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ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  และแนวทางในการบริหารงานและแนวทางในการบริหารงาน
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ปป  พพ..ศศ.. 25512551--25552555
โดยการบริหารงานของโดยการบริหารงานของ

รองศาสตราจารยรองศาสตราจารย  ธีธีระระ  วสิิทธิ์พานิชวสิิทธิ์พานิช
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 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากลที่มุงเนนการวิจัย  มีการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน
วิสัยทัศนวิสัยทัศน  ::  คณะเกษตรศาสตรคณะเกษตรศาสตร  ((พพ..ศศ.2551.2551--2555)2555)

คณะเกษตรศาสตร เปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรการเกษตรชั้นนําตามมาตรฐานสากล  และเปนอันดับ 1 ของ
ประเทศทางดานระบบเกษตรและเกษตรที่สูง   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม  มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได
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จัดหลักสูตรการศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ตรงตามความตองการของตลาด 
และผลิตบัณฑิตที่เปนคนดีและเกง รูจริงปฏิบัติได มีความเปนสากลและเปนผูนํา

ดานการจัดการศึกษา
พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มช.

วิจัยและพัฒนาองคความรูใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการเรียนการสอน และกอใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

ดานการวิจัย

ใหบริการวิชาการแกสังคม โดย ถายทอดและขยายผลงานวิจัย  ใหเกษตรกร ชุมชน สังคม 
นําไปปรับใชประโยชนไดตรงตามความตองการ

ดานการบริการวิชาการ

อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมลานนา 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร และสิ่งแวดลอมในภาคเหนือ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนากรรมและสิ่งแวดลอม

พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุก ๆ ดาน ภายใตระบบ มหาวิทยาลัยในกํากับ ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ดานการบรหิารจัดการ
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    11 :: พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    2   :  2   :  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเปนสถาบันที่มุงเนนการวิจัยพัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเปนสถาบันที่มุงเนนการวิจัย

ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  44 :: ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษและพัฒนาอนุรักษและพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  และและ
พัฒนาสูระดับสากลพัฒนาสูระดับสากล  
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 คณะเกษตรศาสตรเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรชัน้นําตาม
มาตรฐานสากล  และเปนอันดับ 1 ของประเทศทางดานระบบเกษตรและเกษตรที่สูง   ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได

1.
พัฒนาการจัด
การศึกษาใหมี
คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล

2.
พัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร
ใหเปนสถาบัน
ที่มุงเนนการ

วิจัย

3.
พัฒนาบริการ
วิชาการแบบมี
สวนรวมบนฐาน
ความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น

4.
ทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม

5.
พัฒนาคณะ

เกษตรศาสตรตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี และ

พัฒนาสูระดับสากล

ไดบัณฑิตที่ตรง
ตามความ
ตองการของ
ประเทศ

มหาวิทยาลัย
วิจัยตาม

มาตรฐานโลก

เปนที่พึ่งและรวม
พัฒนาชุมชน

ทองถิ่น/ประเทศ

อนุรักษสงเสริม 
ทํานุบํารุงศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรมและ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
สิง่แวดลอม

• การบริหารจัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล
มีประสิทธภิาพมุงสู
ระดับสากล
• การพึ่งพาตนเอง
• บุคลากรมีคุณภาพ
และมีความสุข

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ความสัมพันธระหวาง วิสัยทัศน ยทุธศาสตร และเปาประสงค  
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การบริหารคณะเกษตรศาสตรสูเปาหมายการบริหารคณะเกษตรศาสตรสูเปาหมาย วิสัยทัศน

ดานการบริหาร
ดานการพัฒนาระบบกายภาพ

และเงินสนับสนุน
ดานการพัฒนาแหลงทรัพยากร

ดานการจัดการศึกษา
และนศ.เกาสัมพันธ

ดานการพัฒนาคุณภาพนศ.
ดานการวิจัย
ดานบริการวิชาการแกสังคม

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ดานการทํานุบํารุง

ยุทธศาสตร “บันได 8 ขั้น”
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กรอบแนวคิดวิธีการบริหารกรอบแนวคิดวิธีการบริหาร  คณะเกษตรศาสตรคณะเกษตรศาสตร  25512551--22555555

นโยบาย / วิสัยทัศน

กลยุทธ / แผนยุทธศาสตร
การใชเครือ่งมอื การจดัการ
และการตรวจสอบทีเ่หมาะสม

แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธภิาพ
โดยผสมผสานพันธกิจทุกดาน 

