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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะ ได้
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและส่วนงาน รอบ 1 ปี 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 
2557) ฉบับนี้ ขึ้นเพ่ือรายงานผลในด้านข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
และนโยบายที่คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงและเปิด-ขยายหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการ
สนองความต้องการของนักศึกษาและสังคมให้มากข้ึน ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร
นานาชาติ นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงานด้านวิจัยและน าผลงานวิจัยออกสู่ชุมชน และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการในด้าน e-Planning, e-Budgeting, SAR Online, eQA-
Document, PA Online และ e-Meeting ท าให้ผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assessment: QA) โดยในปีการศึกษา 2554-2555 ได้รับคะแนนประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU QA) เท่ากับ 4.51 และ 4.50 ตามล าดับ มีระดับคุณภาพเป็น
อันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานของคณะ ตลอดจนผู้บริหารคณะ 
คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจและให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะด้วยดีตลอดมา คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป 
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รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและส่วนงาน รอบ 1 ปี 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 

2557) มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลในด้านข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการประเมินผลบริหารงานหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2556 

ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่วางไว้ ของคณะเกษตรศาสตร์ในรอบ 1 ปี 6 
เดือน ที่ผ่านมา สรุปไดด้ังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

สาขา Agriculture & Forestry ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบัน QS Quacquarelli Symonds 
Ltd. QS World University Rankings ในปี 2556 ได้อันดับ 50-100 ของโลก และปี 2557 อันดับ 101-150 
ของโลก 

ปีการศึกษา 2554-2555 ได้รับคะแนนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(CMU QA) เท่ากับ 4.51 และ 4.50 ตามล าดับ เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 24 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 13 
หลักสูตร (รวมสหสาขาวิชา 2 หลักสูตร) เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร Joint degree 1 หลักสูตร 
Double Degree 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร (รวมสหสาขาวิชา 2 หลักสูตร) เป็นหลักสูตร
นานาชาติ 1 หลักสูตร Bilingual 1 หลักสูตร Double Degree 1 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จาก สกอ. ตามกรอบ TQF ร้อยละ 70 ในปี 2555 และร้อยละ 85 ในปี 2556 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีภาวะการท างานร้อยละ 65.64 ในปี 2555 และร้อยละ 73.31 ในปี 2556 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.67 

 
2. ยุทธศาสตร์งานวิจัย 

มีศูนย์วิจัยจ านวน 3 ศูนย์คือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหียะ  และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีผลงานวิจัยเด่นของหน่วยวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น กลุ่มงานวิจัยส้ม กลุ่มงานวิจัยข้าว กลุ่มงานวิจัยเกษตรที่สูง 
กลุ่มงานวิจัยกาแฟ กลุ่มงานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ และกลุ่มงานวิจัยเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น มี
การด าเนินงานวิจัยภายใต้ทีมงานของหน่วยวิจัยย่อยต่างๆ จ านวน 15 หน่วย  

ปี 2556 คณะได้ด าเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลัก จ านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยี  
ชีวภาพเกษตร กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Attract) กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย 
และกลุ่มวิจัยคลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2554 -
2556) ประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัยย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยข้าว ล าไย สัตว์เศรษฐกิจ และกาแฟ  

ปี 2557 มีการด าเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลัก จ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี  
ชีวภาพเกษตร กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Atract) กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย กลุ่ม
วิจัยไม้ดอก และกลุ่มวิจัยพืชสมุนไพร 

ปี 2556 มีงานวิจัยจ านวนโครงการ 177 โครงการ งบประมาณรวม 74,473,215.46 บาท และปี 
2557 มีจ านวนโครงการ 114 โครงการ งบประมาณรวม  53,824,966.15 บาท โดยทุนวิจัยส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งทุนในประเทศ เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง เป็นต้น 

 
 

บทสรุปผลส ำเร็จในกำรบริหำรงำนรอบ 1 ปี 6 เดือน ปีงบประมำณ 2556-2557 



รายงานผลการปฏิบัตงิาน ปี 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  2 
 

ปีงบประมาณ 2556-2557 มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่ 
 การพัฒนานโยบายการเกษตรส าหรับระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 การผลิตข้ามแดน (Trans-boundary Production): กรณีไทย-ลาว 
 คลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภายใต้

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิจัย คือ กลุ่ม
วิจัยข้าว กลุ่มวิจัยล าไย กลุ่มวิจัยกาแฟ กลุ่มวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ 

 โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพส าหรับใช้ในชุมชน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ ระยะที่ 2 
 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ าผึ้งเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถ

ปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 2 
 โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
 การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการก าจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยี จากคลื่น

ความถี่วิทยุเพ่ืออาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
 โครงการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพ่ือผลิต

เป็นถั่งเช่า 
 เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 
 การลดอีสทามีนในน้ าปลาโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเซลล์จุลินทรีย์อาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของเอนไซม์

อีสทามีนดีไฮโดรจีเนส 
 การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน 
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีทั้งหมด 154 เรื่อง แบ่งเป็นการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 90 เรื่อง และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ านวน 64 เรื่อง 
  
3. ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ 

มีศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์ในก ากับของคณะเกษตรศาสตร์  
ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เน้นการเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ทั้งที่ก่อให้เกิด
รายได้และเป็นการให้บริการแบบให้เปล่า มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษา
ไดร้ับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เพ่ิมเติม ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านกาดวัฒนธรรม
เกษตร สื่อวิทยุและสิ่งพิมพ์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง  โดยในปี 2556 มีการให้บริการจ านวน 5,206 ครั้ง 
ผู้รับบริการประมาณ 252,689 คน ปี 2557 มีการให้บริการจ านวน 3,665 ครั้ง ผู้รับบริการประมาณ 524,303 
คน 

มีโครงการบูรณาการ ปี 2556 จ านวน 13 โครงการ งบประมาณรวม 3,634,923.00 บาท ปี 2557 
จ านวน 13 โครงการ งบประมาณรวม 4,105,000.00 บาท  โดยแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่มาจากมูลนิธิ
โครงการหลวงและงบประมาณแผ่นดิน 

 
4. ยุทธศาสตร์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ในปี 2556 จ านวน 31 โครงการ 

ปี 2557 จ านวน 16 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมทั้งในส่วนที่คณะเป็นผู้ด าเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การจัดโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานภายนอก เช่น พิธีจุดเทียนชัยในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
ประเพณีทอดกฐินประจ าปี พิธีท าบุญสืบชะตาเมือง ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา กิจกรรมกาด
วัฒนธรรมเกษตร 
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 มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน ในปี 2556 
จ านวน 9 โครงการ ปี 2557 จ านวน 9 โครงการ เป็นโครงการ/กิจกรรมทีส่ร้างความตระหนักให้กับบุคลากรใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือเพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน 
เช่น โครงการปลูกป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่า รักษาต้นน้ า” 
กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้ม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือ
ใช้ในท้องถิ่น เพ่ือเป็นอาหารพืช และเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับดิน 

มีโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คณะได้สนับสนุน
ให้ด าเนินการ ในปี 2556 จ านวน 17 โครงการ ปี 2557 จ านวน 20 โครงการ เช่น โครงการเกษตรและป่าไม้
เพ่ือการผลิตและประหยัดพลังงาน โครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ือผลิตกาแฟอราบิก้า
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โครงการใช้สารสกัดสมุนไพรเพ่ือควบคุมไส้เดือนฝอยราก
ปมในมะเขือเทศ โครงการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ  

 
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากล 

ปี  2556-2557 มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการร่ วมกับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศจ านวนมาก ได้แก่ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับคณะเป็นข้อตกลงประเภทพหุภาคี (Multilateral) โครงการวิจัยร่วม หลักสูตรร่วม หลักสูตรระยะสั้น 
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ การน าเสนอผลงาน การฝึกอบรม/ดูงาน ตลอดจนการมาเยือน
ของอาคันตุกะชาวต่างประเทศ (Courtesy Call) และด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มีการขยายความ
ร่วมมือเพ่ิมข้ึนจาก 31 สถาบัน 14 ประเทศ เป็น 61 สถาบัน 20 ประเทศ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารจัดการ 

มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ โดยเปลี่ยนจากการก ากับ
และควบคุมมาเป็นการมอบอ านาจ ภายใต้การก ากับนโยบายจากคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน คณะได้ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ เพ่ือให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยยึดหลักความคุ้มค่า มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนงานต่างๆ เช่น ระบบ AG-MIS eQA-Document SAR Online e-Planning/e-Budgeting  
e-Meeting War Room KM Corner e-Service system  

ด้านงบประมาณด าเนินงานทั้งเงินแผ่นดินและเงินรายได้ ปี 2556 จ านวนรวม 209,740,482.00 บาท 
ปี 2557 จ านวนรวม 208,566,200.00 บาท ส าหรับการแสวงหาเงินรายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
การศึกษา การให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การบริหารทรัพย์สิน/ค่าเช่า การ
ระดมทุน/การบริจาค ดอกเบี้ย ค่าปรับ ฯลฯ โดยมีรายได้ในปี 2556 จ านวนรวม 126,814,092.83 บาท ปี 
2557 จ านวนรวม 93,433,281.54 บาท 

มีการพัฒนาระบบกายภาพและภูมิทัศน์ เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ภายในอาคารเกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ มีการเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณคณะ บริเวณศูนย์วิจัย เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุก
อาคารภายในคณะ ปลูกต้นทองกวาวภายในคณะ อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
พัฒนาภูมิทัศน์และสร้างแนวกันไฟบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ปลูกต้นซากุระ 
สร้างฝาย ปลูกป่ารักษาต้นน้ า บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน มีระบบและกลไกในการ
อนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช้ เช่น กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้ม โครงการ
ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ 
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ปี 2556 มีบุคลากรรวม 362 คน เป็นสายอาจารย์ 72 คน มีสัดส่วนวุฒิการศึกษา โท : เอก เท่ากับ 
15.28 : 84.72 มีสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. เท่ากับ 44.44 : 20.83 : 31.94 : 2.78 และ
สายสนับสนุน 290 คน 

ปี 2557 มีบุคลากรรวม 369 คน เป็นสายอาจารย์ 71 คน มีสัดส่วนวุฒิการศึกษา โท : เอก เท่ากับ 
11.27 : 88.74 มีสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ อ. : ผศ. : รศ. : ศ. เท่ากับ 49.30 : 19.72 : 26.76 : 4.23 และ
สายสนับสนุน 298 คน 

มีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรทุกสายงาน เช่น การเดินทางไปประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม ดูงาน ภายในประเทศ โครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ปี 2556 
บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 88.12 ใช้งบประมาณรวม 1,186,400 บาท และมีบุคลากรได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรืองานวิจัย จ านวน 5 คน คือ ศ.ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ อ.ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก รศ.ดร.สุชน  
ตั้งทวีวิพัฒน์ นางสาวสิริญา  คัมภิโร นางประภาพันธ์  พลายจันทร์ ปี 2557 บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 
50.68 ใช้งบประมาณรวม 1,379,850 บาท และมีบุคลากรได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย จ านวน 
1 คน คือ อ.ดร.วรวิทย์  มณีพิทักษ์สันติ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางของผู้บริหาร 

การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
เกษตรศาสตร์ ได้การด าเนินงานพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่  

1) ทีมวิจัย Cluster 
ปี 2554-2556 ด าเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลักจ านวน 4 กลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

วิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ 1) กลุ่มวิจัยคลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์
เศรษฐกิจ 2) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3) กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี 
(Attract) 4) กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย  

ปี 2557 มีจ านวน 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2) กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตร
ปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Attract) 3) กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย 4) กลุ่มวิจัยไม้ดอก 5) กลุ่มวิจัยพืช
สมุนไพร 

2) โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับชุมชน 
ปี 2556 มีโครงการจ านวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งโครงการรวม 42,884,809.00 บาท 

งบประมาณท่ีได้รับจริงรวม 10,968,729.42 บาท และปี 2557 มีจ านวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณทั้ง
โครงการรวม 42,565,319.00 บาท งบประมาณท่ีได้รับจริงรวม 10,799,648.14 บาท 

โครงการ/กิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน เช่น โครงการการขยายผลเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์นา
หยอดเพ่ือปรับตัวต่อภาวะแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับการผลิตและ
คุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว-ผักปลอดสารเคมี โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขต
การค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โครงการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวิธีการผลิตต่อการ
เจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตข้าวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกร ต าบลป่าป้อง และต าบลแม่โป่ง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการสกัดสารออกฤทธิ์ส าคัญจากข้าว
ก่ าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และล าไยนอกฤดู
คุณภาพสูงภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ าและการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างยั่งยืน  โครงการการพัฒนาความ
ร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฏรในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โครงการยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านแม่ระวาน อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
3) โครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ปี 2556 มีจ านวนโครงการ 21 โครงการ งบประมาณรวม 2,583,091.82 บาท และปี 2557 มีจ านวน

โครงการ 20 โครงการ งบประมาณรวม 2,377,726.82 บาท  
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โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ เช่น รายการวิทยุ "เกษตรใกล้ตัว" รายการวิทยุ "เกษตร มช. 
เพ่ือหมู่เฮา" โครงการจัดจ าหน่ายน้ าผึ้งที่มีคุณภาพ โครงการบริการวิชาการคลินิกพืชและแมลง โครงการจัด
จ าหน่ายสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับแมลง โครงการสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ CMU-C1 โครงการบทความ
เกษตรใกล้ตัว โครงการบทความข่วงเกษตร กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหารปลอดภัย และ
โครงการบูรณาการวิชาการ เช่น โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ส่งออก โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนา กระบวนการผลิตและการแปรรูป โครงการ
พัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้
ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นอาหารพืช และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เป็นต้น 

 
4) สถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ  
ปี 2556 มีสถาบันในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ 2 สถาบัน 

ได้แก่ Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada (UGM) ผู้รับผิดชอบ คือ Dr. Budi Guntoro 
และ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ Bogor Agricultural University ผู้รับผิดชอบ คือ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ในปี 2557 ช่วง 6 เดือนแรกยังไม่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

 
5) ผลงานการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2556-2557 
ปี 2556 มีผลงานได้รับการจดทะเบียนพันธุ์ 1 ผลงาน คือ “ข้าวก่ าหอม มช.” อ.ดร.ชนากานต์ พรม

อุทัย เป็นผู้ประดิษฐ์  
ปี 2557 มีผลงานได้ยื่นจดทะเบียนพันธุ์ 1 ผลงาน คือ “ก่ าเจ้า มช. 107 (Kum Chao CMU 107)” 

รศ.ดร.ด าเนิน กาละดี รศ.ดร.ศันสนีย์ จ าจด ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ เป็นผู้ประดิษฐ์ และมี
ผลงานได้รับการจดทะเบียนพันธุ์ 2 ผลงาน คือ “ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) พันธุ์ โอยามา (Oyama)” 
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี เป็นผู้ประดิษฐ์ และ “ว่านสี่ทิศลูกผสม พันธุ์ อิคาราชิ (Ikarashi)” รศ.ดร.โสระยา ร่วม
รังษ ีเป็นผู้ประดิษฐ์  



 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์ 



ข้อมูลท่ัวไปคณะเกษตรศาสตร์ 
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ชื่อ และ ที่ตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

 ชื่อคณะ : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ท่ีอยู่ :  39  ถนนห้วยแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 โทรศัพท์ : 0-5394-4001, 0-5394-4008 
 โทรสาร : 0-5394-4666  
 Website : http://www.agri.cmu.ac.th/ 

 

ตราสัญลักษณ ์และสีประจ า คณะเกษตรศาสตร์ 
 ตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ 

ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพิ่มในส่วนช่ือของคณะ 

 ความหมายตราสัญลักษณ์ 
สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดตราประจ ามหาวิทยาลัย เป็นรูปช้างชูคบเพลิง และมีสุภาษิตเป็นภาษา

บาลีว่า  “อตฺตาน  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา”  มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง” อยู่ในวงล้อมรอบ
รูปช้าง ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูข้ึนเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะส่องทางให้
นักศึกษาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 สีประจ าคณะเกษตรศาสตร์  คือ   สีเหลอืงข้าวโพด 
 

1.1 ประวัตคิวามเปน็มาของคณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการระดับคณะ ด้วยเจตนารมณ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม 
อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธ์ิพานิช เป็นคณบดี และ
มีพื้นที่ในการดูแลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,903 ไร่ 

ประวัติการก่อตั้งคณะตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งเป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่กับ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2510 ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศให้มีคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  

เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้  อาจารย์  ดร.สุขุม  อัศเวศน์  เป็นคณบดีคนแรก โดยได้แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล 
ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

พ.ศ. 2518 ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนช่ือเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชา
และจัดตั้งเป็นภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชา
อารักขาพืช 

พ.ศ. 2523 ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดต้ังเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา 
พ.ศ. 2535 ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์ 
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พ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1  ส านักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏ
วิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 
-2557 

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1  ส านักงานคณะ 4 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ  1 ศูนย์บริการ
วิชาการ ได้แก่  
-  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
-  ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
-  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสง่เสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 
-  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
-  ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
-  ศูนย์วิจัยระบบทรพัยากรเกษตร 
-  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทีสู่ง 
-  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งคณบดตีั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 - ปัจจุบัน 
 

1. รศ. ดร. สุขุม  อัศเวศน์   คณบดี พ.ศ. 2510-2514 
2. ผศ. ดร. พิศิษฐ์  วรอุไร   คณบดี พ.ศ. 2514-2517 
3. รศ. บุญวาทย์  ล าเพาพงศ์  คณบดี พ.ศ. 2517-2521 
4. ผศ. ดร. มนู  ศีติสาร   คณบดี พ.ศ. 2521-2523 
5. รศ. ดร. ด ารง  ติยวลีย์   คณบดี พ.ศ. 2523-2527 
6. รศ. นคร  ณ ล าปาง   คณบดี พ.ศ. 2527-2531 
     คณบดี พ.ศ. 2531-2535 
7. ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธ์ิ  คณบดี พ.ศ. 2535-2539 
     คณบดี พ.ศ. 2539-2543 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547-2551 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2555 

8. รศ. ดร. พิทยา  สรวมสิริ  คณบดี พ.ศ. 2543-2547 
9. รศ.ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล  คณบดี พ.ศ. 2547-2551 
10. รศ.ธีระ วิสิทธ์ิพานิช   คณบดี พ.ศ. 2551-2555 
     คณบดี พ.ศ. 2555-2559 

 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองคก์ร และยุทธศาสตร ์
 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ 
 

พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์ 

 

วสิยัทศัน ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น า มี
ความเป็นเลศิทางวชิาการในระดับสากล ในคุณภาพ
บัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรู  ้ความสามารถ เป็น
มหาวทิยาลัยวจัิยแหง่ชาตแิละมกีารบรหิารจัดการที่
ดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงทีส่ามารถพัฒนาตนเองไดอ้ยา่งย่ังยนื

วสิยัทศัน ์คณะเกษตรศาสตร ์

คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศกึษาและวจัิย
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ก าร เกษตรชั ้นน าตาม
มาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
ดา้นการวจัิย ผลติบัณฑติทีม่คีณุธรรมและคุณภาพ มี
การบรหิารจัดการทีด่ ีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งย่ังยนื
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ค่านิยมคณะเกษตรศาสตร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  รับผิดชอบต่อสังคม 

 

วัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  สามัคคี  มีคุณธรรม 

 

ยุทธศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร์ 

 

1. ดา้นการจดัการศกึษา
จัดหลักสตูรการศกึษาทีมุ่ง่เนน้ความเป็นเลศิทางวชิาการ ตรงตามความตอ้งการของตลาด และ

ผลติบัณฑติทีเ่ป็นคนด ีคนเกง่ รูจ้รงิปฏบัิตไิด ้มคีวามเป็นสากลและเป็นผูน้ า

2. ดา้นการวจิยั
วจัิยและพัฒนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  เพือ่ตอบสนองตอ่การเรยีนการสอน และกอ่ใหเ้กดิการ

พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และประเทศชาติ

3. ดา้นการบรกิารวชิาการ
ใหบ้รกิารวชิาการแกส่ังคม โดยถ่ายทอดและขยายผลงานวจัิยใหเ้กษตรกร ชมุชน 

สังคม น าไปปรับใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามความตอ้งการ

4. ดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและส ิง่แวดลอ้ม
อนุรักษ์และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะ ศลิปวัฒนธรรมลา้นนา 

ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดา้นการเกษตร และสิง่แวดลอ้มในภาคเหนอื

5. ดา้นการบรหิาร
พัฒนาระบบบรหิารและการจัดการทกุๆ ดา้นภายใตร้ะบบมหาวทิยาลัยในก ากับดว้ยหลัก

ธรรมาภบิาล และมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล

• เป้าประสงค ์1 คณะมกีารจัดการศกึษาทีม่คีณุภาพ และมาตรฐานระดบัสากล ไดรั้บการจัดอันดบัชัน้น าดา้น
การเกษตร และผลติบัณฑติตามความตอ้งการของตลาด และฝึกฝนใหบ้ัณฑติเป็นผูช้ ีน้ าดา้นการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ

•เป้าประสงค ์2 ใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษ

•เป้าประสงค ์3 บัณฑติคณะเกษตรฯเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม เป็นคนด ีมคีวามรูค้วามสามารถ มทีักษะ เป็น
ทีย่อมรับ สามารถชีน้ าสงัคม รวมทัง้มคีวามสามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัประเทศ และสากล

ยุทธศาสตรท์ ี ่1

การพฒันาการจดั

การศกึษาอยา่งมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

• เป้าประสงค ์1 คณะเกษตรศาสตรม์ุ่งสูก่ารเป็นคณะวจัิยทีม่ีคณุภาพเป็นอันดบั 1 ของประเทศ  และสรา้ง
นวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนใ์นการเรยีนการสอน การพัฒนาเศรษฐกจิของสงัคม ชมุชนและประเทศชาติ

• เป้าประสงค์ 2 เนน้งานวจัิยทีเ่ป็น อัตลกัษณ์ของคณะเกษตรศาสตร ์ มช.

