
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



คํานํา 

  งานบริหาร ท่ัวไป สํานักงานคณะเกษตรศาสตร  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแบงงานในสํานักงานสวนงานและสํานักงานสวน

งานอ่ืน (ฉบับท่ี 4) โดยงานบริหารท่ัวไป มีการแบงหนวยงานภายในตามภารกิจ ดังนี้ 

1. หนวยสารบรรณ เปนศูนยกลางในงานระบบเอกสารของคณะฯ ตามระเบียบของงานสารบรรณ 

งานผลิตเอกสารเพ่ือสนับสนุนพันธกิจในดานตาง ๆ งานดานพัสดุไปรษณีย รวมถึงงานดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. หนวยบริหารงานบุคคล รับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคล อาทิ งานคัดเลือกบุคคล งาน

สงเสริมพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ งานสวัสดิการ งานคําสั่ง งานแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

งาน และงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

3. หนวยกายภาพ รับผิดชอบงานดานการซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาระบบกายภาพ 

การพัฒนาภูมิทัศน การใหบริการหองประชุม รวมท้ังบริการยานพาหนะ 

4. หนวยประชาสัมพันธ รับผิดชอบงานดานการสื่อสารองคกรกับหนวยงานภายใน และภายนอก

คณะฯ การประสานงานความรวมมือในดานตาง ๆ ตลอดจนการผลิตสื่อประชาสัมพันธเพ่ือ

สนับสนุนงานของคณะฯ 

  นอกจากภารกิจดังกลาวขางตน งานบริหารท่ัวไปยังเปนหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีประสานงานกิจกรรม

หรือโครงการตาง ๆ ท่ีคณะฯ จัดข้ึน อาทิ งานเกษตรแหงชาติ งานเกษตรภาคเหนือ เปนตน 

 

         (นางสุดใจ  สันธทรัพย) 

         หัวหนางานบริหารท่ัวไป 
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       งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะเกษตรศาสตร 

 เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง  

การแบงงานในสํานักงานสวนงานและสํานักงานสวนงานอ่ืน (ฉบับท่ี 4) โดยงานบริหารท่ัวไป มีการแบง

หนวยงานภายในตามภารกิจ ดังนี ้

หนวยบริหารงาน

บุคคล 

หนวยสารบรรณและ 

ผลิตเอกสาร 

หนวยกายภาพ หนวยประชาสัมพันธ 

     รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น

ดานการบริหารงาน

บุ ค ค ล  อ า ทิ  ง า น

คัดเลือกบุคคล งาน

สงเสริมพัฒนาบุคลากร 

งานวินัยและนิ ติการ 

งานสวัสดิการ  งาน

คําสั่ง งานแตงตั้ ง ให

ดํ า ร ง ตํ า แหน ง ง าน 

และงานประเมินผล

การปฏิบัติงาน ฯลฯ 

     เปนศูนยกลางในงาน

ระบบเอกสารของคณะฯ 

ตามระเบียบของงานสาร

บรรณ งานผลิตเอกสาร

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจใน

ดานตาง ๆ งานดานพัสดุ

ไปรษณีย รวมถึงงานดาน

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     หนวยกายภาพ รับผิดชอบ

งานด านการซ อมบํ ารุ ง

ระบบสาธารณูปโภค การ

พัฒนาระบบกายภาพ การ

พั ฒ น า ภู มิ ทั ศ น  ก า ร

ให บ ริ ก า รห อ งประชุ ม 

รวมท้ังบริการยานพาหนะ 

      ประชาสัมพันธหรือ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

คณะ ใหกับผู ท่ีสนใจได

รับทราบถึงความเคลื่อนไหว

ของคณะเกษตรศาสตร 

 นอกจากภารกิจดังกลาวขางตน งานบริหารท่ัวไปยังเปนหนวยงานกลางท่ีมีหนาท่ีประสานงานกิจกรรม

หรือโครงการตาง ๆ ท่ีคณะฯ จัดข้ึน อาทิ งานเกษตรแหงชาติ งานเกษตรภาคเหนือ เปนตน 
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โครงสรางการบริหารงาน 

 

               

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี

รศ.ดร. ณัฐา  โพธาภรณ 

 
รองคณบดฝีายบริหาร 

ผศ.ดร. ดรณุี  นาพรหม 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

นางสาววิไลพร  ธรรมตา 

หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

นางสุดใจ  สันธทรัพย 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนากายภาพ 

ผศ.ดร. ทศพล  มูลมณ ี

หนวยบริหารงานบุคคล หนวยสารบรรณ และ 

หนวยผลติเอกสาร 

หนวยประชาสัมพันธ 

ขาราชการ 

- นางอัญชลี  นากา  

บุคคล ชํานาญการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

- นายธีระพงศ  ปญญาตุย   

พนักงานปฏบิัติงาน 

- นางสาวชิดชนก  สิทธกิัน 

พนักงานปฏบิัติงาน 

 

