
CMU Vision

วิสัยทัศน





CMU Value

คานิยมองคกร



สุทธิ  เจตนาบริสุทธ์ิ

ปญญา ใชเหตุผล รูบทบาทและรับผิดชอบหนาที่

เมตตา มีเมตตากับทุกคน ทั้งคนที่เราชอบ และไมชอบ

ขันติ มีความอดทน

คาถาในการทํางาน



Education Criteria for Performance Excellence
การบริหารองคกรตามเกณฑ EdPEx

“เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ”

เกณฑ EdPEx คือกรอบที่ทําใหมอง/คิดและบริหารองคกรในเชิงระบบ 

(มองทุกระบบเช่ือมโยงกันหมด) และชวยใหในการพัฒนาอยางกาวกระโดด

และยั่งยืน จากจุดเนนที่เปนเรื่องหลักของสถาบันของเราจริง ๆ



เกณฑ EdPEx จะตั้งคําถามใหสถาบันพิจารณาวาไดทําสิ่งเหลาน้ีแลวหรือไม

 มีการดําเนินงานที่เปนระบบหรือไม

 นําระบบไปใชอยางจริงจัง สม่ําเสมอ และทั่วถึงหรือไม

 ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบใหดีข้ึนหรือไม

 ผลการปรับปรุง สงผลตอการบรรลุเปาหมายและทิศทางที่มุงหวังหรือไม

 ผลลัพธของการปรับปรุง สรางความยั่งยืนไดหรือไม



‘Smart Agriculture for Better Life’

Vision

‘การเกษตรที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มี

มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางมูลคาเพิ่ม 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี’



คานิยมองคกร “AGGIE TEAM”

A: Attitude        มีทัศนคติท่ีดี

G: Gratitude      สํานึกบุญคุณแผนดิน

G: Great heart   ใจสู

I:   Integrity มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม

E:  Excellence   มุงคุณภาพเลิศ

T: Technology มุงสรางเทคโนโลยี

E: Environment Integrity มุงสรางความสมบูรณของสิ่งแวดลอม

A: Accountability มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม

M: Multidisciplinary มุงสรางความหลากหลายทางวิทยาการ 



วัฒนธรรมองคกร  

“เอ้ือเฟอเผื่อแผ สามัคคี มีคุณธรรม”

สมรรถนะหลัก 

“มีความโดดเดนและชํานาญการเรียนการสอน การวิจัยดานวิทยาศาสตรเกษตร 

และระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง” 



2. ผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับ
สากลใชพัฒนาการเรียนการสอน การ
พัฒนาชุมชน และใชประโยชนทาง
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจการเกษตร 

Smart 
Agriculture 

for Better Life

1. ผลิตผูเรียนที่มีคุณธรรม 
เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มีความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร 
ทักษะวิชาชีพเกษตรสมัยใหม 
สามารถเปนผูประกอบการ
เสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต

3. นําผลงานวิจัยไปบริการ
วิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเพ่ือสรางรายได

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางนวัตกรรม การสราง
ความสุขในการทํางาน และจัดการ
งบประมาณอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 

5. เสริมสรางบรรยากาศการทํางานและความปลอดภัย
ของบุคลากร และนักศึกษา สรางภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี 
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร 5 ดาน
1. ดานการจัดการการศึกษา 2. ดานการบริหารงานวิจัย 3. ดานการบริการวิชาการ 

4. ดานการบริหารจัดการ 5. ดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม



หลักสูตร

 การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร 

(ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร)

 การเปดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 

(ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร)

ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1.5 ป



 การเปดหลักสูตรใหมสาขาการออกแบบภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอม

(ปริญญาวิทยาศาสตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต)

(Bachelor of Science in Landscape Architecture; BSLA)

 การเปดหลักสูตรใหมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)

(ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต)



 CMU Lifelong Education (การเรียนรูทุกชวงวัย)

 Non Degree Program (หลักสูตรการปลูกและการผลิตกาแฟ) 

(1 สาขาวิชา 1 NDP)

 Credit Bank (การเรียนสะสมหนวยกิต)

 MOOC (บทเรียนออนไลน)

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 



กิจกรรมรับนองข้ึนดอยวันที่ 6 ธันวาคม 2563

ชวงเชา

 สงนองข้ึนดอยเวลา 04:30 น. หนามหาวิทยาลัย

 ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหคณาจารยและศิษยเกาที่ลวงลับที่คณะฯ

