ในประเทศและตางประเทศ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) 
ในการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ
การศึกษา วิจัย และ แหลงทุน ทรพัยากร

   ภายใน มช. ภายนอก มช. และตางประเทศ
   เพ่ิมข้ึน 
• จํานวนเงินและทรัพยากรสนับสนนุ
   จากภายนอกมากข้ึน

   ทมศกยภาพและมคุณภาพมาชวยใหแนวคด
   วิธีการบริหารและรูปแบบการดําเนิน
   กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ สูความเปนเลิศ
   ทางวิชาการ รวมทั้งไดงบประมาณ
   และทรัพยากรมาสนับสนุนมากข้ึน

72
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           นโยบายดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน

73

แผนภูมิการสรางเครือขาย
มช.

หนวยงานรัฐ
คณะ / สถาบัน / 

สําหนัก / หนวยงาน

           นโยบายดานการพัฒนาแหลงทรัพยากรและเงินสนับสนุน

คณะเกษตรศาสตร

และเอกชน
ภายนอก มช.

ตางประเทศ

 ใน มช.

ผูมีสวนไดเสีย

นักศึกษาเกา

74การศึกษา บริการวิชาการวิจัย ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมการบริหารจัดการ

หนวยงาน
ภายในคณะ

74
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เปด/ปรับปรงุหลักสูตร (ปริญญาตรี)


หลักสูตรปริญญาตรีท่ีจะเปดใหม 
(    2 )

นโยบายดานการจัดการศึกษานโยบายดานการจัดการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตรงตามความตองการของตลาด และมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ

ตามความตองการของตลาด
และความเปนเลิศ

เปดหลักสูตรปริญญาโท และ เอก
ื่ ป ิ ิ

(อยางนอย 2 สาขา)
• สาขาการประมง (สัตวน้ํา)
• สาขาธุรกิจเกษตร
•สาขาระบบเกษตรและเกษตรปาไม
• สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

• ป. เอก สาขาสัตวศาสตร
ป โ ั่ ื ั  ้ํ

75

เพือความเปนเลิศทางวิชาการและตอบสนอง
การแกไขปญหาสังคม ประเทศชาติ

• ป.โท สาขาระบบเกษตรยังยืนและการจัดการลุมนํา
   (นานาชาติ)
• ป.โท สาขาพลังงานชีวมวล
(อยางนอย 2 สาขา)

• รับนักศึกษาเพิ่ม 20% 
• ภาระงานของอาจารยเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.

นโยบายดานการจัดการศึกษา

76
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กําหนดมาตรฐานเทียบเคียงกับ
คณะเกษตรศาสตรของ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา

• คณะเกษตรศาสตร มช. สามารถเทียบเคียง
   เปนอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
   และไมตํ่ากวาอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย

นโยบายดานการจัดการศึกษา

ท้ังในและตางประเทศ    ท้ังประเทศ
• คณะเกษตรศาสตร มช. มีมาตรฐานสากล
   สามารถเทียบเคียงไมตํ่ากวาระดับกลาง
   ของมหาวิทยาลัยของรัฐในตางประเทศ

77

      นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานโยบายดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และนักศึกษาเกาสัมพันธและนักศึกษาเกาสัมพันธ

ผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดี คนเกง รูจริง ปฏิบัตไิด เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
ทํางานรวมกับสังคมอยางมีความสุขุ

(Best) Input
นักเรียน / นักศึกษา

(Best) Output+Outcome
บัณฑิต 
คนดี คนเกง รูจริง ปฏิบัติได
เปนผูนําและผูตามท่ีดี / 
ํ  ั ั ไ 

(Good) Process
• หลักสูตร + สหกิจศึกษา
• ผูสอน (อาจารย)
• ฝายกิจการนักศึกษา 
  (คณาจารย / บุคคลากร)

