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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์



ความต้องการในการเปลี่ยนแปลง

“นักจัดการการเกษตร”

ความรู้ด้านเทคโนโลยี
+

นวัตกรรมด้าน
การผลิตและการจัดการ

เกษตรกรดั้งเดิม 



ยุทธศาสตร์เชิงรกุ

สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

อาหารและ
สุขภาพ

ล้านนาสร้างสรรค์

พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เป็น 

Global Citizen
 งานวิจัยท่ีเป็นเลิศ
 บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม
 แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน
 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ



เกษตรทันสมัย
Go for smart agriculture

วิสัยทัศน์

บูรณาการวิทยาศาสตร์เกษตรทันสมัยกับศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง พัฒนาเศรษฐกิจชาติ รับใช้ชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อ

สังคมที่ยั่งยืน



พัฒนาระบบการด าเนินงาน
ขีดความสามารถ/จัดสรรอัตราก าลัง

ระบบประเมินผล

ระบบจัดการข้อมูล/สารสนเทศ

ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบการวางแผน/การเงิน

กลยุทธ์
มุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารงานเชิงบูรณาการ
น าแนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ



จัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ ป. ตรี

Smart agriculture, Functional food, GAP

เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ธุรกิจเกษตร 

การอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

จัดการเรียนการสอน (บัณฑิต): 

บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์

สร้างความร่วมมือ: ภาครัฐ เอกชน และศิษย์เก่า

จัดการเรียนการสอน: เรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์
Smart agriculture

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น global citizen

จัดการเรียนการสอนการเกษตรทันสมัย รู้รอบ รู้ทัน เศรษฐกิจและการตลาด 

เศรษฐกิจพอเพียง : 
เกษตรทฤษฏีใหม่



พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ระบบงานบริการการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

แผนการด าเนินงานฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

• การบริหารจัดการเชิงระบบ เทคโนโลยีเกษตรทันสมัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• การจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้อาหาร
ปลอดภัย

• การพัฒนาธุรกิจเกษตร

พัฒนาหลักสูตร
ป.ตรี toward 

smart agriculture 

• นักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีศักยภาพสูง เช่น โครงการวิทย์เกษตร
• พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

จัดการเรียน
การสอน

• ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและกระบวนวิชา เพื่อบริหารการศึกษา
• ใช้ e-document ลดการใช้กระดาษในงานเอกสาร

พัฒนาระบบงาน
บริการการศึกษา



สนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้น

ระบบ Precision Agriculture

เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย

 เพ่ิมมูลค่าของผลิตผล

พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่

 วิจัยทางด้าน biodiversity 

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยที่เป็นเลิศ
ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืน

Precision Agriculture

หวัพนัธุห์อมแดง

จัดตั้งศูนย์เกษตรพัฒนา  (อาจารย์เกษียณ)



ศูนย์เกษตรพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยที่เป็นเลิศ
ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืน

* แสวงหาความร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชน
* สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย และองค์กรจาก
ต่างประเทศ 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างโอกาส

ความเท่าเทียมของสังคม

บรกิารวชิาการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรทันสมัย แก่เกษตรกรและชุมชน

ส่งเสริม: จัดอบรมและท าหลักสูตร

 สร้างโครงการบริการวิชาการ

 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

กลยุทธ์



* บริหารจัดการโดยการวางระบบหารายได้

* หลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ 

เอกชน และผู้ที่สนใจ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน
สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ

คณะเกษตรศาสตร์

หลกัสตูรฝึกอบรม

แสวงหารายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ



แหล่งเรียนรูเ้กษตรผสมผสาน

ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

เกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย

แหล่งการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  งานวิจัย ฝึกงาน และดูงาน



ขยายความร่วมมือกับศิษย์เก่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่ของคณะอย่างเป็นรูปธรรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

แผนการด าเนินงาน



พฒันาศิษยเ์กา่สมัพนัธ ์

แนวทาง

พฒันาระบบความสมัพนัธร์ะหว่าง

ศิษยเ์กา่กบัคณะ

สรา้งพีเ่ลี้ยงศิษยเ์กา่/พีส่นนนน้ง
พฒันาระบบประชาสมัพนัธเ์พืน่เผยแพรค่วามส าเรจ็และ