• เป้าประสงค์ 3 เนน้การวจัิยเชงิบูรณาการ ตัง้แตต่น้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า

ยุทธศาสตรท์ ี ่2

พฒันางานวจิยัท ีม่ ี
คุณภาพ ท ัง้ระดบัชาติ

และนานาชาติ

• เป้าประสงค ์คณะเกษตรศาสตรเ์ป็นทีพ่ ึง่และร่วมพัฒนากับชมุชนและสงัคม

ยุทธศาสตรท์ ี ่3

ใหบ้รกิารวชิาการบน
ฐานความตอ้งการของ
ชุมชนและทอ้งถิน่

• เป้าประสงค์ 1 สบืสาน และท านุบ ารุง ศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทอ้งถ ิน่ลา้นนา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
• เป้าประสงค์ 2 คณะเกษตรศาสตรเ์ป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมทิัศนแ์ละส ิง่แวดลอ้ม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม

ยุทธศาสตรท์ ี ่4 

ท านบุ ารงุศาสนา 
ศลิปวฒันธรรมอนรุกัษ์

และพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม

• เป้าประสงค ์1 พัฒนาความร่วมมอืและความสมัพันธก์ับสถาบันการศกึษาและวชิาการตา่งประเทศในภูมภิาค

อาเซยีนเอเชยีและนานาชาติ
• เป้าประสงค ์2 เตรยีมคณะเกษตรศาสตรพ์รอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 2558

ยุทธศาสตรท์ ี ่5

พฒันาความเป็นสากล
ของคณะ

• เป้าประสงค ์1 มกีารบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิ

บาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
• เป้าประสงค ์2 บุคลากรคณะเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ รักองคก์ร ท างานอย่างมคีวามสขุ ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ย
ความรับผดิชอบ น าคณะไปสูอ่งคก์รแห่งการเรยีนรู ้

• เป้าประสงค ์3 คณะเกษตรศาสตรส์ามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึง่พา พัฒนาตนเองไดอ้ย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตรท์ ี ่6

พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการทีด่แีละมี
ประสทิธภิาพ
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1.3 โครงสร้างองค์กร 

 

*   เป็นศูนยใ์นก ำกบัของคณะเกษตรศำสตร์  
** เป็นกลุ่มวิจยัภำยในของคณะเกษตรศำสตร์  

 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 

*  คณะกรรมกำรวิชำกำรระดบัปริญญำตรี, คณะกรรมกำรวิชำกำรระดบับณัฑิตศึกษำ, คณะกรรมกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์, 
    คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง, คณะกรรมกำรวิจยัและบริกำรวิชำกำร, คณะกรรมกำรหอ้งปฏิบติักำรกลำง 
** ศูนยใ์นก ำกบัของคณะเกษตรศำสตร์  
 

ศูนยว์จิยั ภาควชิา 

กฏีวทิยาและโรคพชื 
พชืศาสตรแ์ละ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
และส่งเสรมิเผยแพร่ 
การเกษตร 

สตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ ้า 

 
โครงการจดัต ัง้ภาควชิา 
เกษตรทีสู่ง และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ส านกังานคณะ 

ศนูยว์จิยั สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หยีะ  
  - หน่วยวจิยัและพฒันาวสัดอุนิทรยีช์วีภาพ  
  - หน่วยวจิยัพชืพลงังาน  
  - หน่วยสาธติและฝึกอบรม  

  - หน่วยหอพกั  
ศนูยว์จิยัระบบทรพัยากรเกษตร  
  - หน่วยวจิยัและพฒันาระบบเกษตรย ัง่ยนื  
  - หน่วยวจิยัและพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ  

ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมทีสู่ง*  
  - หน่วยวจิยัและพฒันากาแฟ  
  - หน่วยวจิยัและพฒันาเกษตรทีสู่งขนุช่างเคีย่นไรห่นา้  
  - หน่วยวจิยัและพฒันาเกษตรทีสู่งขนุช่างเคีย่นไรห่ลงั  
  - หน่วยวจิยัและพฒันาเกษตรทีสู่งหนองหอย  

  - หน่วยวจิยัและพฒันาเกษตรทีสู่งป่าเกีย๊ะ  
สถานวีจิยัและพฒันาล าไยหรภิญุไชย** 
 
ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร** 
กลุ่มวจิยัผลติผลเกษตรปลอดภยัและลดการใชส้ารเคม*ี* 

ศนูยบ์รกิารการพฒันาไมด้อกไมผ้ลบา้นไร ่อนัเนื่องมา 
จากพระราชด าร*ิ* 

คณะเกษตรศาสตร ์

งานบรหิารท ัว่ไป 
งานการเงนิ การคลงั 
และพสัด ุ

งานบรกิารการศกึษา และ 

พฒันาคณุภาพนกัศกึษา 
งานบรหิารงานวจิยั  
และวเิทศสมัพนัธ ์

งานนโยบายและแผน  

และประกนัคณุภาพ 
การศกึษา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ศนูยบ์รกิารวชิาการและ

ถา่ยทอดเทคโนโลย ี
การเกษตร* 

    - งานบรหิาร  
    - งานบรกิารวชิาการ  
    - รา้นจ าหน่าย 

       ผลติผล และ 
       ธรุกจิเกษตร  

ศูนยบ์รกิารวชิาการ 

คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์

หวัหนา้ศนูยว์จิยั 

 ศนูยว์จิยั สาธติและฝึกอบรม
การเกษตรแมเ่หียะ 

 ศนูยว์จิยัระบบทรพัยากรเกษตร 

ผูช้่วยคณบดฝ่ีายบรหิาร อาคารสถานที ่
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูช้่วยคณบดฝ่ีายวจิยั  
และบรกิารวชิาการ 

ผูช้่วยคณบดฝ่ีายการศกึษา 
และวชิาการ 

รองคณบดฝ่ีายบรหิาร  
แผนงานและประกนัคณุภาพ 

การศกึษา 

รองคณบด ี
ฝ่ายวจิยั  

และวเิทศสมัพนัธ ์ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวชิาการและ
บณัฑติศกึษา 

รองคณบดฝ่ีายพฒันา 
คณุภาพนกัศกึษา  
และนกัศกึษา 

เกา่สมัพนัธ ์

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 

ผูช้่วยคณบดฝ่ีายประชาสมัพนัธ ์ 
และพฒันาคณุภาพนกัศกึษา 

หวัหนา้ภาควชิา 
 กฏีวทิยาและโรคพชื 

 พชืศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต  ิ
 เศรษฐศาสตรเ์กษตรและส่งเสรมิ 
เผยแพรก่ารเกษตร 

 สตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ ้า 

เลขานุการ 
คณะเกษตรศาสตร ์
ส านกังานคณะ 

ทีป่รกึษาคณะเกษตรศาสตร  ์

 คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 คณะกรรมการอืน่ๆ* 

ผูอ้ านวยการ 

 ศนูยว์จิยัและฝึกอบรมทีสู่ง** 
 ศนูยบ์รกิารวชิาการ และถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร** 

รองคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ 
รว่มพฒันาสงัคม 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และกจิการพเิศษ 
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1.4 คณะผู้บรหิาร คณะเกษตรศาสตร ์
  

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
รองศาสตราจารย์ นพ.นเิวศน์ นนัทจติ 

(ประธานกรรมการ) 
อธกิารบดี มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์ 

(กรรมการ)  
อดีตอธกิารบดี มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 
นายประจติต์ อุดหนุน  (กรรมการ)  

รองกรรมการผู้จดัการบรหิาร สายงานวจิยั และพฒันาพนัธุ์
สตัว์และเทคโนโลยีการเล้ียงสตัว์ปีก บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์

อาหาร จ ากดั (มหาชน)  

 
ดร.ฉกรรจ์ แสงรกัษาวงศ์ (กรรมการ)  
อดีตอธบิดีกรมวชิาการเกษตร และ 

อดีตรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสรมิ ชีวะอสิระกุล  

(กรรมการ)  
อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 
นายธรรมรกัษ์ พชิญกุล  

(กรรมการ)  
คณะกรรมการสง่เสรมิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
รองศาสตราจารย์ ธีระ วสิทิธิพ์านิช  

(กรรมการและเลขานุการ)  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนยั บุณยเกยีรติ  

(ผู้ช่วยเลขานุการ) 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร แผนงาน คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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คณะท่ีปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
 ที่ปรึกษาด้านวิชาการและบริหารงานทั่วไป 

 
ศ.เกยีรตคิุณ ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์ 

 
ผศ. ดร.พศิิษฐ์ วรอุไร  

 
รศ. ดร.ด ารง ตยิวลีย์ 

 
รศ. ดร.บุญเสรมิ ชีวะอสิระกุล 

    

 ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไปและระดมทุน 
 

 

ดร.ฉกรรจ์ แสงรกัษาวงศ์ 

 ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจเอกชนและระดมทุน 

 
นายธรรมรกัษ์ พชิญกุล 

 
นายประจติต์ อุดหนุน 

 
นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 

 
ดร.ธญัญา คนัธา 

    

 ที่ปรึกษาด้านนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และระดมทุน  

 

พล.อ.ต.ธานี ปิณฑะบุตร 

 ที่ปรึกษาด้านนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจเอกชน 

 
นายบลัลพ์กุล ทพิย์เนตร  

 
นายสมชาย บรริกัษ์เลศิ  

 
นายรตกิร ไชยองค์การ 

 

    

 ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการต่างประเทศ 

 
Prof. Dr. Lindsay Falvey 

 
Dr.Peter Hoare 

 
Prof. em. Dr. hans-
juergen Langholz 

 
Prof. Dr.Karl Stahr 
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ผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ 
 คณบดี 

 
รศ.ธีระ วสิทิธิพ์านิช 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

  

 รองคณบด ี

 
รศ.ดร.ดนยั บุณยเกยีรต ิ 
รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  

แผนงานและประกนัคณุภาพ 
การศึกษา 

 
ศ.ดร.สญัชยั จตุรสทิธา 
รองคณบดีฝ่ายวจิยัและ 

วเิทศสมัพนัธ ์ 

 
รศ.ดร.อรรถชยั จนิตะเวช 

รองคณบดีฝ่ายบรกิารวชิาการ  
รว่มพฒันาสงัคม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกจิการพเิศษ 

 
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ
บณัฑติศึกษา 

 
อ.ดร.จริวฒัน์ พสัระ 

รองคณบดีฝ่ายพฒันาคณุภาพนกัศึกษา  
และนกัศกึษาเกา่สมัพนัธ ์

  

  

 ผู้ช่วยคณบดี 

 
ผศ.ดร.สุรนิทร์ นิลส าราญจติ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั  
และบรกิารวชิาการ 

 
อ.ณฐัศกัดิ ์กฤติกาเมษ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบรหิาร  
อาคารสถานที ่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
อ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
และวชิาการ 

 
ผศ.ดร.เกศนีิ เกตุพยคัฆ์  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์ 

และพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

  

 เลขานุการคณะ 

 
คุณฟองจนัทร์ สุขสวสัดิ ์ณ อยุธยา 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

 

    

 หัวหน้าภาควิชา 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0243
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0243
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3939
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3939
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3939
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3939
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2760
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2760
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2760
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5449
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5449
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5449
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5449
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=08008
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=08008
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=08008
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0214
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0214
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0214
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0188
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0188
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0188
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0188
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=726
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=726
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=726
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=726
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0243
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=3939
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2760
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5449
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0216
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=08008
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0214
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0188
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5904
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=726
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=6701
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รศ.ดร.จริาพร กุลสารนิ 

หวัหน้าภาควชิา กฏีวทิยาและ 
โรคพืช  

 
ผศ.ดร.กมล งามสมสุข  

หวัหน้าภาควชิา เศรษฐศาสตร์เกษตร
และสง่เสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 

 
รศ.ดร.ณฐัา โพธาภรณ์  

หวัหน้าภาควชิา พืชศาสตร์และ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

 
รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  

หวัหน้าภาควชิา สตัวศาสตร์ 
และสตัว์น า้  

    

  

 หัวหน้าศูนย์ 

 
รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสงิห์ 

หวัหน้าศูนย์วจิยั 
ระบบทรพัยากรเกษตร  

 
ผศ.ดร.สงวนศกัดิ ์ธนาพรพูนพงษ์  

หวัหน้าศูนย์วจิยั สาธติ  
และฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หียะ 

  

  

 ผู้อ านวยการศูนย์ 

 
ผศ.ดร.พรสริ ิสบืพงษ์สงัข์  

ผู้อ านวยการศูนยบ์รกิารวชิาการ 
และถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 
รศ.ร าไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชยั 

ผู้อ านวยการศูนย์วจิยัและ 
ฝึกอบรมทีส่งู 

 

 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5066
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5066
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5066
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0308
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0308
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0308
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0233
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0233
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0233
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?Id=4393
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?Id=4393
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?Id=4393
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5898
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5898
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5898
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2757
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2757
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2757
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5066
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0308
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0233
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?Id=4393
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5898
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=2757


 

ส่วนที่ 2 
ผลการปฏิบัติงานตามยทุธศาสตร ์

การบริหารงานที่ส าคัญ 5 ยุทธศาสตร์  
ของคณะเกษตรศาสตร ์

ปีงบประมาณ 2556-2557 
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สาขา Agriculture & Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University Rankings โดยในปี 
2556 ติดอันดับ 50-100 ของโลก และปี 2557 ติดอันดับ 101-150 ของโลก 

 

2.1.1 ระดับคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555  
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.1.1 ตารางแสดงองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาและระดับคุณภาพการศึกษาตามระบบ 
CMU QA ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554-2555 

 

องค์ประกอบที่ ระดับคุณภาพการศึกษา 
2554 2555 

1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 4.33 4.38 
2: การเรียนการสอน 4.17 4.19 
3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 5.00 
4: การวิจัย 4.39 4.38 
5: การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 
6: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 4.67 
7: การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00 
8: การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 

คะแนนรวม (เต็ม 5 คะแนน) 4.51 4.50 
 

หมายเหตุ:   ความหมายคะแนนรวม 
0.00-1.50 การด าเนินเงินต้องปรับรปรุงเร่งด่วน  3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้    

 
2.1.2 การจัดการการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีมีการรับเข้าศึกษา 4 ประเภท คือ ประเภทสอบโควตาภาคเหนือ 
ประเภทสอบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admission)  ประเภทโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย (โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โครงการความร่วมมือระหว่าง

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
ที่ส าคัญ 5 ยุทธศาสตร์ ของคณะเกษตรศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2556-2557 

 
2.1 ผลการปฎิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การจัดการศึกษา 



การจัดการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประเภทโครงการพิเศษของคณะ (โครงการ
อุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร) 

ในปีการศึกษา 2555-2556 คณะมีหลักสูตร และกระบวนวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1.2 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555-2556 
 

ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร จ านวนหลักสูตร 2555-2556 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาเดียว 2 
 รวม 2 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาเดียว 9 
 หลักสูตรนานาชาติ 2 
 หลักสูตรสหสาขาวิชา 2 
 รวม 13 
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเดียว 6 
 หลักสูตรนานาชาติ 1 
 หลักสูตรสหสาขาวิชา 2 
 รวม 9 

รวมทั้งสิ้น 24 
 
ตารางที่ 2.1.3 จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2555-2556 

 

ระดับการศึกษา จ านวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน 
2555 2556 

ระดับปริญญาตรี 163 308 
ระดับปริญญาโท 312 284 
ระดับปริญญาเอก  170 50 

รวมทั้งสิ้น 645 642 
 
ตารางที่ 2.1.4 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555-2556 

 

ชื่อหลักสูตรปริญญาตรี ชื่อปริญญา 
1) เกษตรศาสตร์ มี 7 วิชาเอก วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
- กีฏวิทยา  
- ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์  
- พืชไร่  
- พืชสวน  
- โรคพืช  
- ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  
- สัตวศาสตร์  

2)  เศรษฐศาสตร์เกษตร วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
รวม 2 หลักสูตร  



การจัดการศึกษา 
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ตารางที่ 2.1.5 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555-2556  
 

ชื่อหลักสูตรปริญญาโท ชื่อปริญญา 
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว  
1) กีฏวิทยา วท.ม.(กีฏวิทยา) 
2) ปฐพีศาสตร์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
3) พืชไร่ วท.ม.(พืชไร่) 
4) พืชสวน วท.ม.(พืชสวน) 
5) โรคพืช วท.ม.(โรคพืช) 
6) ส่งเสริมการเกษตร (ภาคปกติ/พิเศษ)  วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)  
7) สัตวศาสตร์ วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
8) เศรษฐศาสตร์เกษตร วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
9) ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) วท.ม.(ธุรกิจเกษตร) 
หลักสูตรนานาชาติ  
10) การจัดการระบบเกษตร วท.ม.(การจัดการระบบเกษตร) 
11) เกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ  

(Joint degree Master of Science, Sustainable Agriculture 
and  Integrated Watershed Management: SAIWAM) 

วท.ม.(การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ) 

หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)  
12) เทคโนโลยีชีวภาพ 

(เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

13) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์) 

วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 

 
ตารางที่ 2.1.6 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555-2556 

 

ชื่อหลักสูตรปริญญาเอก  ชื่อปริญญา 
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว  
1) ปฐพีศาสตร์และการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ) 
2) พืชไร่ ปร.ด.(พืชไร่) 
3) พืชสวน ปร.ด.(พืชสวน) 
4) โรคพืช ปร.ด.(โรคพืช) 
5) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (สองภาษา) ปร.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) 
6) สัตวศาสตร์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
หลักสูตรนานาชาติ  
7) การจัดการระบบเกษตร ปร.ด.(การจัดการระบบเกษตร) 
หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)  
8) เทคโนโลยีชีวภาพ 

(เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร) 
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

9) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์) 

ปร.ด.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) 
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2.1.3 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 
ตารางที่ 2.1.7  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

ปีการศึกษา 2555-2556 (ไม่รวมหลักสูตรสหสาขาวิชา) 
ระดับ 

การศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชา ได้รับการรับรอง 

2555 2556 
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ / / 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร / / 
ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) / / 
 การจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) / / 
 กีฏวิทยา / / 
 ธุรกิจเกษตร / / 
 ปฐพีศาสตร์ X / 
 พืชไร่ / / 
 พืชสวน / / 
 โรคพืช / / 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร / / 
 ส่งเสริมการเกษตร X X 
 สัตวศาสตร์ X / 
ปริญญาเอก การจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) / / 
 ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ X / 
 พืชไร่ / / 
 พืชสวน / / 
 โรคพืช / / 
 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  (สองภาษา) X X 
 สัตวศาสตร์ X X 
 

2.1.4 การฝึกงานนักศึกษา 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ มีกระบวนวิชาฝึกงาน ที่นักศึกษา

จะต้องลงทะเบียนเรียน ทั้งการฝึกงานทั่วไป และการฝึกงานสาขาวิชาเอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ฝึกงานทั่วไป แบ่งเป็น 2 กระบวนวิชา คือ 

 กระบวนวิชาการฝึกงาน 1 จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาที่ฝึกให้นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมจริยธรรม เรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันและการท างานเป็นทีม 

 กระบวนวิชาการฝึกงาน 2 จ านวน 1 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาฝึกงานด้านการเกษตรแบบ
ครบวงจร โดยให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจากโครงการของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์/
สถานีต่างๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ ให้นักศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่
เริ่มผลิตจนสู่ตลาด และการวิเคราะห์โอกาส แนวทางในเชิงธุรกิจ 

 2) ฝึกงานสาขาวิชาเอก จ านวน 3 หน่วยกิต เป็นการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ตามกระบวนการ “สหกิจศึกษา” โดยนักศึกษาจะเข้าฝึกงานในหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาเต็ม 
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2.1.5 ข้อมูลนักศึกษา 
 
ตารางที่ 2.1.8 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556 

 

ระดับการศึกษา 2555 2556 
แผนที่ตั้งไว้ รับเข้าจริง ร้อยละ แผนที่ตั้งไว้ รับเข้าจริง ร้อยละ 

ปริญญาตรี 425 354 83.29 450 382 84.89 
ปริญญาโท 303  102 33.66 227 85 37.44 
ปริญญาเอก 69 14 20.29 45 15 33.33 

รวมทั้งสิ้น 797 470 83.29 722 482 66.76 
 
ตารางที่ 2.1.9  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555-2556 

 

ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษา ร้อยละ + / - 2555 2556 
ปริญญาตรี 1,355 1,353 -0.15 
ปริญญาโท 441 458 3.85 
ปริญญาเอก 99 90 -9.09 

รวมทั้งสิ้น 1,895 1,901 0.32 
 

2.1.6 บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ 
ในปี ปีการศึกษา 2555-2556 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ และมีผู้ได้รับ

เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.10  ตารางแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556 

(ข้อมูลจากส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 

การส าเร็จ
การศึกษา 

2555 2556 ร้อยละ  
+ / - ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
รวม ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
รวม 

ตามหลักสูตร* 250 1 - 251 251 2 - 253 0.80 
รวมทั้งหมด 284 86 16 386 305 43 8 356 -7.77 

* นับถึงภาคการศึกษาที่ 2 
 
ตารางที่ 2.1.11 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมและเหรียญ
รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2555 

 

ภาควิชา 
2555 2556 

เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี 
อันดับ1 อันดับ2 ทอง เงิน ทองแดง อันดับ1 อันดับ2 ทอง เงิน ทองแดง 

