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คํ านํ า

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรทํ างานดานการวิจัยและการศึกษา จัดต้ังข้ึนตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2511 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาของโครงการ และคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูดํ าเนินการ ตอมาเม่ือวันท่ี 1 กรกฏาคม 2512 คณะรัฐมนตรีได
มีมติใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนเจาของโครงการแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ การดํ าเนินงานของ
ศูนยวิจัยในระยะท่ีผานมาไดเนนการใชแนวทางเชิงระบบในการวิจัยเพ่ือแกปญหาการเกษตร พัฒนาองค
ความรูและวิธีการวิเคราะหปญหาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและของ    
ภูมิภาค ในปจจุบันศูนยวิจัยแหงน้ีเปนท่ียอมรับของประเทศและนานาประเทศโดยประสบความสํ าเร็จใน
การสรางทีมงานโดยใชการประสานสัมพันธของนักวิชาการในกลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติตางสาขาและ
กลุมสังคมศาสตร ศูนยวิจัยแหงนี้เปนผูริเริ่มงานวิจัยและพัฒนาที่สํ าคัญข้ึนหลายเร่ือง จนกลาวไดวาเปน
เจาของความคิดและเจาของผลงาน (Authorities) ในหลายเร่ือง เชน งานวิจัยระบบการปลูกพืช งานวิจัย
ระบบเกษตร นอกจากน้ียังไดดํ าเนินงานเก่ียวกับระบบการตัดสินใจทางเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศ เชน ขอมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และการวิจัยระบบเกษตรย่ังยืน

ศูนยวิจัยไดใชผลงานวิจัยตลอดจนแนวคิดเชิงระบบจัดทํ  าเปนหลักสูตรปริญญาโทสาขา
เกษตรศาสตรเชิงระบบขึ้นในป พ.ศ. 2527 และตอมาเปล่ียนเปนหลักสูตรนานาชาติเพ่ือสอนนักศึกษาไทย
และนักศึกษาของประเทศท่ีกํ าลังพัฒนา ในดานการถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ศูนยวิจัยไดให
คํ าปรึกษาและจัดฝกอบรมในเร่ืองท่ีเช่ียวชาญแกนักวิชาการ นักพัฒนา นักสงเสริม และเกษตรกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศอยางตอเน่ือง ในดานการแสวงหาความรวมมือกับสถาบันวิจัยและองคกรท้ังใน
ประเทศและตางประเทศไดดํ าเนินการอยางใกลชิดและเปนเครือขาย

ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปท่ีผานมา ศูนยวิจัยไดทบทวนและปรับแนวทางการดํ าเนินงานมาเปน
ระยะ ๆ โดยคํ านึงถึงการเปล่ียนแปลงและความตองการของประเทศเปนสํ าคัญ อยางไรก็ดี ในปจจุบัน
ปญหาการเกษตรและสภาพแวดลอมภายนอกอ่ืน ๆ ไดเปล่ียนแปลงไปมาก  ในขณะเดียวกันพัฒนาการ
ของศูนยวิจัยไดเปล่ียนแปลงไปมากเชนกัน ทํ าใหตองมาต้ังหลักโดยเชิญชวนนักวิจัยและผูสนับสนุนงาน
วิจัยมาชวยกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในเพื่อจะใชเปนกรอบในการจัด
ทํ าแผนพัฒนาระยะยาวเชิงกลยุทธ 10 ปขางหนา ดังปรากฏในรายงานฉบับน้ี

แผนกลยุทธศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
(พ.ศ. 2541-2550)
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วสิยัทัศนและพันธกิจ

วิสัยทัศน

เปนศูนยแหงความเปนเลิศท่ีเปนผูนํ าในการใชแนวทางเชิงระบบและสหวิทยาการเพื่อพัฒนาองค
ความรู ขอมูล ขาวสาร เพื่อชี้นํ าและตอบสนองตอการพัฒนาและการจัดการทางเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางดานเกษตรศาสตรเชิงระบบ

พันธกิจ

ในการท่ีจะเปนศูนยแหงความเปนเลิศทางวิชาการโดยผานกระบวนการเชือ่มโยงระหวางการวิจัย 
การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อนํ าไปสูการพัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืนในระดับไรนา ชุมชน
จังหวัด ภาคและภูมิภาค ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรจะดํ าเนินพันธกิจดังตอไปน้ี

1. เนนการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบใหกวางขวางขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการจัด
การทางเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในดานการพัฒนาระบบการเกษตรท่ีย่ังยืน
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร และธุรกิจเกษตรเพื่อชุมชน

2. ผลิตขอมูล ขาวสาร เทคโนโลยีท่ีมีความสํ าคัญในเชิงยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตทางเกษตร การฟนฟูทรัพยากรที่ดินและนํ้ า การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการผลิต และ
ธุรกิจเกษตร

3. ขยายงานการสนับสนุนดานผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบไป
สูระดับปริญญาเอกเพ่ือสรางนักวิจัยท่ีมีคุณภาพ

4. ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเพ่ือบริการทางวิชาการ ถายทอดทางเทคโนโลยีและใหคํ าปรึกษา
แกกลุมเปาหมายตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ

5. ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานเพื่อการจัดหาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยมี
เปาหมายไปสูการพ่ึงตนเองในอนาคต
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จดุหมาย (Goals)

การวิจัย
1. เสริมสรางรากฐานการวิจัยเชิงระบบใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
2. ขยายผลการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบสูการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ดํ าเนินการวิจัยไปสูศูนยแหงความเปนเลิศในดานการพัฒนาระบบเกษตรแบบย่ังยืน ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเกษตร และการบริหารและจัดการธุรกิจ
เกษตรเพื่อชุมชน

4. พัฒนาและดํ าเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเปนโครงการใหญ ซึ่งจะนํ าไปสูการวางแผนและ
การพัฒนาเกษตรในระดับจังหวัดภาคเหนือ

การผลิตขอมูลขาวสารทางวิชาการ
5. ผลิตขอมูลและขาวสารที่มีความสํ าคัญในเชิงกลยุทธสํ าหรับการวางแผนการใชและฟนฟู

ทรัพยากรที่ดินและนํ้ า ผลิตพืชเศรษฐกิจและการดํ าเนินกิจการดานธุรกิจเกษตร
6. ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการดานเกษตรศาสตรเชิงระบบในรูปแบบตาง ๆ
7. เผยแพรขอมูลขาวสารแกผูใชในระดับตาง ๆ ผานส่ือท่ีทันสมัยใหกวางขวางและเปนท่ียอมรับ

การสนับสนุนการเรียนการสอน
8. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน หลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตรเชิงระบบให

ทันสมัยเพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ประเด็นปญหาใหม และความ
ตองการของสังคม

9. ขยายขอบเขตการศึกษาปริญญาโทเกษตรศาสตรเชิงระบบไปสูปริญญาเอกเกษตรศาสตรเชิง
ระบบ

การถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
10. เสริมสรางรากฐานการถายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการทางเกษตรศาสตรเชิงระบบ

ใหเขมแข็ง
11. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนองคกรทองถ่ินโดยผานกระบวนการฝกอบรมและวิจัยอยางมี

สวนรวม
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12. ขยายผลท่ีไดจากการวิจัยสูองคกรรัฐบาล องคกรเอกชนและสถาบันการศึกษาโดยผานโครง
การสงเสริมและโครงการบริการสังคม

การบริหารจัดการ
13. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง ระบบงาน และความเปนผูนํ า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริม

สรางภาพลักษณใหแกองคกร
14. สรางความผูกพันและจูงใจใหคณาจารย นักวิชาการและผูสนับสนุนงานวิชาการ  เพื่อรวมกัน

พัฒนาใหองคกรไปสูความเปนเลิศ
15. สรางและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
16. สรางความเทาเทียมและสรางขวัญและกํ าลังใจแกผูปฏิบัติงาน
17. สรางกลไกในการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได เพื่อความมีประสิทธิภาพและการ

พึ่งตนเองไดขององคกรขององคกร
18. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน องคกรความชวยเหลือและภาคเอกชนใหเขมแข็ง
19. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธและการบริการขอมูลขาวสารทางวิชาการ
20. พัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงความพอใจของผูใชบริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพและ

ปริมาณ
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ขอเสนอแนะ

เพือ่ใหจุดหมาย (Goals) ท่ีกํ าหนดข้ึนตามพันธกิจจํ านวน 20 ขอ มีแนวทางนํ าไปสูการปฏิบัติได
คณะทํ างานจัดทํ าแผนระยะยาว 10 ปของศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตรมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ
จุดหมายแตละขอดังนี้

การวิจัย

พัฒนาการงานวิจัยระบบเกษตรของศูนยวิจัยไดดํ าเนินการอยางตอเน่ืองโดยคณะวิจัยซ่ึงประกอบ
ดวยนักวิชาการและคณาจารยจากหลายสาขาเปนแกน โดยเร่ิมงานวิจัยระบบพืชในพ้ืนท่ีรับน้ํ าชลประทาน
งานวิจัยระบบฟารม และงานวิจัยระบบเกษตร มีกิจกรรมวิจัยครอบคลุมพ้ืนท่ีราบลุมท่ีดอนอาศัยน้ํ าฝน
และพื้นท่ีสูง โดยมีกลุมเปาหมายไดแก เกษตรกรรายยอย นักวิชาการ นักสงเสริม นักพัฒนา และผูรับ
ผิดชอบในการวางแผน  งานวิจัยเนนการแกไขปญหาการผลิตท่ีระดับแปลง ระดับครัวเรือน ตอมาไดมีการ
พัฒนาเคร่ืองมือการวิเคราะหโดยปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การวางแผนและพัฒนาเกษตร ซึ่งทํ าใหขยายกระบวนการศึกษาถึงระดับลุมน้ํ า โดยเช่ือมโยงขอมูลและผล
การศึกษาระดับแปลงถึงระดับท่ีสูงกวาได ทํ าใหการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ
เกษตรท่ีระดับลุมน้ํ าและระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ปจจุบันกลุมงานวิจัยหลักของศูนยวิจัย
ประกอบดวย กลุมงานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและจัดการทรัพยากรเกษตร กลุม
งานวิจัยระบบเกษตรย่ังยืน และกลุมงานวิจัยธุรกิจเกษตรของชุมชน

1. เสริมสรางรากฐานการวิจัยเชิงระบบใหเขมแข็งยิ่งขึ้น
• จัดทํ าแผนแมบทการวิจัย
• ชักจูงใหคณาจารยมีสวนรวมในโครงการวิจัยแมบท
• ประเมินทิศทางและประสิทธิภาพงานวิจัย
• สนับสนุนใหมีการจัดประชุมวิชาการดานระบบเกษตรเปนประจํ า
• พัฒนาผลลัพธของงานวิจัยใหอยูในรูปของการเสนอแนวทางการแกปญหา ขอมูลและ

ขาวสาร
• พัฒนาโครงการแมบทขนาดใหญและสรางบรรยากาศทางวิชาการเพื่อสรางแรงจูงใจใหนัก

วิจัยมารวมมือกันทํ างานวิจัยมากข้ึน
• ผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีมาตรการสนับสนุนงานวิจัยสหสาขาวิชา
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• ขยายฐานงานทดลองของสถานีวิจัยและเนนการทํ างานในลักษณะผสมผสานเพื่อใหเกิดผล
ระยะยาว

• เร่ิมงานวิจัยระบบเกษตรเชิงเปรียบเทียบเพ่ือสรางเครือขายในกลุมประเทศระดับภมิูภาค
• สรางกลไกแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ

2. ขยายผลการใชแนวทางการวิจัยเชิงระบบสูการพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

• ขยายกรอบงานวิจัยและสรางโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการที่มีประเด็นปญหาเหนือระดับ
ฟารม

• พัฒนาผลลัพธของงานวิจัยใหอยูในรูปของการเสนอแนวทางการแกปญหา ขอมูลและ
ขาวสาร

3. ดํ าเนินการวิจัยเพื่อไปสูศูนยแหงความเปนเลิศในดานการพัฒนาระบบเกษตรแบบย่ังยืน
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาทางเกษตร และการบริหาร

     และการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อชุมชน

ระบบเกษตรแบบย่ังยืน

• ดํ าเนินงานทดลองระยะยาวเพ่ือศึกษาผลของการเขตกรรมตอระบบเกษตรย่ังยืนโดยใช
ประโยชนจากวิธีการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

• พัฒนาวิธีการจัดการธาตุอาหารแบบผสมผสานเพ่ือรักษาผลิตภาพของระบบพืช
• ใชแนวทางเชิงระบบเพือ่ศึกษารูปแบบเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสมตามแนวทาง “ทฤษฏี

ใหม”
• พัฒนาและประเมินรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินและการผลิตแบบผสมผสาน รวมทั้งการจัด

การธุรกิจเกษตรเพ่ือยกระดับความเปนอยูของชุมชนในเขตเกษตรนิเวศนตาง ๆ ใน    ที่ลุม
ท่ีดอนอาศัยน้ํ าฝน และที่สูง

• พัฒนารูปแบบเกษตรชานเมืองโดยเนนการผลิตพืชผักปลอดสารเคมีกํ าจัดศัตรูพชื และการ
ทํ าธุรกิจท่ีดํ าเนินการโดยองคกรชุมชน

• พัฒนาทางเลือกสํ าหรับระบบเกษตรแบบแผวถางและเผาบนพืน้ท่ีสูง
• ศึกษากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดสรรการใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่นเพื่อ

พัฒนาระบบเกษตรย่ังยืน
• ดํ าเนินการวิจัยเพื่อนํ าไปสูการกํ าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรย่ังยืนและการฟนฟู

เศรษฐกิจชนบท
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ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาทางเกษตร
 พัฒนาวิธีการจัดการและวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ที่ใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร (GIS) การวิเคราะหขอมูลระยะไกล (Remote Sensing) และเคร่ืองวัด
พิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) เพื่อรองรับงานวิจัยดานการจัดการทรัพยากรท่ีดิน น้ํ า
และการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด

 พัฒนาวิธีการเชื่อมโยงระบบขอมูลเชิงพื้นที่ แบบจํ าลองพืช (Crop Model) และวิธีการ
      วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร เพ่ือสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรท่ีสนับสนุน
      การพัฒนาธุรกิจเกษตรและระบบเกษตรแบบย่ังยืน
 พัฒนาและทดสอบแบบจํ าลองพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ เชน  ขาว ออย ถ่ัวเหลือง
เปนตน

 พัฒนาและทดสอบแบบจํ าลองระบบการเกษตรในระดับฟารมและลุมน้ํ า
 พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert Systems) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเฉพาะดานและงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศทางเกษตร

 ใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรในโครงการวางแผนการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดหรือลุมน้ํ า

บริหารและการจัดการธุรกิจเกษตรเพื่อชุมชน
 พัฒนาแบบจํ าลองและวิธีการธุรกิจชุมชนเชิงระบบ
 พัฒนาระบบการจัดเก็บและการจัดการขอมูลธุรกิจเกษตรภายในองคกร
 พัฒนาวิธีการเช่ือมโยงของขอมูลธุรกิจเกษตรจากหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน
 สรางและประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนางานธุรกิจเกษตร
 พัฒนาและรวบรวมกรณีศึกษาธุรกิจเกษตรโดยเนนธุรกิจชุมชน
 ศึกษากระบวนการพัฒนาธุรกิจเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจที่ดํ าเนินการ
โดยองคกรเอกชน