 

หัวหนาหนวย 

- นางวนิดา  วงศพยอม 

ผูปฏิบัติงานบริหาร (ขรก) 

(หัวหนาหนวย) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

- นางพัชราภรณ  วีระพันธ  

พนักงานปฏบิัคิงาน 

ลูกจางประจํา 

- นางศิริวรรณ  จินตจิระนันท 

พนักงานธุรการ 

พนักงานสวนงาน 

- นายกฤษดาวุฒิ  ทิพยนันท  

พนักงานบริการผีมือ  

(ดานสํานักงาน) 

 

 

 

พนักงานสวนงาน 

- นางสาวอลิษา  ผาเมืองปก 

พนักงานปฏบิัติงาน 

หนวยกายภาพ 

หัวหนาหนวย 

- นายกิตติชยั  ทพิยทา 

(ลจปจ) 

พนักงานธุรการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

- นายสัชฌุกร  กันทะนัน 

พนักงานบริการฝมือ (ดาน

เทคนิคและเคร่ืองยนต) 

- นายอินทร  ผางแดง 

พนักงานบริการทัว่ไป 

ลูกจางประจํา 

- นายไพบูลย  ใบแสง  

พนักงานขับรถยนต 

- นายพรรษา  ชื่นมนุษย 

พนักงานขับรถยนต 

- นายรุงเรือง  ทิตยสุรินทร 

ชางไฟฟา 

- นายประเสริฐ  จาํปาอิน 

ผูชวยชางทั่วไป 

- นายอินสอน  บุญยืด 

คนสวน 

พนักงานสวนงาน 

- นางนันทนา พงษสุวรรณ 

พนักงานบริการทัว่ไป 

- นางนารินทร  วงคมูล 

พนักงานบริการทัว่ไป 

- นายชรินทร  สมบุญโสด 

พนักงานบริการทัว่ไป 

 

ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสมัพันธ

และประชาสัมพันธ 

ผศ.ดร. จุฑาทิพย  เฉลมิผล 

จํานวนท้ังสิ้น 20 อัตรา 



 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารท่ัวไป ปงบประมาณ 2563 

 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด  

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

จํานวน 

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 23 7.39 22 7.09 

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 63 20.26 61 19.68 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 28 9.00 27 8.71 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 38 12.22 39 12.58 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ 7 2.25 8 2.58 

สํานักงานคณะ 58 18.65 61 19.68 

ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 18 5.78 18 5.81 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 23 7.39 23 7.42 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 25 8.04 23 7.42 

ศูนยบริการวิชาการ และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

21 6.75 21 6.77 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 7 2.25 7 2.26 

รวม 311 100 310 100 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนบุคลการคณะเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0802&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%A1%D5%AF%C7%D4%B7%C2%D2%E1%C5%D0%E2%C3%A4%BE%D7%AA
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0803&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%BB%B0%BE%D5%C8%D2%CA%B5%C3%EC
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0804&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D1%B2%B9%D2%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0805&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%CA%D1%B5%C7%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%CA%D1%B5%C7%EC%B9%E9%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0810&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%E0%A1%C9%B5%C3%B7%D5%E8%CA%D9%A7%E1%C5%D0%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%B8%C3%C3%C1%AA%D2%B5%D4
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0801&topic=%CA%D3%B9%D1%A1%A7%D2%B9%A4%B3%D0
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0806&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%CA%D2%B8%D4%B5%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C1%E8%E0%CB%D5%C2%D0
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0807&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0808&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%B7%D5%E8%CA%D9%A7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0809&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%20%E1%C5%D0%B6%E8%D2%C2%B7%CD%B4%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0809&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%20%E1%C5%D0%B6%E8%D2%C2%B7%CD%B4%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0811&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CB%C5%D1%A7%A1%D2%C3%E0%A1%E7%BA%E0%A1%D5%E8%C2%C7
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการแยกตามตําแหนง (เปรียบเทียบปงบประมาณ 2562 - 2563) 

ตําแหนง 

ปงบประมาณ 2562 ปงบระมาณ 2563 

คุณวุฒิ 
รวม รอยละ 

คุณวุฒิ 

รวม รอยละ ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

อาจารย 5 26 31 31.31 5 23 28 29.03 

ผูชวยศาสตราจารย 2 39 41 41.41 2 43 45 48.39 

รองศาสตราจารย 0 17 17 17.17 0 14 14 15.05 

ศาสตราจารย 0 5 5 5.05 0 5 5 5.38 

นักวิจัย 1 2 2 2.02 1 2 3 2.15 

รวม 8 89 99  100 7 87 95 100 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

ปงบประมาณ 2562 - 2563

อาจารย์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ นกัวิจยั
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

สังกัด 

สายงาน 
รวม 

จํานวน ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจางประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

  สํานักงานคณะ 6 30 8 17 61 

  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 6 1 

 8 

  ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 1 14 11 1 27 

  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  3 2 2 7 

  ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 1 13 3 4 21 

  ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ  2   2 

  ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ  11 2 5 18 

  ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 5 5 9 4 23 

  ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 1 7 12 3 23 

  ศูนยบริการวิชาการ และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 
 4 

 17 21 

  ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  2 1 1 4 

รวมท้ังหมด 15 97 49 54 215 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0801&topic=%CA%D3%B9%D1%A1%A7%D2%B9%A4%B3%D0
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0801&TDuty_id=2&topic=%CA%D3%B9%D1%A1%A7%D2%B9%A4%B3%D0%20%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0801&TDuty_id=7&topic=%CA%D3%B9%D1%A1%A7%D2%B9%A4%B3%D0%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0802&TDuty_id=2&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%A1%D5%AF%C7%D4%B7%C2%D2%E1%C5%D0%E2%C3%A4%BE%D7%AA%20%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0802&TDuty_id=5&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%A1%D5%AF%C7%D4%B7%C2%D2%E1%C5%D0%E2%C3%A4%BE%D7%AA%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0802&TDuty_id=6&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%A1%D5%AF%C7%D4%B7%C2%D2%E1%C5%D0%E2%C3%A4%BE%D7%AA%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0803&TDuty_id=2&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%BB%B0%BE%D5%C8%D2%CA%B5%C3%EC%20%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0803&TDuty_id=5&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%BB%B0%BE%D5%C8%D2%CA%B5%C3%EC%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0803&TDuty_id=7&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%BB%B0%BE%D5%C8%D2%CA%B5%C3%EC%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0804&TDuty_id=5&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D1%B2%B9%D2%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0804&TDuty_id=6&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D1%B2%B9%D2%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0804&TDuty_id=7&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D1%B2%B9%D2%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0805&TDuty_id=2&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%CA%D1%B5%C7%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%CA%D1%B5%C7%EC%B9%E9%D3%20%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0805&TDuty_id=5&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%CA%D1%B5%C7%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%CA%D1%B5%C7%EC%B9%E9%D3%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0805&TDuty_id=6&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%CA%D1%B5%C7%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%CA%D1%B5%C7%EC%B9%E9%D3%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0805&TDuty_id=7&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%CA%D1%B5%C7%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%CA%D1%B5%C7%EC%B9%E9%D3%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0810&TDuty_id=5&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%E0%A1%C9%B5%C3%B7%D5%E8%CA%D9%A7%E1%C5%D0%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%B8%C3%C3%C1%AA%D2%B5%D4%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0806&TDuty_id=5&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%CA%D2%B8%D4%B5%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C1%E8%E0%CB%D5%C2%D0%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0806&TDuty_id=6&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%CA%D2%B8%D4%B5%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C1%E8%E0%CB%D5%C2%D0%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0806&TDuty_id=7&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%CA%D2%B8%D4%B5%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C1%E8%E0%CB%D5%C2%D0%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0806&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%CA%D2%B8%D4%B5%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C1%E8%E0%CB%D5%C2%D0%20%B7%D8%A1%CA%D2%C2%A7%D2%B9
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0807&TDuty_id=2&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0807&TDuty_id=5&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0807&TDuty_id=6&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0807&TDuty_id=7&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0807&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%B7%D8%A1%CA%D2%C2%A7%D2%B9
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0808&TDuty_id=2&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%B7%D5%E8%CA%D9%A7%20%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0808&TDuty_id=5&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%B7%D5%E8%CA%D9%A7%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0808&TDuty_id=7&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%B7%D5%E8%CA%D9%A7%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0809&TDuty_id=5&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%20%E1%C5%D0%B6%E8%D2%C2%B7%CD%B4%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%20%E0%A9%BE%D2%D0%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%BE%B9%D1%A1%A7%D2%B9%BB%AE%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0811&TDuty_id=6&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CB%C5%D1%A7%A1%D2%C3%E0%A1%E7%BA%E0%A1%D5%E8%C2%C7%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&dep_id=0811&TDuty_id=7&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CB%C5%D1%A7%A1%D2%C3%E0%A1%E7%BA%E0%A1%D5%E8%C2%C7%20%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&TDuty_id=2&topic=%E0%A9%BE%D2%D0%A2%E9%D2%C3%D2%AA%A1%D2%C3%BE%C5%E0%C3%D7%CD%B9%E3%B9%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2-%CA%D2%C2%20%A2
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&TDuty_id=6&topic=%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%BB%C3%D0%A8%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person.asp?Offset=Duty&TDuty_id=7&topic=%E0%A9%BE%D2%D0%C5%D9%A1%A8%E9%D2%A7%AA%D1%E8%C7%A4%C3%D2%C7
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามคุณวุฒิการศึกษา 

สังกัด 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ํากวา ป.ตร ี รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

  สํานักงานคณะ   12 5.58 36 16.74 13 6.05 61 28.37 

  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช   2 0.93 5 2.32 1 0.46 8 3.72 

  ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 1 0.46 7 3.25 4 1.86 15 6.98 27 12.56 

  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร   2 0.93 4 1.86 1 0.46 7 3.25 

  ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า   5 2.32 8 3.72 8 3.72 21 9.77 

  ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ   1 0.46 1 0.46   2 0.93 

  ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหยีะ   3 1.39 3 1.39 12 5.58 18 8.37 

  ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2 0.93 5 2.32 5 2.32 11 5.12 23 10.70 

  ศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง   7 3.25 3 1.39 13 6.05 23 10.70 

  ศูนยบริการวิชาการ และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 
  2 0.93 18 8.37 1 0.46 21 9.77 

  ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว   1 0.46 3 1.39   4 1.86 

รวมท้ังหมด 3 1.39 47 21.86 90 41.86 75 34.88 215 100 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนแบงตามคุณวุฒิการศึกษา 

ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0801&topic=%CA%D3%B9%D1%A1%A7%D2%B9%A4%B3%D0
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0802&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%A1%D5%AF%C7%D4%B7%C2%D2%E1%C5%D0%E2%C3%A4%BE%D7%AA
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0803&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D7%AA%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%BB%B0%BE%D5%C8%D2%CA%B5%C3%EC
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0804&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%BE%D1%B2%B9%D2%E0%C8%C3%C9%B0%A1%D4%A8%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0805&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%CA%D1%B5%C7%C8%D2%CA%B5%C3%EC%E1%C5%D0%CA%D1%B5%C7%EC%B9%E9%D3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0810&topic=%C0%D2%A4%C7%D4%AA%D2%E0%A1%C9%B5%C3%B7%D5%E8%CA%D9%A7%E1%C5%D0%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%B8%C3%C3%C1%AA%D2%B5%D4
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0806&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%CA%D2%B8%D4%B5%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3%E1%C1%E8%E0%CB%D5%C2%D0
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0807&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%C3%D0%BA%BA%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0808&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E1%C5%D0%BD%D6%A1%CD%BA%C3%C1%B7%D5%E8%CA%D9%A7
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0809&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%20%E1%C5%D0%B6%E8%D2%C2%B7%CD%B4%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0809&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3%20%E1%C5%D0%B6%E8%D2%C2%B7%CD%B4%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%A1%D2%C3%E0%A1%C9%B5%C3
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_department.asp?dep_id=0811&topic=%C8%D9%B9%C2%EC%C7%D4%A8%D1%C2%E0%B7%A4%E2%B9%E2%C5%C2%D5%CB%C5%D1%A7%A1%D2%C3%E0%A1%E7%BA%E0%A1%D5%E8%C2%C7
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การย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ในปงบประมาณ 2563 
 

จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 5.62 ของผูท่ีมีคุณสมบัติครบเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ ดังมี

รายช่ือตอไปนี้ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ตําแหนงท่ีขอ สาขาวิชาท่ีขอ 

1 ผศ.ดร. อังสนา  อัครพิศาล ภาควิชากีฏวิทยา

และโรคพืช 

รองศาสตราจารย โรคพืชวิทยา 

2 ผศ.ดร. Hien Van Doan ภาควิชาสัตวศาสตร

และสัตวน้ํา 

รองศาสตราจารย การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3 ผศ.ดร. เกศินี  เกตุพยัคฆ ภาควิชาสัตวศาสตร

และสัตวน้ํา 

รองศาสตราจารย สัตวศาสตร 

4 อ.ดร. พงศกร  ศุภกิจไพศาล ภาควิชาพืชศาสตร

และปฐพีศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ภูมิสถาปตยกรรม 

5 อ.ดร. ฟาไพลิน  ไชยวรรณ ภาควิชาพืชศาสตร

และปฐพีศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ปฐพีศาสตร 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 

ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
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คณาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ในปงบประมาณ 2563 

จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 8.99 ของผูท่ีมีคุณสมบัติครบเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ ดังมี

รายช่ือตอไปนี้ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล สังกัด ตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง 

1 รศ.ดร. เยาวเรศ  เชาวนพูนผล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร รองศาสตราจารย 

2 รศ.ดร. วรรณพร  ทะพิงคแก ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา รองศาสตราจารย 

3 ผศ.ดร. อนุพงศ  วงศไชย ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผูชวยศาสตราจารย 

4 ผศ.ดร. อภิรัฐ  บัณฑิต ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร ผูชวยศาสตราจารย 

5 ผศ.ดร. วรวิทย  มณีพิทักษสันต ิ ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา ผูชวยศาสตราจารย 

6 ผศ.ดร. กรรณิกา  แซลิ่ว ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผูชวยศาสตราจารย 

7 ผศ.ดร. ณฐิตากานต  พยัคฆา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผูชวยศาสตราจารย 

8 ผศ.ดร. สรัญยา  วลัยะเสวี ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ผูชวยศาสตราจารย 
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กราฟเปรียบเทียบจํานวนผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563



11 

 

 

 

บุคลากรท่ีลาออก โอนยายของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 2563 
 

คิดเปนรอยละ 2.90 ของบุคลากรท้ังหมด 310  คน 

กลุมขาราชการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด วันที่ลาออก ลาออกเนื่องจาก อายุราชการ 

1 นางสาวนิธิ  ไทยสนัทัด นักวิชาการเกษตร ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 1 มกราคม 2563 ปญหาสุขภาพ 33 ป 2 เดือน 12 วัน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

1 อ.ดร. นินาท  บัววงัโปง อาจารย ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 1 มกราคม 2563 ประกอบธุรกิจสวนตัว 4 ป 4 เดือน 29 วนั 

2 อ.ดร. เพชรลักษณ   

                บุญญาคุณากร 

อาจารย ภาควิชาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร 1 พฤษภาคม 2563 บรรจุธนาคารแหง

ประเทศไทย 

10 เดือน 

3 อ.ดร. ชาติชาย เขียวงามด ี อาจารย ภาควิชาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร 1 พฤษภาคม 2563 โอนยายไป 

คณะเศรษฐศาสตร 

3 ป 

4 นางสาววลัยพร  มูลพุมสาย พนักงานปฏิบตัิงาน ศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลงัการ 

เก็บเก่ียว 

1 เมษายน 2563 บรรจุกรมสงเสริม

การเกษตร 

5 ป 3 เดือน 17 วัน 

5 นางสาวอรณิชาณ  ปารม ี พนักงานปฏิบตัิงาน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ  1 กันยายน 2563 บรรจุกรมสงเสริม

การเกษตร 

10 ป 30 วัน 

ลูกจางประจํา 

1 นายอําพล  ไชยรังษ ี พนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้าํ 1 พฤศจิกายน 2562 ปญหาสุขภาพ 32 ป 1 เดือน 

พนักงานสวนงาน 

1 นางสาวณัฐกุล  ขวัญออน พนักงานปฏิบตัิงาน งานบริหารทั่วไป 1 พฤศจิกายน 2562 บรรจุ ธกส. 1 ป 1 เดือน 

2 นายอธิบดี จินะ พนักงานปฏิบตัิงาน ศูนยบริการวิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

28 ตุลาคม 2562 ไดงานอ่ืน 6 ป 27 วัน 
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กราฟเปรียบเทียบอัตราการลาออก โอนยายของบุคลากร

คณะเกษตรศาสตรประเภทตาง ๆ ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
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การพัฒนาบุคลากร 

 คณะเกษตรศาสตรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอยางท่ัวถึง โดยอาศัย

กระบวนการจัดการองคความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล รวมถึง เ พ่ือส ง เสริม ให เปนองคกรแห งการ เรี ยนรู ร วม กัน  มีระบบและกลไกในการจัดการ 

องคความรูอยางเปนระบบ ดังนี้ 

 มีการแตงตั้งผูนําการบริหารความรู ดานบริหารจัดการ (Chief Knowledge Officer : CKO)  

 มีคณะกรรมการจัดการองคความรู ดานบริหารจัดการ 

(Knowledge Management Team: KM Team)  

 มีการกําหนดองคความรูดานบริหารจัดการท่ีจําเปน แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานบริหาร

จัดการ ดานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน

การเงิน การคลังและพัสดุ และดานประชาสัมพันธ โดยมีการจัดทําแผนการจัดการ 

องคความรูครอบคลุมท้ัง 5 ดานดังกลาว ซ่ึงในป 2563 ไดกําหนดหัวขอการจัดการองค

ความรูเพ่ือพัฒนางานประจํา ดังนี้ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หัวขอการจัดการองคความรูเพ่ือพัฒนางานประจํา 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 1. ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพ่ือการจัดซ้ือจัดจาง 

(ระบบ 3 มิติ) 

2. การจัดการองคความรูเก่ียวกับสิ่งกอสราง 

งานบริหารท่ัวไป 1. การขอตําแหนงทางวิชาการ สายวิชาการ 

2. การขอตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  

สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 

3. การพัฒนาระบบ CMU e – Document 

งานนโยบายและแผนฯ 1. ทบทวนการบริหารจัดการ Budget management สําหรับผูบริหาร 

2. การจัดทําคําของบประมาณแผนดิน (งบลงทุน) 

3. การบริหารจดัการงบประมาณเงินรายได 

4. การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 

หนวยสารสนเทศ 1. การใชงานแอปพลิเคชั่น Microsoft Team 

2. การใชงานแอปพลิเคชั่นท่ีจําเปนในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม 

( QR Code/ One drive / Smart Calendar / Google drive/ 

Google form) 

หนวยประชาสัมพันธ การใชโปรแกรมในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธเบื้องตน 
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 มีการดําเนินโครงการ กิจกรรมการจัดการองคความรู  

 มีการเผยแพรองคความรูผานระบบ KM Corner 

 มีการติดตามและประเมินผลการจัดการองคความรู 

 ในสวนของการจัดระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมและธํารงรักษาไว ซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

ใหมีโอกาสกาวหนาในสายงาน และมีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในตําแหนงหนาท่ี อาทิ การสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงข้ึน การสนับสนุน

งบประมาณใหไปเขารวมประชุม ฝกอบรมและดูงาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการสงเสริมสนับสนุน

อาจารยและนักวิชาการของคณะฯ ให มีความพรอมในการเสนอผลงานทางวิชาการ เ พ่ือให ได รับ 

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน      

 2. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและทํางานอยางมีความสุข อาทิ  

 การประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเดน คณะเกษตรศาสตร 

 โครงการธารน้ําใจชาวเกษตร 

 การจัดสรรบานพักบริเวณศูนยวิจัยฯ แมเหียะ 

 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม  

 การจัดสรรวัสดุอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร  

ตลอดจนวัสดุสํานักงานตาง ๆ  

 สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมท่ีสรางความสมัครสมานสามัคคี อาทิ งานกีฬาสัมพันธ

และเกษตรสัมพันธ กีฬาบุคลากรประจําป ฯลฯ 

 3. มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรทุกสายงานไดมีโอกาสพัฒนาความรู

ความสามารถของตนเอง ท้ังนี้  แผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตร และตั วชี้ วั ด 

ท่ีกําหนด เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนับสนุนการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของคณะฯ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตามประเมินแผนพัฒนาทรพัยากรบุคคลอยางเปนระบบ  

 ในปงบประมาณ 2563 งานบริหารท่ัวไปไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดขอบขายการ

พัฒนาบุคลากรไว 3 ดาน คือ 

 การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency) 

 การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency) 

 การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน (Vision competency) 

 ท้ังนี้ สามารถสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
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ลําดับ กลยุทธการพัฒนาบุคลากร 
จํานวน

โครงการ 

ตามแผน 

จํานวน

โครงการท่ี

จัดตาม

แผน 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีไมไดจัด 

ตามแผน 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีจัดเพ่ิมเติม 

1 ดานการพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร  

(Managerial Competency) 

    

 - กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 3 - 3 - 

2 ดานการพัฒนาสมรรถนะตามตาํแหนงงาน 

(Functional Competency) 

    

 - กลุมบุคลากรสายวิชาการ 2 2 - - 

 - กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 3 3 - 1 

 - กลุมบุคลากรภาคสนาม 3 1 2 - 

3 ดานการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือบรรลุ

วิสัยทัศน (Vision competency) 

    

 - กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 1 - 1 1 

 - กลุมบุคลากรสายสนับสนุน - - - 1 

 - กลุมบุคลากรสายวิชาการ 3 2* 1 - 

 
รวม 

15 

 

8 

(53.33%) 

7 

(46.67%) 

3 

 

 

*  ยุบจัดรวมกัน 1 โครงการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2563 

 

1. กลยุทธดาน การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency)   

ช่ือโครงการ 
วันท่ีจัด

โครงการ 

จํานวน 

คนเขารวม 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 

ท่ีใชจัดโครงการ 

กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 

1. โครงการพัฒนาความเปน

ผูนํา และการมีวิสัยทัศน 

ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID - 19 

2. โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการกลยุทธ 

ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID - 19 

3. โครงการพัฒนาการวิเคราะห 

การตัดสินใจ และวางแผน

ปรับปรุงงาน 

ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID - 19 

 

2. กลยุทธดาน การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency)   

ช่ือโครงการ 
วันท่ีจัด

โครงการ 

จํานวน 

คนเขารวม 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 

ท่ีใชจัดโครงการ 

กลุมบุคลากรสายวิชาการ 

1. โครงการอบรมเทคนิค 

การใช Application  

ในการเรียนการสอน 

    

1.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การใชโปรแกรม 

Zoom สําหรับการเรียนการ

สอนออนไลน” 

16 มีนาคม 

2563 

24 คน 

(รอยละ 80) 

3,500 2,100 

1.2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การใช Microsoft 

Teams สําหรับการเรียน 

ครั้งท่ี 1 

24 มิถุนายน 

2563 

48 คน 

(รอยละ 120) 

4,000 2,500 

การสอน” ครั้งท่ี 2 

29 กรกฎาคม 

2563 

13 คน 

(รอยละ 52) 

1,900 1,350 
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ช่ือโครงการ 
วันท่ีจัด

โครงการ 

จํานวน 

คนเขารวม 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 

ท่ีใชจัดโครงการ 

2. โครงการอบรม 

เทคนิคความเปนครู 

สําหรับนักศึกษา Gen Z 

และผูเรียนกลุมอ่ืน  

(Life Long Learning) 

 

22 กรกฎาคม 

2563 

34 คน 

(รอยละ 68) 

13,000 7,810 

กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

3. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง “การทําผลงาน

วิชาการเพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ  

และเชี่ยวชาญของบุคลากร

สายชวยวิชาการและ 

สายปฏิบัติการ” 

27 กุมภาพันธ 

2563 

50 คน 

(รอยละ 71.43) 

7,000 5,634 

4. โครงการอบรมการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรใน

การพัฒนางาน 

    

4.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การใช Microsoft 

Teams 

29 พฤศจิกายน 

2562 

52 คน 

(รอยละ 130) 

1,600 1,600 

5. การอบรมการทําวิจัยสถาบัน ครั้งท่ี 1 

10 สิงหาคม 

2563 

30 คน 

(รอยละ 100) 

10,000 7,900 

 ครั้งท่ี 2 

3 กันยายน 

2563 

30 คน 

(รอยละ 100) 

10,000 8,700 

6. การอบรมการทําสื่อ

ประชาสัมพันธเบื้องตน 

 

 

8 - 9 กันยายน 

2563 

48 คน 

(รอยละ 120) 

28,400 28,200 
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ช่ือโครงการ 
วันท่ีจัด

โครงการ 

จํานวน 

คนเขารวม 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 

ท่ีใชจัดโครงการ 

กลุมบุคลากรภาคสนาม 

7. การอบรมการดูแลรักษาและ

ซอมบํารุงอุปกรณ และ

เครื่องจักรกลการเกษตร 

4 สิงหาคม 

2563 

47 คน 

(รอยละ 94) 

15,500 15,186 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การจัดการระบบไฟฟาและ

ประปาเพ่ือความปลอดภัย

และเกิดประโยชนสูงสุด 

ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID - 19 

9. การอบรมการปฏิบัติงาน 

ท่ีปลอดภัยเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID - 19 

 

3. กลยุทธดาน การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน (Vision competency)   

ช่ือโครงการ 
วันท่ีจัด

โครงการ 

จํานวน 

คนเขารวม 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 

ท่ีใชจัดโครงการ 

กลุมผูบริหาร/หัวหนางาน 

1. โครงการการบริหาร 

ความเปลี่ยนแปลง 

ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID – 19 

2. โครงการสัมมนาผูบริหาร 

เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ  

(Strategic plan/ Future 

plan) คณะเกษตรศาสตร 

ระยะ 6 ป (พ.ศ. 2564 – 

2569) 

17 – 18 

มีนาคม 2563 

37 คน 

(รอยละ 92.50) 

18,000 13,802 

กลุมบุคลากรสายสนับสนุน 

3. การสัมมนาบุคลากร 

สายปฏิบัติการ ประจําป 

2563เรื่อง “การพัฒนาตน 

พัฒนางานใหทันในโลก 

Disruptive” 

4 มีนาคม 2563 94 คน 

(รอยละ 94) 

25,000 17,768 
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ช่ือโครงการ 
วันท่ีจัด

โครงการ 

จํานวน 

คนเขารวม 

งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

งบประมาณ 

ท่ีใชจัดโครงการ 

4. โครงการอบรมทักษะ 

Smart Agriculture 

    

4.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 

“การยกระดับระบบเกษตร

อันขับเคลื่อนดวยความ

เขาใจ”* 

25 มิถุนายน 

2563 

52 คน 

(รอยละ 74.29) 

4,500 2,550 

4.2 ธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล ไมไดจัดโครงการ 

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ COVID – 19 

* เปนโครงการท่ีรวม 2 หัวขอ คือ โครงการ IOT กับการเกษตรสมัยใหม และ Big data กับการเกษตรสมัยใหม 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

