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 ปรัชญา วสิัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจคณะผลติกรรมการเกษตร   

 ปรัชญาคณะผลิตกรรมการเกษตร  ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และจริยธรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน 

 วสิัยทัศน์คณะผลิตกรรมการเกษตร  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ 

 ปณิธานคณะผลิตกรรมการเกษตร  มีคุณธรรม จรยิธรรม  ปัญญา  ใฝ่รู้  สู้งาน  เช่ียวชาญการเกษตร 

 พันธกิจคณะผลิตกรรมการเกษตร   

1. ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑติทางด้านการเกษตรที่มคีุณภาพ มีทักษะ ความช านาญด้านวิชาชีพ ใฝรู่้ สู้งาน มีคุณธรรม  

จรยิธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ 

 2. ดา้นงานวิจัย สรา้งงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ตอ่ชุมชม สังคม 

 3. ดา้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม 

 4. ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส่งเสริม สบืสาน ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและรักษาสิ่งแวดล้อม  

 5. ดา้นการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภบิาล และพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคลากรในองค์กร 
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  นโยบายการบริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร   

       กรอบแนวคิดในการบริหารเพื่อพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตรถือเป็นคณะหลักทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ภายใต้

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ” โดยมีเป้าหมายปลายทางหลักคือ การผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็น

ผลผลิตในการจัดการบริหารภายในคณะแบบบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาการศึกษา และทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมุ่งพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาคนและพัฒนางาน ดังสรุป ต่อไปนี้ 

       1. การพัฒนาคน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2557-2560 ต้องการให้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถระดับนานาชาติและท างานอย่างมีความสุข จงึมุง่ไปที่ขวัญและก าลังใจในการท างานของบุคลากรโดยสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกคนมีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานของบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยจิตอาสาทุ่มเทให้บริการ ท างานเป็นทีม

ด้วยความรักสามัคคีอยู่กันแบบพี่กับน้อง 

       2. การพัฒนางาน เน้นการมีสว่นร่วม โดยประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายและสร้างพลังความสามัคคีใหเ้กิดขึน้ในการท างานเป็นทีม 

โดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนางานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทีมผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะจะเป็นศูนย์กลางและมีคณะกรรม การ

ฝ่ายต่างๆ คอยก าหนดนโยบายและให้ค าปรึกษา ส่วนคณะท างานจะด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการตามพันธกิจ

ต่างๆ เข้าด้วยกัน และประสานงานกับผูบ้ริหารระดับสูงและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
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  นโยบายในการบริหารงานคณะผลิตกรรมการเกษตร 

  ในการบริหารงานคณะผลิตกรรมการเกษตรได้ก าหนดนโยบายไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

  1. การผลิตบัณฑิต  การผลิตบัณฑิตโดยสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตแบบ “รู้รอบด้าน รู้จริง รู้สึก ปฏิบัติได้” ตามลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ตลาดแรงงาน 

   1.1 การจัดการเรียนการสอน 

   - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ และหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตร

อินทรีย์ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับการเปิดประเทศของประชาคมอาเซียน 

   - พัฒนาทุกหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ แต่ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรขอต าแหน่งทางวิชาการและสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิในการศึกษาต่อและ

การฝึกอบรม รวมทั้งการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

      1.2 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

   - พัฒนานักศึกษาด้านการเรียนและทักษะ เพื่อให้บรรลุปรัชญาของคณะฯ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบการเรียนภาคปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญจากการฝึกฝน โดยปลูกฝังความมวีินัยและจรยิธรรม 
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   - การพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนอย่าง

รู้เท่าทันและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   - การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬา โดยสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬาและกรีฑา 

   - การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา สร้างจิตอาสาเพื่อบริการชุมชน 

และการตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร 

   - การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านภาษา เพื่อรองรับการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

  2. ด้านการวจิัย 

      2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างโจทย์งานวิจัยครอบคลุมทุกด้าน โดยจัดท าข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการและส่งเสริม