สรางจดุมุงหมายรวมและรวมพลังบุคคลากรในคณะ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได (จากการปฏิบตัิ)

TQA, TQA, 
QAQA , , 
KPIKPI

IT, MIS, IT, MIS, 
HRM, KM, HRM, KM, 
GRID, GRID, BSCBSC
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    11 :: พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถในระดับสากลความสามารถในระดับสากล  มีวินัยมีวินัย  มีคุณธรรมมีคุณธรรม  
จริยธรรมจริยธรรม   สามารถเรียนรูดวยตนเองสามารถเรียนรูดวยตนเอง   รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง   เปนเปน
ผูนําผูนํา   และผูตามที่ดีของสังคมและผูตามที่ดีของสังคม   รูจักการทํางานเปนทีมรูจักการทํางานเปนทีม   อยูในสังคมไดอยูในสังคมได
อยางมีความสุขอยางมีความสุข

2.2. ผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
3.3. แสวงหานักเรียนที่มีคุณภาพดีเขามาเรียนในคณะเกษตรศาสตรเพิ่มขึ้นแสวงหานักเรียนที่มีคุณภาพดีเขามาเรียนในคณะเกษตรศาสตรเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเปาประสงค    :: ไดบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของประเทศไดบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของประเทศ  
และไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกและไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
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5.5. รวมมือจัดการศึกษารวมมือจัดการศึกษา   และจัดกิจกรรมที่สรางคุณภาพของบัณฑิตใหรูและจัดกิจกรรมที่สรางคุณภาพของบัณฑิตใหรู
จริงและปฏิบัติไดกับภาครัฐและเอกชนที่เปนรูปธรรมจริงและปฏิบัติไดกับภาครัฐและเอกชนที่เปนรูปธรรม

6.6. แสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศแสวงหาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
7.7. เพิ่มและพัฒนาแหลงการเรียนรูดวยตนเองเพิ่มและพัฒนาแหลงการเรียนรูดวยตนเอง
8.8. กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ

10

ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    11 :: พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เปาประสงคเปาประสงค    :: ไดบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของประเทศไดบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของประเทศ  
และไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกและไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก



ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    22 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเปนสถาบนัที่มุงเนนการวิจัยพัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเปนสถาบนัที่มุงเนนการวิจัย

1. สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงในระดับนานาชาติ และสรางคุณภาพของงานวิจัย
ใหเกิดความเขมแข็งโดยความรวมมือระหวางอาจารย กับบัณฑิตศึกษา

2. สรางประเด็นวิจัยบนฐานองคความรูที่เปนอัตลักษณ และสงเสริมการ
แขงขันที่สอดคลองกับนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ

3. ผลักดันงานวิจัยในลักษณะบูรณาการรวมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนองตอบความตองการของสังคม

4. จัดระบบบริหาร และการจัดการงานวิจัยอยางบูรณาการใหเกิดมูลคา คุณคา
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. สรางทีมวิจัยที่แข็งแกรงในระดับนานาชาติ และสรางคุณภาพของงานวิจัย
ใหเกิดความเขมแข็งโดยความรวมมือระหวางอาจารย กับบัณฑิตศึกษา

2. สรางประเด็นวิจัยบนฐานองคความรูที่เปนอัตลักษณ และสงเสริมการ
แขงขันที่สอดคลองกับนโยบายการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ

3. ผลักดันงานวิจัยในลักษณะบูรณาการรวมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อ
สนองตอบความตองการของสังคม

4. จัดระบบบริหาร และการจัดการงานวิจัยอยางบูรณาการใหเกิดมูลคา คุณคา
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปาประสงคเปาประสงค    ::  มหาวิทยาลัยวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัย  
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ยุทธศาสตรที่  3 : พัฒนาบริการวิชาการแบบมสีวนรวมบนฐานความ 
ตองการของชมุชนและทองถิน่

1. นําทุนทางสังคม ทรัพยากร และภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นมาพัฒนา
ตอยอด เพื่อเพิ่มคุณคาและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่นภาคเหนือบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เรียนรูรวมกับชุมชน และถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน 
เพื่อใหชุมชนสามารถเลือกความรูและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม

เปาประสงคเปาประสงค    ::เปนที่พึ่งและรวมพฒันาชุมชนเปนที่พึ่งและรวมพฒันาชุมชน
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เปาประสงคเปาประสงค    ::  อนุรักษอนุรักษ  สงเสริมสงเสริม  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพชีวภาพ
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดีพัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
และพัฒนาสูระดับสากลและพัฒนาสูระดับสากล

1.1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆพัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ   ดานใหเกิดความคลองตัวดานใหเกิดความคลองตัว        
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ     โดยเปลี่ยนจากการกํากับและควบคุมมาเปนโดยเปลี่ยนจากการกํากับและควบคุมมาเปน        
การมอบอํานาจการมอบอํานาจ

2.2. ลดตนทุนลดตนทุน  และเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผลและเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิผล

เปาประสงคเปาประสงค  :: 5.15.1. . เพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีเพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล    มปีระสิทธิภาพมปีระสิทธิภาพ  
  และมุงสูระดับสากลและมุงสูระดับสากล  
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดีพัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
และพัฒนาสูระดับสากลและพัฒนาสูระดับสากล

3.3. แกไขกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแกไขกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และพัฒนาเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ
ดานการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพดานการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ   โปรงใสโปรงใส   และสรางความและสรางความ        
เปนธรรมเปนธรรม

4.4. จัดทําฐานขอมูลจัดทําฐานขอมูล   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารบริหาร  และการประชาสัมพันธเชิงรุกและการประชาสัมพันธเชิงรุก

เปาประสงคเปาประสงค  :: 5.15.1. . เพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีเพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล    มปีระสิทธิภาพมปีระสิทธิภาพ  
  และมุงสูระดับสากลและมุงสูระดับสากล  
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดีพัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
และพัฒนาสูระดับสากลและพัฒนาสูระดับสากล

5.5. สงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัยสงเสริมใหบุคลากรมหาวิทยาลัย   ศิษยเกาและชุมชนมีสวนรวมในการศิษยเกาและชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนามหาวิทยาลัย

6.6. การจัดการความรูอยางครบวงจรเพื่อพัฒนาสูองคกรการเรียนรูการจัดการความรูอยางครบวงจรเพื่อพัฒนาสูองคกรการเรียนรู
7.7. กําหนดกําหนด   และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   วิชาชีพวิชาชีพ

คณาจารยคณาจารย  
8.8. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู    World Class UniversityWorld Class University

เปาประสงคเปาประสงค  :: 5.15.1. . เพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีเพื่อใหการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล    มปีระสิทธิภาพมปีระสิทธิภาพ  
  และมุงสูระดับสากลและมุงสูระดับสากล  
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดีพัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
และพัฒนาสูระดับสากลและพัฒนาสูระดับสากล

1.1. พัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมใหมพัฒนาการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรมใหม
รวมกับภาคเอกชนรวมกับภาคเอกชน

2.2. แสวงหารายไดจากทรัพยสินที่มีอยูแสวงหารายไดจากทรัพยสินที่มีอยู
3.3. ใชศักยภาพของศิษยเกาในการหาเงินรายไดใชศักยภาพของศิษยเกาในการหาเงินรายได
4.4. แสวงหารายไดจากการใหบริการวิชาการในรูปแบบตางแสวงหารายไดจากการใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง  ๆๆ

เปาประสงคเปาประสงค  :: 5.25.2.   .   เพื่อการพึ่งตนเองเพื่อการพึ่งตนเอง  
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่    55 ::  พัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดีพัฒนาคณะเกษตรศาสตรตามหลักการบรหิารจดัการที่ดี  
และพัฒนาสูระดับสากลและพัฒนาสูระดับสากล

1.1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู คู คุณธรรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู คู คุณธรรม   มีภูมิ คุม กันเพิ่ม ขึ้นบนมีภูมิ คุม กันเพิ่ม ขึ้นบน        
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2. เสริมสรางสุขภาวะของบุคลากรใหมีสุขภาพเสริมสรางสุขภาวะของบุคลากรใหมีสุขภาพ   แข็งแรงทั้งรางกายแข็งแรงทั้งรางกาย        
และจิตใจและจิตใจ

3.3. สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชีวิต

เปาประสงคเปาประสงค  :: 5.35.3.  .  บุคลากรมคีุณภาพและมีความสุขบุคลากรมคีุณภาพและมีความสุข  
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