4. พัฒนาและดํ าเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเปนโครงการใหญซ่ึงจะนํ าไปสูการวางแผนและ
การพัฒนาเกษตรในระดับจังหวัดภาคเหนือ

 จัดทํ าโครงการวิจัย/ ปฏิบัติงานเสนอตอหนวยราชการเพ่ือการวางแผนการพัฒนาการ
เกษตรท่ีย่ังยืนในระดับจังหวัดโดยอาศัยความรูและประสบการณท่ีศูนยวิจัยมีอยู
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การผลิตขอมูลขาวสารทางวิชาการ

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดดํ าเนินการวิจัยท่ีใหผลลัพธเปนขอมูลขาวสารและวิธีการ
วิเคราะหท่ีใชในการวางแผนการผลิตระดับฟารมจนถึงระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคมาแลวในอดีต     
ขอมูลเหลาน้ีมีท้ังขอมูลเชิงพื้นท่ีดานทรัพยากรธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐานซึ่งจัดเก็บไวในระบบสาร
สนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) และขอมูลดานการผลิตและการตลาดของพืชท่ีสํ าคัญในภาคเหนือ ใน
อนาคตความตองการขอมูลขาวสารเหลานี้มีมากขึ้น และความตองการของผูใชจะหลากหลาย ดังน้ัน ศูนย
วิจัยจะตองสนองตอบตอความตองการเหลาน้ีโดยผลิตขอมูลขาวสารในรูปแบบท่ีผูใชสามารถเรียกใชได
รวดเร็ว มีความทันสมัยและถูกตอง

5. ผลิตขอมูลและขาวสารที่มีความสํ าคัญในเชิงกลยุทธสํ าหรับการวางแผนการใชและฟนฟู
ทรัพยากรท่ีดินและน้ํ า ผลิตพืชเศรษฐกิจและการดํ าเนินกิจการดานธุรกิจเกษตร

 สรางฐานขอมูลเชิงพื้นที่สํ าหรับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือ เชน พื้นที่เพาะปลูก ทรัพยากรน้ํ า ท่ี
ดิน ภูมิอากาศ และโครงสรางพ้ืนฐานในดานการตลาด

 ใชวิธีการวิเคราะหท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวสารท่ีเปนประโยชนเฉพาะเร่ืองจากขอมูลท่ีมีอยู
 พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีเปนระบบงายตอการจัดเก็บและเหมาะแกการเรียกใช เพื่อเปน
ประโยชนตองานวางแผนและพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ และการเรียนการสอน

6.  ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการดานเกษตรศาสตรเชิงระบบในรูปแบบตาง ๆ
• สนับสนุนการจัดพิมพตํ าราการใชแนวคิดเกษตรศาสตรเชิงระบบในการพัฒนาการเกษตร
• ริเร่ิมจัดทํ าวารสารเกษตรศาสตรเชิงระบบ

7. เผยแพรขอมูลขาวสารแกผูใชในระดับตาง ๆ ผานสื่อที่ทันสมัยใหกวางขวางและเปนที่ยอมรับ
 จัดทํ าขอมูลขาวสารใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนํ าไปใชประโยชนในงานวางแผนจัดการหรือ

สงเสริมการเกษตรลงบนส่ืออิเลคทรอนิกส เชน CD-ROM
 เผยแพรขอมูลขาวสารใหแพรหลายกวางขวางข้ึนผานทางระบบอินเตอรเน็ท โดยพฒันา

Homepage ใหเปนประโยชนในทางการเกษตรมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย

การสนับสนุนการเรียนการสอน

หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบไดเกิดขึ้นจากกลุมคณาจารยที่รวมงานวิจัยเชิง
ระบบในศูนยวิจัยซึ่งมองเห็นความสํ าคัญของการใชแนวทางเชิงระบบเพ่ือการศึกษาและพัฒนา โดยจัด
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เปน Programme ซ่ึงยังไมมีท่ีใดจัดหลักสูตรดังกลาวมากอน นอกจากน้ีมองเห็นวาการนํ าเอาหลักสูตรเขา
มาผูกกับการวิจัยจะทํ าใหความเช่ือมโยงระหวางการวิจัยของศูนยวิจัยมีเปาหมายและมีความตอเน่ืองมาก
ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในการพัฒนาองคความรูและวิธีการใหม ๆ เน่ืองจากความเปนมาของหลักสูตรและหนาท่ี
ของศูนยวิจัยในดานงานวิจัยมีความผสมกลมกลืนและมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ศูนยวิจัยจึงทํ าหนาท่ี
สนับสนุนโปรแกรมการศึกษา โดยชวยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวดวย

หลักสูตรไดรางขึ้นโดยกลุมคณาจารยที่ทํ างานในศูนยวิจัย โครงรางหลักสูตรไดผานการกล่ันกรอง
จากคณาจารยในคณะเกษตรศาสตร และศูนยวิจัยไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภายนอกและตางประเทศ 10 คน กอนท่ีจะเสนอใหทบวงมหาวิทยาลัยตรวจสอบ หลักสูตรฯได
เปดสอนเปนภาษาไทยในปการศึกษา 2527 จนถึง 2529 ไดมีการทบทวนเพ่ือเตรียมสอนเปนภาษา
อังกฤษในป 2530 และเปดรับนักศึกษาตางชาติในปการศึกษา 2531 เปนตนมา  หลักสูตรฯไดมีการทบ
ทวนในป 2537 เพื่อปรับปรุงสาระและสรางกระบวนวิชาดานวนเกษตรเพ่ิมเติม และในปการศึกษา 2541
ไดเพ่ิมกระบวนวิชาธุรกิจเกษตรข้ึนในหลักสูตร

8. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตรเชิงระบบ
ใหทันสมัยเพ่ือตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ประเด็นปญหาใหมและความ
ตองการของสังคม

• ปรับปรุงกระบวนวิชาแกนใหมีแนวคิดเชิงระบบ วิธีการและเครื่องมือเชิงระบบ และมิติทาง
สังคมใหมากยิ่งขึ้น

• ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหมีความยืดหยุนสูง โดยอาจยุบ Option  และจดักระบวนวิชา
แกนใหม

• สรางกระบวนวิชา Managing Agricultural Systems Internship เพื่อใหนักศึกษาเพิ่มประสบ
การณทํ าโครงงานรวมกันโดยอาศัยองคความรูเชิงระบบ

• เพิ่มหรือปรับกระบวนวิชาเรียนใหครอบคลุมความตองการของผูจางงานทางเกษตรใหมากข้ึน
เชน ธุรกิจเกษตร การวางแผนและการจัดการทางเกษตร

• สนับสนุนใหเปดหลักสูตรท่ีไมตองทํ าวิทยานิพนธ (แผน ข)
• ใหความสํ าคัญกับวิธีการสอนในลักษณะการใหคํ าปรึกษาและช้ีแนะใหมากข้ึน

9. ขยายขอบเขตการศึกษาปริญญาโทเกษตรศาสตรเชิงระบบไปสูปริญญาเอกเกษตรศาสตร
    เชิงระบบเพื่อสรางนักวิจัยเชิงระบบที่มีคุณภาพ

• เสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบพิจารณาความเปนไปไดของ
หลักสูตร
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• จัดทํ าหลักสูตรใหทันในแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 8
การถายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน      
องคกร สถาบันการศึกษาท้ังภายในและตางประเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรมระยะส้ัน การใหคํ า
ปรึกษา การเผยแพรประชาสัมพันธ และส่ืออิเลคทรอนิคส ในขณะเดียวกัน ศูนยวิจัยไดดํ าเนินงานพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยี (Outreach) ในเขตเกษตรนิเวศนตาง ๆ ในท่ีราบลุม  ท่ีดอนอาศัยน้ํ าฝน และที่สูง
โดยเนนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรย่ังยืนสํ าหรับพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ผลงานของ
ศูนยวิจัยไดรับการเผยแพรและถายทอดโดยผานการประชุมทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

10.  เสริมสรางรากฐานการถายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการทางเกษตรศาสตรเชิง
ระบบใหเขมแข็ง

• จัดต้ังหนวยงานเพื่อทํ าหนาท่ีรับผิดชอบในการประสานการถายทอดเทคโนโลยีและการ
บริการวิชาการ

• จัดทํ าแผนการฝกอบรมและประชาสัมพันธโครงการฝกอบรมประจํ าป
• พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางดานการจัดการดานเอกสารสํ าหรับการฝกอบรม
• พัฒนาบุคลากรและส่ืออิเลคทรอนิคสเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารทางเกษตร
• ใหคํ าแนะนํ าและใหบริการทางวิชาการเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานการศึกษาและ

การวิจัยทางเกษตร
• จัดทํ าระบบฐานขอมูลทางดานการผลิตและการตลาด
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเก่ียวของใหมากขึ้น

11. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนองคกรทองถ่ินโดยผานกระบวนการฝกอบรมและการวิจัย
อยางมีสวนรวม

• ถายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการแบบมีสวนรวมทางดานระบบเกษตรท่ีย่ังยืน
• ใหคํ าปรึกษาทางดานการวางแผน การจัดการฟารม และธุรกิจเกษตรชุมชน
• จัดทํ าโครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีท่ีตอเน่ืองใหเปนกิจกรรมหลักของศูนยวิจัยและ

รวมงานกับหนวยงานปฏิบัติ

12. ขยายผลความรูที่ไดจากการวิจัยสูองคกรของรัฐบาล องคกรเอกชนและเกษตรกรโดยผาน
โครงการสงเสริมและโครงการบริการสังคม
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• จัดฝกอบรมระยะสั้นในเรื่องที่เปนวิชาการและวิชาชีพ
• ใหคํ าปรึกษาทางวิชาการแกหนวยงานของรัฐ เอกชนและองคกรพัฒนาการเกษตรท้ังในและ

ตางประเทศ
• จัดใหมีวันเยี่ยมชมแปลงทดลองและแปลงสาธิตการเกษตรเพื่อเผยแพรกิจกรรมของศูนยวิจัย

ใหแกเกษตรกรและสถาบันการศึกษา

การบริหารจัดการ

พันธกิจที่ไดกํ าหนดมาขางตนจะดํ าเนินการประสบความสํ าเร็จไดจะตองมีบุคลากรท่ีเหมาะสมท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ มีงบประมาณ มีอาคารสถานท่ี มีวัสดุอุปกรณและส่ิงเก้ือหนุนตาง ๆ นอกจากน้ีแนว
ทางปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกํ าหนดข้ึนและส่ิงแวดลอมภายในองคกรจํ าเปนตองไดรับการดูแลควบคูกันไป เพื่อ
ความกาวหนาขององคกร

13. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสราง ระบบงาน และความเปนผูนํ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริม
สรางภาพลักษณใหแกองคกร

• ทบทวนชื่อ ปรับโครงสรางองคกรใหตอบสนองตอภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
• จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) งานวิจัย
• ปรับปรุงระบบงานใหรวดเร็วและลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
• สรางกลไกเพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากทีมงานที่เขมแข็ง
• ลดบทบาทของการควบคุม สั่งการ ไปสูบทบาทของความเปนผูนํ าหรือเปนผูฝกสอนงาน
• สรางระบบการส่ือสารท่ีใหทุกคนไดเขาใจในเหตุผลการตัดสินใจของบุคลากรในองคกร
• กํ าหนดภารกิจหลักของนักวิชาการประจํ าศูนยวิจัยใหชัดเจน และสามารถประเมินผลการ