กีฏวิทยา 1 2 - 1 9 - - - - - 
ปฐพีศาสตร์และ 
อนุรักษศาสตร์ 

- - - - 8 1 - - - - 

พืชไร่ 3 3 - 3 40 2 2 - - - 
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ภาควิชา 
2555 2556 

เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี 
อันดับ1 อันดับ2 ทอง เงิน ทองแดง อันดับ1 อันดับ2 ทอง เงิน ทองแดง 

พืชสวน - 4 - - 18 1 3 - - - 
โรคพืช 1 7 1 - 18 1 6 - - - 
เศรษฐศาสตร์เกษตร 4 3 - 4 6 - 2 - - - 
ส่งเสริมและเผยแพร่ 
การเกษตร 

- - - - 14 - - - - - 

สัตวศาสตร์ 1 - - 1 8 - 7 - - - 
ทั่วไป - - - - - - - - - - 
รวม 10 19 1 9 121 5 20 - - - 

 

ข้อมูลภาวะการท างานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรเมื่อเดือนมกราคม 2555 และเม่ือเดือนมกราคม 2556 จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 2.1.12  ภาวะการท างานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555-2556 

(ข้อมูลจากระบบ CMU MIS) 
 

ภาวะการท างาน 2555 2556 ร้อยละ  
+ / - จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 261 - 316 - 21.07 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 259 99.23 311 98.42 -0.81 
   - ท างานแล้ว 170 65.64 228 73.31 7.67 
   - ศึกษาต่อ 45 17.37 35 11.25 -6.12 
   - รองาน 44 16.99 48 15.43 -1.56 

 
2.1.7 นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล 

  
ตารางที่ 2.1.13 นักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2555-2556 

 

ประเภท ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

นักศึกษาปัจจุบัน 5 1 4 - 
ศิษย์เก่า (ภายในคณะ) 2 - - - 
ศิษย์เก่า (ภายนอกคณะ) 7 - - - 

รวม 14 1 4 - 
 

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วยการให้บริการห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมินผลการใช้สื่อ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอนโดยนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอทุกภาคการศึกษา และมีการวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษาด้วย 

http://www.agri.cmu.ac.th/news/detail.asp?id=49010506
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คณะเกษตรศาสตร์  มีการท างานวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศมาเป็นเวลานาน และมีการพัฒนางานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์วิจัยที่ด าเนินการวิจัยภายใต้  
คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
และศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ผลงานวิจัยเด่นของหน่วยวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้ กับคณะ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น กลุ่มงานวิจัยส้ม กลุ่มงานวิจัยข้าว กลุ่มงานวิจัยเกษตรที่สูง  
กลุ่มงานวิจัยกาแฟ กลุ่มงานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ และกลุ่มงานวิจัยเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นต้น  
ในปัจจุบัน คณะมีการด าเนินงานวิจัยภายใต้ทีมงานของหน่วยวิจัยย่อยต่างๆ จ านวน 15 หน่วย ประกอบด้วย  

1. หน่วยวิจัยระบบสืบพันธ์ปศุสัตว์ส าหรับชุมชน 
2. หน่วยวิจัยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
3. หน่วยวิจัยการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 
4. หน่วยวิจัยครั่งและผลิตภัณฑ์ครั่ง 
5. หน่วยวิจัยการผลิตและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีชีวภาพ 
6. หน่วยวิจัยห้องปฏิบัติการพันธุกรรมและธาตุอาหารพืช  
7. หน่วยวิจัยระบบเกษตรยั่งยืน 
8. หน่วยวิจัยงานวิเคราะห์ปริมาณและการใช้ฮอร์โมนพืชในทางเกษตร  
9. หน่วยวิจัยหมูหลุม 
10. หน่ววิจัยวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
11. หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
12. หน่วยวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีเกษตรและสภาวะโลกร้อน 
13. หน่วยวิจัยพลังงานชีวมวล 
14. หน่วยวิจัยงานพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีไม้ดอกไม้ประดับ 
15. หน่วยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน 

 

คณะเกษตรศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะท างานด้าน
การวิจัย มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและก าหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการวิจัยของคณะโดยในปี 2556 
คณะได้ด าเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลัก จ านวน 4  กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร  
กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Atract) กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย และกลุ่มวิจัย     
คลัสเตอร์ มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2554-2556) 
ซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มงานวิจัยย่อย 4 กลุ่ม คือ กลุม่วิจัยข้าว ล าไย สัตว์เศรษฐกิจ และกาแฟ นอกจากนี้ ในปี 
2556 คณะยังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา” 
ซึ่งเป็นการด าเนินการวิจัยร่วมกันคณาจารย์/นักวิจัยกลุ่มข้าวและผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้าวของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านข้าว ตลอดจนพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
แบบครบวงจรทางด้านข้าวของมหาวิทยาลัย 

ในปี 2557  คณะเกษตรศาสตร์ มีการด าเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลัก จ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Atract) กลุ่มวิจัย
อาหารปลอดภัย กลุ่มวิจัยไม้ดอก และกลุ่มวิจัยพืชสมุนไพร  

 โดยคณะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับองค์กร โดยการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี 2556 และปี 2557  สนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์ 

2.2 ผลการปฏิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การวิจัย 
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นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพิ่มข้ึนด้วย   

 
ในปีงบประมาณ 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่ 
1. การพัฒนานโยบายการเกษตรส าหรับระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2. การผลิตข้ามแดน (Trans-boundary Production): กรณีไทย-ลาว 
3. คลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภายใต้

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิจัย ดังนี้ 
กลุ่มวิจัยข้าว กลุ่มวิจัยล าไย กลุ่มวิจัยกาแฟ กลุ่มวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ 

4. โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ 
5. ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพส าหรับใช้ในชุมชน 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าลิ้นจี่ ระยะที่ 2 
7. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ าผึ้ งเชียงใหม่ ที่ไม่

สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า ปีที่ 2 
8. โครงการเพ่ิมศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
9. การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการก าจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยี จาก

คลื่นความถี่วิทยุเพ่ืออาหารที่สะอาดและปลอดภัย 
10. โครงการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพ่ือ

ผลิตเป็นถั่งเช่า 
11. เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 
12. การลดอีสทามีนในน้ าปลาโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเซลล์จุลินทรีย์อาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของ

เอนไซม์อีสทามีนดีไฮโดรจีเนส 
13. การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน 

 
ตารางที่ 2.1 จ านวนโครงการ และงบประมาณ ตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2556-2557   

 

แหล่งทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557* 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 9 3,993,270.63 9 1,788,591.76 
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะ 
ภาควิชา และศูนย์วิจัย 

45 700,227.31 32 686,942.87 

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินอ่ืน** 3 2,590,602.60 8 12,864,343.04  
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนในประเทศอ่ืนๆ*** 98 60,871,423.43 52 35,674,157.91 
ทุนวิจัยต่างประเทศ 10 3,657,571.80 8 1,844,330.81 
ทุนวิจัยเอกชน 12 2,660,119.69 5 966,599.76 

รวม 177 74,473,215.46 114 53,824,966.15 
* ข้อมูลจาก MIS ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557  
** เช่น กระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ              
*** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธโิครงการหลวง ฯลฯ              
หมายเหต:ุ งบประมาณโครงการ หารเฉลีย่ตามการปฏิบตัิงานจริงของอาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ท างาน

วิจัย (ยกเว้นแต่งบประมาณทุนวิจัยมหาวิทยาลัย และทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ไมไ่ด้หารเฉลี่ย) 
 



การวิจัย 
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ตารางที่ 2.2 จ านวนโครงการ และงบประมาณวิจัย ตามสาขาวิชา/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2556-2557   
 

ภาควิชา/ศูนย์/หน่วยงาน 
2556 2557* 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) ร้อยละ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) ร้อยละ 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 39 7,628,856.15 10.24 23 4,019,263.53 7.47 
ภาควิชาพืชศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

54 24,446,515.21 32.83 33 18,744,239.75  34.82 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

15 7,026,990.79 9.44 11 4,838,091.64 
  

8.99 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 19 14,816,014.09 19.89 14 17,267,749.10  32.08 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 20 16,962,015.23 22.78 18 5,699,871.95  10.59 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 11 947,743.33 1.27 6 2,253,107.67 4.19 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

7 2,599,459.94 3.49 3 984,330.77  1.83 

ส านักงานคณะ 9 45,620.72 0.06 6 18,311.74 0.03 
รวม 174 74,473,215.46 100 114  53,824,966.15  100 

* ข้อมูลจาก MIS ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 (งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ และบุคลากร
ของคณะเกษตรศาสตร์ที่ท างานวจิัย) 
 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีทั้งหมด 154 เรื่อง แบ่งเป็น           
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จ านวน 90 เรื่อง และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จ านวน 64 เรื่อง (ข้อมูลตาม           
ปีปฏิทิน มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2557) 
 
ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2556-2557* 

 

 2556 2557 
สรุป จ านวน

โครงการ 
แล้ว
เสร็จ 

ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

จ านวน
โครงการ 

แล้ว
เสร็จ 

ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

โครงการวิจัยใหม่** 112 59 53 42 0 42 
โครงการเดิม 62 46 16 72 23 49 
              รวม 174 105 69 114 23 91 

* ข้อมูลจาก MIS ณ วันท่ี วันท่ี 31 มีนาคม 2557 
** อนุมัติในปีงบประมาณ (มีทั้งช่ือเรื่องใหม่ และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมตัิเป็นปีๆ) 
  



การวิจัย 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส ารวจพื้นที่และพัฒนาโจทย์วิจัย 
เรื่อง การผลิตข้ามแดน (Trans - boundary production): กรณีไทย – ลาว 

 
 

 
 

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 คลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 

 
 

  

การพัฒนาเครื่องต้นแบบก าจัดด้วงงวงข้าวและไข่ของด้วงงวงข้าว  
โดยใช้ความร้อนจากเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี  
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ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความส าเร็จผลิต “ถั่งเฉ้า” จากดักแด้ไหม 
ได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกรมหม่อนไหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 

  

การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับครัวเรือนในชุมชน 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ 
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2.3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน 

  

คณะเกษตรศาสตร์ มีศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงเป็นศูนย์ในก ากับของ
คณะ ด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นลักษณะของการให้บริการรูปแบบต่างๆ เป็นการ
เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นการให้บริการแบบให้เปล่า ในขณะเดียวกันยังจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เพ่ิมเติม 
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านกาดวัฒนธรรมเกษตร สื่อวิทยุและสิ่งพิมพ์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ประเภทในการบริการ 
2556 2557 

จ านวน 
ครั้ง 

จ านวน 
ผู้รับบริการ 

จ านวน 
ครั้ง 

จ านวน 
ผู้รับบริการ 

ฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา 14 1,046 26 1,074 
จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 10 16,600 3 33,000 
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 1 59 1 63 
กาดวัฒนธรรมเกษตร 1 2,000* 7 3,800 
บทความทางหนังสือพิมพ์ 2 คอลัมน์ : 
   1.คอลัมน์ “ข่วงเกษตร” ทางหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ฉบับ
ประจ าทุกวันพุธ-ศุกร์ 

 
63 

 
18,000* 

 
57 

 
18,000* 

   2. คอลัมน์ “เกษตรใกล้ตัว” ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับ
ประจ าทุกวันเสาร์ 

50 36,000* 40 36,000* 

รายการวิทยุ จ านวน 2 รายการ :     
1. รายการ “เกษตรใกล้ตัว” ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 
100 ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 - 20.15 น. 

51 24,000* 28 24,000* 

2. รายการ “เกษตร มช.เพ่ือหมู่เฮา” 2 สถานี คือ     
   2.1 สวท. เชียงใหม่ คลื่น AM 639 KHz เวลา 6.30-7.00 น. 
   2.2 สวท. ตาก คลื่น FM 102 MHz เวลา 13.00-13.30 น. 

52 
52 

21,000* 
21,000* 

27 
27 

21,000* 
21,000* 

3. รายการเกษตร มช.เพ่ือสังคม AM 612 กิโลเฮิร์ต ทุกวัน
พฤหัสบดีที่สอง สองเดือนต่อครั้ง ทางสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่ 

9 50,000* 3 50,000* 

สนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการกลาง) 984 234 350 25 
วิเคราะห์ตัวอย่างทางการเกษตร 3,554 2,750 2,797 68 
จ าหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าเกษตร มช. (จ าหน่ายทุกวัน) 365 60,000* 182 70,000* 
ฝึกงานนักศึกษา 5 10 2 4 

รวม 5,206 252,689 3,665 524,303 
* เป็นการประมาณการผู้รับบริการวิชาการ 
 

2.3 ผลการปฏิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การบริการวิชาการ 
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2.3.2 รายได้จากการบริการวิชาการ 
 
ตารางที่ 2.3.2 แหล่งรายได้จากการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2556-2557 

 

แหล่งรายได้ 2556 2557* 
จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

ฝึกอบรม 43,439.89 0.23 69,900.00 0.43 
ร้านค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์เกษตร 7,511,276.00 39.27 3,685,811.30 22.85 
ร้านเกษตร 2 - - 157,260.00 0.97 
ร้าน CMU Steak & Coffee 627,332.00 3.28 401,799.00 2.49 
ค่าเช่าพื้นที่  92,450.00 0.48 86,400.00 0.54 
รายได้จากโครงการวิเคราะห์ 1,000,988.00 5.23 380,065.00 2.36 
กาดวัฒนธรรมเกษตร  251,696.50 1.32 66,212.00 0.41 
Overhead Charge  7,365.00 0.04 7,275.00 0.05 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,801,462.00 9.42 2,599,083.00 16.11 
โครงการผ่านศูนย์ 917,624.95 4.80 2,115,054.47 13.11 
โครงการบูรณาการ 3,634,923.00 19.00 4,105,000.00 25.45 
โครงการหงสา 1,063,720.00 5.56 - - 
โครงการพืชเมืองหนาว  2,174,483.14 11.37 2,458,400.00 15.24 

รวม 19,126,760.48 100.00 16,132,259.77 100.00 
* ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557 
 
ตารางที่ 2.3.3 โครงการบูรณาการ ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
ปี 2556 

1 การฝึกอบรมและัพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จรีเมธ อังกสิทธิ์ งบประมาณแผ่นดิน 250,000.00 

2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของกาแฟอราบิก้าโดยการ
พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป ปีที่7 

ชวลิต กอสัมพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 300,000.00 

3 โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ 
(กล้วยไม้) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งออก 
(2556) 

ณัฐา โพธาภรณ์ งบประมาณแผ่นดิน 530,000.00 

4 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร ปีที่ 7 

ศุภมิตร เมฆฉาย งบประมาณแผ่นดิน 1,444,000.00 

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของยูโคมิส 
(2556) 

โสระยา ร่วมรังษี มูลนิธิโครงการหลวง 324,500.00 

 
 

    



การบริการวิชาการ 

รายงานผลการปฏิบัตงิานปี 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 27 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
6 ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ และ

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บ
เกี่ยวของเบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอม
โอ๊คลีฟ และผักกาดหอมใบแดง 

ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง  111,000.00 

7 ผลของรังสีอัลตราไวโอเลทและบรรจุภัณฑ์
แอคทีฟต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการ
เก็บเก่ียวของเสาวรสในแหล่งปลูกท่ีมีความสูง
จากระดับน้ าทะเลต่างกัน 

ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 100,000.00 

8 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่มี
ประสิทธิภาพในระบบการผลิตต้นแม่พันธุ์ด้วย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือควบคุมเชื้อราสาเหตุ
โรคของ สตรอเบอร์รี่ (2556) 

เกวลิน  
คุณาศักดากุล 

มูลนิธิโครงการหลวง 239,200.00 

9 การคัดเลือกยีสต์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรค
ของผักบางชนิด (2556) 

รัชดาวรรณ  
ชีวังกูร 

มูลนิธิโครงการหลวง 80,200.00 

10 การพัฒนาสูตรอาหารเพ่ือการชักน าให้เกิดจาก
ของมะละกอพันธุ์ปากช่อง 1 โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

เกวลิน  
คุณาศักดากุล 

มูลนิธิโครงการหลวง  43,023.00 

11 ความแปรปรวนของลักษณะทางกายภาพของ
กาแฟเมล็ดดิบจากพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริม
ของมูลนิธิโครงการหลวง ปีที่ 2 

พัชนี  
สุวรรณวิศลกิจ 

มูลนิธิโครงการหลวง 213,000.00 

12 การพัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการ
และสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก) 

พนมศักดิ์  
พรหมบุรมย์ 

เงินรายได้ศูนย์วิจัย 
ระบบทรัพยากร 

เกษตร 

20,000.00 

13 การพัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตรปลอด
พิษ อาหารปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม (2556) 

กุศล ทองงาม เงินรายได้ศูนย์วิจัย 
ระบบทรัพยากร 

เกษตร 

15,000.00 

ปี 2557 
1 การดัดแปลงบรรยากาศ เพ่ือรักษาคุณภาพ

และควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอ
รี่พันธุ์พระราชทาน 80 

ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 220,000.00 

2 การลดอาการสีน้ าตาลแดงที่รอยตัดของ
ผักกาดหอมห่อ 

ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 195,000.00 

3 โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ 
(กล้วยไม้) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งออก 
(2557) 

ณัฐา โพธาภรณ์ งบประมาณแผ่นดิน 1,150,000.00 

4 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของยูโคมิส 
(2557) 

โสระยา ร่วมรังษี มูลนิธิโครงการหลวง 282,000.00 

5 ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ และ
บรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บ
เกี่ยวของเบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอม
โอ๊คลีฟ และผักกาดหอมใบแดง 

ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 111,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
6 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ที่มี

ประสิทธิภาพในระบบการผลิตต้นแม่พันธุ์ด้วย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือควบคุมเชื้อราสาเหตุ
โรคของ สตรอเบอร์รี่ (2557) 

เกวลิน  
คุณาศักดากุล 

มูลนิธิโครงการหลวง 187,000.00 

7 การคัดเลือกยีสต์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรค
ของผักบางชนิด (2557) 

รัชดาวรรณ  
ชีวังกูร 

มูลนิธิโครงการหลวง 90,000.00 

8 การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้ายอดเยี่ยม
ของโครงการหลวงโดยศึกษาคุณภาพของ
ผลผลิตและการทดสอบคุณภาพโดยการคั่วซิ
มรสชาติในพ้ืนที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการ
หลวง (โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์
กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพ้ืนที่
ส่งเสริมและพัฒนาโครงการหลวง) 

พัชนี  
สุวรรณวิศลกิจ 

มูลนิธิโครงการหลวง 200,000.00 

9 การคัดเลือกสายพันธู์กาแฟอราบิก้าในพ้ืนที่
ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะ
ประจ าพันธู์และการจัดท าแปลงรวมพันธุ์ 
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสาย
พันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพ้ืนที่
ส่งเสริม และพัฒนาของโครงการหลวง) 

ชวลิต กอสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง 370,000.00 

10 การบริการวิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
กาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิต
และการแปรรูป  

ชวลิต กอสัมพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 300,000.00 

11 การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง 
ปีงบประมาณ 2557 

จรีเมธ อังกสิทธิ์ งบประมาณแผ่นดิน 300,000.00 

12 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิต
กาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์
การค้าเสรี 

พัชนี  
สุวรรณวิศลกิจ 

งบประมาณแผ่นดิน 200,000.00 

13 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้น
เมืองไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นริศ ยิ้มแย้ม งบประมาณแผ่นดิน 500,000.00 
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ 
 

 
 

การบันทึกรายการวิทยุ รายการเกษตร มช.เพ่ือ
หมูเฮา และรายการเกษตรใกล้ตัว ออกอากาศ
ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.
เชียงใหม่ และจ.ตาก และสถานีวิทยุเสียง
สื่อสารมวลชน FM100 

 
 

ร้านค้าเกษตร มช. รับฝากขายสินค้าเกษตรแปร
รูป สมุนไพรและของฝาก เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา  08.00-18.00 น.ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยก
ตลาดต้นพยอม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หลังเล็ก) 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ร้านสเต๊ก CMU Steak & Coffee 
จ าหน่าย Steak และกาแฟ เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยก
ตลาดต้นพยอม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หลังเล็ก) 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

  

การให้ค าปรึกษาทางการฝึกอบรมห้องปฏิบัติการกลาง 
และรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการกลาง 

 



การบริการวิชาการ 

รายงานผลการปฏิบัตงิานปี 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 30 
 

 
 

 

 
 

 

การบริการวิชาการ “กาดวัฒนธรรมการเกษตร” 
 

 
 

 

 

จัดนิทรรศการ 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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คณะเกษตรศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวบรวมสะสม

องค์ความรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรของภาคเหนือ และได้ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 

2.4.1 การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
 

คณะเกษตรศาสตร์ จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์  
สืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาล้านนา โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวมีทั้ง ในส่วนที่คณะเป็นผู้ด าเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานภายนอก เช่น 

1. พิธีจุดเทียนชัยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

2. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 
3. ประเพณีทอดกฐินประจ าปี 
4. พิธีท าบุญสืบชะตาเมือง 
5. ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
6. กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตร พืช - ผัก อาหารปลอดภัย  

 
2.4.2 การส่งเสริมการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ล้านนา 
 

คณะเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรเพ่ือศึกษา ค้นคว้าวิจัย ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
โครงการวิจัยดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนส าคัญในการอนุรักษ์รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตภาคเหนือ มีการการจัดกิจกรรมและการวิจัยเชิงอนุรักษ์ 
เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเป็นการวิจัยค้นคว้าคิดหาวิธีการบ ารุงรักษา  
เชิงอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายากเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นองค์ความรู้ เช่น 