ช่ืนเสยีงขนงศิษยเ์กา่ใหเ้ป็นที่ประจกัษแ์กส่งัคมเป้า

• จดัใหมี้ระบบฐานขน้มูลขนงศิษยเ์กา่ทกุรุน่ 

และติดตามปรบัปรุงขน้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนั

• จดัใหศิ้ษยเ์กา่มีสว่นรว่มในการพฒันาคณะ

• เช่ืนมรน้ยเครนืข่ายความช่วยเหลนื

ท างานรว่มกนั

ศิษยเ์กา่ดูแลนน้ง 

(ฝึกงาน สหกจิศึกษา) 

คณะเติมเต็มศิษยเ์กา่ 

(นบรมเสรมิความรู)้

• จดัใหมี้การประชาสมัพนัธข์น้มูลขนง

ศิษยเ์กา่ที่ประสบความส าเรจ็ในดา้นตา่งๆ 

ผ่านช่นงทางขนงการสื่นสารมวลชน



กจิการพเิศษ

แนวทาง

ใหส้ามารถพึง่พาตนเนงได ้

แสวงหาความร่วมมืนจากหน่วยงานต่างๆ ท ัง้ภายในและภายนนกคณะ เป้า

• พฒันาระบบการจดัการธุรกจิวิชาการ สรา้งผล

ประกนบการและแสวงหารายได ้

• นงคค์วามรูจ้ากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเนกชน

• เงนิบรจิาค หรนืทรพัยส์นินืน่ๆ

ยดึหลกั

• ด าเนินการงานดา้นสทิธิประโยชน์ผูน้ปุการะ ผูบ้รจิาค 

ผูท้ าคณุประโยชน์ขนงคณะฯ รวมทัง้การจดักจิกรรมพเิศษ 



ยุทธศาสตร์เชิงรุก

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อาหารและสุขภาพ

ล้านนาสร้างสรรค์



ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 จัดการวัสดุเหลือใช้อย่างครบวงจร

จัดการดิน น้ าและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้าง

พัฒนาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การจัดระบบการเกษตรแบบ zero waste

“ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม ปรับปรุง
การเกษตรให้สอดคล้องกับการจัดการดิน และ
น้ า รวมทั้งการใช้ของเหลือทางการเกษตรให้

เกิดประโยชน์สูงสดุ”

 น าองค์ความรู้มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

1.

2.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอาหารและสุขภาพ

1. สร้างนวัตกรรม: ด้านอาหารสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ

2. สร้างนวัตกรรม: functional food 

3. Lifelong learning/หลักสูตรฝึกอบรมผู้สูงอายุ



รังสรรค์ภูมิปัญญาเกษตรลา้นนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์

 เผยแพร่ความรู้ตามวิถีเกษตรลา้นนา



สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กลยุทธ์
 สืบสานประเพณีที่ดีให้คงอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรแบบล้านนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ผูกข้อมือ วันพร



ท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปรับตัวให้ท าการเกษตรในสภาพภูมิอากาศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงได้ (climate change)

จัดการทรัพยากรในภาคเกษตรให้เหมาะสม ได้

มาตรฐาน

สามารถผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

Smart farmer
Smart 

entrepreneur
Smart 

graduate

บัณฑิต



 สนับสนุนให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฎิบัติ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กร

นักศึกษาตามความเหมาะสม
 รณรงค์ให้อยู่ในกรอบศีลธรรม
 ให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

พัฒนานักศึกษา

มุ่งเน้น “คุณภาพ”



คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

อ.ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์
รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รศ.ดร.จิราพร  กุลสาริน
รองคณบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าฯ

อ.ดร.จุฑาทิพย์  เฉลิมผล
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ทศพล  มูลมณี
ผู้ช่วยคณบดี

ด้านพัฒนาระบบกายภาพ



คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
หัวหน้าภาควิชา

กีฏวิทยาและโรคพืช

ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  
หน้าภาควิชา

พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ผศ.ดร.ศิวาพร  ธรรมดี
หัวหน้าภาควิชา

พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
หัวหน้าภาควิชา

สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า

อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
หัวหน้าภาควิชา

เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ผศ.ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ
หัวหน้าศูนย์วิจัย

ระบบทรัพยากรเกษตร

อ.ดร.นริศ  ยิ้มแย้ม
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต

และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
หัวหน้าศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง
หัวหน้าศูนย์วิจัย

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผศ.ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์และคณะ