ความรว่มมอืในการวิจัยกับต่างประเทศ 

      2.2 สนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์ผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย ในการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

      2.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการวิจัย เพื่อให้สอดรับกับมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยโดยการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝกึอบรม เพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน

การเกษตรส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 
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  3. ด้านบริการวิชาการ 

      3.1 การจัดตั้งศูนย์เกษตรอินทรีย์ โดยแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการจากสถาบันต่างๆ เพื่อน าผลงานไปส่งเสริมเกษตรกร 

      3.2 การจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและคลินิกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร และจัดอบรมแพทย์ทางเลือก

แผนไทยใหแ้ก่ ชุมชนต่างๆ 

      3.3 การจัดตั้งสถานวิจัยและฝึกอบรม ส าหรับถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่เกษตรกรและสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการเกษตร 

      3.4 การจัดตัง้คณะท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการ รวมทั้งตอบ

ปัญหาของเกษตรกร ตลอดจนน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

      3.5 การจัดตั้งหนว่ยงานสนองงานโครงการพระราชด าริ โครงการส่วนพระองค์มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง 

  4. ด้านบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

      4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหนว่ยงานอื่นๆ ในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งวัฒนธรรมล้านนาและของ

ประเทศไทย 

      4.2 สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีพื้นบ้านของชาวล้านนา โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมของไทย โดยแสวงหาพันธมิตร เชน่ ชมรมการประกวดกลองหลวง สมาคมการแขง่ขันหมากรุก ว่าวไทย และตะกร้อลอดห่วง 
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      4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมใหบุ้คลากรและนักศกึษาเข้าร่วมโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เชน่ โครงการคืนชีวติกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ปลูกป่า

ทดแทนกับหนว่ยงานภายนอก โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ าชุมชน และการรณรงค์ปลูกจติส านึกใหป้ระหยัดพลังงาน 

  5. ด้านการบรหิารจัดการ 

      5.1 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล เพื่อให้มคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

      5.2 การวางแผนงานตามยุทธศาสตร์ของการมีส่วนร่วม โดยด าเนินงานตามยุทธวิธี 4 ประสานที่ต้องเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ ได้แก่ งาน 

เงิน คน และแผนฯ 

      5.3 การสรา้งระบบการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งระบบ โดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรเป็นส่วนรวม ไม่ยึดถือตัวบุคคลแต่

จะให้ความส าคัญทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนมุง่สรา้งนักบริหารรุน่ใหม่ภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

      5.4 การปรับปรุงระบบการท างานเพื่อให้สอดรับทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมในการท างานขององค์กรใหม่ เพื่อให้เกิด

ความสามัคคี สนับสนุนให้ก าลังใจในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 

      5.5 การบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ได้แก่ การก าหนดหน้าที่การงานอย่างชัดเจนและ

จัดภารกิจให้เหมาะสมกับก าลังคนการพัฒนางานโดยเน้นการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและช่วยแก้ปัญหาแบบพี่สอนน้อง 

การจัดฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ และระบบการสื่อสารให้มีความหลากหลายและเพียงพอและการพัฒนาระบบการติดตามผลปฏิบัติงานและการ

ประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างตอ่เนื่อง 
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      5.6 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ โดยมุ่งเป้าที่ผลงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

      5.7 การจัดตั้งคณะท างานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ โดยให้ศิษย์เก่าและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

ด าเนนิงานและเผยแพร่ผลงาน เพื่อเตรียมการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

      5.8 การจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อรองรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยการวางแผนกลยุทธ์และระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อ

แสวงหารายได้เช่น การฝึกอบรม การให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูล การจ าหน่วยผลผลิต การจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ ก ารหารายได้

จากร้านค้า และรายได้จากบริษัทเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะผลติกรรมการเกษตร 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร  ได้น าแผนพัฒนาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มาเป็นแนวทางในการสร้าง

ความสอดคล้อง และมีการด าเนินงานตามพันธกิจ โดยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะผลิตกรรมการเกษตร  ได้น าประเด็น