1. โครงการศึกษาและวิจัยโคขาวล าพูน 
2. โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นส าหรับชุมชนบนพื้นที่สูง 
3. โครงการวิจัยความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย 
4. โครงการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของงาข้ีม้อนพ้ืนเมือง 
5. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลตรวจสอบพันธุกรรมข้าวก่ าพ้ืนเมือง เพ่ือการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ 
 

2.4 ผลการปฏิบตัิงาน ยทุธศาสตร์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
     ท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 

คณะเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เกษตรเพ่ือศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขต 
พ้ืนที่ภาคเหนือ รวมทั้งคณะได้จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือเพ่ือแก้ไขวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน เช่น 

1. โครงการปลูกป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นซากุระ ณ สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน) 

2. โครงการปลูกต้นทองกวาวภายในคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ เกษตรรวมใจพัฒนา
สภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

3. โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน” 
4. โครงการผลิตแก๊ซชีวภาพส าหรับครัวเรือน 
5. โครงการฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตร

บนพ้ืนที่สูงเพ่ือความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พ้ืนเมือง
ในระดับท้องถิ่น 

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ป่าโดยใช้ระบบ
การผลิตกาแฟอราบิก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบน าร่องเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพ้ืนทีสู่ง 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบ  
การอนุรักษ์ป่าและลดการขยายพื้นท่ีป่าโดยเวทีชุมชน  

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยหมู่บ้าน  
ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 

 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะ มหาวิทยาลัยและองค์กรอ่ืน โดยแบ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน  
31 โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 จ านวน 16 โครงการ และโครงการที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไข ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 9 โครงการและในปีงบประมาณ 2557 
จ านวน 9 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) 
 

ตารางที่ 2.4.1 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ปีงบประมาณ 2556-2557 
 

 โครงการ/กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 * 
1. กิจกรรมวันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดปี ตลอดปี 
2. โครงการธารน้ าใจชาวเกษตร   ตลอดปี ตลอดปี 
3. โครงการตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัยทุกวันพุธ

และวันเสาร์ของสัปดาห์ 
ตลอดปี ตลอดปี 

4. โครงการกาดวัฒนธรรมเกษตร พืช - ผัก อาหารปลอดภัย 
ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือน 

ตลอดปี ตลอดปี 
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 โครงการ/กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 * 
5. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 31 ต.ค. 55 20 ต.ค. 56 
6. กิจกรรมพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
2 พ.ย. 55 16 พ.ย. 56 

7. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) พ.ย. - ธ.ค. 55 พ.ย. - ธ.ค. 56 
8. โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ 1 ธ.ค. 55 25 พ.ย. 56 
9. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 

(ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
5 ธ.ค. 55 5 ธ.ค. 56 

10. กิจกรรมงานวันเกษตรสัมพันธ์ 27 ธ.ค. 55 26 ธ.ค. 56 
11. กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 1 ม.ค. 56 1 ม.ค. 57 
12. กิจกรรมพิธีท าบุญวันครบรอบวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
25 ม.ค. 56 24 ม.ค. 57 

13. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอ าลาสถาบัน 16 ก.พ. 56 17 ก.พ. 57 
14. กิจกรรมพิธีท าบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ 22 ก.พ. 56 25 ก.พ. 57 
15. กิจกรรมวันมาฆบูชา (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 25 ก.พ. 56 14 ก.พ. 57 
16. กิจกรรมพิธีมอบหัวเข็มขัด 8 มี.ค. 56 3 มี.ค. 57 
17. โครงการกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 3 - 5 เม.ย. 57  
18. กิจกรรมร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 

(ร่วมกับมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่) 
13 เม.ย. 56  

19. กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส  
คณะเกษตรศาสตร์ 

19 เม.ย. 56  

20. กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ 
ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 

19 เม.ย. 56  

21. กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 24 พ.ค. 56  
22. กิจกรรมพิธีมอบไท - ใส่เข็ม 7 มิ.ย. 56  
23. กิจกรรมงานวันพร - ผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ 13 มิ.ย. 56  
24. กิจกรรมพิธีท าบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 

(ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่) 
13 มิ.ย. 56  

25. กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ 5 ก.ค. 56  
26. กิจกรรมพิธีสมโภชและหล่อเทียนพรรษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
12 ก.ค. 56  

27. กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ 16 ก.ค. 56  
28. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 22 ก.ค. 56  
29. โครงการปลูกข้าววันแม่ 10 ส.ค. 56  
30. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 12 ส.ค. 56  
31. กิจกรรมพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ 4 ก.ย. 56  

*ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2557  
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ภาพกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ปีงบประมาณ 2556 
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

22 ธ.ค. 55 
 

 
กิจกรรมงานวันเกษตรสัมพันธ์  

27 ธ.ค. 55 
 

 
กิจกรรมพิธีท าบญุครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์  

22 ก.พ. 56 

 

กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวอดีตคณบดี คณบดีและผู้อาวุโส  
19 เม.ย. 56 

 

 

ภาพกิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ปีงบประมาณ 2557 
 

 

กิจกรรมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
16 พ.ย. 56 

 

โครงการเกีย่วข้าววันพ่อ  
1 ธ.ค. 56 

 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสตัย์ฯ 

5 ธ.ค. 56 

 
โครงการกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง 

2 - 4 เม.ย. 57 
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ตารางที่ 2.4.2 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน 
ปีงบประมาณ 2556-2557 

 
 โครงการ/กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 * 

1. โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เพ่ือเป็น
อาหารพืช และเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับดิน 

1 ต.ค. 55 -  
30 ก.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

2. โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรบนพ้ืนที่สูง เพ่ือการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงานทดแทนส าหรับใช้ในครัวเรือน 

1 ต.ค. 55 -  
30 ก.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

3. โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือ
การเกษตรที่ยั่งยืน 

1 ต.ค. 55 -  
30 ก.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

4. โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าเพ่ือสร้างรายได้ และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง 

1 ต.ค. 55 -  
30 ก.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

5. การพัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตรปลอดพิษ และอาหาร
ปลอดภัย แบบมีส่วนร่วม 

1 ต.ค. 55 -  
30 ก.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

6. โครงการขยายผลเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์นาหยอด 
เพ่ือปรับตัวต่อภาวะแล้งในจังหวัดเชียงใหม่ 

30 ธ.ค. 54 - 
30 ธ.ค. 55 

- 

7. โครงการจัดการแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับการผลิต และ
คุณภาพผลผลิตในระบบการผลิตข้าว - ผักปลอดสารเคมี 

1 ธ.ค. 55 -  
30 พ.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

8. กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิง 
ในการหุงต้ม 

1 ต.ค. 55 -  
30 ก.ย. 56 

1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

9. โครงการท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ - 1 ต.ค. 56 -  
30 ก.ย. 57 

10. โครงการปลูกป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ปลูกต้นซากุระ ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูง ขุน
ช่างเคี่ยน) 

14 ส.ค. 56 
11 ก.ย. 56 

- 

11. กิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่า รักษาต้นน้ า” 
ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 

- 9 - 10 พ.ย. 56 

ภาพกิจกรรมแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน  ปีงบประมาณ 2556 - 2557 

  

โครงการปลูกซากุระ พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
14 ส.ค. 56 

 

กิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่า รักษาต้นน้ า” 
9 - 10 พ.ย. 56 
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นอกจากนี้ คณะยังได้ด าเนินการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนให้ด าเนินการแบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2556 จ านวน  
17 โครงการ และปีงบประมาณ 2557 จ านวน 20 โครงการ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.4.3  โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ปีงบประมาณ 2556  

 

ล าดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ* 
1. โครงการจัดการลุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วม อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ 
1 ก.ค. 45 - 
30 มิ.ย. 56 

234,483 

2. โครงการประเมินความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกและ 
การทดแทนของพืชในป่าปลูกเพ่ือฟ้ืนฟูที่ดินบริเวณเหมืองลิกไนต์
แม่เมาะ 

1 พ.ค. 54 -  
31 ต.ค. 55 

108,727 

3. โครงการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินบนพ้ืนที่สูง เพ่ือ
ปรับปรุงดินกรดและดินที่มีโลหะหนักอาซินิคปริมาณสูง (การวิจัย
และพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทนสารเคมีเกษตรบน
พ้ืนที่สูง) 

8 มี.ค. - 
2 พ.ย. 55 

56,374 

4. โครงการคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
ควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ าปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อ
บนพื้นที่สูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพ่ือทดแทน
สารเคมี) 

23 มี.ค. - 
17 พ.ย. 55 

79,000 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 
ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

1 ต.ค. 55 - 
31 มี.ค. 56 

20,000 

6. โครงการเกษตรและป่าไม้เพ่ือการผลิตและประหยัดพลังงาน  
ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์: การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ) 

1 ต.ค. 55 - 
30 ก.ย. 56 

1,376,777 

7. โครงการวิจัยทางเลือกระบบพืชสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดน่าน 

1 พ.ย. 55 - 
31 ธ.ค. 56 

2,301,906 

8. โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและ
ความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิคในดินบนพ้ืนที่สูง (ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
ปลูกพืชเพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 

24 ธ.ค. 55 - 
19 ก.ย. 56 

360,000 

9. โครงการพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้
และการน าใช้ประโยชน์ในระบบพืชอินทรีย์ 

1 ส.ค. 55 - 
31 ก.ค. 56 

334,426 

10. โครงการใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ด เพ่ือใช้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์ ระยะ 2 

15 พ.ค. - 
15 พ.ย. 56 

58,683 

11. โครงการขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและ 
การให้น้ าไม้ผลแบบหยดเพ่ือเกษตรน้ าฝนที่ยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง (ปีที่ 
2: ขยายพ้ืนที่และเพ่ิมแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์ดิน  
น้ า ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ า) 

1 ม.ค. - 
31 ธ.ค. 56 

546,731 

12. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และล าไยนอกฤดู
คุณภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ าและการอนุรักษ์ดิน 
และน้ าอย่างยั่งยืน 

18 ม.ิย. - 
18 ธ.ค. 56 

376,718 
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ล าดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ* 
13. โครงการพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ กิจกรรมการ

จัดท าแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
24 ม.ิย. - 

20 ธ.ค. 56 
1,099,750 

14. โครงการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคนิคสกัดสารทุติยภูมิจาก 
เชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์เพ่ือควบคุมโรคใบจุดพืชตระกูล
กะหล่ าและใบไหม้มะเขือบนพ้ืนที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
และพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการปลูกพืช 
เพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 

24 ธ.ค. 55 - 
19 ก.ย. 56 

340,000 

15. โครงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี  เพ่ือผลิต
กาแฟอราบิก้ าที่ ปลอดภัยต่อผู้ บริ โภคและไม่ เป็น พิษต่ อ
สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 (ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์ : มูลค่าเพ่ิมของการผลิต
และแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

1 ต.ค. 55 - 
30 ก.ย. 56 

80,272 

16. โครงการใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะรูเมนของ 
โคดอยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด 

2 ก.ย. 56 - 
2 มิ.ย. 57 

1,576 

17. โครงการใช้สารสกัดสมุนไพร เพ่ือควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 
ในมะเขือเทศ 

1 มิ.ย. 56 - 
31 พ.ค. 58 

1,642 

* งบประมาณโดยเฉลี่ย 
 
ตารางที่ 2.4.4  โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557) 

 

ล าดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ* 
1. โครงการวิจัยทางเลือกระบบพืชสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

ในจังหวัดน่าน 
1 พ.ย. 55 - 
31 ธ.ค. 56 

625,294 

2. โครงการใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ด เพ่ือใช้เป็นปุ๋ย
อินทรีย์ ระยะ 2 

15 พ.ค. - 
15 พ.ย. 56 

19,417 

3. โครงการขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและ 
การให้น้ าไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ าฝนที่ยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง 
(ปีที่ 2: ขยายพ้ืนที่และเพ่ิมแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์ดิน  
น้ า ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ า) 

1 ม.ค. - 
31 ธ.ค. 56 

184,269 

4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตลิ้นจี่และล าไยนอกฤดู
คุณภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการประหยัดน้ าและการอนุรักษ์ดิน 
และน้ าอย่างยั่งยืน 

18 ม.ิย. - 
18 ธ.ค. 56 

285,282 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ กิจกรรมการ
จัดท าแผนแม่บทพืชผักปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

24 ม.ิย. - 
20 ธ.ค. 56 

907,010 

6. โครงการใช้สารสกัดสมุนไพร เพ่ือควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม 
ในมะเขือเทศ 

1 มิ.ย. 56 - 
31 พ.ค. 58 

4,993 

7. โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและ
ความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดินบนพ้ืนที่สู ง  (ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
การปลูกพืชเพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 

31 มี.ค. - 
25 ธ.ค. 57 

393,962 
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ล าดับ โครงการ วัน/เดือน/ปี งบประมาณ* 
8. โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคขอบ

ใบไหม้กะหล่ าปลีและใบจุดตากบผักหอมห่อบนพ้ืนที่สูง (ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ส าหรับการ
ปลูกพืชเพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง) 

20 มี.ค. - 
14 ธ.ค. 57 

266,679 

18. โครงการใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะรูเมนของ 
โคดอยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด 

2 ก.ย. 56 - 
2 มิ.ย. 57 

13,424 

19. โครงการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดเป็นสารเสริมใน
อาหารไก่เนื้อ 

1 ต.ค. 56 - 
30 ก.ย. 57 

550,000 

20. โครงการใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสและลิกนินจากกระเพาะรูเมน
ของโคขาวล าพูนเพ่ือเพ่ิมโภชนะที่ย่อยได้ของเปลือกและซัง
ข้าวโพด 

26 ก.พ. 57 - 
25 ก.พ. 58 

88,356 

 
ภาพกิจกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
การจัดการและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง 

 
โคขาวล าพูน 

 

 
การขยายพันธ์ุกล้วยไม ้

 
การผลิตผักปลอดสารพิษ 

 
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว คณะเกษตรศาสตร์ยังให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักที่ปลอดภัยไม่เป็นพิษ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค เช่น 

1. โครงการช้างเชือกใหม่ปลอดเหล้าเข้าศาสนสถาน 
2. โครงการปลูกต้นทองกวาวภายในคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจพัฒนา

สภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการท าเกษตรกรรมธรรมชาติ 
4. โครงการบูรณาการข้าวและผักปลอดสารพิษ 
5. การประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม  เพ่ือเผยแพร่การผลิตและการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

ร่วมกับผู้บริโภคและเกษตรกรในตลาดปลอดสารพิษ 
  



พัฒนาความเป็นสากล 

รายงานผลการปฏิบัตงิานปี 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 39 
 

 

  
ปีงบประมาณ 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการด าเนินกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้ 
 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 2556 2557* 
1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาเยือน (Courtesy Call) ครั้ง 17 15 
2. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ 
เป็นข้อตกลงประเภทพหุภาคี (Multilateral) 

ฉบับ 1 0 

3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ    
3.1. โครงการวิจัยร่วม โครงการ 8 8 
3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree/Double Degree) หลักสูตร 3 3 
3.3 การเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ ครั้ง 2 3 
3.4 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 1 1 
3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน โครงการ/ 

กิจกรรม 
10 
 

4 

4. ทุน    
4.1 ทุนวิจัย  ทุน 8 8 
4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ ทุน 2 8 
4.3 ทุนน าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ทุน 2 4 
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ ทุน 7 5 

5. นักศึกษาต่างชาติ    
5.1 ระดับปริญญาโท คน 19 33 
5.2 ระดับปริญญาเอก คน 3 2 

5.3 นักศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น และระดับปริญญาตรี คน 13 6 
* ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557 
 
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556 

 

1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศท่ีมาเยือน จ านวน 19 ครั้ง มาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ 
1.1 ญี่ปุ่น จ านวน 7 ครั้ง (Kinki University 2 ครั้ง, Kagawa University, Niigata University, Obihiro 

University of Agriculture and Veterinary, University of Tsukuba, JICA) 
1.2 เยอรมัน จ านวน 3 ครั้ง (The University of Hohenheim, University of Koblenz –Landau, 

DAAD, Gottingen University) 
1.3 ไต้หวัน จ านวน 3 ครั้ง (Asia University, National Chung Hsing University, NCHU-UCD) 
1.4 สหรัฐอเมริกา จ านวน 2 ครั้ง (University of California, Davis) 
1.5 มาเลเซีย จ านวน 1 ครั้ง (University Sultan Zainal Abidin: UniSZA) 
1.6 ฝรั่งเศส จ านวน 1 ครั้ง (Agricultural Research for Development: CIRAD) 
1.7 ออสเตรเลีย จ านวน 1 ครั้ง (University of Queensland) 
1.8 โปแลนด์ จ านวน 1 ครั้ง (Warsaw University of Life Science) 

 
2. ข้อตกลงประเภทพหุภาคี (Multilateral) จ านวน 1 ฉบับ กับ 1 ประเทศ ได้แก่ 

- Kinki University และ Biwa Lake Pumping Land Improvement District ประเทศญี่ปุ่น 

2.5 ผลการปฎิบตัิงาน ยทุธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากล 
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3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
3.1 โครงการวิจัยร่วม จ านวน 8 โครงการ กับ 11 ประเทศ ได้แก่ 
- โครงการวิจัยเพ่ือการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (The Uplands Program) ร่วมกับมหาวิทยาลัยโฮเฮนฮามย์ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี

- โครงการวิจัยผึ้ง (Apis cerana Beekeeping for Disease Resistance and High Yield Products) 
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี 

- โครงการศึกษามอดเจาะไม้และเชื้อราที่อยู่ร่วมกันในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมิเอะ และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

- โครงการ  Learning innovation on community carbon accounting and forest-land 
management in two Karen villages in Northern highlands: Samoeng district, Chaing 
Mai province, Thailand ร่ วมกั บ  Swiss Agency for Development Cooperation (SDC) 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

- โครงการจัดการลุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วม อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ Finland Futures 
Research Centre ป ร ะ เ ท ศ ฟิ น แ ล น ด์  แ ล ะ  University of California at Berkeley 
สหรัฐอเมริกา 

- โครงการวิจัยการจัดการธาตุสังกะสีในข้าว (ระยะที่ 2) ร่วมกับ Harvestpus Consortium 
สหรัฐอเมริกา 

- โครงการวิจัย Companion Modeling at Sub-Basin Scale Project ร่วมกับ CIRAD - Centre 
de Cooperarion Internationale en Resherche Agronmique pour le Developpement 
ประเทศฝรั่งเศส 

- โครงการพัฒนานโยบายการเกษตรส าหรับระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป. ลาว 
Agriculture and Rural Development แ ล ะ  Cambodian Development Resource 
Institute ประเทศกัมพูชา และ Centre for Agrarian Systems Research and Development 
ประเทศเวียดนาม 

 
3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree)/หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จ านวน 3 หลักสูตร 

กับ 2 ประเทศ ได้แก่ 
 - ญี่ปุ่ น 2 หลักสู ตรสองปริญญา (Double Degree Program: Kagawa University, Niigata 

University) 
- เยอรมัน 1 หลักสูตรร่วม (Joint Degree: วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและ

การจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed 
Management: SAIWAM), The University of Hohenheim) 

 
3.3 จัดการเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ จ านวน 2 ครั้ง กับ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น 

และมหาวิทยาลัยก๊อตติงเก้น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

3.4 หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 1 หลักสูตร กับ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น 
 

3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
- การศึกษาดูงานระยะสั้นของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ 

(Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น จ านวนรวม 25 คน ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2555 
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- การศึกษาดูงานระยะสั้นภายใต้ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ ระหว่างวันที่ 
16 - 29 ตุลาคม 2555 

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง การน าพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพมาใช้ให้เกิดคุณค่าเพ่ือบรรเทา
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม และการศึกษาดูงาน ณ 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ภายใต้โครงการ Regional Initiative for Climate Change 
Education (RICE) โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ UNDP ร่วมกับ KNCU วันที่ 18 ตุลาคม 2555 

- การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารระดับต้น ซึ่งเป็นผู้อยู่ ในกลุ่มธุรกิจการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตรจากประเทศมาเลเซีย จ านวน 40 คน ภายใต้โครงการ “BECOMING THE 
GLOBAL MANAGER” และจัดการบรรยาย พิเศษพร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนารวมทั้งนวัตกรรมในด้านการเกษตร อาทิ 
ห้องปฏิบัติการกลาง วันที่ 29 ตุลาคม 2555 

- การศึกษาดูงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ของคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยคิวชู (Kyushu University) ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

- การฝึกอบรมหลักสูตร Crop Simulation and Impact of Climate Change on Agricultural 
Production Systems ระหว่างวันที่ 11 -22 กุมภาพันธ์ 2556 

- การศึกษาดูงานระยะสั้นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิกาตะ (Niigata 
University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 7 มีนาคม 2556 

- การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนงานฟาร์มสุกร โคนม สัตว์ปีก และ
ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ระหว่างเดือนเมษายน - 
มิถุนายน 2556 

- รายการศึกษาดูงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา จาก University 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7 -11 เมษายน 2556 

- การฝึกอบรม หัวข้อ Drying technology with a special focus on RF-application โดย
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยก๊อตติงเก้น (Gottingen University) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรนี 
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -17 พฤษภาคม 2556 

 
4. ทุน 

4.1 ทุนวิจัย จ านวน 8 ทุน จากแหล่งทุนต่างประเทศ ดังนี้ 
    

ล าดับ ช่ืองานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
กีฏวิทยา 

1 Apis cerana Beekeeping for Disease 
Resistance and High Yield Products 

พิชัย คงพิทักษ์ Republic of Korea 912,063 

2 การศึกษามอดเจาะไม้และเช้ือราที่อยู่
ร่วมกันในป่าทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

Prof. Dr. Shinichiro  
Ito (นอกคณะฯ) 

Japan Society for the 
Promotion of Science 
(JSPS) 

1,128,898 

ปฐพีศาสตร์และอนรุักษศาสตร ์
3 Learning innovation on community 

carbon accounting and forest-land 
management in two Karen villages 
in Northern highlands: Samoeng 
district, Chaing Mai province, 
Thailand 

สุรีรตัน์  
ลัคนาวิเชียร 

Swiss Agency for 
Development 
Cooperation (SDC) 

507,521 
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ล าดับ ช่ืองานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
4 การจัดการลุ่มน้ าอย่างมีส่วนร่วม อ าเภอ

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่
สุรีรตัน์  
ลัคนาวิเชียร 

Finland Futures Research 
Centre and University of 
California at Berkeley 

312,087 

พืชไร่ 
5 The Harvestplus Zinc Fertilizer 

Project (Phase II) 
เบญจวรรณ  
ฤกษ์เกษม 

Harvestpus Consortium 38,750 

พืชสวน 
6 การจัดการธาตสุังกะสีในข้าว ปีท่ี 2 เบญจวรรณ  

ฤกษ์เกษม 
Harvestpus Consortium 401,453 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
7 Companion Modeling at Sub-Basin 

Scale Project 
พนมศักดิ์  
พรหมบุรมย ์

CIRAD - Centre de 
Cooperarion 
Internationale en 
Resherche Agronmique 
pour le Developpement 
ประเทศฝรั่งเศล 

358,231 

8 การพัฒนานโยบายการเกษตรส าหรับ
ระบบฟารม์ที่มีข้าวเป็นหลักในภูมภิาคลุม่
น้ าโขง 

เบญจพรรณ  
เอกะสิงห ์

Australian Centre for 
International Agriculture 
Research (ACIAR) 

601,110 

 
4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ จ านวน 2 ทุน จาก 1 ประเทศ ได้แก่ 
- รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช เข้าร่วมประชุมโครงการ "Global Human Resources Development 

of AgriBio Leaders with an International Perspective" มหาวิทยาลัยคิวชู เมืองฟุกุโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2556 

- ศ. ดร. สัญชัย จตุรสิทธา เข้าร่วมประชุมโครงการ "Global Human Resources Development 
of AgriBio Leaders with an International Perspective" มหาวิทยาลัยคิวชู เมืองฟุกุโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2556 

 
4.3 ทุนบรรยาย/น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 2 ทุน จาก 2 ประเทศ ได้แก่ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล บรรยายเรื่อง "The current status of HLB 

epidemic in Thailand" ในการสัมมนา International Symposium on "Epidemiology 
and Disease Management of Citrus Huanglogbin Disease (HLB) for Sustainable 
Citrus Production in ASPAC" ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2555 ณ GIS Convention 
Center of National Taiwan University กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

- ผศ. ดร. ดรุณี นาพรหม เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 2013 
Niigata Graduate Research Forum มหาวิทยาลัยนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 
16 ม.ค. 2556 

 
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 7 ทุน ได้แก่ 
- ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 
- รศ. ดร. จิราพร กุลสาริน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Demonstration and 

Promotion of Silkworm and Mulberry Technologies ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ 20 - 29 เมษายน 2556 
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- รศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ ดูงานศูนย์ถ่ายทอดกสิกรรมภายใต้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างระเทศไทย -ลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 27 - 29 
ตุลาคม 2555 

- ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยคินกิ 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2555 

- อ. จามจุรี  โสตถิกุล เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Tropical Spice and Beverage Crops 
Production Technology ณ มณฑลไหนหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 25 กรกฏาคม - 14 สิงหาคม 2556 

- อ. ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Facilitation multi - stakeholder 
processes and social learning ณ ประเทศเนเธอร์แลน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 22 
กันยายน 2556 

-  อ.  ศิวาพร ธรรมดี  เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Demonstration and promotion of 
Vegetable New varieties and Technologies ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556 

 
5. นักศึกษาต่างชาติ 

5.1 ระดับปริญญาโท จ านวน 19 คน 
 
5.2 ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน 
 
5.3 หลักสูตรระยะสั้น จากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 13 คน 

 
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2557) 

 

1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศท่ีมาเยือน จ านวน 15 ครั้ง มาจาก 9 ประเทศ ได้แก่ 
1.1 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จ านวน 3 ครั้ง (University of Hohenheim และ Georg-

August-University, Gottingen)        
1.2 ญี่ปุ่น จ านวน 3 ครั้ง (Kagawa University, Meiji University และ Kinki University)  
1.3 มาเลเซีย จ านวน 2 ครั้ง (Universiti Putra Malaysia)     
1.4 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จ านวน 2 ครั้ง (National Chung Hsing University)   
1.5 อิตาลี จ านวน 1 ครั้ง (Free University of Bozen-Bolzano)   
1.6 บราซิล จ านวน 1 ครั้ง (Department of soil Science, Federal University of Lavras) 
1.7 สหรัฐอเมริกา จ านวน 1 ครั้ง (University of California State, Davis)  
1.8 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 1 ครั้ง (University of Hong Kong) 
1.9 สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 1 ครั้ง (Konkuk University) 

     
2. ข้อตกลงประเภทพหุภาคี (Multilateral)        

- อยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่อจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ  
  
3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ     

3.1 โครงการวิจัยร่วม จ านวน 8 โครงการ กับ 7 ประเทศ ได้แก่     
- โครงการวิจัยผึ้ง (Apis cerana Beekeeping for Disease Resistance and High Yield Products) 

ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี    
-  โครงการศึกษาด้วงแอมโบรเซียในสวนผลไม้ (An investigation of ambrosia beetles in 

fruit tree orchards) ร่วมกับ California Avocado Association ประเทศสหรัฐอมเริกา 
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- โครงการศึกษามอดเจาะไม้และเชื้อราที่อยู่ร่วมกันในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย  
(Inventory of pinhole borer insects and their associating fungi at forests in 
northern Thailand) ร่วมกับ Mie University และ University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 

-  Learning innovation on community carbon accounting and forest-land management 
in two Karen villages in Northern highlands: samoeng district, Chaing Mai province, 
Thailand ร่วมกับ Swiss Agency for Development Cooperation (SDC) 

- The Agricultural Learning Exchange for Asian Regional Networking (AgLEARN) ร่วมกับ 
US Agency for International Development (USAID) แ ล ะ  Asia Institute of 
Technology (AIT) 

-  Companion Modeling at Sub-Basin Scale Project ร่ ว ม กั บ  CIRAD - Centre de 
Cooperation Internationale en Resherche Agronmique pour le Developpement 
ประเทศ ฝรั่งเศส 

- Experimenting with a bottom up multi-stakeholder platform supported by 
modeling games in the Nam Theun-Nam Kading Basin ร่วมกับ Challenge Program 
on Water and Food (CPWF) ประเทศศรีลังกา 

- การพัฒนานโยบายการเกษตรส าหรับระบบฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
(Developing Agricultural Policies for Rice-Based Farming Systems in the Mekong 
Region) ร่วมกับ Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) 

 
3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree)/หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) จ านวน 3 หลักสูตร 

กับ 2 ประเทศ ได้แก่ 
- ญี่ปุ่น จ านวน 2 หลักสูตร : หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program: Kagawa 

University, Niigata University) 
- เยอรมัน จ านวน 1 หลักสูตร: หลักสูตรร่วม (Joint Degree Program) วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ (Sustainable Agriculture 
and Integrated Watershed Management: SAIWAM), The University of Hohenheim) 

 
3.3 จัดการเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ จ านวน 3 ครั้ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศ

ญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยกั๊ดจาห์ มาดา (Universitas Gadjah Mada) ประเทศอินโดนีเซีย และ
มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส (UC Davis) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
3.4 หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 1 หลักสูตร กับ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น 

 
3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
- โครงการศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 

19 ตลุาคม 2556 
- การฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ หลักสูตร Crop Simulation Modeling and Impacts of 

Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT 
ระหว่างวันที่ 10 -21 กุมภาพันธ์ 2557 

- การศึกษาดูงานด้านการเกษตรของสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ University 
of Yangon และ Yadanabon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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4. ทุน 
4.1 ทุนวิจัย จ านวน 8 ทุน จากแหล่งทุนต่างประเทศ ดังนี้ 

 

ล าดับ ช่ืองานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ 
1 Apis cerana Beekeeping for Disease 

Resistance and High Yield Products 
พิชัย คงพิทักษ์ Republic of Korea 463,499 

2 การศึกษาด้วงแอมโบรเซียในสวนผลไม ้ สุนิสา สงวนทรัพย ์ 
(นอกคณะฯ) 

California Avocado 
Association 

73,338 

3 การศึกษามอดเจาะไม้และเช้ือราที่อยู่ร่วมกันใน
ป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย 

Prof. Dr.  
Shinichiro  
Ito (นอกคณะฯ) 

Japan Society for the 
Promotion of Science 
(JSPS) 

1,136,456 

4 Learning innovation on community 
carbon accounting and forest-land 
management in two karen villages in 
Northern highlands: samoeng district, 
Chaing Mai province, Thailand 

สุรีรตัน ์ 
ลัคนาวิเชียร 

Swiss Agency for 
Development 
Cooperation (SDC) 

125,656 

5 The Agricultural Learning Exchange for 
Asian Regional Networking (AgLEARN) 

Gopal B. Thapa 
(นอกคณะฯ) 

US Agency for 
International 
Development (USAID) 
and Asia Institute of 
Technology (AIT) 

192,960 

6 Companion Modeling at Sub-Basin Scale 
Project 

พนมศักดิ ์ 
พรหมบุรมย ์

CIRAD - Centre de 
Cooperarion 
Internationale en 
Resherche Agronmique 
pour le Developpement 
ประเทศฝรั่งเศล 

210,841 

7 Experimenting with a bottomup multi-
stakeholder platform supported by 
modeling games in the Nam Theun-Nam 
Kading Basin 

พนมศักดิ ์ 
พรหมบุรมย ์

Challenge Progrm on 
Water and Food (CPWF) 
ประเทศศรีลังกา 

328,622 

8 การพัฒนานโยบายการเกษตรส าหรับระบบ
ฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

เบญจพรรณ  
เอกะสิงห ์

Australian Centre for 
International Agriculture 
Research (ACIAR) 

404,015 

 
4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ จ านวน 8 ทุน ได้แก่ 
- รศ. ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ ได้รับทุนจาก Konkuk University เพ่ือเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Life 

and Science Civilization ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 6 - 17 
ตุลาคม 2556 

-  อ .  ดร .  จุฑามาศ คุ้ มชั ย  ได้ รั บการสนับสนุนงบประมาณจากวิชาพืชศาสตร์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเข้าร่วมการประชุม The 5th ASIAHORCs joint Symposium ณ 
ประเทศอินโดนีซีย ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2556 

- อ. ดร. สุรีรัตน์  ลัคนาวิเชียร ได้รับทุนจาก DFI แห่งสหราชอาณาจักร, GIZ แห่งสหพันธรัฐ
เยอรมนีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
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การพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพเพ่ือการปรับปรุงธรรมาภิบาลด้านป่าไม้ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2557 

- รศ. ดร. อรรถชัย  จินตะเวช ได้รับทุนจาก CIAT และ สกว. เพ่ือร่วมการประชุม เรื่อง 
Overview of Climate variability and likely climate change impacts on agriculture 
across the Greater Mekong Sub - region (GMS) ณ ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 9 - 
15 มีนาคม 2557 

- ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้รับทุนจากโครงการวิจัย CPWF เพ่ือร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Participatory Agricultural Research: Approaches, Design and Evaluation ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2556 

- ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้รับทุนจากโครงการวิจัย PN25 Companion Modeling for 
resilient water management เพ่ือเข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง The 3rd Mekong Forum 
on Water, Food and Energy ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 17 - 23 
พฤศจิกายน 2556 

- ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้รับทุนจากโครงการ GREASE Network และ The READI 
Initiative เ พ่ื อ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะชุ ม  The annual scientific seminar and steering 
committee ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2557 

- นายเฉลิมพล ส าราญพงษ์ ได้รับทุนจากโครงการวิจัยการพัฒนาระบบแสดงแผนที่เขตการปลูก
ข้าวบนระบบอินเตอร์เนต เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ The 2nd TRF - 
DSS Conference: Decision Support System for Agricultural and Natural Resources 
under VIC ณ มหาวิทยาลัยลองนาม นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 15 - 18 
มกราคา 2557 

 
4.3 ทุนบรรยาย/น าเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 4 ทุน ได้แก่ 
- อ. ดร. จิรวัฒน์  พัสระ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ เพ่ือร่วมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการและน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ Thai Sakura Planting Project ณ 
มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2556 

- อ. ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ 
ประจ าปี 2557 เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมนานาชาติเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ใน
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง  " Adoption of Improved Varieties of Vegetable Crop in Chiang Mai 
Province, Northern Thailand" ในระหว่างวันที่ 19 - 22 ต.ค. 56 

- รศ. ธีระ  วิสิทธิ์พานิช ได้รับทุนจากโครงการ Thai Sakura Planting Project เพ่ือน าเสนอผล
การด าเนินโครงการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุนช่างเคี่ยน (Thai Sakura Planting 
Project)" ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 - 30 ต.ค. 56 

- ผศ. ดร. อังสนา  อัครพิศาล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือ
เสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ในการประชุม 19 th Australasian Plant 
Pathology Conference ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 23 - 30 พ.ย. 56 

 
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 5 ทุน ได้แก่ 
- รศ. ดร. โสระยา ร่วมรังษี ได้รับทุนจาก บริษัท Vitas BV และ บริษัท Kebol BV เพ่ือศึกษาดู

งานด้านไม้ดอก ณ ประเทศเนเธอแลนด์ และ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่าง
วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 

- รศ. ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ได้รับทุนจาก Obihiro University เพ่ือศึกษาดูงานเรื่องก๊าซชีวภาพ
และกา ร เ ก ษต รข อ ง  Obihiro University of Agricultural and Veterinary Medicine 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557 
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- รศ. ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ได้รับทุนจาก National Chung Hsing University และมูลนิธิ
โครงการหลวง เพ่ือเยี่ยมชมดูงานด้านการเกษตร ณ National Chung Hsing University 
ประเทศจีน 

- อ. ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ได้รับทุนจาก MASHAV ประเทศอิสราเอล เพ่ือฝึกอบรม เรื่อง 
Food Security & Grain Storage - Technologies and Management ณ ประเทศอิสราเอล 
ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2556 

-  นายเฉลิมพล ส าราญพงษ์  ได้รับทุนจาก  Asia - Pacific Network for Global Change 
Research (APN) เพ่ือเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม ในหัวข้อ Southeast Asia Proposal 
Development Training Workshop (SEA - PDTW) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2556 

 
5. นักศึกษาต่างชาติ 

5.1 ระดับปริญญาโท จ านวน 33 คน 
 

No. รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ 
1 550835808 Mr. UY TRAN CAO  ปริญญาโท เกษตรศาสตร์เชิงระบบ ไม่ระบ ุ
2 550835807 Ms. THUYEN PHAM THI  ปริญญาโท เกษตรศาสตร์เชิงระบบ เวียตนาม 
3 550835806 Ms. CHUNG NGUYEN THI  ปริญญาโท เกษตรศาสตร์เชิงระบบ เวียตนาม 
4 550835804 Mr. PAUL APPLETON  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ

จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 
ไม่ระบ ุ

5 540835806 Mr. WEI LU  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

ไม่ระบ ุ

6 540835804 Mr. JAKOB JOHANNSON  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

ไม่ระบ ุ

7 540835803 Mr. FORREST HIMAL 
BRANDT  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

ไม่ระบ ุ

8 540835802 Ms. CLAUDA AMELIA 
HUBER  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

ไม่ระบ ุ

9 540835801 Mr. BENJAMIN STRAUBE  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

ไม่ระบ ุ

10 530831813 ATANGA NGUFOR 
LORIMORE  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

อัฟกานิสถาน 

11 540831078 Ms. บัวทอง แก้วหล้า ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเ์กษตร สปป. ลาว 
12 540831079 Mrs. วิไลวรรณ วันทนุวงศ์ ปริญญาโท ส่งเสริมการเกษตร สปป. ลาว 
13 530831087 Mr. จันทะวงศ์ ลอจ าเยอ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเ์กษตร สปป. ลาว 
14 530831812 BLUM MAX BENJAMIN  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ

จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 
อัฟกานิสถาน 

15 530831810 LEGORE LAWSON PARRY  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

อัฟกานิสถาน 

16 530831809 LI LAN  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

อัฟกานิสถาน 

17 530831803 BLANK DANIEL PHILIP  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

สหรัฐอเมริกา 

18 530831806 LANGFORD ELIZABETH 
JEN  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

สหรัฐอเมริกา 
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No. รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกลุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ 
19 530831807 BAUER KAI ERIC  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ

จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 
เยอรมน ี

20 550831069 Mr. บุณล้ า สิงห์ปลา ปริญญาโท สัตวศาสตร ์ สปป. ลาว 
21 560831058 Mr. TEUANCHAY 

PHONGKHAMPHANH  
ปริญญาโท ไม่ระบุวิชาเอก สปป. ลาว 

22 560831060 Mr. TRAN QUANG HUNG  ปริญญาโท สัตวศาสตร ์ เวียตนาม 
23 560831061 Mr. YALAO LYFONG  ปริญญาโท สัตวศาสตร ์ สปป. ลาว 
24 560835801 Mr. BEREKET ISSACK  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ

จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 
เอธิเรีย 

25 560835802 Ms. DIRTJE MARIE 
DERKSEN  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

เยอรมน ี

26 560835803 Ms. FRANZISKA RUCKERT  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

เยอรมน ี

27 560835804 Mr. JONATHAN 
SCHWEIKLE  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

เยอรมน ี

28 560835805 Mr. MIN ZAW OO  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

สหภาพ 
เมียนมาร ์

29 560835807 Mr. ROBIN ANTON 
ZALWERT  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

เยอรมน ี

30 560835806 Mr. MOHAMED DIABY  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

ไม่ระบ ุ

31 560835808 Mr. TAMIERATE DIBABA  ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

เอธิโอเปีย 

32 560835809 Ms. VENELINA 
METODIEVA  

ปริญญาโท การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้ าแบบบรูณาการ 

บัลกาเรยี 

33 560835810 Mr. BOUAVONH 
BIACHAMPAH  

ปริญญาโท การจัดการระบบเกษตร สปป. ลาว 

 
5.2 ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน 

 

No. รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ 
34 520851019 Mr. YU OKUI  ปริญญาเอก ปฐพีศาสตร์ ญี่ปุ่น 
35 510851019 น.ส. บุญมา เพ็งพระจันทร ์ ปริญญาเอก พืชสวน สปป. ลาว 

 
5.3 หลักสูตรระยะสั้น จากมหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 6 คน 

 

No. รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ 
36 560811801 Ms. Kanae Uchinami ปริญญาตร ี หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งท่ี 10 ญี่ปุ่น 
37 560811802 Mr. Kazuki Hagiwara ปริญญาตร ี หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งท่ี 10 ญี่ปุ่น 
38 560811803 Mr. Kengo Ikegaya ปริญญาตร ี หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งท่ี 10 ญี่ปุ่น 
39 560811804 Mr. Kenta Ashida ปริญญาตร ี หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งท่ี 10 ญี่ปุ่น 
40 560811805 Mr. Koki Kojima ปริญญาตร ี หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งท่ี 10 ญี่ปุ่น 
41 560811806 Ms. Misaki Takayasu ปริญญาตร ี หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งท่ี 10 ญี่ปุ่น 
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ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2551-2557 มีการขยายความร่วมมือเพ่ิมขึ้นจาก 31 สถาบัน 14 
ประเทศ เป็น 61 สถาบัน 20 ประเทศ 

 

 
 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการปฏิบัติงานตามยทุธศาสตร ์

อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
ของคณะเกษตรศาสตร์  

ปีงบประมาณ 2556-2557  



ระบบการบริหารจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2556-2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   50 
 

 

 

 

 
3.1.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ตามหลัก 

             ธรรมาภิบาลโดยเปลี่ยนจากการก ากับและควบคุมมาเป็นการมอบอ านาจ 
 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ โดย
เปลี่ยนจากการก ากับและควบคุมมาเป็นการมอบอ านาจ ภายใต้การก ากับนโยบายจากคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

 คณะให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการโดยการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน ในภาระกิจด้านต่างๆ อาทิ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
กรรมการจัดการองค์ความรู้ กรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง กรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ คณะได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการด าเนินงานงานของคณะ โดยการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการที่ปรกึษาเพื่อร่วมก าหนดทิศทางนโยบายของคณะในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
หรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผ่านเครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ นอกจากนี้แล้วคณะยังบริหาร
จัดการโดยอาศัยหลักการกระจายอ านาจไปยังผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ซึ่งช่วยให้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว การติดตามและประสานงานด้านต่างๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และคณะยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานได้ประเมินผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็นให้ผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน คณะได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักความคุ้มค่า มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ต่างๆ อาทิ  

- eQA-Document/SAR Online เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- e-Planning/e-Budgeting เพื่อสนบัสนุนงานด้านการจัดท าค าของบประมาณ 
- e-Meeting เพื่อสนบัสนุนงานการจัดประชุมภายในคณะ 
- ระบบ War Room เพื่อติดตามตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ค ารับรองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ระบบ KM Corner เพื่อสนบัสนุนการจัดการองค์ความรู้ดา้นการพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัย  และการบริหารจัดการ 

- ระบบ e-Service system เพื่อสนับสนุนงานการขอใช้ยานพาหนะ ห้องประชุม ห้องเรียน 
การลงเวลาปฎิบัติงาน การซ่อมบ ารุงของฝ่ายอาคารสถานที ่

- ระบบออกเลขที่ค าสัง่ออนไลน ์
 ประสิทธิผลที่เกิดจากการบริหารจัดการคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2554-2555 ปรากฏว่า

คณะได้รับการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU QA)
อยู่ในระดับดีมาก และระดับดี เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ส่วนท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
   ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556-2557  

3.1 ผลการปฎบิัติงาน ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารจัดการ 
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3.1.2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ ในด้านต่างๆ ดังนี ้
 
1) งบประมาณ 

 

ตารางที่ 3.1.1 งบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556-2557 
 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

2556 2557 
เงินแผ่นดิน 

(บาท) 
เงินรายได ้

(บาท) 
รวม (บาท) ร้อยละ เงินแผ่นดิน 

(บาท) 
เงินรายได ้

(บาท) 
รวม (บาท) ร้อยละ 

งบลงทุน 10,514,000.00 13,091,279.00 23,605,279.00 11.25 5,270,400.00 11,107,417.24 16,377,817.00 7.85 

งบบุคลากร 52,790,000.00 10,499,669.40 63,289,669.00 30.18 53,175,700.00 13,764,362.00 66,940,062.00 32.10 

งบด าเนินการ 10,490,600.00 20,378,085.60 30,868,686.00 14.72 11,234,000.00 19,289,718.00 30,523,718.00 14.64 

งบเงินอุดหนุน 67,680,268.00 22,203,280.00 89,883,548.00 42.85 67,657,936.00 25,788,267.00 93,446,203.00 44.80 

งบรายจ่ายอ่ืน - 2,093,300.00 2,093,300.00 1.00 - 1,278,400.00 1,278,400.00 0.61 

รวม 141,474,868.00 68,265,614.00 209,740,482.00 100.00 137,338,036.00 71,228,164.24 208,566,200.00 100.00 

 
ตารางที่ 3.1.2 การแสวงหาแหลง่งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

แหล่งงบประมาณเงินรายได ้ จ านวนเงิน (บาท) 
2556 2557 

1.  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,606,649.18 10,420,816.97 
2.  รายได้จากการใหบ้รกิารวิชาการฯ 19,126,760.48 16,132,259.77 
3.  รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 78,810,057.46 56,674,857.14 
4.  รายได้จากการบริหารทรัพยส์ิน/ค่าเช่า 11,953,465.17 8,213,349.19 
5.  รายได้จากการระดมทุน/การบรจิาค 913,135.00 1,668,055.00 
6.  อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ 404,025.54 323,943.47 

รวมทั้งสิ้น 126,814,092.83 93,433,281.54 
 
ตารางที่ 3.1.3 สรปุจ านวนเงินและสินทรัพยท์ี่ได้จากการบรจิาค ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ประเภทเงินและสินทรัพย์ที่ได้จากการบรจิาค 
จ านวนเงินหรือมูลค่า (บาท) 

2556 2557 
เงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนพฒันานักศึกษา 764,270.00 42,000.00 
เงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนพฒันาคณะ 230,000.00 10,000.00 
สินทรพัย์ที่ได้จากการบรจิาค 808,510.00 959,190.00 
เงินบริจาคสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ 172,000.00 1,397,500.00 
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการค่าใช้จ่ายของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สงู 200,000.00 - 
เงินบริจาคเพื่อสนบัสนนุโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสกัข์-สักสยามินทร์ฯ - 100,000.00 

รวมจ านวนเงินที่ได้จากการบรจิาคทั้งสิ้น 2,174,780.00 2,508,690.00 
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ตารางที่ 3.1.4 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556-2557  
 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

เงินแผ่นดิน 2556 เงินแผ่นดิน 2557 (ณ มีนาคม 2557) 
ที่ตั้ง ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ ที่ตั้ง ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ 

งบลงทุน 10,514,000.00    10,514,000.00  - - 5,270,400.00  - 5,270,400.00  100.00  
งบบุคลากร 52,790,000.00  50,852,619.00  1,937,381.00  3.67  53,175,700.00  24,137,146.92  29,038,553.08   54.61  
งบด าเนินการ 10,490,600.00  10,409,115.24  81,484.76  0.78  15,974,000.00        7,006,767.05  8,967,232.95    56.14  
งบเงินอุดหนุน 67,680,268.00  65,264,490.23  2,415,777.77  3.57  67,657,936.00  32,841,733.00  34,816,203.00  51.46  

รวม 141,474,868.00  137,040,224.47 4,434,643.53 8.02  142,078,036.00  63,985,646.97  78,092,389.03 262.20 

 
ตารางที่ 3.1.5 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปงีบประมาณ 2556-2557 

 

ประเภท 
งบรายจ่าย 

เงินรายได้ 2556 เงินรายได้ 2557 (ณ มีนาคม 2557) 
ท่ีตั้ง ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ ท่ีตั้ง ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ 

งบลงทุน 13,091,276.00    9,319,709.65     3,771,566.35  28.81  11,107,417.24     3,881,469.78     7,225,947.46   65.06  
งบบุคลากร 10,499,669.40  9,407,186.55     1,092,482.85  10.40  13,764,362.00     5,921,420.40     7,842,941.60  56.98  
งบด าเนินการ 20,378,085.60  16,364,892.44     4,013,193.16  19.69  19,289,718.00     5,133,403.43   14,156,314.57   73.39  
งบเงินอุดหนุน 22,203,280.00    7,763,460.89   14,439,819.11  65.03  25,788,267.00   12,207,221.43   13,581,045.57   52.66  
งบรายจ่ายอ่ืน 2,093,300.00      666,657.00     1,426,643.00  68.15    1,278,400.00      507,700.00       770,700.00   60.29  

รวม 68,265,611.00  43,521,906.53  24,743,704.47  192.10  71,228,164.24  27,651,215.04  43,576,949.20  308.37  
 

2) สาธารณปูโภค 
 

ตารางที่ 3.1.6 ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2556-2557 
 

ภาควชิา/ศูนย์วจิยั/ 
หน่วยงาน 

ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ามนั 
รวม 

2556 2557* 2556 2557* 2556 2557* 2556 2557* 2556 2557* 

ภาควชิาพืชศาสตร์และ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1,221,286 297,072 414,552.05 127,830.71 34,732.50 11,691.76 45,881.66 16,500.47 114,311.16 147,495.56 1,022,098.66 

ภาควชิากีฏวทิยา 
และโรคพืช 

402,024 89,784         199,920.00 

ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 
เกษตรและส่งเสริม 
เผยแพร่การเกษตร 

277,867 56,502 51,819.05 21,948.13 8,190.46 7,123.71 6,237.11 2,615.84   167,395.68 

ภาควชิาสตัวศาสตร์ 
และสตัว์น ้า 

325,269 83,676 76,509.04 23,405.31 9,483.71 3,134.15 14,146.06 6,896.58 30,569.74 27,970.35 224,211.13 

ศูนย์วจิยัเทคโนโลยี 
ชีวภาพทางด้านพืช  
มูลนธิโิครงการหลวง 

258,596 60,522         152,899.00 

ศูนย์วจิยั สาธติ และ 
ฝึกอบรมการเกษตร 
แม่เหียะ 

253,441 64,068 84,440.80  7,202.01 3,784.27 7,957.57 3,917.00 214,987.62 222,816.60 587,034.49 

หน่วยวจิยัและพฒันา 
ล าไยหรภุิญชยั 

118,022.32 17,531.40         32,072.97 

ศูนย์วจิยัและฝึกอบรม 
ทีสู่ง 

92,730 18,130  43,082.26     286,004.00 159,559.00 530,203.26 

ศูนย์วจิยัระบบทรพัยากร 
เกษตร 

256,300 35,810 6,336 3,816.00 2,333.00 309.00 19,332.62 8,858.36 123,657.02 117,194.84 347,981.22 

ศูนย์บรกิารวชิาการฯ         122,583.22 147,669.87 270,253.09 

ส่วนกลางคณะ 3,062,112.70 620,445 155,457.06 89,721.59 20,155.78 11,659.61 36,435.55 19,657.14 80,456.41 70,590.44 973,116.89 

รวม 6,267,648.02 1,343,540.40 789,114.00 309,804.00 82,097.46 37,702.50 129,990.57 58,445.39 972,569.17 893,296.66 4,507,186.39 

*ปีงบประมาณ 2557 เก็บข้อมูลถึงเดือนมีนาคม 2557  
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3.1.3 การพัฒนาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ 
 

คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลในระบบ CMU-MIS โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้องและเช่ือถือได้  น าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา  ค ารับรองการปฏิบัติงานคณะ
เกษตรศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

ทั้งนี้ มีการมอบหมายแต่งตั้งผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูลระบบ CMU-MIS   มีฐานข้อมูลระดับคณะ
เกษตรศาสตร์ AG-MIS ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1.7 ผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูลระบบ CMU-MIS 

 

ฐานข้อมูล ผู้รบัผิดชอบ ผู้ตรวจสอบฐานข้อมลู 
1. ด้านหลักสูตร งานบรกิารการศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
2. ด้านนักศึกษา งานบรกิารการศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
3. ด้านบุคลากร งานบรหิารทั่วไป รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา และ 

เลขานุการคณะ 
4. ด้านวิจัย งานวิจัย รองคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 
5. ด้านวิเทศสัมพันธ์ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 
6. ด้านอาคารสถานที ่ หน่วยอาคารสถานที ่ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา และ 

เลขานุการคณะ 
7. ด้านกิจกรรมนักศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
8. ด้านการเงิน งานการเงิน การคลังและพสัด ุ รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนา และ 

เลขานุการคณะ 
9. ด้านศิษย์เก่า งานบรกิารการศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
10. ด้านภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

งานบรกิารการศึกษา รองคณบดฝี่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพ 
นักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

 
1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา เพ่ือการบริหารจัดการ  

 

 AG-MIS ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจทุกด้าน
ของคณะเพื่อใช้การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 

 KM Corner การจัดการองค์ความรู้ เป็นระบบรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับ โดย
แบ่งเป็นการจัดการความรู้ด้านการศึกษา การจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการความรู้
ด้านการบริหาร  

 Time Attendance ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน เป็นระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน และลงเวลาออก
จากปฏิบัติงาน ผ่านทางระบบเครือข่ายภายในเท่านั้น 

 e-Office ระบบจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ มช. เป็นระบบรับส่งเอกสารอิเลคทรอนิกส์ พร้อม
ตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการได ้

 e-Meeting ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มช.  เป็นระบบการประชุมโดยผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถศึกษาเอกสารการประชุมล่วงหน้า 
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 eQA-Document ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่สามารถรองรับการประเมินผลงานได้ทุกระบบ 

 SAR Online ระบบการจัดท า SAR online เป็นระบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่
สามารถจัดการเพิ่มและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ทุกเวลา ทุกสถานที่โดยผ่านเครือข่าย 

 E-Budgeting ระบบจัดท าค าของบประมาณ เป็นระบบเพื่อจัดท าค าของบประมาณและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

 Car Reserve ระบบจัดการขอใช้บริการยานพาหนะ เป็นระบบจัดการขอใช้บริการยานพาหนะ 
โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และตรวจสอบ 

 Meeting Room Reserve ระบบจัดการขอใช้บริการห้องประชุม เป็นระบบจัดการขอใช้บริการ
ห้องประชุม โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และตรวจสอบได้ 

 Study Room Reserve ระบบจัดการขอใช้บริการห้องเรียน เป็นระบบจัดการขอใช้บริการ
ห้องเรียน โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และตรวจสอบได้ 

 Vehicle Management ระบบจัดการยานพาหนะ  เป็นระบบจัดการข้อมูลยานพาหนะ เช่น
ประวัติการใช้น ามัน และการซ่อมบ ารุง 

 Service Management ระบบแจ้งซ่อม เป็นระบบจัดการแจ้งซ่อม โดยบุคลากรสามารถแจ้งความ
ประสงค์ซ่อม และตรวจสอบได้ 

 Poll Online ระบบแบบส ารวจ เป็นระบบรวบรวมแบบส ารวจการด าเนินงานต่างๆ พร้อม
ประมวลผลการส ารวจ 

 ระบบการออกเลขท่ีค าสั่งออนไลน์ เป็นระบบการให้บริการกับทุกหน่วยงานในคณะที่สามารถ
ด าเนินการออกเลขที่ค าสั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ 

 
2) ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้วางโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานแบบดาว (Star Network Topology) ผ่าน
สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) ไปยังอาคารต่างๆ โดยมีอุปกรณ์เช่ือมต่อและกระจายสัญญาณหลักประจ า
อาคาร (Core Switch) จ านวน 5 เครื่อง เพื่อเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั่วไป (Switch Hub) 
จ านวน 114 เครื่อง และแบบไร้สาย (Access point) จ านวน 71 เครื่อง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

 

แผนผังโครงสร้างเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์ 
 

โดยมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ (Information Data Center) แบ่งการให้บริการต่างๆ 
จ านวน 5 เครื่อง พร้อมคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจ านวน 314 เครื่อง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ใช้งานการเรียนการสอน
และการค้นคว้าด้วยตนเอง (e-Learning) จ านวน 48 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ใช้การวิจัยการบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการจ านวน 266 เครื่อง 
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3.1.4 การพัฒนาระบบกายภาพ 
 

คณะเกษตรศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบกายภาพและภูมิทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การใช้พื้นที่ภายในอาคารเกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 
มีการเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ
คณะ บริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ บริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่าง
เค่ียน หน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ และหน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงหนองหอย ดังนี ้

 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกอาคารภายในคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 โครงการปลูกต้นทองกวาวภายในคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  
 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ และสร้างแนวกันไฟบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร     

แม่เหียะ 
 โครงการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นซากุระ ณ สถานีวิจัยและ

ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเค่ียน) 
 โครงการสร้างฝาย ปลูกป่ารักษาต้นน้ า บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเค่ียน 
 โครงการสร้างบ้านพักที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศบนพื้นที่สูงและมีความสวยงามทาง

สถาปัตยกรรม บริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ เป็นโครงการร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

 โครงการสร้างบ้านพักที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศบนพื้นที่สูงและมึความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรม บริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงหนองหอย เป็นโครงการร่วมกับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
3.1.5 การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน 

  

คณะเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความจ าเป็นของการอนุรักษ์พลังงานและการก าหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกเพื่อผลักดันให้การด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ระบบและกลไกในการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน  
 แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่เสนอนโยบาย 

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของคณะเกษตรศาสตร์ ก ากับ ติดตามระบบและกิจกรรมที่มี
การใช้พลังงานของคณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน 

 มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและ
ประหยัดการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ ามัน เป็นต้น 

 ก าหนดเป้าหมายให้คณะ ประหยัดพลังงานในภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 
2555 

 ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 
 ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง 
 ก าหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์ส านักงานที่มีการใช้งานเป็นจ านวนมาก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
 ก าหนดมาตรการในการใช้ลิฟท์ 
 ก าหนดมาตรการด้านน้ ามันเช้ือเพลิง  
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การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่น าพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ 
 กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เช้ือเพลิงในการหุงต้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ า 
 โครงการท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ 

 
3.1.6 การพัฒนาบุคลากร 

 

คณะเกษตรศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอย่างทั่วถึง โดยอาศัย
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน มีระบบและกลไกในการจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 มีการแต่งตั้งผู้น าการบริหารความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)  
 มีคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team)  
 มีการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบณัฑติ 

ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการ 
 มีการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านดังกล่าว 
 มีการด าเนินโครงการ กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้  
 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ KM Corner 
 มีการติดตามและประเมินผลการจัดการองค์ความรู้ 

 

ในส่วนของการจัดระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรคุณภาพได้มีโอกาส
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรทุกสายงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ คณะ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ  

2. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข อาทิ  

 โครงการธารน้ าใจชาวเกษตร 
 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ 
 การจัดสรรบ้านพักบริเวณศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ 
 การประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 
 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม  
 การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัสดุ

ส านักงานต่างๆ  
 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคี อาทิ งานเกษตรสัมพันธ์ 

กีฬาบุคลากรประจ าปี ฯลฯ 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าใน

ต าแหน่งหน้าที่  อาทิ การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การสนับสนุน
งบประมาณให้ไปฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักวิชาการของ
คณะ ให้มีความพร้อมในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อใหไ้ด้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการสงูข้ึน      
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ตารางที่ 3.1.8 จ านวนบุคลากร ตามสายงาน ปีงบประมาณ 2556-2557 
 

สายงานบุคลากร 
2556 2557 

ร้อยละ +/- 
รวม ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. อาจารย ์       
    ข้าราชการ 34 9.39 31 8.40 -8.82 
    พนักงานมหาวิทยาลัย 36 9.94 36 9.76 0.00 
    พนักงานส่วนงาน 2 0.55 4 1.08 100.00 

               รวม 72 19.89  71 19.24 -1.39 
2. ข้าราชการ 22 6.08 23 6.23 4.55 
3. พนักงานปฏิบัติการ 70 19.34 73 19.78 4.29 
4. ลูกจ้างประจ า 110 30.39 105 28.46 -4.55 
5. พนักงานส่วนงาน 88 24.31 97 26.29 10.23 

รวม 290 80.11 298 80.76 2.76 
รวมทั้งหมด 362 100.00 369 100.00 1.93 

 
ตารางที่ 3.1.9 สถานะการจ้าง วุฒกิารศึกษา และการลาศึกษาต่อสายอาจารย์ ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ปี/ภาควิชา สถานะการจ้าง วุฒิการศึกษา ลา 
ศึกษา 
ต่อ 

รวม 

ขรก. 
พนง. 

แผ่นดิน 
พนง. 

ส่วนงาน 
อ.พิเศษ 
(ไทย) 

อ.พิเศษ 
(ต่างชาติ) 

เอก โท ตรี 

ปี 2556           
กีฏวิทยาและโรคพืช 7 7    12 2   14 
พืชศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 20 10    25 5   30 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และส่งเสริมเผยแพร่
การเกษตร 

5 10 2   14 3   17 

สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 2 9    10 1   11 
รวม 34 36 2   61 11   72 

ร้อยละ 47.22 50 2.78   84.72 15.28    
ปี 2557           

กีฏวิทยาและโรคพืช 7 7    12 2   14 
พืชศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 19 8    23 4   27 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และส่งเสริมเผยแพร่
การเกษตร 

4 11 3   16 2   18 

สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 10    11    11 
คณะเกษตรศาสตร์   1   1    1 

รวม 31 36 4   63 8   71 
ร้อยละ 43.67 50.71 5.64   88.74 11.27    
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ตารางที่ 3.1.10 ต าแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์ ปงีบประมาณ 2556-2557 
 

ภาควิชา 2556 2557 
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

กีฏวิทยาและโรคพืช 8 3 3  14 8 3 3  14 
พืชศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

14 7 9  30 14 6 7  27 

เศรษฐศาสตร์เกษตร 
และสง่เสรมิเผยแพร ่
การเกษตร 

5 3 8 1 17 6 3 7 2 18 

สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 5 2 3 1 11 6 2 2 1 11 
คณะเกษตรศาสตร ์      1    1 

รวม 32 15 23 2 72 35 14 19 3 71 
ร้อยละ 44.44 20.83 31.94 2.78  49.30 19.72 26.76 4.23  

 
ตารางที่ 3.1.11  สถานะการจ้าง วุฒิการศึกษา และการลาศึกษาต่อ ทุกสายงาน ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ปี 
ภาควิชา/ส่วนงาน 

สถานะการจ้าง วุฒิการศึกษา 
รวม ขรก. 

พนง. 
ประจ า 

ลจ. 
ประจ า 

พนักงาน
ส่วนงาน 

เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า 

ตรี 
ศึกษา 
ต่อ 

ปี 2556           
ส านักงานคณะ 6 21 17 26  10 42 18  70 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 9 13 4 2 12 4 8 4  28 
ภาควิชาพืชศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 22 21 31 2 26 9 7 34  76 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และสง่เสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 5 13 2 5 14 4 6 1  25 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 4 15 7 5 10 4 7 10  31 
ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมทีสู่ง 2 7 22 25 1 6 2 47  56 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม 
การเกษตรแม่เหียะ  7 8 15  4 5 21  30 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร 7 6 19 3 3 5 8 19  35 

ศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  1 3 - 7 1 2 6 2  11 

รวม 56 106 110 90 67 48 92 156  362 
ร้อยละ 15.43 29.20 30.30 24.79 18.46 13.22 25.34 42.98   
ปี 2557           

ส านักงานคณะ 7 23 16 24  10 41 19  70 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 9 13 4 1 12 4 7 4  27 
ภาควิชาพืชศาสตร์และ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 22 19 30 3 25 8 7 34  74 
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ปี 
ภาควิชา/ส่วนงาน 

สถานะการจ้าง วุฒิการศึกษา 
รวม ขรก. 

พนง. 
ประจ า 

ลจ. 
ประจ า 

พนักงาน
ส่วนงาน 

เอก โท ตรี 
ต่ ากว่า 

ตรี 
ศึกษา 
ต่อ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และสง่เสรมิเผยแพรก่ารเกษตร 4 14 2 7 16 3 7 1  27 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 3 16 7 6 11 4 6 11  32 
ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมทีสู่ง 2 7 19 22 1 7 3 39  50 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม 
การเกษตรแม่เหียะ  8 8 18  4 5 25  34 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร 7 6 19 3 2 5 9 19  35 

ศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร   3  16 1 3 11 4  19 

คณะเกษตรศาสตร ์    1 1     1 
รวม 54 109 105 101 69 48 96 156  369 

ร้อยละ 14.63 29.54 28.46 27.37 18.70 13.01 26.02 42.28   
 

ปีงบประมาณ 2556 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดขอบข่ายการพัฒนา
บุคลากรไว้ 7 ด้าน และ ปีงบประมาณ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนด
ขอบข่ายการพัฒนาบุคลากรไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1.12 การพฒันาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556-2557  

 

การพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวนโครงการ 
2556 2557* 

1. บริหารจัดการ ผู้บริหารคณะ  
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าศูนย์วิจัย 
เลขานุการคณะ 
หัวหน้างาน 

3 3 

2. การประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกสายงาน 3 3 
3. การเรียนการสอน อาจารย์และนักวิชาการ 5 5 
4. การวิจัย อาจารย์และนักวิชาการ 11 8 
5. ศักยภาพสายปฏิบัติการ สายปฏิบัติการ 13 22 
6. เทคโนโลยสีารสนเทศ บุคลากรทุกสายงาน 2 1 
7. ส่งเสรมิสุขภาพพลานามัย บุคลากรทุกสายงาน 1 2 

รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการ 37 15 
รวมจ านวนโครงการตามแผนที่ตัง้ไว้ 38 44 

คิดเป็นร้อยละ 97.36 34.09 
 

*ข้อมูล   ณ  เดือนมีนาคม 2557 
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ตารางที่ 3.1.13  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์  
ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ปีงบประมาณ 
อาจารย ์ สายสนบัสนุน 

จ านวน 
ทั้งหมด 

เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาบุคลากร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ทั้งหมด 

เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาบุคลากร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2556 72 68 94.44 290 251 86.55 
2557* 71 50 70.42 298 136 45.64 

 

*ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม 2557 
 
ตารางที่ 3.1.14 จ านวนงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรเพือ่พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

รายการจัดสรรงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
จ านวนเงิน 

รวม 2556 2557 
1. สนับสนุนการเดินทางไป
ประชุม สมัมนา ฝกึอบรม  
ดูงาน ภายในประเทศ 

งบแผ่นดิน 
 

588,400 500,000 1,088,400 

2. สนับสนุนโครงการพฒันา
บุคลากรและโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพบุคลากร 

งบเงินรายได ้ 598,000 879,850 1,477,850 

 รวม 1,186,400 1,379,850 2,566,250 
 

 สรุปงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉลี่ยต่อคน ปีงบประมาณ 2556 = 3,277.35 บาท 
 สรุปงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉลี่ยต่อคน ปีงบประมาณ 2557 =  3,739.43 บาท 

 
ภาพกิจกรรมการพฒันาบุคลากร 

  

อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักการเขียนหนังสือหรือ
ต าราที่ดีและการวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ช านาญการพิเศษ/ เชี่ยวชาญ เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2556   

ณ ห้องประชุมนคร ณ ล าปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรชินนสาสมาธิ 
(การท าสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง) 

เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2556 
ณ ห้องประชุมบุญญาวาส ล าเพาพงศ์ 
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ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารค าสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ 

บรรยายพิเศษ เรื่อง ประกันสังคมให้อะไรมากกว่าที่คุณ
คิด ใส่ใจสักนิด เพื่อรักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง  

เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2556  
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ 

  

  

อบรม...เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC, GC และ AAS ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเกษตร 

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 น.  
ณ ห้องประชุมด ารง ติยวลีย์ และะห้องปฏิบัติการกลาง  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร
เพื่อการท างานที่สร้างสรรค์  

เม่ือวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556  
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ 

  

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเพื่อก้าวไปสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2557  

ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัย  
เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2557 

 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 
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ตารางที่ 3.1.15 บุคลากรที่ได้รบัรางวัลผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย ปงีบประมาณ 2556-2557 

 

ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ รับเม่ือวันที่ หน่วยงานที่มอบ 
2556    

นางสาวสิริญา  คัมภิโร รางวัลที่ 2 การน าเสนอภาคบรรยาย 
ผลงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มปริมาณและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อราก าจัดแมลงในการ
ก าจัดเพลี้ยไฟบนพริก” Mass 
Production and Product 
Development of Entomopatogenic 
fungi for Controlling Thrips on Chilli 
ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2556 

4 -6  กันยายน  2556 
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์
แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติและ
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 

ศาสตราจารย์ ดร. อารี  
วิบูลย์พงศ์ 

รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี เรื่อง 
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ  เรื่อง 
เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การ
พัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

เม่ือวันที่  2  กุมภาพันธ์  
2556  ณ  ศูนย์การ
ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

อาจารย์ ดร. วรรณพร   
ทะพิงค์แก  
 

รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี จาก
ผลงานวิจัย เรื่อง การลดฮีสตามีนใน
น้ าปลาโดยวิธีทางชีวภาพด้วยเซลล์
จุลินทรีย์อาเคียชอบเกลือที่มีกิจกรรมของ
เอนไซม์ ฮีสทามีนดีไฮโดรจีเนส 
(Biological Method for Histamine 
Degradation in Fish Sauce by 
Halophilic Archaea Producing 
Histamine Dehydrogenase) 

เม่ือวันที่                         
2  กุมภาพันธ์  2556 ณ  
ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค 
ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

นางประภาพันธ์   
พลายจันทร์  
หัวหน้างานห้องสมุด 
คณะเกษตรศาสตร์ 

รางวัลการน าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
ดีเด่น เรื่อง “Class Librarian @ CMU 
Library : บริการเชิงรุกสู่ห้องเรียน” ใน
การสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3  
บทบาท PULINET ในการเตรียมการ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน” 

เม่ือวันที่ 23 - 25  
มกราคม  2556 พ.ศ. 
2556 ณ โรงแรมทวิส
โลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์  
 

รับรางวัล “ความคิดสร้างสรรค์” ประเภท 
สถาบันการศึกษา จากโครงการ “การผลิต
ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ส าหรับครัวเรือนในชุมชน” ในงาน
ประกวดผลงานโครงการพลังงานชุมชน
เพื่อชุมชน พ.ศ. 2556  

เม่ือวันที่  23  สิงหาคม  
2556 ณ ห้องประชุม
รัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมาธิการพลังงาน 
วุฒิสภาร่วมกับกระทรวง
พลังงาน ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ รับเม่ือวันที่ หน่วยงานที่มอบ 
2557    

อาจารย์ ดร. วรวิทย์  
มณีพิทักษ์สันติ  

รับรางวัลที่ 2 การน าเสนอผลงานภาค
โปสเตอร์ งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์
ภาคเหนือ ประจ าปี 2556  

เม่ือวันที่ 12 -13 
ธันวาคม 2556 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ 3.1.16 บุคลากรที่ได้รบัการยกย่องหรือรบัรางวัลดา้นอื่นๆ ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ชื่อ -สกุล ได้รับการยกย่องหรือรับรางวัล รับเม่ือวันที่ หน่วยงานที่มอบ 
2556    

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน 
ตั้งทวีวิพัฒน์  
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการ
ประกวด "สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 
2554 : ชุดดูดซับก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพ" 

เม่ือวันที่                
25  ตุลาคม  2555  
ณ  ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบ
เทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิ
ธนาคารกรุงเทพ ในงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ไทย ประจ าปี 2555  โดยได้
เข้ารับรางวัลจาก นายปลอด
ประสพ สุรัสวดี 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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ในการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะ

เกษตรศาสตร์ ไดด้ าเนินการพัฒนาใน 5 ด้าน ดังนี้ 
 

1) ทีมวิจัย Cluster ปีงบประมาณ 2556-2557 
 

คณะได้ด าเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลักจ านวน 4 กลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2554-2556) ประกอบด้วย 

 กลุ่มวิจัยคลัสเตอร์มูลค่าเพ่ิมของการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ 
 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
 กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Attract)  
 กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย  
ในปี 2557 มีจ านวน 5 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  
 กลุ่มวิจัยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Attract)  
 กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย 
 กลุ่มวิจัยไม้ดอก 
 กลุ่มวิจัยพืชสมุนไพร 

 
2) โครงการวิจัยท่ีท าร่วมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

โครงการ/งบประมาณ 2556 2557 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 8 5 
งบประมาณท้ังโครงการ 42,884,809.00  42,565,319.00 
งบประมาณท่ีได้รับจริง 10,968,729.42 10,799,648.14 

 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2556 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือชุมชน ช่ือหัวหน้า/ผู ้
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ได ้
รับจริงปี 2556 

ระยะเวลา 
โครงการ 

แหล่งทุน 

1 การขยายผล
เทคโนโลยีการปลูก
ข้าวอินทรีย์นาหยอด
เพื่อปรับตัวต่อภาวะ
แล้งในจังหวัด
เชียงใหม ่

ชุมชนบ้านดงป่า
ลัน ต.ขี้เหล็ก อ.
แม่แตง จ.
เชียงใหม่, ชุมชน
บ้านสันป่ายาง ต.
สันป่ายาง อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ 

บุศรา  
ลิ้มนิรันดร์กลุ, 
พฤกษ์  
ยิบมันตะสิร ิ

200,000.00 49,591.28 30 
ธันวาคม 
2554 - 30 
ธันวาคม 
2555 

ส านักงาน
พัฒนา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
(NSTDA) 

2 การจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อ
ยกระดับการผลิตและ
คุณภาพผลผลติใน
ระบบการผลิตข้าว-
ผักปลอดสารเคม ี

ชุมชุนบ้านช่อแล 
ต.ช่อแล อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่, 
ชุมชนบ้านริมวาง 
ต.บ้านกาด อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่ 

จตุรงค ์ 
พวงมณี,  
กุศล ทองงาม,  
สิทธิชัย  
ลอดแก้ว 

507,430.00 422,858.00 1 ธันวาคม 
2555 - 30 
พฤศจิกายน 
2556 

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) 

3.2 ผลการปฎิบัติงาน ยทุธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางของผู้บริหาร 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือชุมชน ช่ือหัวหน้า/ผู ้
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ได ้
รับจริงปี 2556 

ระยะเวลา 
โครงการ 

แหล่งทุน 

3 โครงการเพิม่
ศักยภาพการเลี้ยงโค
นมเพื่อรองรับเขต
การค้าเสร ี(FTA) 
ไทย-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด ์

สหกรณ์โคนมแม่
วาง จ ากัด อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่, 
สหกรณ์โคนม
ล าพูน จ ากัด อ. 
บ้านธิ จ.ล าพูน 

สุชน  
ตั้งทวีวิพัฒน ์

39,829,139.00 9,950,469.36 1 ตุลาคม 
2555- 30 
กันยายน 
2559 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์

4 การศึกษา
เปรียบเทยีบรูปแบบ
วิธีการผลติต่อการ
เจริญเติบโตและ
ต้นทุนการผลิตข้าว
อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเกษตรกร 
ต าบลป่าป้อง และ
ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ่

ชุมชนเกษตรกร 
ต าบลป่าป้อง 
และต าบลแมโ่ป่ง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จังหวัดเชียงใหม ่

ชินกฤต 
สุวรรณครี,ี 
นพดล  
สันยาย,  
วินัย สายไฮค า,  
สิทธิชัย  
ลอดแก้ว 

99,490.00 99,490.00 1 ตุลาคม 
2555 - 30 
กันยายน 
2556 

เงินรายได้
ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากร
เกษตร 

5 การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี
และการสกัดสารออก
ฤทธิ์ส าคัญจากข้าวก่ า
ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย (ปี่ท่ี 2) 

องค์การส่วน
ต าบลหนองแย่ง 
ต.สันทราย อ. สัน
ทราย จ. 
เชียงใหม่ 

กรวรรณ  
ศรีงาม,  
พัชรินทร์  
ประสนธิ,์  
แสงทิวา 
สุริยงค,์ 
พุฒินันท์  
มีเผ่าพันธ ์

565,200.00 4,645.48 28 
กันยายน 
2556 - 27 
กันยายน 
2557 

ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 
(สวก.) 

6 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบการ
ผลิตลิ้นจี่และล าไย
นอกฤดูคุณภาพสูง
ภายใต้เงื่อนไขการ
ประหยดัน้ าและการ
อนุรักษ์ดินและน้ า
อย่างยั่งยืน 

ชุมชนอ าเภอไชย
ปราการ จังหวัด
เชียงใหม่, อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน, อ าเภอ
โป่งน้ าร้อน ,
อ าเภอสอยดาว 
และอ าเภอเขาคิช
กูฏ จังหวัด
จันทบุร ี

กรวรรณ  
ศรีงาม,  
นุดี เจรญิกิจ, 
พิทยา  
สรวมศริ,ิ 
มัตติกา  
พนมธรนิจกุล, 
สมชาย  
องค์ประเสริฐ 

662,000.00 377,771.74 18 
มิถุนายน 
2556 - 18 
ธันวาคม 
2556 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

7 การพัฒนาความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งและ
ยกระดับความเป็นอยู่
ของราษฏรในหมู่บ้าน
ห่างไกลในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

ชุมชนบ้านห้วย
เต่า อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม,่ 
บ้านกออึ บ้านผี
ปานเหนือ บ้านอู
แจะ และบ้านปิ
พอ อ าเภอออม

จุฑาทิพย์  
เฉลิมผล,  
วรงค์ วงศ์ลังกา 

1,001,550.00 43,903.56 15 
กันยายน 
2556 - 14 
กันยายน 
2557 

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือชุมชน ช่ือหัวหน้า/ผู ้
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ได ้
รับจริงปี 2556 

ระยะเวลา 
โครงการ 

แหล่งทุน 

ก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

8 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีส่วนร่วม ของ
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านแม่ระวาน 
อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

บ้านแม่ระวาน 
อ าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

รศ.ดร.อาวรณ ์
โอภาสพัฒนกิจ 

20,000.00 20,000.00 1 ตุลาคม 
2555 - 31 
มีนาคม 
2556 

เงินรายได้คณะ
เกษตรศาสตร ์

 
โครงการ/กิจกรรม ปี 2557 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือชุมชน ช่ือหัวหน้า/ผู ้
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ได ้
รับจริงปี 2557 

ระยะเวลา
โครงการ 

แหล่งทุน 

1 การจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อ
ยกระดับการผลิตและ
คุณภาพผลผลติใน
ระบบการผลิตข้าว-
ผักปลอดสารเคม ี

ชุมชุนบ้านช่อแล 
ต.ช่อแล อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่, ชุมชน
บ้านริมวาง ต.บ้าน
กาด อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่ 

จตุรงค ์ 
พวงมณี,  
กุศล  
ทองงาม,  
สิทธิชัย  
ลอดแก้ว 

507,430.00 422,858.00 1 ธันวาคม 
2555 - 30 
พฤศจิกายน 
2556 

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) 

2 โครงการเพิม่
ศักยภาพการเลี้ยงโค
นมเพื่อรองรับเขต
การค้าเสร ี(FTA) 
ไทย-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด ์

สหกรณ์โคนมแม่
วาง จ ากัด อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่, 
สหกรณ์โคนม
ล าพูน จ ากัด อ. 
บ้านธิ จ.ล าพูน 

สุชน  
ตั้งทวีวิพัฒน ์

39,829,139.00 9,950,469.36 1 ตุลาคม 
2555- 30 
กันยายน 
2559 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ ์

3 การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี
และการสกัดสารออก
ฤทธิ์ส าคัญจากข้าวก่ า
ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย (ปี่ท่ี 2) 

องค์การส่วนต าบล
หนองแย่ง ต.สัน
ทราย อ. สันทราย 
จ. เชียงใหม ่

กรวรรณ  
ศรีงาม,  
พัชรินทร์  
ประสนธิ,์  
แสงทิวา 
สุริยงค,์ 
พุฒินันท์  
มีเผ่าพันธ ์

565,200.00 4,645.48 28 กันยายน 
2556 - 27 
กันยายน 
2557 

ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร 
(สวก.) 

4 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระบบการ
ผลิตลิ้นจี่และล าไย
นอกฤดูคุณภาพสูง
ภายใต้เงื่อนไขการ
ประหยดัน้ าและการ
อนุรักษ์ดินและน้ า
อย่างยั่งยืน 

ชุมชนอ าเภอไชย
ปราการ จังหวัด
เชียงใหม่, อ าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัด
ล าพูน, อ าเภอโป่ง
น้ าร้อน ,อ าเภอ
สอยดาว และ

กรวรรณ  
ศรีงาม, นุดี 
เจริญกจิ, 
พิทยา  
สรวมศริ,ิ 
มัตติกา  
พนมธรนิจกุล, 
สมชาย  

662,000.00 377,771.74 18 มิถุนายน 
2556 - 18 
ธันวาคม 
2556 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรม ช่ือชุมชน ช่ือหัวหน้า/ผู ้
ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
ทั้งโครงการ 

งบประมาณที่ได ้
รับจริงปี 2557 

ระยะเวลา
โครงการ 

แหล่งทุน 

อ าเภอเขาคิชกูฏ 
จังหวัดจันทบุร ี

องค์ประเสริฐ 

5 การพัฒนาความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งและ
ยกระดับความเป็นอยู่
ของราษฏรในหมู่บ้าน
ห่างไกลในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

ชุมชนบ้านห้วยเต่า 
อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม,่ 
บ้านกออึ บ้านผี
ปานเหนือ บ้านอู
แจะ และบ้านปิพอ 
อ าเภอออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม ่

จุฑาทิพย์  
เฉลิมผล,  
วรงค์  
วงศ์ลังกา 

1,001,550.00 43,903.56 15 กันยายน 
2556 - 14 
กันยายน 
2557 

ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) 

 
 

3) โครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

โครงการ/งบประมาณ 2556 2557 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 21 20 
งบประมาณ 2,583,091.82 2,377,726.82 

 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2556 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวชิาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน 
1 การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่

สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บนท่ีสูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดบนท่ีสูงศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะ 
เกษตรศาสตร ์

จรีเมธ  
อังกสิทธิ ์

1 ต.ค. 55 - 
30 ต.ค. 56 

250,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

2 โครงการการพัฒนาไมด้อกเศรษฐกิจ 
(กล้วยไม้) เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ส่งออก (2556) 

คณะ 
เกษตรศาสตร ์

ณัฐา  
โพธาภรณ ์

1 ต.ค. 55 - 
30 ก.ย. 56 

530,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

3 การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้า
โดยการพัฒนา กระบวนการผลิตและการ
แปรรูป ปีที่ 7 

คณะ 
เกษตรศาสตร ์

นายชวลิต  
กอสัมพันธ์ 

1 ต.ค. 55 - 
30 ก.ย. 56 

300,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

4 การพัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตร
ปลอดพิษ อาหารปลอดภยั แบบมสี่วน
ร่วม ปีงบประมาณ 2556 

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากร
เกษตร 

นางกุศล  
ทองงาม 

1 ต.ค. 55 - 
30 ก.ย. 56 

15,000.00 เงินรายได้
ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากร
เกษตร 

5 โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย ์ชีวภาพ จาก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารพืช 
และเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ให้กับดนิ 

ศูนย์วิจัย สาธิต
และฝึกอบรม
การเกษตรแม่
เหียะ 

นายสมศักดิ ์  
จีรัตน ์

1 ต.ค. 55 -30 
ก.ย.56 

136,200.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

6 การพัฒนาการเลี้ยงสุกรบนที่สูง เพื่อการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน
ส าหรับใช้ในครัวเรือน 

ภาควิชาสัตว
ศาสตร์และสัตว์
น้ า 

รศ.ดร.สุชน  
ตั้งทวีวิพัฒน์ 

1 ต.ค. 55 -30 
ก.ย.56 

350,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวชิาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน 
7 โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า

เพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่
เสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูง  บ้านมูเซอปาก
ทาง ม.5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ 

ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมทีสู่ง 

นายชวลิต  
กอสัมพันธ์ 

1 ต.ค.55 -30 
ก.ย.56 

364,500.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

8 โครงการบริการวิชาการฯ จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ โครงการจัดจ าหนา่ย
น้ าผึ้งท่ีมีคุณภาพ โครงการบริการ
วิชาการคลินิกพืชและแมลง โครงการจัด
จ าหน่ายสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
แมลง และโครงการบริการวิชาการเรื่อง 
สารล่อมอดเจาะผลกาแฟ CMU-C1 

กีฏวิทยาและ
โรคพืช 

รศ.ดร.จิราพร 
กุลสาริน 

1 ต.ค. 55 - 
30 ก.ย. 56 

300,420.82 เงินรายได้
โครงการ 

9 กิจกรรมกาดเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

3 - 5 เม.ย. 56 150,000.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

10 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

6 - 7 มิ.ย. 56 27,801.50 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

11 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

4 - 5 ก.ค. 56 33,121.50 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

12 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 - 2 ส.ค. 56 36,122.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

13 อบรมความรู้เกี่ยวกับ GAP และการ
เตรียมความพร้อมของเกษตรกร สู่
ประชาคมอาเซียน 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

ผศ.ดร.
สุรินทร ์  
นิลส าราญจติ 

21-ส.ค.-56 10,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

14 ทบทวนความรู้ข้อก าหนด GAP และ
ทัศนะศึกษาดูแปลงตัวอย่าง 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

ผศ.ดร.
สุรินทร ์  
นิลส าราญจติ 

28-ส.ค.-56 10,000.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

15 กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผัก
อาหารปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

5 - 6 ก.ย. 56 30,726.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

16 โครงการวิทย ุรายการ "เกษตร มช. เพื่อ
หมู่เฮา" จ.เชียงใหม ่

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 ต.ค30 ก.ย.
56 

6,500.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

17 โครงการวิทย ุรายการ "เกษตร มช. เพื่อ
หมู่เฮา" จ. ตาก 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 ต.ค. -30 
ก.ย.56 

6,500.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวชิาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน 
18 โครงการวิทย ุรายการ "เกษตรใกล้ตัว" ศูนย์บริการ

วิชาการฯ 
อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 ต.ค. -30 
ก.ย.56 

13,000.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

19 โครงการวิทย ุรายการ "เกษตร มช. เพื่อ
สังคม" มก. พบประชาชน 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 ต.ค. -30 
ก.ย.56 