่  ่

78

รับท่ีเกง /ท่ีมีความตั้งใจ
จะเรียนเกษตรมากขึ้น

ทํางานรวมกับสังคมได
สุขภาพกาย / ใจ สมบูรณ

• เครืองมือ / อุปกรณสือการเรียน
   การสอน / คอมพิวเตอร
• หองเรียน / หองปฏิบัติการ / หองสมุด
• บรรยากาศการเรียนการสอน
• สนามกีฬา
• หอพัก

บัณฑิตเปนท่ีตองการของตลาด
มีงานทํา ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพและการดํารงชวีิต
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สรางความสัมพันธอันดีกับนักศึกษาเกา
และระดมพลังนักศึกษาเกา
กลับมาชวยพัฒนาคณะ

• จัดต้ังหนวยประสานงาน นศ. เกา
 และหอเกียรติยศ (Hall of Fame) 

•ออกพบปะเย่ียมเยือนนักศึกษาเกา

   นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเกาสัมพันธ

• นศ. เกา มีความสัมพันธอันดีกับคณะ
   และเปนกําลังสําคัญในการมีสวนรวม
   พัฒนาคณะ ท้ังในดานเงินทุน วิชาการ 

  ท่ัวประเทศ

79

   แหลงฝกงาน และอ่ืน ๆ

   นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเกาสัมพันธ

80
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   นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเกาสัมพันธ

81

สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย
แกคณาจารย บุคคลากร และนักศึกษา
ท้ังดานพื้นฐาน ประยกต พัฒนา 

นโยบายดานการวิจัยนโยบายดานการวิจัย

• มีผลการวิจัยของบุคคลากรทุกระดับ 
   (ไมนอยกวา 100 โครงการ / ป)
• มีงบประมาณจากแหลงทนภายนอกเพิ่มเติม

• มีโครงการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ท้ังภายใน มช. 

ทงดานพนฐาน ประยุกต พฒนา 
และบูรณาการ

• มงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพมเตม
• จัดประชุมสัมมนาวิชาการและแสดง
   ผลงานวิชาการในโอกาสตาง ๆ

• มีระบบฐานขอมูลดานการวิจัย (Research Information 
System) และระบบติดตามและประเมินผลท่ีสมบูรณ 

   ภายนอก มช. และตางประเทศ
• ผลงานวิจัยเปนประโยชน สรางสรรค ตอบ
   สนองตามความตองการของสังคม ประเทศชาติ
• รวมกลุมวิจัยและมีหนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศ
   ดานไมดอก ลําไย โคขาวลําพูน ระบบเกษตร
   และเกษตรท่ีสูง 82
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นโยบายดานการวิจัย

83

พัฒนางานดานบริการวิชาการ
ใ  ีป ิ ิ ป ป โ 

        นโยบายดานบริการวิชาการแกสังคมนโยบายดานบริการวิชาการแกสังคม

• ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
ิ ั  ี  ใ ิ ีใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน

บนฐานความตองการของเกษตรกร 
ชุมชน และประเทศชาติ

  (จากผลงานวิจัย) อยางมีคุณคาในวิธีการ
  รูปแบบตาง ๆ และตรงตามความตองการ
  ของเกษตรกร สังคม ประเทศชาติ
• สงเสริมให คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
  มีสวนรวมการใหบริการวิชาการ

84

• จัดงานเกษตรภาคเหนือและเกษตรแหงชาติ
(2 ป คร้ัง / เสริมงานประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัย)
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    นโยบายดานบริการวิชาการแกสังคม

85

อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ิ่   โ ี่ ี่  ั

นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

• สงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร
  ี   ใ ํ ิ โ ํ ํ  และสงแวดลอม โดยเฉพาะทเกยวของกบ

ดานการเกษตรของภาคเหนือ
ใหคงอยูคูกับสังคม ประเทศชาติ

  มสวนรวมในการดาเนนโครงการทานุบารงุ 
  ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
  ใหคงอยูตลอดไป
• ดําเนินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
  โดยเฉพาะประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม

86
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นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

87

โปรงใส ใสใจ ทุมเท 

รวมพลังชาวเกษตร
เพ่ือพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ไปสูความเปนเลิศ
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ตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย


