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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ฉบับนี้ ขึ้นเพ่ือรายงานผลในด้านข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่
คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงและเปิด-ขยายหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น
การสนองความต้องการของนักศึกษาและสังคมให้มากขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรนานาชาต ินอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงานด้านวิจัย และน าผลงานวิจัยออกสู่ชุมชน และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการในด้าน Budget Management, e-Action Plan, 
eQA-Document, KPI Online และ e-Meeting และได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
QS World Ranking สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ อยู่ในอันดับ 101-150 ของโลก เป็นอันดับ 101-150 
(พ.ศ.2562) เป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยใน
สาขา Agriculture and Forestry  

คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานของคณะ ตลอดจนผู้บริหารคณะ คณาจารย์ 
บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเทช่วยกันท างาน และให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะด้วยดีตลอดมา คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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ชื่อ และ ที่ตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

 ชื่อคณะ : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ที่อยู ่:  239  ถนนห้วยแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 โทรศัพท์ : 0-5394-4001, 0-5394-4008 
 โทรสาร : 0-5394-4666  
 Website : http://www.agri.cmu.ac.th/ 

 

ตราสัญลักษณ์ และสีประจ า คณะเกษตรศาสตร์ 
ตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์ 

ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพ่ิมในส่วนชื่อของคณะ 

ความหมายตราสัญลักษณ์ 
สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดตราประจ ามหาวิทยาลัย เป็นรูปช้างชูคบเพลิง และมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลี

ว่า “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง” อยู่ในวงล้อมรอบ 
รูปช้าง ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะส่องทางให้
นักศึกษาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

สีประจ าคณะเกษตรศาสตร์ คือ สีเหลืองข้าวโพด  
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการระดับคณะ ด้วยเจตนารมณ์ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม 
อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์เป็นคณบดี และมี
พ้ืนที่ในการดูแลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,903 ไร่ ดังนี้ 

 

สถานที ่ พื้นที่ 
อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย 77 ไร่ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 50 ไร่ 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  800 ไร่ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง   

• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม 
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว  

522 
80 

150 

ไร่ 
ไร่ 
ไร่ 

หน่วยวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย (อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน) 220 ไร่ 
หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตร อ.แม่แตง  4 ไร่ 

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,903 ไร ่
 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตรศาสตร ์
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ประวัติการก่อตั้งคณะตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้ 
พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้ งเป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่กับ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2510 ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศให้มีคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 
5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์ 
ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

พ.ศ. 2518 ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
ได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชาและ
จัดตั้งเป็นภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชาอารักขาพืช 

พ.ศ. 2523 ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา 
พ.ศ. 2535 ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์ 
พ.ศ. 2549 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา 

กีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

พ.ศ. 2555 
-2557 

หลอมรวมภาควิชา จาก 8 ภาควิชา เหลือ 4 ภาควิชา ในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ขยาย
เพ่ิมสาขาสัตว์น้ า และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณะ 4 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังต่อไปนี้  
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
- ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ. 2558 จัดตั้งภาควิชาใหม่เพ่ิมอีก 1 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และ
เปลี่ยนชื่อภาควิชา 2 ภาควิชา ดังต่อไปนี้ 
- ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็น “ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์” 
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร เป็น “ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร” 
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณะ 5 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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พ.ศ.2559 ยุบรวมหน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นส่วนงานวิชาการภายในให้ไปอยู่
ภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณะ 
5 ภาควิชา 4 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ.2562 เสนอมหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาควิชา
ป่าไม้และวนเกษตร 

 

ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 - 2562 
1. รศ. ดร. สุขุม  อัศเวศน์   คณบดี พ.ศ. 2510-2514 
2. ผศ. ดร. พิศิษฐ์  วรอุไร   คณบดี พ.ศ. 2514-2517 
3. รศ. บุญวาทย์  ล าเพาพงศ ์  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  อังกสิทธิ์  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 วิสิทธิ์พานิช   คณบดี พ.ศ. 2551-2555 
     คณบดี พ.ศ. 2555-2559 
11. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดี พ.ศ. 2559-2563 

 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ 
 ผู้บริหารคณะฯ ประชุมระดมสมอง เพ่ือพิจารณาสมรรถนะหลัก ความได้เปรียบ โอกาส เสียงจากบัณฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง ข้อมูลเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบที่สอนทางด้านการเกษตร รวมถึง พิจารณาข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2680) ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่เน้นทางด้านการเกษตรเพ่ิมมูลค่า เกษตรปลอดภัย และเกษตรอัจฉริยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ 
ว่า “Go for Smart Agriculture” ซึ่งหมายถึงการมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบ
การผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม และก าหนดค่านิยมของคณะฯ 
ว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม” ทั้งนี้ ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดส าคัญใน
ระยะเริ่มต้น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เช่น จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
Scopus จ านวนการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citation) จ านวนกระบวนวิชา/หลักสูตรที่ปรับปรุงเนื้อหาเพ่ิมเติม
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เกี่ยวกับ Smart Agriculture จ านวนรางวัลของนักศึกษา และอาจารย์ อัตราการได้งานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรการเรียนการสอน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 
เป็นต้น โดยคณะฯจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ทุก 4 ปี ตามรอบการบริหารของคณบดี  

คณบดี มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรไปยังบุคลากร โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาและ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ การประชุมสามัญประจ าปีของบุคลากรในเดือน
มิถุนายน และธันวาคมของทุกปี และมีการสื่อสารไปยังนักศึกษาผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษา การเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งนี้ ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ คณะฯ มีการสื่อสารผ่านการ
ประชุมผู้ปกครอง การประชุมนิเทศสหกิจศึกษากับสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึง ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
สื่อสังคมออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

วิสัยทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการ

ผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู้รอบ และ

รู้ทันเศรษฐกิจ          
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือความยั่งยืน 
3) บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้างรายได้ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม 
4) แสวงหารายได้เพ่ือความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะเกษตรศาสตร์ 
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ น าระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นน าระดับโลก และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรทั้งใน
ภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

 

ค่านิยมคณะเกษตรศาสตร์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  รับผิดชอบต่อสังคม 

 

วัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  สามัคคี  มีคุณธรรม 

 

สมรรถนะหลัก 
1) มีความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง 

 

เป้าหมายหลักท่ีส าคัญ 
1) บัณฑิตเป็นคนดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
2) มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงบูรณาการ 
3) บูรณาการบริการวิชาการ / ความรู้ของคณะ สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
4) น าคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล 
5) พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการในการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการท างานทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์หลัก 
1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต 
(Smart Agriculture, food and health)  
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และ
ของทั้งมหาวิทยาลัย 
1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W) 
1.2.1 จ านวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ 
1.2.2 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ (Smart Agriculture) 
1.2.3 จ านวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน 
1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา 
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้งานท าในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และ
เพื่อพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 
2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 
กลยุทธ์หลัก 
2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project) (Smart Agriculture, food and health) 
2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
2.3 เพ่ิมทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน  
2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัย 
2.6 เพ่ิมผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
ตัวช้ีวัดหลัก 
2.1.1 จ านวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย 
2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน 
2.4.2 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน 
2.5.1 จ านวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย 
2.6.1 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopusต่อจ านวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
กลยุทธ์หลัก 
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม  
3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา 
3.2.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน 
3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการ
วิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร       
4.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 
4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
4.4 เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์หลัก 
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)  
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล 
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ  
4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานส านักงาน  
4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนผู้มีสิทธิ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4.1.3 การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ 
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร) 
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
4.4.1 จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ 
4.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น 
4.6.1 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU PEx 
4.6.2 ผลการประเมินการด าเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC 
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
5.3 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 
5.4 เพ่ือใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข  
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กลยุทธ์หลัก 
5.1 Green & Clean Faculty  
5.2 Digital Faculty 
5.3 Happiness and Safety workplace  
5.4 Land use Development 
ตัวช้ีวัดหลัก 
5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 
5.1.2 จ านวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เป็นค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent) 
5.1.3 การเพ่ิมขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง 
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ 
5.3.1 จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์ 
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร 
5.4.1 ร้อยละของความส าเร็จตามแผนแม่บท 

 
1.3 โครงสร้างองค์กร 

 
หมายเหตุ : 
* เป็นศูนย์ในก ากับของคณะเกษตรศาสตร ์
** เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน 
*** เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร ์
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 

* คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านการวิจัย คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ และคณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการกลาง 
 

1.5 คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ดร. เสริมสุข  สลักเพ็ชร์ ประธานกรรมการ 
นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ กรรมการ 
ดร. บัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร กรรมการ 
นายสุภัทร  เมฆิยานนท์  กรรมการ 
นายอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม กรรมการและเลขานุการ 

คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ 
คณบดี  
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
รองคณบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
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ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
เลขานุการคณะ 
นางสาววิไลพร ธรรมตา    เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์       

หัวหน้าภาควิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี  หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า   
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร   หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและ 
       ทรัพยากรธรรมชาติ    
หัวหน้าศูนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม 

การเกษตรแม่เหียะ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม   หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

ผู้อ านวยการศูนย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 



การจัดการศึกษา 
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2.1 ผลการปฎิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 
 

สาขา Agriculture & Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยระดับโลก QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University Rankings โดยในปี 2562  
ติดอันดับ 101-150 ของโลก นับว่าเป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2.1.1 การจัดการการศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ

ระดับปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรีมีการรับเข้าศึกษา 12 ประเภท คือ  
1. ประเภทสอบโควตาภาคเหนือ 
2. ประเภทสอบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admission)   
3. การรับด้วย Portfolio 
4. ทายาทเกษตรกร 
5. นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6. เยาวชนดีเด่นกีฬา 
7. ส านึกรักบ้านเกิด 
8. โครงการส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง 
9. เด็กดีมีที่เรียน 
10. ทุนอุดมศึกษาพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้ 
11. โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร 
12. การรับตรงร่วมกัน 

 

ตารางที่ 2.1.1 ชื่อหลักสูตรแบ่งภาค ปีการศึกษา 2561 
 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร ภาค 
ปกต ิ พิเศษ 

ระดับปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา /   
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช /   
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ /   
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน /   
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /   
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท / / 
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ /   
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร /   
9 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (สหสาขาวิชา

ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร) 

/ 

  
ระดับปริญญาโท 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา /   
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช /   
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ /   

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 



การจัดการศึกษา 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 
 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร ภาค 
ปกต ิ พิเศษ 

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน /   
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /   
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร /   
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท / / 
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร   / 
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ / / 
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร /   

ระดับปริญญาตรี 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร /  
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ /  

 

ตารางที่ 2.1.2 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
ชื่อหลักสูตรปริญญาตรี ชื่อปริญญา 

1) เกษตรศาสตร์ มี 7 วิชาเอก วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
- กีฏวิทยา  
- ปฐพีศาสตร์  
- พืชไร่  
- พืชสวน      
- โรคพืช  
- ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  
- สัตวศาสตร์และสัตว์น  า  

2)  เศรษฐศาสตร์เกษตร วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
 

ตารางที่ 2.1.3 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561  
ชื่อหลักสูตรปริญญาโท ชื่อปริญญา 

หลักสูตรสาขาวิชาเดียว 
1) กีฏวิทยา วท.ม.(กีฏวิทยา) 
2) ปฐพีศาสตรส์ิ่งแวดล้อม วท.ม.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
3) พืชไร ่ วท.ม.(พืชไร่) 
4) พืชสวน วท.ม.(พืชสวน) 
5) โรคพืช วท.ม.(โรคพืช) 
6) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ภาคปกติ/พิเศษ)  วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)  
7) สัตวศาสตร์ วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
8) เศรษฐศาสตร์เกษตร วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
9) ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) วท.ม.(ธุรกิจเกษตร) 
หลักสูตรนานาชาติ 
10) การจัดการระบบเกษตร วท.ม.(การจัดการระบบเกษตร) 
11) การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน  าแบบบูรณาการ 

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

วท.ม.(การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน  าแบบบูรณาการ) 

หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย) 
12) เทคโนโลยีชีวภาพ 

(เกษตรศาสตร,์ เภสัชศาสตร,์ อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

13) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
(เกษตรศาสตร,์ วิทยาศาสตร,์ วิศวกรรมศาสตร์) 

วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) 
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ตารางที่ 2.1.4 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 
ชื่อหลักสูตรปริญญาเอก  ชื่อปริญญา 

หลักสูตรสาขาวิชาเดียว 
1) ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
2) พืชไร่ ปร.ด.(พืชไร่) 
3) พืชสวน ปร.ด.(พืชสวน) 
4) โรคพืช ปร.ด.(โรคพืช) 
5) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (สองภาษา) ปร.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท) 
6) สัตวศาสตร์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
หลักสูตรนานาชาต ิ
7) การจัดการระบบเกษตร ปร.ด.(การจัดการระบบเกษตร) 
หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใตบ้ัณฑิตวิทยาลัย) 
8) เทคโนโลยชีีวภาพ 

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

9) วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วศิวกรรมศาสตร์) 

ปร.ด.(วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) 

 
 

2.1.2 ข้อมูลนักศึกษา 
ตารางที่ 2.1.5 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับการศึกษา 2561 
แผนที่ตั้งไว้ รับเข้าจริง ร้อยละ 

ปริญญาตรี 430 277 64.42 
ปริญญาโท 161 69 42.86 
ปริญญาเอก 34 20 58.82 

รวมทั้งสิ้น  625 366 58.56 
หมายเหตุ: ข้อมูลแผนท่ีตั งไวม้าจากประมาณการนักศึกษาตามที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะฯ 

ตารางที่ 2.1.6 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทั งหมด ปีการศึกษา 2560-2561 
ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษา ร้อยละ + / - 

2560 2561 
ปริญญาตรี 1,477 1,370 -0.07 
ปริญญาโท 332 291 -0.14 
ปริญญาเอก 82 103 +0.26 

รวมทั้งสิ้น 1,891 1,764 -0.07 
หมายเหตุ: ข้อมูลจากฐานข้อมูลนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ใช้ภาคเรียนท่ี 1 

 

คณะเกษตรศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตร ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ทุกภาคการศึกษา เพ่ือบริหารจัดการหลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร/นักศึกษา การทวนสอบ และ
การประเมินตนเอง) รวมถึง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพหลักสูตร (คุณสมบัติของอาจารย์) 
มีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ก ากับดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ และผ่านความเห็นชอบโดยกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน เช่น ระบบการแจ้งเตือน
คณาจารย์ในการจัดท าแผนการสอน (มคอ.3-4) และผลการสอน (มคอ.5-6) ติดตามกระบวนวิชาที่ยังไม่ด าเนินการ
ผ่านกลุ่ม line คณาจารย์ประจ า รวมถึงการติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาโดยตรง (personal line, 
โทรศัพท์) ในกรณีท่ีใกล้สิ นสุดระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการ และมีนโยบายให้เป็นข้อก าหนด 1 ข้อ 
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ที่มีผลต่อการพิจารณาประเมินเลื่อนขั นเงินเดือน ท าให้การจัดการ มคอ. ของคณะฯ ในปีที่ผ่านมา มีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ น ซึ่งคณะฯ แต่งตั งคณะกรรมการสารสนเทศประจ าคณะฯ มีหน้าที่วางแผนพัฒนาระบบออนไลน์ (IT) โดยมี
การประชุมหัวหน้างานในระบบงานที่ส าคัญ เพ่ือพิจารณาความต้องการระบบ IT ในการพัฒนาปรับปรุงงานงาน 
และมีการเรียงล าดับความส าคัญของแต่ละระบบ มีการประชุมย่อยเพื่อจัดท าผัง ก าหนดปฏิทินประจ าปีในการ
พัฒนาระบบการทดสอบระบบ และการอบรมการใช้งานระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบที่
พัฒนาขึ น ซึ่งคณะกรรมการให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก ในปี 2561 
คณะฯ มีการพัฒนาในหลายระบบ เช่น ระบบรับฟังเสียงข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ระบบการสมัครคัดเลือกเข้า
สาขาวิชาเอกระบบการลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษา ระบบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระบบยื่นค าขอสอบ
วิทยานิพนธ์ระบบการท าคาดว่าจบการศึกษา ซึ่งสามารถเพ่ิมประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ลดการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่าย    

 

  
       ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อหลักสตูร/การสอนของอาจารย ์(คะแนนเต็ม 5) 
จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัคะแนนประเมิน >3 คะแนน 

 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรปีการศึกษา 2559 - 2561 คือ 3.96 4.05 และ 3.94 และ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาการสอนของอาจารย์ คือ 4.22 4.36 และ 4.30 โดยในปีการศึกษา 2561  
มีจ านวนหลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมินมากกว่า 3 คะแนนในระดับปริญญาโทจ านวน 5 หลักสูตร และ 
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

 

 
 

ร้อยละภาวการณไ์ด้งานท าของบัณฑิต ร้อยละนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 

 

ร้อยละภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2559-2561 ระดับปริญญาตรี 58.64 
60.34 และ74.60 ระดับปริญญาโท 78.79 86.36 และ58.82 ระดับปริญญาเอก 80.00, 88.89 และ 72.73 
 

  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมเสรมิสรา้งความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับเกียรติบัตรเรียนดี 
(ระดับปริญญาตรี) 
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จ านวนรางวัลที่ได้จากการแข่งขันกีฬาทักษะ 4 จอบ จ านวนนักศึกษาท่ีไปน าเสนองาน ฝึกงาน 

ในระดับนานาชาต ิ

  
จ านวนกระบวนวิชาระดับปรญิญาตรีที่มีการสอดแทรก 

การเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
จ านวนกระบวนวิชาที่มีการเพิ่มเตมิเนื อหา 

ด้าน Smart Agriculture  
(กระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวชิาใหม่) 

 
ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์จ านวน 18 โครงการ มีจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับเกียรติบัตรเรียนดี (ระดับปริญญาตรี) จ านวน 160 
คน มีจ านวนรางวัลที่ได้จากการแข่งขันกีฬาทักษะ 4 จอบจ านวน 19 รางวัล มีจ านวนนักศึกษาที่ไปน าเสนอ
งานฝึกงานในระดับนานาชาติจ านวน 7 คน มีจ านวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการสอดแทรกการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษจ านวน 74 กระบวนวิชา และมีจ านวนกระบวนวิชาที่มีการเพ่ิมเติมเนื อหาด้าน 
Smart Agriculture (กระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่) ระดับปริญญาตรีจ านวน 171 กระบวนวิชา 
ระดับปริญญาโทจ านวน 36 กระบวนวิชา และระดับปริญญาเอกจ านวน 12 กระบวนวิชา 
 
จ านวนนักศึกษา Inbound Exchange Student  
ตารางที่ 2.1.7 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา Inbound Exchange Student ปีการศึกษา 2561 
ชื่อโครงการแลกเปลีย่น/หลกัสตูรระยะสั้น จ านวนนกัศกึษาตา่งชาต ิ

Inbound 

มหาวทิยาลยัตน้สังกดั/ประเทศ วนั/เดือน/ป ีทีจ่ดักจิกรรม 

ปรญิญาตร ี

1. หลักสูตรพิเศษระยะส้ัน ครั้งที่ 15  

(15th Intensive Course Program) 

7 มหาวิทยาลัยคินได  

(Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น 

28 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562 

2. CMU - HZAU Summer 

Exchange Program 2019 

14 College of Plant Science and 

Technology, Huazhong 

Agricultural University (HZAU) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

18 – 30 กรกฎาคม 2562 

3. ดูงานการจัดการเรียนการสอนและ 

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม 

41 College of Agriculture and 

Applied Biology (CAAB) Can 

Tho University สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 

17 - 21 ธันวาคม 2561 

ปรญิญาโท 

4. นักศึกษาทุน CMU Presidential 

Scholarship 2019 

2   
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จ านวนนักศึกษา Outbound Exchange Student 
ตารางที่ 2.1.8 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา Outbound Exchange Student ปีการศึกษา 2561 

ชือ่โครงการแลกเปลีย่น/หลกัสตูรระยะสัน้ จ านวนนกัศกึษาตา่งชาต ิ

Inbound 

มหาวทิยาลยั/ประเทศ วนั/เดือน/ป ีทีจ่ดักจิกรรม 

ปรญิญาตร ี

1. โครงการ Sakura Program in 

Science 

5 Yamagata University  

ประเทศญีปุ่่น 

26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562 

1. กิจกรรมแลกเปลีย่นทางวิชาการและ

วัฒนธรรม Sakura Program in 

Science 

5 Faculty of Agriculture, 

Yamagata University  

ประเทศญีปุ่่น 

26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 

2. โครงการนกัศกึษาคูม่ิตร (Buddy) 

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (15th 

Intensive Course Program) 

7 มหาวิทยาลัยคินได 

(Kindai University) 

ประเทศญีปุ่่น 

13 - 25 พฤษภาคม 2562 

ปรญิญาโท 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการดา้นการส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท  

13 สาธารณรฐัประชาชนจีน  

(ไต้หวัน)   

13 - 16 มิถุนายน 2562 

ปรญิญาเอก    

โครงการ Inter-University 

Exchange Project “U.S.-

Kagoshima-Asia Triad Program in 

Multi-Polar World”  

2 Kagoshima University,  

ประเทศญีปุ่่น 

19 - 26 มกราคม 2562 

 

 

นักศึกษาแลกเปลี่ยน หลักสูตรพิเศษระยะสั น ครั งที่ 15 
(15th Intensive Course Program)จากมหาวิทยาลัย 
คินได (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น 
 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม Sakura 
Program in Science จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 5 คน 
Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562 
โดยมี ผศ.ดร.สรณะ สมโน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 
ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ท าหน้าที่คู่มิตร (Buddy) 
ในหลักสูตรพิเศษระยะสั น ครั งที่ 15 (15th Intensive 
Course Program) จ านวน 7 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน
ระยะสั น ณ มหาวิทยาลัยคินได (Kindai University) 
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 25 พฤษภาคม 2562 
โดยมี ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล เป็นผู้ควบคุมดูแล 
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  2.2 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตรง์านวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
       ให้มีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมแผนงานวิจัย เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณตามนโยบายของ
ประเทศ เริ่มจากการประชุมร่วมกันของผู้บริหาร พิจารณาสมรรถนะ ขีดความสามารถของนักวิจัยจากความ
เชี่ยวชาญ และประวัติการท างานวิจัย จัดกลุ่มนักวิจัย ประสานงานการประชุมกลุ่มนักวิจัย เพ่ือก าหนดทิศทางการ
วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน  คณะผู้วิจัยมีการประชุมร่วมกัน
ในการด าเนินการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ มีคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย และรายงานผลต่อแหล่ง
ทุนทุกไตรมาส มีฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายการเงินการคลังและพัสดุ สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยให้ราบรื่น 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แหล่งทุนมีความพึงพอใจและสนับสนุนทุนอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ มีระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ 
สนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัย การจดสิทธิบัตร ตลอดจนการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และมีหน่วยบริหาร
งานวิจัยมีหน้าที่บริการและสนับสนุนกระบวนการวิจัย ติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลกระบวนการวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์มีโครงการวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่ 
1. การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิดภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็น

เหลืองทิ้งจากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 2  
2. การพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบข้าวเพ่ือเพ่ิมปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวและความเป็นประโยชน์ทางโภชนาการ  
3. สนับสนุนและพัฒนาเพ่ือการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น  
4. การเพ่ิมผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพ่ือการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้ง

การชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา  
5. การลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เศรษฐกิจ (ภายใต้ชุดโครงการการสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและ

มูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลาสมา)  
6. โครงการวิจัยการวิเคราะห์สาร Steviol Glycosides ที่สกัดจากหญ้าหวานสายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  
7. การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการ

ผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน  
8. การเลี้ยงปลานิลวิถียั่งยืน โดยการใช้อาหารเสริมหลายรูปแบบร่วมกับแบคเทอริโอฝาจและวัคซีนทางปาก  
9. โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและปั๊มน้ ามัน  
10. การพัฒนาการผลิตแมลงทหารเสือที่เหมาะสมต่อคุณภาพน้ามันสกัด (ภายใต้โครงการนวัตกรรมน้ ามันสกัด

จากแมลงทหารเสือเพ่ือใช้เป็นสารส าคัญในเครื่องส าอาง)  
11. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง 

 
ภาพที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 3 ด้านมีจ านวน ดังนี้ 
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จ านวนโครงการ



การวิจัย 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 
 

ภาพที่ 2.2.2 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 2 ด้านมีจ านวน ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 2.2.3 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกจาก 5 แหล่งทุน 

 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่น
ขอรับความคุ้มครอง มีจ านวน 1 สิทธิบัตร ชื่อนวัตกรรม: กรรมวิธีการคัดเพศน้ าเชื้อโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิค
จากโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อ เอช-วาย แอนติเจน 

จ านวนบทความตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัยมีจ านวน 37 บทความ จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย 
(Citations) จ านวน 103 ผลงานในฐานข้อมูล Scopus  

ตารางที่ 2.2.1 จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  
ล าดบั ชือ่โครงการวจิัย หัวหนา้โครงการ / ผูร้ว่มโครงการ  แหลง่ทนุ 

1 การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด

ภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็นเหลืองทิ้ง

จากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 2 

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  

นายชัยอาทิตย์ อิ่นค า 

นางร าจวน กิจค้า  

บริษัท พีทีที แอลเอ็น

จี จ ากัด 

2 โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นพลังงานใน

การผลิตกระแสไฟฟ้าและปั๊มน้ ามัน 

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 

นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  

รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล  

นางสาววิไลพร ทัณฑะรักษ์  

นายองอาจ ส่องสี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

3 การผลิตว่านสี่ทิศเพ่ือตัดดอกเป็นการค้า (ภายใต้ชุด

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกที่

เหมาะสมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพ้ืนที่สูง) 

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี 

ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นค า  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 
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สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

จ านวนโครงการ
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ภาคอุตสาหกรรม 
(เอกชน) 
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จ านวนเงิน (ล้านบาท)
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ล าดบั ชือ่โครงการวจิัย หัวหนา้โครงการ / ผูร้ว่มโครงการ  แหลง่ทนุ 

4 การวิจัยเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ าและปุ๋ยแบบ

ประหยัดแก่ไม้ผลบนพ้ืนที่สูง 

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 

นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  

อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

5 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้ ปีที่ 4 

(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปร

รูปเฮมพ์) 

รศ.ดร.ศันสนีย์ จ าจด 

ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  

นายวิมล ปันสุภา  

นายวีระพันธ์ กันแก้ว  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

6 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ

ผลิตผลของไม้ผลบนพ้ืนที่สูง 

ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลส าราญจิต  

นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  

นายสุริยา ตาเที่ยง  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

7 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโรคราสีเทา 

(Botrytis) ของกุหลาบ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพบนพ้ืนที่สูง) 

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดโร

คราสนิมขาวของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพบนพ้ืนที่สูง) 

ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

9 Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การ

ใช้ประโยชน์ท้องถ่ินภาคเหนือ 

อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์  

อ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง  

รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี  

อ.ระบิน ปาลี  

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

10 การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพ่ือเพ่ิมอัตราการให้

ก าเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธุ์ขนภายใต้สภาพแวดล้อมบน

พ้ืนที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัและพัฒนาการเลี้ยงแพะ

และแกะขนบนพ้ืนที่สูง) 

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

11 การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบบนพ้ืนที่สูง ส าหรับ

แพะและแกะขน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการ

เลี้ยงแกะขนบนพ้ืนที่สูง) 

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  

ดร.ศิวัช สังค์ศรีทวงษ์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

12 โครงการชลประทานและการบริหารน้ าที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP: Gross Domestic Product) 

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศไทย 

13 การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพ่ือการ

ควบคุมด้วงขี้ไก่ Alphitobius daiperinus (Penzer) 

(Coleoptera: Tenebrionidae) 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  

นางสาวรัตนาภรณ์ หมายหมั้น  

รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์  

บริษัท P.V.T. 

Manufacturing 

Co.,Ltd 

14 การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ 

(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

เกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนที่สูง) 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  

รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์  

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

15 การประเมินผลส าเร็จงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์

ของมูลนิธิโครงการหลวง 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  

อ.ดร.สุกิจ กันจินะ 

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา

พ้ืนที่สูง  

(องค์การมหาชน) 



การวิจัย 
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ล าดบั ชือ่โครงการวจิัย หัวหนา้โครงการ / ผูร้ว่มโครงการ  แหลง่ทนุ 

16 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ข้าวอินทรีย์ตามแนวทาง MRCF กรณีศึกษาบ้านขามสุ่ม

เวียง ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  

รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  

ส านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

(สวก.) 

17 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน สปว. ของ สกว. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย

(สกว.) 

18 ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี 

ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นค า  

นางร าจวน กิจค้า  

บริษัท ปตท.จ ากัด 

(มหาชน) 

19 โครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ขมิ้นชัน ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 

อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  

นางสาวกัตติกา กันทะด้วง 

ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  

ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  

ดร.รัชชุพร สุขสถาน  

นางรัชฎาวรรณ พวงประดับ  

รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 

นางสาวอภิญญา ราชคีรี  

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) 

20 การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชนระดับลุ่มน้ าย่อย 

ส าหรับการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบท

ของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน 

ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  

อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร  

นายสุพจน์ ดีอิ่นค า  

ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

21 การจัดตั้งห้องปฏิบัติการจ าแนกและวิเคราะห์สารออก

ฤทธิ์ส าคัญทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นสูงและต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการชาญฉลาด 

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล 

อ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 

อ.ดร.จอมขวัญ มีรักษ์ 

อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี  

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  

อ.ดร.เทพิน จันทร์มหเสถียร 

ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  

อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  

ผศ.ดร.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธธุ์ ประภาติกุล 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 

ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก 

ดร.วศิน วงค์วิไล  

ผศ.ดร.สรณะ สมโน  

นายสุวิทย์ วงค์ศิลา  

อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต 

งบประมาณแผ่นดิน 

22 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใชีชีวภัณฑ์เชื้อแอคติโนมัยซีส

เอนโดไฟต์เพ่ือควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรส

ในจังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  

ศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู  

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

 
 
   



การบริการวิชาการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 
 

  2.3 ผลการปฏิบตัิงาน ยุทธศาสตร์บริการวิชาการและรับใช้สังคม 
        2.3.1 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 

คณะฯ ก ำหนดกลยุทธ์กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือรับใช้สังคม และเพ่ือก่อให้เกิดรำยได้ ก ำกับดูแลโดย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร และผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่งร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติผู้เข้ำอบรม ควำมพึงพอใจ และรำยได้แต่ละโครงกำรรวมถึงนโยบำยของประเทศ เพ่ือกำรวำงแผนจัดโครงกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนเกษตรสมัยใหม่ ประชำสัมพันธ์โครงกำร ด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม สรุปและประเมินผลมีกำรจัดถ่ำยทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนเกษตรสมัยใหม่หลำย
โครงกำร เช่น มำตรฐำนฟำร์มเลี้ยงสัตว์ส ำหรับผู้ประกอบกำร เพ่ือขอรับรองมำตรฐำนฟำร์มจิ้งหรีด กำรเพำะเห็ดถั่ง
เฉ้ำด้วยธัญพืช กำรพัฒนำสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยหรืออินทรีย์ และจุดเปลี่ยนไม้ผลไทย เทคนิคกำรปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้ดิน กำรเพำะเห็ดถั่งเฉ้ำคุณภำพสูง กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพคุณภำพสูง กำรปลูกและกำรผลิตกำแฟที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคกำรคั่วเมล็ดกำแฟ และกำรผลิตน้ ำนมโคคุณภำพสูง เป็นต้น ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรหลักสูตรกำรฝึกอบรม มีกำรสรุปและประเมินผลรำยงำน
ต่อกรรมกำรบริหำรคณะฯ ทุกไตรมำส เพ่ือทบทวนวิเครำะห์ข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรออกแบบหลักสูตรกำรบริกำร
วิชำกำรต่อไป 

ตำรำงที่ 2.3.1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดบั ชือ่โครงการ หวัหนา้โครงการ 

1 โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ผศ.ธีรพงษ์ เสาวภาคย์ 

2 โครงการกาแฟสร้างป่า รักษาป่าและการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปีที่อมก๋อยและแม่แจ่ม นายชวลิต กอสัมพันธ์ 

3 โครงการ "การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชตระกูลถั่วในประเทศไทย" นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ 

4 โครงการ "การท าอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration: TMR) ส าหรับเกษตรกรรายย่อย" ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

5 โครงการ "คืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์" อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 

6 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรร่วมกับความหลากหลายทางชีวภาพของปุ๋ยจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช และลด

ปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาท าลาย" 

นายสมศักดิ์ จีรัตน์ 

7 โครงการ "การศึกษาและอนุรักษ์นักตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์" นายชวลิต กอสัมพันธ์ 

8 โครงการ "ความหลากหลายของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การเพิ่มมูลค่าและการอนุรักษ์" นายชวลิต กอสัมพันธ์ 

9  โครงการ "การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อ

ความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น" 

นายวราพงษ์ บุญมา 

10 โครงการ "การจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าและการใช้ประโยชน์" นายประเสริฐ ค าออน 

11 โครงการ "การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง" ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 

12 โครงการ "การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอาราบีก้าใน

รูปแบบเกษตรป่าไม้ เป็นระบบน าร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูงปีที่ 2" 

นายถาวร สุภาวงศ์ 

13 โครงการ "การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติในการป้องกันก าจัดศัตรูกาแฟอาราบิก้า" นางสาวนิธิ ไทยสันทัด 

14  โครงการ "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้" ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 

และนายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 

15 โครงการ "การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืชปลอด

สารพิษเขตชานเมือง" 

นายฐากูร ปัญญาใส 

16 โครงการ "ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่" นางกุศล ทองงาม 

17 โครงการ "การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของงาข้ีม้อนบนพื้นที่สูง" ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว 

18  การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ปีที่ 1 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  

19 การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ปีที่ 1 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  

20 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกด าขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 

21 การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ 

22 โครงการ"ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่" นายชวลิต กอสัมพันธ์ 

23 โครงการ "อนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์พืชในระบบการปลูกข้าวบนที่สูง (ปีที่ 2) ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 
 



การบริการวิชาการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 
 

ตำรำงที่ 2.3.2 จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตร 
ล าดบั องคค์วามรู ้ แหลง่ทีม่า 

1 การท าปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพด โครงการใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้ง 

ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน 

2 จิ้งหรีดทอดสุญญากาศ (ไขมันต่ า) สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

3 การเพาะเลี้ยงชันโรงเบื้องต้น สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

5 การจัดการแปลงปลูกกาแฟ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ 

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1 

6 การใส่ปุ๋ยและการก าจัดศัตรูกาแฟ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ 

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1 

7 กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ 

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1 

8 เทคโนโลยีการอบแห้งแบบอุโมงค์ลมร้อนด้วยแสงอาทิตย์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ 

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1 

9 นวัตกรรมน้ าเชื้อคัดเพศโค เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

10 เทคโนโลยีการผลิต milkbomb หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ า 

11 ข้าวพันธุ์ใหม่ "ก่ าเจ้า มช.107" สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  

12 เทคโนโลยีการผลิตปทุมมาและกระเจียว ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

13 การผลิตต้นแม่พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่ตรงตามพันธุ์และปลอดโรค โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัย 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 

14 กระเทียมด า ช่วยลดคอเลสเตอรอล ต้านอนุมูลอิสระ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านการตลาดสินค้ากระเทียมไทยฯ 

15 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ผลผลิตทางการเกษตร Traceability หน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร (Ag-Trace) 

16 การปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดปัญหาฝุ่นควัน หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 

17 การท าโยเกิร์ตจากน้ านมโค ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

18 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน การท าก้อนเชื้อกลุ่มเห็ดนางรม 

เห็ดนางฟ้า 

หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

19 การปลูกผักในกระถางและดูแลสวนผัก สมุนไพรในพื้นที่ใช้สอยจ ากัด หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

20 การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ไทย หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

21 การผลิตอาหารหมักต้นทุนต่ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

22 แมลงทหารเสือและการน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคต หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

23 การจัดสวนด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

24 การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

25 การออกแบบและติดตั้งระบบน้ าเพื่อการเกษตรในสวน หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

26 การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 

ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำรที่สร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำง
ต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ มีจ ำนวน 2 ผลงำน คือ โครงกำรตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร (Ag-Trace) 
และโครงกำรล้ำนนำไทย คอฟฟ่ีฮับ (LTCH) 
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2.3.2 การฝึกอบรมวิชาชีพ 
        ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 มีควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรอยู่ที่ระดับ 4.55 โดย

ศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 2.3.2 โครงกำรที่ด ำเนินกำรฝึกอบรมในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 
ล าดับ โครงการทีด่ าเนนิการ วนัเวลา เปา้ผูเ้ขา้รว่ม 

(คน) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 

(คน) 

1 โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง จุดเปลี่ยนไม้ผลไทย สู่ยุคไม้ผล

คุณภาพตลาดโลก 

27 ตุลาคม 2561 350 350 

2 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมสร้าง

เสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยหรืออินทรีย์ 

8-19 ตุลาคม 2561 80 80 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟ

ข้ันพื้นฐาน” 

20-21 กุมภาพันธ์ 2562 20 20 

4 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) ปี 2562 กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562 200 200 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ SME  

ปี 2562 

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562 300 300 

6 ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 11-22 มีนาคม 2562 60 68 

7 ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 40 40 

8 ฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9  

จัดอบรม 19 หลักสูตร 

7-11 พฤศจิกายน 2562 860 680 

รวม 1,910 1,738 
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   2.4 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4.1 ด้านการบริหารจัดการ  

คณะฯ ก ำหนดกลยุทธ์หลักด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกร กำรท ำงำนแบบมุ่งเน้นประสิทธิผล กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลส ำคัญ มีกำรจัดท ำ แผนปฏิบัติ
กำร (Action plan) ในแต่ละกลยุทธ์หลัก เช่น โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน 
ทั้ งทักษะทั่วไป และทักษะเฉพำะที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำงำน โครงกำร Smart team to smart officer  
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนเพ่ือพัฒนำระบบงำนประจ ำ มีกำรประชุมติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง    

ภำพที่ 2.4.1 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะและกำรปฏิบัติงำน  

แบบ Smart officer 

ภำพที่ 2.4.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะและกำรปฏิบัติงำน  

แบบ Smart officer 
 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการอัตราก าลัง และบุคลากร 
งำนนโยบำยและแผนฯ วิเครำะห์อัตรำก ำลังของบุคลำกรสำยสนับสนุน และสำยวิชำกำรในแต่ละ

ภำควิชำ/หน่วยงำน วิเครำะห์อัตรำกำรเกษียณอำยุรำชกำรใน 10 ปีข้ำงหน้ำ วิเครำะห์ค่ำ FTES ในสำยวิชำกำร 
และปริมำณภำระงำนในสำยสนับสนุน ผู้บริหำรพิจำรณำคุณสมบัติ และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรที่จะสำมำรถ
พัฒนำคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ วำงแผนกำรขออัตรำก ำลังจำกมหำวิทยำลัยทั้งในเชิงพันธกิจ และเชิงรุก  

 

ตำรำงที่ 2.4.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน 
บุคลากร 2561 2562 

สำยวิชำกำร 90 94 
สำยสนับสนุน 214 215 

รวม 304 309 

ตำรำงที่ 2.4.2 จ ำนวนบุคลำกรแบ่งตำมประเภท ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 
ประเภท จ านวน 

ข้ำรำชกำร 42 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 165 
ลูกจ้ำงประจ ำ 51 
พนักงำนส่วนงำน 51 

รวม 309 
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กำรคงอยู่และกำรเกษียณอำยุของบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์ แบ่งออกเป็นสำยวิชำกำรและสำยปฏบิัตกิำร 
พบว่ำ อัตรำกำรคงอยู่บุคลำกรสำยวิชำกำรมีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมำณ 2562 มีอัตรำคงอยู่  92 คน 
ซึ่งในปีงบประมำณ 2572 มีอัตรำคงอยู่ 59 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.87 

 

ภำพที่ 2.4.3 แสดงจ ำนวนคงอยู่และเกษียณของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

 
อัตรำกำรคงอยู่บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรมีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมำณ 2562 มีอัตรำคงอยู่ 209 คน 

ซึ่งในปีงบประมำณ 2572 มีอัตรำคงอยู่ 125 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40.19 
 

ภำพที่ 2.4.4 แสดงจ ำนวนคงอยู่และเกษียณของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 

 
 

คณะฯ มีกำรปรับปรุงระบบกำรเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สะท้อนควำมเป็นจริงตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนที่เป็นไปตำมค่ำควำมคำดหวัง และเกินค่ำคำดหวังขององค์กำร เพ่ือน ำไปใช้
ในกำรพิจำรณำขึ้นขั้นเงินเดือนหรือต่อสัญญำจ้ำง คณบดีก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อประเมินคณำจำรย์ใน
ภำระงำนด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและมีกำรท ำประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็น ก ำหนดให้ใช้กรรมกำรชุดเดียว 
(ประกอบด้วยคณบดี และหัวหน้ำภำควิชำทุกภำควิชำ) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์ทั้งคณะฯ 
เพ่ือให้มีมำตรฐำนเดียวกัน ในส่วนของสำยสนับสนุนมีกำรประเมินตำมปริมำณและคุณภำพของงำน รวมถึงควำมมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และทันเวลำ กำรท ำงำนเกินควำมคำดหวัง และพฤติกรรมส่วนบุคคล นอกจำกนี้ คณะฯ เริ่มมี
แนวทำงในกำรก ำหนด KPI ของหน่วยงำน และ KPIรำยบุคคล เช่นในส่วนของส ำนักงำนคณะก ำหนดให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work breakdown structure) รำยบุคคล เพ่ือให้มีระบบกำรท ำงำนที่
ชัดเจนลดควำมผิดพลำด ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนได้ และยังสำมำรถให้เพ่ือนร่วมงำนปฏิบัติงำนทดแทน
กันได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2562 มีร้อยละของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร อยู่ในระดับดีมำก 
อยู่ที่ร้อยละ 73.90 
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คณะฯ มีระบบกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร ผ่ำนทำงกำรจัดสวัสดิกำร รำงวัล กำรจัดสิ่งแวดล้อม 
และกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมอบหมำยให้งำนบริหำรทั่วไปจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันในบุคลำกรแต่ละกลุ่ม และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรโดยมีตัวชี้วัดคือระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 
ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันอยู่ที่ระดับ 3.79 

 

2.4.3 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  
คณะฯ มีกำรเสนอค ำขอและจัดสรรงบประมำณแผ่นดินตำมหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งหมวด

งบประมำณด้ำนกำรด ำเนินงำนจะจัดสรรตำมจ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกรในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน เพ่ือใช้ในกำร
สนับสนุนกิจกรรมและสิ่งเรียนรู้ ในส่วนของงบประมำณเงินรำยได้ คณะฯ มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน 
เริ่มจำกกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ คณะฯ มีกำรก ำกับให้ภำควิชำ/หน่วยงำน พิจำรณำวงเงินตำมค ำขอตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยให้สมดุลกับเงินรำยได้ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำจัดท ำแผนงบประมำณให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน มีกำรทบทวนปรับปรุงแผนงบประมำณตำมรอบของมหำวิทยำลัย โดยผู้บริหำร
สำมำรถก ำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมแผน ผ่ำนระบบ Budget Management 

 

ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 คณะฯ มรีำยไดจ้ ำนวน 55,614,518.48 บำท ดังนี้ 

 
ภำพที่ 2.4.5 แสดงจ ำนวนรำยได้ของคณะเกษตรศำสตร์ ปีงบประมำณพ.ศ. 2562 

 

2.4.2 การพัฒนาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ 
คณะฯ มีเว็บไซต์ ประกอบด้วยเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของคณะฯ เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

แก่บุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ 
มีควำมแม่นย ำถูกต้องและเชื่อถือได้ คณะฯ มีระบบกำรกลั่นกรองข้อมูล โดยหัวหน้ำงำน และรองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะประชำสัมพันธ์เผยแพร่ และก ำหนดผู้มีอ ำนำจจัดกำรข้อมูลในแต่ละส่วนงำน
เพ่ือควำมปลอดภัยและป้องกันข้อมูลที่เป็นควำมลับ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบสำรสนเทศของ
บุคคลภำยนอก นักศึกษำ และบุคลำกร จะมีควำมลึกในระดับที่ควำมแตกต่ำงกัน ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรต้อง
มีกำร login โดยใช้ User Name และ Password คณะฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน 
และมอบหมำยให้หน่วยสำรสนเทศของคณะฯ จัด KM ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของภำควิชำให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง พร้อมใช้งำน 

ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ระบบสำรสนเทศที่ได้พัฒนำ ดังนี้ 
1. พัฒนำระบบออกเลขหนังสือออนไลน์ v.2 
2. พัฒนำระบบ Budget Management v.3 
3. พัฒนำระบบ KPI Online 
4. พัฒนำระบบ AGRI MIS v.1 
5. พัฒนำเว็บไซต์งำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งที่ 9 
6. พัฒนำระบบ agtrace young smart famer 
7. พัฒนำระบบบันทึกโครงกำรแผนปฏิบัติกำร e-Action Plan ประจ ำปี 2563 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา, 38.72, 

69.65%ค่าบริหาร
โครงการวิจัย, 3.54, 
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  2.5 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

คณบดีมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ ก ากับดูแลหน่วยอาคารสถานที่รับผิดชอบ
สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานของบุคลากร โดยให้ค านึงถึงความสุขความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความสะอาดสวยงามของสถานที่ มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (e-service) 
ที่บุคลากรในคณะฯ สามารถแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่หากพบสิ่งที่เสียหาย และรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ระบบซึ่งสามารถติดตามได้ และมีระบบ QR Code เป็นช่องทางส าหรับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนรองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ทุกไตรมาส 

คณะฯ ใช้ระบบการจ้างหน่วยงานภายนอกรับผิดชอบความสะอาดอาคารสถานที่ภายในคณะฯ 
ทั้งหมด ส าหรับระบบความปลอดภัยมีการจัดบุคลากรอยู่เวรยามในช่วงวันหยุดและกลางคืน ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทุกอาคาร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมเติม มีการส ารวจอาคารสถานที่และจัดท าแผนซ่อมบ ารุง เพ่ือเสนอ
ของบประมาณแผ่นดินในการด าเนินการ ซึ่งผลการส ารวจ และผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่พบว่าบุคลากรมีความไม่พึงพอใจสภาพห้องน้ า และโรงอาหาร ผู้บริหารจึงมีการ
หารือและวางแผนการปรับปรุงห้องน้ า และโรงอาหารของคณะฯ เริ่มมีการปรับปรุงห้องน้ าบางอาคาร  
ด าเนินการปรับปรุงโรงอาหาร และร้านจ าหน่ายอาหาร  

 

  
ภาพที่ 2.5.1 ติดตั้งแสงสว่างไฟฟ้าถนนหลังอาคารเฉลิมพระเกียรตฯิและถนนหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ 

 
ภาพท่ี 2.5.2 ซ่อมถนนท่ีเป็นหลุม/บ่อ บริเวณหน้าอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ

 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้เพ่ือการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และก่อสร้างโรงเรือนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ 
ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (ข้างห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร) 
2. งานปรับปรุงโรงเรือนภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farm คณะเกษตรศาสตร์ 
3. งานปรับปรุงโรงอาหาร พ้ืนที่ทางเดินด้านหลังโรงอาหารและห้องประกอบอาหารคณะเกษตรศาสตร์  
4. งานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า อาคาร 08148  
5. ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร หลังที่ 1 และหลังที่ 2 และปรับปรุงอาคารประภาวิริยะ

ประไพกิจ 
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ภาพที่ 2.5.3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับนักศึกษา 
และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 
(ข้างห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร) 

ภาพที่ 2.5.4 งานปรับปรุงโรงเรือน 
ภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farm 

คณะเกษตรศาสตร์ 

  
ภาพที่ 2.5.5 งานปรับปรุงโรงอาหาร พื้นที่ทางเดินด้านหลังโรงอาหาร 

และห้องประกอบอาหารคณะเกษตรศาสตร์ 

นอกจากนี้ คณะฯ ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงาน และใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบาย
ในการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย จึงมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะฯ โดยขอความร่วมมือบุคลากรลด
ชั่วโมงการท างานเครื่องปรับอากาศห้องท างาน และห้องเรียนให้เปิดในช่วงเวลาที่จ าเป็น เวลา 13.00 - 16.00 น. 
และคณะฯ มีโครงการบ ารุงรักษา ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศประจ าทุกปี และขอความร่วมมือปิดไฟฟ้าห้อง
ท างานในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน รวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มเปลี่ยนจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารมาเป็นกล่องกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ ทั้งนี้ คณะฯ 
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยงของคณะฯ โดยการส ารวจพื้นที่เสี่ยงระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา อุปกรณ์ห้องน้ า ท่อน้ าเสียของคณะฯ พบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหานั้นเกิดจากสภาพอาคารที่ใช้งาน 
มานานหลายปี อุปกรณ์เกิดการเสื่อมโทรม ช ารุดตามอายุการใช้งาน จึงวางแผนส าหรับพัฒนาระบบกายภาพของ
คณะฯ เพ่ือขอรับการรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 

คณะฯ มีโครงการการบริหารจัดการขยะเชิงระบบโดยมีโรงคัดแยกขยะ และตั้งถังขยะตามจุดต่าง ๆ ของ
คณะฯ  

  
ภาพที่ 2.5.6 โรงคัดแยกขยะ และถังขยะตามจุดต่าง ๆ 
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คณะเกษตรศาสตร์มีแผนงานการเพ่ิมจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus ทั้งหมด 123 จุด แต่ได้รับการ
อนุมัติจาก ITSC 118 จุด โดยด าเนินการติดตั้งไปแล้ว 84 จุด คงค้างติดตั้ง 34 จุด ซึ่ง 1 จุดจะติดตั้งภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ และอีก 33 จุด ติดตั้งภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยจุดที่คง
ค้างจ าเป็นต้องท าการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะด าเนินการติดตั้ง wifi Jumbo plus ได้ จึงได้
ด าเนินการติดตั้งสายใยแก้วน าแสง (fiber optic) ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.5.1 จุดติดตั้ง wifi Jumbo plus คณะเกษตรศาสตร์ 

ล าดับ เส้นทางการติดตั้งสายสัญญาณในแก้วน าแสง ( Fiber Optic ) 
สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง 

1 ส านักงานแม่เหียะเก่า หอพักเรือนไม้ 2 
2 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคาร รพช 
3 ส านักงานแม่เหียะเก่า บ้านพัก 2 - อาคารบ้านพักศูนย์ข้าว 
4 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
5 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารพีชสวน 3 
6 ส านักงานแม่เหียะเก่า โรงเรือนกล้วยไม้ 
7 ส านักงานแม่เหียะเก่า โรงไฮโดรโพนิค 
8 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารแปลงวิจัยฝ่ายสนามพืชสวน 
9 ส านักงานแม่เหียะเก่า บ้านพัก 2 - อาคารบ้านพักพีชสวน 
10 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารสัตว์น้ า 
11 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารส านักงานฟาร์มโคนม 
12 ส านักงานแม่เหียะเก่า ร้านกาแฟเก่า 
13 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารส านักงานฟาร์มสุกร 
14 ส านักงานแม่เหียะเก่า โรงเรือนวิจัยสัตว์น้ า 
15 ส านักงานแม่เหียะเก่า โรงเรือนกระต่าย 
16 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารส านักงานฟาร์มสัตว์ปีก 
17 ส านักงานแม่เหียะเก่า อาคารส านักงานฟาร์มโคนม FTA 
18 หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ หอพักปทุมมา และ หอพักดาหลา 
19 หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ หอพักไทยญี่ปุ่น 1 
20 หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์ หอพักไทยญี่ปุ่น 2 
21 สัตว์ศาสตร์และสัตว์น้ า หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

คณะฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาพ้ืนที่สถานีวิจัยของคณะฯ โดยมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์วิจัย 
สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง รับผิดชอบสภาพแวดล้อมในสถานี
วิจัยในไร่แม่เหียะ และสถานีวิจัยบนพ้ืนที่สูงมีวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในไร่แม่เหียะมีการวิเคราะห์
ปริมาณการใช้ไฟ และเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงเพื่อเพ่ิมก าลังไฟให้เพียงพอต่อการด าเนินงานทั้งในฟาร์มพืช และ
ฟาร์มสัตว์รวมถึงการเพิ่มจุดที่ให้แสงสว่างเพ่ือความปลอดภัย นอกจากนี้คณะฯ มีความร่วมมือกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมด้านชีวอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ ในส่วนของศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง  

ระบบการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรับผิดชอบโดยศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการก าหนดบทบาทของห้องปฏิบัติการกลางคือ การสนับสนุนการเรียนการสอน/  
การวิจัย และการบริการปฏิบัติการวิเคราะห์เพ่ือหารายได้ มีการจัดอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ 
และอบรมการใช้เครื่องมือระดับสูง ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยก่อนเข้า
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือความปลอดภัย และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายของ
เครื่องมือมีการประกาศระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการกลาง  
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ภาพที่ 2.5.7 แผนผังอาคารภายในคณะเกษตรศาสตร ์

 
1. อาคารดอยค า 8. เรือนเพาะช าโรคพืช 
2. โรงงานอาหาร 9. อาคารภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช 
3. อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ า 10. อาคารกานดา 
4. อาคารพืชสมุนไพร 11. อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
5. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 12. อาคารเรียนเดิม 
6. อาคารภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ 13. อาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยาการเกษตร 
7. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 14. อาคารศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง 
    ชั้น 1  ภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช   
    ชั้น 2  ห้องปฏิบัติการกลาง   
           ภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช   
    ชั้น 3  ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์   
           ห้องประชุมมนู ศีติสาร   
           ห้องประชุมด ารง ติยวลีย ์   
           ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   
   ชั้น 4  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   
   ชั้น 5  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ   
           ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์              
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ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัค ารบัรองการปฏบิตังิาน ปี 2561 - 2562 คณะเกษตรศาสตร ์

ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 : นวัตกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน 

1.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท 17,250,000 17,410,526.92  

1.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดย

ผ่านระบบ NRMS 

บาท 2,000,000 2,310,800  

1.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจาก

หน่วยงานภาครัฐอื่น 

บาท 14,000,000 13,861,436.80  

1.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม 

(เอกชน) 

บาท 1,200,000 1,001,633.74  

1.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ บาท 50,000 236,656.38  

1.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่น ๆ (ทุนส่วนตัว) บาท   มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.00 16.32  

1.12.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า บาท 7,260,000 2,673,430  

1.14 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และ

บุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก 

โครงการ/กิจกรรม 5 7  

1.15 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน ร้อยละ 100.00   

1.16 โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในส่วนงาน ร้อยละ  0  

1.16.1 จ านวนพ้ืนที่สีเขียวที่เพ่ิมขึ้นของส่วนงาน ร้อยละ  0  

1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน มิลลิกรัมต่อลิตร <20 0  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 : นวตักรรมดา้นอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอาย ุ

2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและ

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

บาท 418,950,000 242,023,950  

2.2 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ 

และการดูแลผู้สูงอายุ 

บาท 16,000,000 8,980,916.98  

2.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) ธุรกิจ 1 4  

2.4 จ านวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ผลงาน/ชิ้นงาน 1 0  

2.6 จ านวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ใน

ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย 

ผลงาน 19 9  

2.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้าน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

ผลงาน 60 50  

2.8 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน 16 16  

2.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท 36,800,000 37,115,618.81  

2.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดย

ผ่านระบบ NRMS 

บาท 6,000,000 3,429,140.71  

2.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจาก

หน่วยงานภาครัฐอื่น 

บาท 30,000,000 32,174,353.15  

2.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม 

(เอกชน) 

บาท 400,000 367,150.24  

2.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ บาท 400,000 1,144,974.71  

2.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่น ๆ (ทุน

ส่วนตัว) 

บาท   มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 

ประเด็น/หัวข้อที่ 

เข้ามามีส่วนร่วม 

1 3  

2.13 จ านวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล

ผู้สูงอายุ 

คน 700 1,027  

2.14 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่น าไปขับเคล่ือนการแก้ปัญหาด้านอาหาร 

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

โครงการ/กิจกรรม 3 3  

ส่วนที่ 3  สรปุผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ์
ที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562 
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2.15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้าน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 

โครงการ/กิจกรรม  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

2.16 จ านวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced 

nutrition) 

โครงการ/กิจกรรม 1 1  

2.17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University โครงการ/กิจกรรม 1 0  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 : ล้านนาสรา้งสรรค ์

3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนา

สร้างสรรค์ 

โครงการ/กิจกรรม 3 0  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 : ผลติบณัฑติที่มคีณุธรรม คณุภาพ และมีทกัษะการเป็นพลเมอืงโลก ใชข้้อมูลปีการศึกษา 

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ

การเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการท างาน 1 ปี) 

ระดับ 4.30   

4.1.1 ระดับปริญญาตรี ระดับ 4.00 4.09  

4.1.2 ระดับปริญญาโท ระดับ 4.25 4.32  

4.1.3 ระดับปริญญาเอก ระดับ 4.25 4.13  

4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 

1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80.00 54.60  

4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ที่คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจ าคณะให้ความเห็นชอบ) 

ร้อยละ 11.11 9.62  

4.3.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติ 

(ปีปฏิทิน) 

ผลงาน 5 3  

4.3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสารระดับนานาชาติ 

(ปีปฏิทิน) 

ผลงาน 5 2  

4.3.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา) คน 90   

4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวนผลงานที่

เผยแพร่ทั้งหมด 

ร้อยละ 20.00 25.00  

4.4.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผลงาน 1 0  

4.4.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผลงาน 4 2  

4.4.3 จ านวนผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงาน 25 8  

4.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สห

กิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 100.00  

4.5.1 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/ Startup/

สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร 

หลักสูตร 2 2  

4.5.2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด หลักสูตร 2 2  

4.6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL ร้อยละ 12.16 11.53  

4.6.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL คน 180 169  

4.6.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน 1,480 1,466  

4.7 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 3 6  

4.7.1 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี หลักสูตร 0 1  

4.7.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 3  

4.7.3 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1 2  

4.8 จ านวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร หลักสูตร 0 3  

4.10 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร

ทั้งหมด 

ร้อยละ 16.67 15  

4.10.1 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 2  

4.10.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก หลักสูตร 1 1  

4.10.3 จ านวนหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด หลักสูตร 18 20  

4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 60.00 13.33  

4.11.1 จ านวนกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา 189 36  

4.11.2 จ านวนกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ กระบวนวิชา  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

4.11.3 จ านวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี กระบวนวิชา 315 270  
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4.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common European 

Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 15.00 60.44  

4.12.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common 

European Framework of Reference for Language อยู่ใน

ระดับ B1 ขึ้นไป 

คน 45 136  

4.12.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบทั้งหมด คน 300 225  

4.13 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถน าเครื่องมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้

แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100.00 100.00  

4.13.1 จ านวนอาจารย์ที่สามารถน าเครื่องมือ/วิธีการเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับ

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

คน 84 85  

4.13.2 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด คน 84 85  

4.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมือง

โลกและประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ร้อยละ 100 79.72  

4.14.1 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็น

พลเมืองโลกระดับปริญญาตรี 

คน 1,470 1,466  

4.14.2 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็น

พลเมืองโลกระดับปริญญาโท 

คน 330 0  

4.14.3 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็น

พลเมืองโลกระดับปริญญาเอก 

คน 70 0  

4.14.4 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสถานภาพ (ข้อมูล CMU-EIS) คน 1,470 1,466  

4.14.5 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสถานภาพ (ข้อมูล CMU-EIS) คน 330 284  

4.14.6 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีสถานภาพ (ข้อมูล CMU-EIS) คน 70 89  

4.15 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คน 27 14  

4.15.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี (ณ ภาคเรียนที่ 1) คน 5 0  

4.15.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท (ใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2) คน 10 2  

4.15.3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก (ใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2) คน 12 12  

4.16 จ านวน inbound exchange student คน 13 7  

4.16.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คน 10 6  

4.16.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท คน 2 0  

4.16.3 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก คน 1 1  

4.17 จ านวน Outbound Exchange Student คน 11 2  

4.17.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คน 5 0  

4.17.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท คน 5 2  

4.17.3 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก คน 1 0  

4.18 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff) คน 1 1  

4.19 จ านวนนักศึกษาทุกระดับที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา คน 0 1  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 : วิจยัเพือ่ความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอก

มหาวิทยาลัย) 

บาท  242,023,950  

5.2 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากวิจัยและนวัตกรรม บาท 2,700,000 237,109.05  

5.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) ธุรกิจ 1 4  

5.4 จ านวนนวัตกรรม ผลงาน 1 0  

5.6 จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และ

นักวิจัย 

บทความ 24 19  

5.6.1 จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย บทความ 24 18  

5.6.2 จ านวนบทความตีพิมพ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ 

(ไม่นับรวม Scopus) 

บทความ  1 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus บทความ 40 86  
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5.8 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน 17 30  

5.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก บาท 33,550,000 91,051,627.99  

5.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดย

ผ่านระบบ NRMS (ด้านอื่นๆ) 

บาท 2,000,000 7,769,940.71  

5.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก 

(ภาครัฐ) 

บาท 31,500,000 80,527,727.03  

5.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม 

(เอกชน) (ด้านอื่นๆ) 

บาท 50,000 1,372,329.16  

5.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ (ด้านอื่นๆ) บาท  1,381,631.09 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ (ทุนส่วนตัว) 

(ด้านอื่นๆ) 

บาท  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.10 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking by 

Subject (สาขาวิชา) (อันดับต่ ากว่า 300) 

สาขาวิชา 1 1  

5.11 จ านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สัญญา  0  

5.12 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งาน

สร้างสรรค์ 

คน 19 28  

5.13 จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 126 133  

5.13.1 จ านวนโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

      (ข้อมูล CMU-EIS) 

โครงการ 32 35  

5.13.2 จ านวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ   

(ข้อมูล CMU-EIS) 

โครงการ 60 74  

5.13.3 จ านวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ (ข้อมูล CMU-EIS) โครงการ  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.13.4 จ านวนโครงการวิจัยด้านอื่นๆ โครงการ 34 24  

5.14 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิที่ยื่น

ขอรับความคุ้มครองทั้งหมด 

ผลงาน  0  

5.14.1 จ านวนสิทธิบัตร ผลงาน  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.14.2 จ านวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงาน  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.14.3 จ านวนอนุสิทธิบัตร ผลงาน  0  

5.14.4 จ านวนลิขสิทธ์ิที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง ผลงาน  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

5.15 จ านวนทุน Post-doctoral Fellowships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่

ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพ่ิมเติม 

ทุน 1 1  

5.17 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา ผลงาน 54 58  

5.17.1 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน 14 18  

5.17.2 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านอาหารและสุขภาพ และ

การดูแลผู้สูงอายุ 

ผลงาน 40 40  

5.17.3 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนาสร้างสรรค์ ผลงาน   มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 : บริการวชิาการทีเ่กดิประโยชน์แกส่ังคม 

6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์

ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม 

บาท  50,361,366 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

6.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัย

และพัฒนา) 

บาท 10,000,000 81,303,669  

6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (ด้านอื่นๆ) บาท 10,000,000 81,303,669  

6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ (ด้านอื่นๆ) บาท  0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร คน 20 96  

6.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คน 5 31  

6.3.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ คน 5 9  

6.3.4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม คน 10 56  

6.4 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ

ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

ผลงาน 2 3  

6.5 จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม คน 30 56  

6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่

สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน 

ท้องถิ่นและสังคม 

ประเด็น/หัวข้อที่ 

เข้ามามีส่วนร่วม 

4 10  



รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

6.6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็น/หัวข้อที่ 

เข้ามามีส่วนร่วม 

1 1  

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็น/หัวข้อที่ 

เข้ามามีส่วนร่วม 

2 3  

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ประเด็น/หัวข้อที่ 

เข้ามามีส่วนร่วม 

 0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล 

6.6.4 ด้านอื่น ๆ ประเด็น/หัวข้อที่ 

เข้ามามีส่วนร่วม 

1 6  

ยุทธศาสตรท์ี ่7 :  แสวงหารายไดเ้พือ่การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

7.1 จ านวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 74,000,000 184,820,575.52  

7.2 ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้รวม ร้อยละ 10.39 6.16  

7.2.1 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา บาท 35,000,000 17,520,226.23  

7.2.2 รายได้รวม บาท 337,000,000 284,255,120.59  

7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม ร้อยละ 51.85 64.30  

7.3.1 รายได้จากการวิจัย บาท 84,000,000 83,281,687.78  

7.3.2 รายได้รวม บาท 162,000,000 129,512,520.59  

7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม ร้อยละ 11.73 6.42  

7.4.1 รายได้จากการบริการวิชาการ บาท 19,000,000 8,310,646.86  

7.4.2 รายได้รวม บาท 162,000,000 129,512,520.59  

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบด าเนินงาน) สัดส่วน 0.34 0.92  

7.5.1 งบบุคลากรและงบด าเนินงาน บาท 179,000,000 79,174,396.11  

7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน บาท 60,000,000 73,149,140.10  

7.6 จ านวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 3,400,000 1,573,397.80  

7.7 จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 2,700,000 8,310,646.86  

7.8 จ านวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์ บาท 4,003,000 2,046,229.20  

7.8.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ บาท 3,000,000 1,516,774.50  

7.8.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์ บาท 1,000,000 529,454.70  

7.8.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา บาท 3,000 0  

7.9 จ านวนรายได้จากการบริจาค บาท 7,000,000 4,378,802.33  

7.9.1 เงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า บาท 5,000,000 788,402.33  

7.9.2 เงินบริจาคอื่นๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า) บาท 2,000,000 3,590,400  

ยุทธศาสตรท์ี ่8 : บรหิารจัดการเชิงบูรณาการ 

8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx200) 

คะแนน 200   

8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ส่วนงาน 

ร้อยละ 20.00 14.07  

8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล     

8.3.1 ร้อยละของอัตราว่างรอบรรจุของจ านวนบุคลากร ร้อยละ 2 8  

8.3.2 ร้อยละของอัตรารับสมัครที่ขอขยายเวลารับสมัครและยกเว้นคุณสมบัติ ร้อยละ 2 3.75  

8.3.3 ร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 73 79.66  

8.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่เข้าสู่ระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงานทั้งหมด 

ร้อยละ 2.60 3.75  

8.3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วนงาน ร้อยละ 2 32.76  

8.3.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (ความรู้ในงาน ทักษะ 
สมรรถนะ ฯลฯ) 

ร้อยละ 89 0  

8.3.7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ 

ร้อยละ 35 0  

8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย     

8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 77 0  

8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากร
ภายในส่วนงาน 

ระดับ 5   

8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน ระดับ 3 0  



  