ยุทธศาสตร ์6 ประเด็นยุทธศาสตร ์มาบรรจุไว้ ได้แก่ 

 1. การผลติบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มสีมรรถนะในระดับสากล 

 2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 

 3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้เกษตรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 4. การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

 5. การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6. การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มสีมรรถนะสูง(High Performance Organization) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร 

 จุดแข็ง 

  1. ช่ือเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภาคการเกษตร 

  2. มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านพืชและการเกษตรที่สามารถตอบสนองภาคเกษตร 

  3. ต าแหนง่ที่ตั้งของคณะ เหมาะสมตอ่การเข้าถึงพื้นที่ภาคการเกษตร ภาคเหนือตอนบน 

  4. มีเครอืข่าย ศษิย์เก่า หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

  5. มพีืน้ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนเพื่อฝกึปฏิบัติจริง 

  6. มอีงค์ความรูท้างดา้นพืชเมอืงรอ้น-เมืองหนาวมีบุคลากรที่มคีวามสามารถเฉพาะทาง 

  7. มีงานวิจยัที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใหแ้ก่ประชาชนและภาครัฐรวมถึงสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่ 

                        ประเทศและมีการส่งเสริมให้บุคลากร 

  8. มีการบริการวิชาการที่เข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก 

  9. บัณฑิตมอีัตลักษณ์ชัดเจน 

 

 

 จุดอ่อน 

  1. ขาดการใชพ้ืน้ที่เพื่อการศึกษาอย่างบูรณาการรวมถึงการใชเ้ครื่องมอืที่มอียู่ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

  2. ขาดการเชื่อมโยงการจัดการพืน้ที่และศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการ 

                        วิชาการ 
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  3. ผูเ้รียนขาดภาษาต่างประเทศ 

  4. การเผยแพร่ผลงานวิจัยผา่นการตพีิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมีนอ้ย 

  5. ขาดระบบและกลไกและหนว่ยงานที่รับผดิชอบในการรองรับนักศึกษาต่างชาติ(แลกเปลี่ยน)และการฝึกสหกิจตา่งประเทศ 

  6. ระบบสารสนเทศที่ไม่รองรับการตัดสินใจต่อการด าเนินงานของคณะ(การเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ)  

  7. ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชงิรุก 
 

 

 

 โอกาส 

  1. การปรับเปลี่ยนการบริหารมหาวิทยาลัยท าให้มีความคล่องตัวสูงในการบริหารมหาวิทยาลัย 

  2. การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยท าให้เกิดโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร 

  3. กระแสความต้องการอาหารอินทรีย์/อาหารปลอดภัยของคนในสังคม 

  4. ความตอ้งการของเกษตรกร ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ การถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร 

  5. ความก้าวหน้า (ทันสมัย) ของเทคโนโลยีด้านการเกษตร (น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งดา้นวิจัยและการเรียนการสอน 

  6. มแีหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก เช่นภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการเปิด AEC  

  7. ที่ปรึกษาของสถาบันฯ เป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

  8. นโยบายภาครัฐที่มุง่เน้นภาคการเกษตร อันจะส่งผลให้เกิดการได้รับสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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 อุปสรรค 

  1. คู่แข่งขันมหาวิทยาลัยอื่น/วิทยาลัยอื่น มีหลักสูตรคล้ายคลึงกันส่งผลถึงจ านวนนักศกึษาลดลง 

  2. จ านวนนักเรียนจะเข้าศกึษาต่อลดลงอันเนื่องมาจากอัตราการเกิดนอ้ยและทัศนคติของผุป้กครองและนักเรียนทางดา้น 

                         การเกษตร 

  3. สถานภาพทางการเงินของผุ้ปกครอง/ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

  4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีจ ากัดและระเบียบราชการแผ่นดินที่ไม่เอื้อตอ่การด าเนินงานในปัจจุบัน 

  5. คุณภาพของนักเรียนก่อนการรับเข้า 

 

 

 

 