600 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

20 โครงการบทความเกษตรใกล้ตัว ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 ต.ค. -30 
ก.ย.56 

2,600.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

21 โครงการบทความข่วงเกษตร ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ
สืบพงษ์สังข์ 

1 ต.ค. -30 
ก.ย.56 

10,000.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

 

โครงการ/กิจกรรม ปี 2557 
 

ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวชิาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน 

1 โครงการวิทยุ รายการ "เกษตรใกล้ตัว" ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.ชูชาต ิ
สันธทรัพย ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

13,000.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

2 โครงการวิทยุ รายการ "เกษตร มช. เพื่อ
หมู่เฮา" จ.เชียงใหม ่

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.ชูชาต ิ
สันธทรัพย ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

6,500.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

3 โครงการวิทยุ รายการ "เกษตร มช. เพื่อ
หมู่เฮา" จ. ตาก 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.ชูชาต ิ
สันธทรัพย ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

6,500.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

4 โครงการบริการวิชาการฯ จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ โครงการจัดจ าหนา่ยน้ าผึ้ง
ที่มีคุณภาพ โครงการบริการวิชาการคลินิก
พืชและแมลง โครงการจดัจ าหน่ายสื่อการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับแมลง และโครงการ
บริการวิชาการเรื่อง สารล่อมอดเจาะผล
กาแฟ CMU-C1 

กีฏวิทยาและ
โรคพืช 

รศ.ดร.จิราพร 
กุลสาริน 

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

300,420.82 เงินรายได้
โครงการ 

5 โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย ์ชีวภาพ จากวัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารพืช และ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน 

ศูนย์วิจัย 
สาธิตและ
ฝึกอบรม
การเกษตรแม่
เหียะ 

นายสมศักดิ ์ 
จีรัตน ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

136,200.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

6 การพัฒนาและขยายผล ตลาดเกษตร
ปลอดพิษ อาหารปลอดภยั แบบมสี่วน
ร่วม ปีงบประมาณ 2557 

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากร
เกษตร 

นางกุศล  
ทองงาม 

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

15,000.00 เงินรายได้
ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากร
เกษตร 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวชิาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน 

7 โครงการการพัฒนาไมด้อกเศรษฐกิจ 
(กล้วยไม้) เพ่ือเพิม่ศักยภาพในการส่งออก 
(2556) 

คณะ
เกษตรศาสตร ์

ณัฐา  
โพธาภรณ ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

1,150,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

8 โครงการวิทย ุรายการ "เกษตร มช. เพื่อ
สังคม" มก. พบประชาชน 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.ชูชาต ิ
สันธทรัพย ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

600 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

9 โครงการบทความเกษตรใกล้ตัว ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.ชูชาต ิ
สันธทรัพย ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

2,600.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

10 โครงการบทความข่วงเกษตร ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.ชูชาต ิ
สันธทรัพย ์

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

10,000.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

11 โครงการฝึกอบรมเพื่อสรรหาสมาชิก
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อสวท.)จังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-
แม่ฮ่องสอน 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

รศ.ดร.สุชน  
ตั้งทวีวิพัฒน์ 

17-ธ.ค.-56 - เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสารไซ
เปอร์เมทรินตกค้างในใบยาสดบ่มร้อนด้วย
ชุดตรวจสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

ดร.กรวรรณ  
ศรีงาม 

13-ธ.ค.-56 - เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

13 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ 
สืบพงษ์สังข์ 

2-3 มกราคม 
2557 

22,731.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

14 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ 
สืบพงษ์สังข์ 

12-13 
ธันวาคม 56 

13,815.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

15 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ 
สืบพงษ์สังข์ 

7-8 
พฤศจิกายน 
56 

33,990.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

16 การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดย
การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปร
รูป ปีท่ี 8 

คณะ
เกษตรศาสตร ์

นายชวลิต  
กอสัมพันธ์ 

1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

300,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

17 การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่
สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บนท่ีสูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดบนท่ีสูงศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะ
เกษตรศาสตร ์

จรีเมธ อังกสิทธิ ์1 ต.ค. 56 - 
30 ต.ค. 57 

300,000.00 งบประมาณ
แผ่นดิน 

18 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ 
สืบพงษ์สังข์ 

6-7 มีนาคม 
57 

19,486.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

19 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ 
สืบพงษ์สังข์ 

2-3 ตุลาคม 
56 

28,363.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 
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ล าดับ ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวชิาการ หน่วยงานหลัก ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ แหล่งทุน 

20 กาดวัฒนธรรมเกษตร พืชผักอาหาร
ปลอดภัย 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

อ.ดร.พรสิร ิ 
สืบพงษ์สังข์ 

6-7 
กุมภาพันธ์ 
57 

18,521.00 เงินรายได้
ศูนย์บริการ
วิชาการฯ 

 
4) สถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ 

ปีงบประมาณ 2556-2557 
 

ปีงบประมาณ ชื่อประเทศอาเซียน ชื่อสถาบัน/องค์กร ผู้รับผิดชอบ 
2556 อินโดนีเซีย Faculty of Animal 

Science, Universitas 
Gadjah Mada (UGM) 

Dr. Budi Guntoro / อ. ดร. 
เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

 อินโดนีเซีย Bogor Agricultural 
University 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 
ปี 2557 ในช่วง 6 เดือนแรกยังไม่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ 

 
5) ผลงานการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2556-2557 

 

ปี/ประเภท ชื่อผลงาน ผู้ประดิษฐ์ เจ้าของ ว/ด/ป ทีย่ื่น/ได้รับ 
การจดทะเบียนพันธุ์ 

ประเทศ 
ที่ยื่นจด 

2556      
ยื่น - - - - - 

ได้รับ ข้าวก่ าหอม มช. อ.ดร.ชนากานต์  
พรมอุทัย 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 10 มกราคม 2556 ไทย 

2557      

ยื่น 
ก่ าเจ้า มช. 107 
(Kum Chao 
CMU 107) 

ด าเนิน กาละดี, 
ศันสนีย์ จ าจด, 
ปณิตา บุญสิทธิ์, 
แสงทิวา สุริยงค์ 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 28 ตุลาคม 2556 ไทย 

ได้รับ 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
(ลูกผสมปทุมมา) 
พันธุ์ โอยามา 

(Oyama) 

รศ.ดร.โสระยา 
ร่วมรังษ ี

ศูนย์บริการ
การพัฒนา

ขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผล
บ้านไร่ 

22 ตุลาคม 2556 ไทย 

ได้รับ 
ว่านสี่ทิศลูกผสม 
พันธุ์ อิคาราชิ 

(Ikarashi) 

รศ.ดร.โสระยา 
ร่วมรังษ ี

ศูนย์บริการ
การพัฒนา

ขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผล
บ้านไร่ 

22 ตุลาคม 2556 ไทย 

 



 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด 

ค ารับรองการปฎบิัติงาน 
ของคณะเกษตรศาสตร์  

ปีงบประมาณ 2556-2557  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 
หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   1.1 รอ้ยละของกำรพัฒนำหลักสตูร
ตำมกรอบมำตรฐำนคณุวฒุิ
ระดับอดุมศกึษำ (TQF) 

รอ้ยละ 3 100 70.00 2.0000 60 70 80 90 100 100 85.00 3.5000 60 70 80 90 100 

   1.2 จ ำนวนหลักสตูรสหกจิศกึษำ หลักสตูร 3 2 2 5.0000 - - - 1 2 2 2 5.0000 - - - 1 2 

   1.3 จ ำนวน International course  กระบวน 
วชิำ 

3 55 95 5.0000 45 47 50 53 55 60 95 5.0000 56 57 58 59 60 

   1.4 จ ำนวนหลักสตูรปรญิญำเอก 
(PhD program)  

หลักสตูร 3 9 7 3.0000 5 6 7 8 9 9 7 3.0000 5 6 7 8 9 

   1.5 จ ำนวนทนุกำรศกึษำส ำหรับ
หลักสตูรนำนำชำต ิ

ทนุ 2 5 9 5.0000 1 2 3 4 5 5 5 5.0000 1 2 3 4 5 

   1.6 จ ำนวนนักศกึษำตำ่งชำตทัิง้หมด
ในแตล่ะปี 

คน 3 30 30 5.0000 25 26 27 28 30 32 33 5.0000 28 29 30 31 32 

   1.7 จ ำนวนศำสตรำจำรยอ์ำคันตกุะ 
(Visiting professor)  

คน 2 4 5 5.0000 - 1 2 3 4 4 4 5.0000 - 1 2 3 4 

   1.8 ผลกำรตรวจสอบและประเมนิกำร
ประกันคณุภำพกำรศกึษำภำยในของ
สว่นงำน 

ระดับ 
คะแนน 

3 5 4.50 4.5000 1 2 3 4 5 5 N/A 1.0000 1 2 3 4 5 

   1.9 จ ำนวนหลักสตูร/กระบวนวชิำที่
จัดกำรเรยีนกำรสอนสอดคลอ้งกับทักษะ
กำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

หลักสตูร/ 
กระบวน 
วชิำ 

3 682 666 2.2000 660 665 670 675 682 692 663 1.0000 670 675 680 685 692 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  25   1.0010        0.9050      

ส่วนท่ี 4 สรุปผลการด าเนนิงานตามค ารับรองการปฎิบัตงิานของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556-2557 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 
หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   2.1.1 จ ำนวนสำขำวชิำทีไ่ดรั้บกำรจัด
อันดับเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ 

สำขำ 
วชิำ 

3 2 0 1.0000 - - - 1 2 3 0 1.0000 - - 1 2 3 

   2.2 จ ำนวนโครงกำรวจัิยทีไ่ดรั้บ
ทนุอดุหนุนกำรท ำวจัิย 

โครงกำร 3 120 131 5.0000 100 105 110 115 120 125 76 1.0000 105 110 115 120 125 

   2.3 จ ำนวนผลงำนวจัิยทีพั่ฒนำตอ่
ยอดเชงิพำณชิยแ์ละอตุสำหกรรม 

ผลงำน 2 2 4 5.0000 - - - 1 2 3 3 5.0000 - - 1 2 3 

   2.4 จ ำนวนเงนิทนุวจัิย นวัตกรรม หรอื
งำนสรำ้งสรรคจ์ำกแหลง่ทนุภำยนอก 

บำท 3 65 
ลำ้น 

78.81 
ลำ้น 

5.0000 39 
ลำ้น 

45.5 
ลำ้น 

52 
ลำ้น 

58.5 
ลำ้น 

65 
ลำ้น 

70 
ลำ้น 

56.67 
ลำ้น 

3.0964 42 
ลำ้น 

49 
ลำ้น 

56 
ลำ้น 

63 
ลำ้น 

70 
ลำ้น 

   2.5 จ ำนวนผลงำนวจัิย นวัตกรรม หรอื
งำนสรำ้งสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร ่หรอื
น ำไปใชป้ระโยชนใ์นระดับชำตหิรอืระดับ
นำนำชำต ิ

ผลงำน/ 
ชิน้งำน 

3 180 181 5.0000 108 126 144 162 180 200 15 1.0000 120 140 160 180 200 

   2.6 จ ำนวนบทควำมวจัิยไดรั้บกำร
อำ้งองิ (Citation) ใน Refereed 
Journal หรอืในฐำนขอ้มลูระดับชำตหิรอื
ระดับนำนำชำต ิ

บทควำม 3 114 116 5.0000 68 80 91 103 114 130 30 1.0000 78 91 104 117 130 

   2.7 รอ้ยละของอำจำรยแ์ละนักวจัิยที่
ไดรั้บทนุอดุหนุนกำรท ำวจัิย นวัตกรรม 
หรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกแหลง่ทนุภำยใน
และภำยนอก ตอ่ อำจำรยแ์ละนักวจัิย
ทัง้หมด 

รอ้ยละ 3 80 88.00 5.0000 60 65 70 75 80 100 74.73 1.0000 80 85 90 95 100 

   2.8 จ ำนวนผลงำนวจัิย นวัตกรรม หรอื
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดย้ืน่ขอจดทะเบยีน
สทิธบัิตร อนุสทิธบัิตร และลขิสทิธิ ์

ผลงำน/ 
ชิน้งำน 

3 2 1 4.0000 - - - 1 2 2 0 1.0000 - - - 1 2 

   2.9 รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำคณุวฒุิ
ปรญิญำเอกทีบ่รรจใุหมท่ีม่งีำนวจัิย
ภำยใน 5 ปี 

รอ้ยละ 3 100 100.00 5.0000 60 70 80 90 100 100 87.5 3.7500 60 70 80 90 100 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  26   1.1500        0.4854      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บรกิารบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 
หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   3.5 จ ำนวนผลงำนดำ้นเกษตรทีส่งู ผลงำน 3 10 20 5.0000 2 4 6 8 10 12 13 5.0000 4 6 8 10 12 

   3.7 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมภำยใต ้
โครงกำรพัฒนำอมกอ๋ยตำมแนว
พระรำชด ำรฯิ 

โครงกำร/ 
กจิกรรม 

3 4 4 5.0000 - 1 2 3 4 6 2 1.0000 2 3 4 5 6 

   3.8 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมภำยใต ้
โครงกำร 50 ปี มช. รับใชส้งัคม 

โครงกำร/ 
กจิกรรม 

-* - - - - - - - - 2 2 5.0000 - - - 1 2 

   3.10 จ ำนวนผลงำนดำ้น Safety 
Food 

ผลงำน 2 9 12 5.0000 5 6 7 8 9 12 23 5.0000 8 9 10 11 12 

   3.14 จ ำนวนผลงำนแกไ้ขปัญหำยำ
เสพตดิ 

ผลงำน 3* 2 8 5.0000 - - - 1 2 4 4 5.0000 - 1 2 3 4 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  11   0.5500        0.4300      

* ปี 2557 ปรับน้้ำหนักตัวช้ีวัด 3.8 = 1 และตัวช้ีวัด 3.14 = 2 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : มุ่งท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุม่ชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 

หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   4.4 จ ำนวนโครงกำรทีน่ ำศักยภำพ
ทำงวชิำกำรไปประยกุตเ์พือ่กำรอนุรักษ์
และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
ส ิง่แวดลอ้ม 

โครงกำร 2 18 22 5.0000 10 12 14 16 18 20 12 1.0000 12 14 16 18 20 

   4.5 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมทีน่ ำ
พลังงำนสะอำด พลงังำนทดแทนมำใช ้
กำรลดร่องรอยคำรบ์อนและกำรใชโ้ฟม

ภำยในสว่นงำน 

โครงกำร/ 
กจิกรรม 

2 3 3 5.0000 - - 1 2 3 4 3 4.0000 - 1 2 3 4 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  4   0.2000        0.1000      
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ยุทธศาสตรท่ี์ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลยั 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 
หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   5.1 จ ำนวนหลักสตูรสองภำษำ
(Bilingual) และหลักสตูรนำนำชำต ิ

หลักสตูร 3 5 4 3.0000 2 3 4 - 5 6 4 2.0000 3 4 5 - 6 

   5.2 จ ำนวนหลักสตูร Double 
degree Program และ Joint degree 
Program  

หลักสตูร 3 3 3 5.0000 1 - 2 - 3 3 3 5.0000 1 - 2 - 3 

   5.3 จ ำนวนหลักสตูรทีส่ำมำรถถ่ำย
โอนหน่วยกติกับสถำบันวชิำกำร
ตำ่งประเทศได ้

หลักสตูร 3 5 3 3.0000 1 2 3 4 5 6 4 3.0000 2 3 4 5 6 

   5.5 จ ำนวนนักศกึษำทีม่กีำร
แลกเปลีย่นในกลุม่ประเทศอำเซยีน
และนำนำชำตทิัง้ Inbound และ/หรอื 
Outbound 

คน 3 52 61 5.0000 31 36 42 47 52 54 28 1.0000 34 39 44 49 54 

   5.6 จ ำนวนบคุลำกรสำยวชิำกำร
(อำจำรยแ์ละนักวจัิย) และบคุลำกร
สำยปฏบัิตกิำรทีม่กีำรแลกเปลีย่นใน
กลุม่ประเทศอำเซยีนและนำนำชำตทัิง้ 
Inbound และ/หรอื Outbound 

คน 3 85 52 1.1111 51 60 68 77 85 90 66 2.3333 54 63 72 81 90 

   5.7 จ ำนวนองคค์วำมรูด้ำ้นอำเซยีน บทควำม/ 
หนังสอื/ 
ผลงำนวจัิย 

3 5 4 4.0000 1 2 3 4 5 7 3 1.0000 3 4 5 6 7 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  18   0.6333        0.4300      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมปีระสิทธิภาพ 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 
หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   6.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
บรหิำรจัดกำรขอ้มลูของสว่นงำนใน
ระบบ CMU-MIS ใหส้ำมำรถรองรับ
กำรตัดสนิใจทำงกำรบรหิำรได ้
อยำ่งถูกตอ้ง 

ระดับ 2 5 5 5.0000 1 2 3 4 5 5 5 5.0000 1 2 3 4 5 

   6.4 จ ำนวนเงนิรำยไดท้ัง้หมด
ของสว่นงำน 

บำท 2 121 
ลำ้น 

126.81 
ลำ้น 

5.0000 72.6 
ลำ้น 

84.7 
ลำ้น 

96.8 
ลำ้น 

108.9 
ลำ้น 

121 
ลำ้น 

127 
ลำ้น 

90.56 
ลำ้น 

2.1304 76.2 
ลำ้น 

88.9 
ลำ้น 

101.6 
ลำ้น 

114.3 
ลำ้น 

127 
ลำ้น 

   6.5 รอ้ยละของบคุลำกรดำ้น

บรหิำรวชิำกำรไดรั้บกำรพัฒนำให ้
มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำร
จัดกำรตอ่บคุลำกรดำ้นบรหิำร
วชิำกำรทัง้หมด 

รอ้ยละ 2 100 83.33 1.6667 80 85 90 95 100 100 12.5 1.0000 80 85 90 95 100 

   6.6 รอ้ยละของบคุลำกรสำย
วชิำกำร(อำจำรยแ์ละนักวจัิย)ไดรั้บ
กำรพัฒนำใหม้คีวำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรสอน กำรวจัิย 
และทักษะในวชิำชพีตอ่บคุลำกร
สำยวชิำกำรทัง้หมด 

รอ้ยละ 2 90 94.44 5.0000 70 75 80 85 90 90 70.42 1.0840 70 75 80 85 90 

   6.7 รอ้ยละของบคุลำกรสำย
ปฏบัิตกิำรไดรั้บกำรพัฒนำใหม้ี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และทกัษะ
ในกำรท ำงำนตอ่บคุลำกรสำย
ปฏบัิตกิำรทัง้หมด 

รอ้ยละ 2 80 86.55 5.0000 60 65 70 75 80 80 45.64 1.0000 60 65 70 75 80 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  10   0.4333        0.2043      
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 (เพ่ิม) : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารท่ีผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

ตัวชีวั้ด 

หน่วยนับ น ้ำ 
หนัก 

2556 เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 2557 (รอบ 6 เดอืนแรก) เกณฑก์ำรใหค้ะแนน 

เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 เป้ำ 
หมำย 

ผล 
 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

1 2 3 4 5 

   7.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ตำมแนวทำงกำรบรหิำรทีผู่บ้รหิำรสว่น
งำนแถลงตอ่สภำมหำวทิยำลัย 
เชยีงใหม ่

ระดับ 6 5 4.6 4.6000 1 2 3 4 5 5 4.1 4.1000 1 2 3 4 5 

      7.1.1 จ ำนวนทมีวจัิย Cluster 
(เพิม่ข ึน้ไมน่อ้ยกวำ่ 3 กลุม่วจัิยตอ่ 5 ปี) 

ทมีวจัิย <20> 4 4 5.0000 - 1 2 3 4 5 5 5.0000 1 2 3 4 5 

      7.1.2 จ ำนวนโครงกำรวจัิยทีท่ ำ
ร่วมกับชมุชน (ไมน่อ้ยกวำ่ 5 เรือ่ง/ปี) 

โครงกำร <20> 5 8 5.0000 1 2 3 4 5 5 5 5.0000 1 2 3 4 5 

      7.1.3 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม
ใหบ้รกิำรวชิำกำรทีม่ผีลตอ่กำรพัฒนำ
และเสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งของชมุชน 
(ไมน่อ้ยกวำ่ 10 โครงกำร/กจิกรรมตอ่ปี) 

โครงกำร/ 
กจิกรรม 

<20> 10 21 5.0000 2 4 6 8 10 10 20 5.0000 2 4 6 8 10 

      7.1.4 จ ำนวนสถำบัน/องคก์รใน
กลุม่ประเทศอำเซยีนทีล่งนำมควำม
ร่วมมอืทำงวชิำกำรในระดับคณะ (ครบ
ทกุประเทศในกลุม่อำเซยีนภำยใน 5 ปี) 

สถำบัน/ 
องคก์ร 

<20> 1 2 5.0000 - - - - 1 2 0 1.0000 - - 1 - 2 

      7.1.5 จ ำนวนผลงำนกำรจด

ทะเบยีนพันธพ์ชื 

ผลงำน <20>                 

     - จ ำนวนผลงำนทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีน
พันธุพ์ชื / พันธุส์ัตว ์

จ ำนวน  1 0 1.0000 - - - - 1 2 1 4.0000 - - - 1 2 

     - จ ำนวนผลงำนทีไ่ดรั้บกำรขึน้
ทะเบยีนพันธุพ์ชื / พันธุส์ัตว ์

จ ำนวน  1 1 5.0000 - - - - 1 1 2 5.0000 - - - - 1 

คะแนนถ่วงน ้ำหนัก  6   0.2760        0.2460      

                   

รวมคะแนนถว่งน ำ้หนกั (เต็ม 5)  100   4.1637        2.8007      
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