 ประชุมสมาคมนักศึกษาเกาคณะเกษตรศาสตร

 แนะนํานายกสมาคมนักศึกษาเกาคณะเกษตรศาสตร

 คณบดีสื่อสารผลและแผนการดําเนินงานของคณะฯ

ชวงบาย กิจกรรมรับขวัญนองใหม



พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งท่ี 55

ระหวางวันท่ี 18-21 มกราคม 2565

วันเกษตรสัมพันธ

วันท่ี 30 ธันวาคม 2563



Agritech and Innovation Center  (AIC) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายตั้ง AIC ใน 77 จังหวัด เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการขับเคลือ่นนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของประเทศ 

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีเกษตร การ

ประดิษฐนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเปนศูนยอบรมบม

เพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer

ในแตละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผานการวิจัย การ

พัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย



คณะอนุกรรมการ AIC ของประเทศไทย

1. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน Big Data และ Gov Tech

2. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเกษตรอัจฉริยะ 

3. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน E-commerce 

4. คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนธุรกิจเกษตร (Agribusiness)



มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดถูกเลือกใหเปน AIC ของจังหวัดเชียงใหม

ประธานศูนยฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองประธานศูนยฯ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการศูนยฯ คณบดีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เลขานุการศูนยฯ หัวหนากลุมยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

ดาํเนินงานร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัแม่โจ ้





การบริหารจัดการ

 การประเมิน TOR/JA 

(ไมกรอกไมไดรบัการประเมินขึ้นขั้นเงินเดือน)

(ประเมินโดยคณะกรรมการกลาง)

 การกําหนด KPI รายบุคคล

 การพัฒนาปรับปรุงงาน



งานประจําของเราปนี้ดี/แยกวาปที่แลวอยางไร (ทบทวน)

งานประจําของเราปหนาจะดีกวาปนี้อยางไร (เปาหมาย)

เราจะชวยสนับสนุนใหคณะฯ บรรลุวิสัยทัศนไดอยางไร?

เราไดลองใชวิธีการ หรือเทคนิคใหมในงานประจําของเราหรอืไม



แลวจะรู/แนใจไดอยางไรวาเราทาํงานด?ี

ตัวช้ีวัด (KPI)

ดีมากหรือดีนอยอยางไร 

เทียบกับคาเปาหมาย (Goal)



ระดับของตัวชี้วัด

KPI มหาวิทยาลัย

KPI คณบดี

KPI รองคณบดี KPI ผูชวยคณบดี KPI หัวหนาภาควิชา/ศูนย

KPI คณาจารย

KPI บุคลากรสายสนับสนุนKPI บุคลากรสายสนับสนุน

KPI หัวหนางาน/หัวหนาหนวย



 เพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน/การประเมินผลงาน

 เพื่อใหไดผลงานตามที่กําหนดไว

 เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากร

 เพื่อสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 เพื่อสรางความภูมิใจ และความสุขในการทํางาน

ขอดีของการกําหนดตัวชี้วัด



จํานวนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร แบงตามสายงาน

สายงาน จํานวน คิดเปนรอยละ

สายวิชาการ (รวมตําแหนงนักวิจัย) 86 29.25

สายปฏิบัติการ 138 46.94

กลุมบริการ 70 23.81

รวม 294 100.00



+++

+++

ผลงาน

+++

++

++

+++



 การวิเคราะหขีดความสามารถ และอัตรากําลังบุคลากร

 การบูรณาการการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

 การการปฏิบัติงานไดหลากหลาย (Multi tasking) 



การทํางานของเราจะตองมีความตื่นตัว ตระหนักถึงสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบ

กับความมั่นคงของของคณะฯ และรวมกันพัฒนาการทํางาน เพื่อใหคณะฯ ของ

เราเทาทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และคงอยูอยางมั่นคง 

#เราจะไมเปนกบตม



กจิกรรมฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร ์ปี 2565

การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 วันที่ 10-16 มกราคม 2565

“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน”

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ



การพฒันากายภาพและสิง่แวดลอ้ม

 การปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารกลาง

 การปรบัปรุงหอ้งประชมุ

 การปรบัปรุงหอ้งน้ํา

 การพฒันาไร่แม่เหยีะ

 การเจาะบาดาลศูนยว์จิยัหรภิญุไชย

 การสรา้งโรงเรอืนปลูกกญัชาเพือ่การแพทย์

 การพฒันาสถานีวจิยัที่สูง  





เป้าหมายสาํคญั 

2564
2565

2566
2567

2568
2569

2570
2571

2572
2573

2574คณะเกษตรศาสตร

อันดับ 1 ของประเทศ

การจัดลําดับสาขาวิชาเกษตรและปาไม

QS Ranking 50-100 

แหลงเรียนรูเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง Smart Agriculture/การรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แหลงเรียนรู Smart Farm/5G ในภาคเหนือ

ผานการประเมิน EdPEx 200

ผานการประเมิน EdPEx 300



AGGIE TEAM


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33