ปฏบัิติงานได

14. สรางความผูกพันและจูงใจใหคณาจารย นักวิชาการและผูสนับสนุนงานวิชาการเพื่อรวมมือ
กันพัฒนาใหองคกรไปสูความเปนเลิศ

• จัดหางบประมาณเพื่อใหโอกาสนักวิจัยนํ าเสนอผลงานและรวมประชุมทางวิชาการในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ

• สรางกลไกท่ีจะชักจูงใหอาจารยในคณะเกษตรศาสตรและคณะอ่ืน ๆ เขารวมโครงการวิจัย
• ผลักดันใหคณะเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหมสรางกลไกในการคิดภาระงานเพื่อ

จูงใจใหคณาจารยและนักวิชาการเขารวมงานในศูนยวิจัยมากข้ึน
• ประสานงานเพ่ือสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคลากรในองคกร
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15. สรางและพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง
• จัดใหมีแผนทดแทนกํ าลังคน โดยเฉพาะแผนทดแทนกํ าลังคนทางวิชาการ
• สงเสริมและจัดหาทุนใหแกนักวิชาการและอาจารยท่ีเขามารวมทํ างานไดเพ่ิมพูนความรูโดย

การศึกษา ดูงาน และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
16. สรางความเทาเทียมและสรางขวัญและกํ าลังใจแกผูปฏิบัติงาน

• แบงงานและมอบหมายงานใหนักวิจัย นักวิชาการและเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจนและใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปเปนระยะ ๆ

• กํ าหนดสัดสวนภาระงานที่เหมาะสมแกนักวิจัยและนักวิชาการที่ทํ างานรวมกับหนวยงานราช
การ เอกชนและมูลนิธิ

• ใหรางวัลแกผูท่ีมีผลงานดีเดน นอกเหนือจากการพิจารณาใหความดีความชอบประจํ าป
17. สรางกลไกในการบริหารงบประมาณและการจัดหารายไดเพื่อความมีประสิทธิภาพ

      และการพึ่งตนเองได
• วางหลักเกณฑการบริหารเงินทุนวิจัย
• จัดทํ าแผนหารายไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• ใชประโยชนขององคความรูและทรัพยากรเพ่ือสรางรายไดใหกับองคกร

18. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน องคกรความชวยเหลือ และภาคเอกชนใหเขมแข็ง
• สรางเครือขายในการรวมมือกับรัฐบาลและเอกชนท่ีใชผลงานวิจัยของศนูยวิจัยท้ังในและตาง

ประเทศ
• ขยายความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ืองานบริการทางเกษตรและธุรกิจเกษตร
• ติดตอแหลงทุนท้ังในและตางประเทศเพื่อใหการสนับสนุนการวิจัย  การศึกษาและถายทอด

เทคโนโลยี
• จัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

19. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธและบริการขอมูลขาวสารทางวิชาการ
• สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชน กลุมวิชาการ กลุมธุรกิจ  กลุมนักพัฒนาและกลุมวิชาชีพ

อ่ืน ๆ โดยเนนบทบาทของศูนยวิจัยในการพัฒนาภาคเหนือ
• ประชาสัมพันธผลลัพธของงานวิจัยที่เปนเอกลักษณของแนวคิดเชิงระบบออกสูสาธารณชน

และนักศึกษาเกาในหลักสูตรเกษตรศาสตรเชิงระบบ โดยผานส่ือรูปแบบตาง ๆ
20. พัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงความพอใจของผูใชบริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพและ

ปริมาณ
• ใหทุกพันธกิจขององคกรมีเคร่ืองมือช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
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