  

แลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง การทําผลงานวิชาการ 

เพ่ือขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ  

และเช่ียวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน 

เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน 

สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจําป 2563  

เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานใหทันในโลก Disruptive” 

เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2563 

ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ 

 

 

 

 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การใชโปรแกรม Zoom สําหรับการเรยีนการสอนออนไลน 

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะเกษตรศาสตร 

สัมมนาผูบรหิารเพ่ือจดัทําแผนกลยุทธ (Strategic plan/ 

Future plan) คณะเกษตรศาสตร ระยะ 6 ป 

เมื่อวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2563 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน 

  

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช Microsoft Teams 

สําหรับการเรียนการสอน” 

เมื่อวันท่ี 24  มิถุนายน 2563 

ณ ประชุมสุขุม อัศเวศน และผานระบบ Zoom 

แลกเปลีย่นเรยีนรู เรื่อง  

การยกระดับระบบเกษตรอันขับเคลื่อนดวยความเขาใจ 

เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน และผานระบบ Zoom 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

   

 

  

 

ฝกอบรม เรื่อง  

เทคนิคความเปนครูสาํหรับนักศึกษา Gen Z  

และกลุมผูเรียนอ่ืน (Lifelong Learning) 

เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

ณ หองประชุมพงษศักดิ์ อังกสิทธ์ิ และผานระบบ Zoom 

อบรมเรื่อง หลักการใชงานเครื่องจักรกลการเกษตร 

และการบํารุงรักษาใหมปีระสิทธิภาพ 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 

ณ สํานักงานศูนยวิจยั สาธิตและฝกอบรมการเกษตร 

แมเหียะ คณะเกษตรศาสตร 

  

 

   

 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

หลักการวิจยัสถาบันเพ่ือการพัฒนาองคกร ครั้งท่ี 1 

เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

หลักการวิจยัสถาบันเพ่ือการพัฒนาองคกร ครั้งท่ี 2  

“การเขียนโครงรางการวิจยัสถาบัน” 

เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน 
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ภาพกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

   

 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ และเทคนิคการทําสื่อนําเสนอผลงาน (Webtool) 

เมื่อวันท่ี 8 - 9 กันยายน 2563 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางแสดงรอยละของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 

ท่ีไดรับการพัฒนาความรูและประสบการณ ปงบประมาณ 2563 
 

ประเภทบุคลากร จํานวนท้ังหมด 
เขารวมโครงการ 

พัฒนาบุคลากร 
คิดเปนรอยละ 

สายวิชาการ 95 82 86.32 

สายสนับสนุน 215 167 77.67 

รวม 310 249 80.32 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 

ตารางเปรียบเทียบรอยละการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ 2560 – 2563 

หนวย: รอยละ 
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บุคลากรท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย ปงบประมาณ 2563 

 

ช่ือ - สกุล รางวัลท่ีไดรับ เม่ือวันท่ี หนวยงานท่ีมอบ 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

ศาสตราจารย ดร.

ชัยวัฒน โตอนันต 

รางวัลผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 

(Citation) ประเภทอายุเกิน  

45 ป (อันดับท่ี 1) 

บทความเรื่อง “Mycoparasitic 

species of Sphaerellopsis, 

and allied lichenicolous and 

other genera” 

จํานวนท่ีไดรับการอางอิง  

30 บทความ (ไมนับอางอิงตัวเอง) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 รางวัลผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 

(Citation) ประเภทอายุเกิน  

45 ป (อันดับท่ี 2) 

บทความเรื่อง “Caulicolous 

Botryosphaeriales from 

Thailand” 

จํานวนท่ีไดรับการอางอิง 29 

บทความ (ไมนับอางอิงตัวเอง) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

รัชดาวรรณ ชีวังกูร 

รางวัลผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 

(Citation) ประเภทอายุไมเกิน  

45 ป (อันดับท่ี 1) 

บทความเรื่อง “Families, 

genera, and species of 

Botryosphaeriales” 

จํานวนท่ีไดรับการอางอิง  

46 บทความ (ไมนับอางอิงตัวเอง) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ช่ือ - สกุล รางวัลท่ีไดรับ เม่ือวันท่ี หนวยงานท่ีมอบ 

รองศาสตราจารย ดร. 

เกวลิน คุณาศักดากุล 

พรอมทีมวิจัยจากมูลนิธิ

โครงการหลวง 

1. นางสาวศิริมาศ ชัยชม 

2. นางสาวชฎาพร  

ไชยลังกา 

3. นางสาวเสาวลักษณ  

พิมขันท 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน ดานการ

นําไปใชประโยชนในเชิงประจักษ 

เรื่อง  

“การผลิตกลอริโอซาและ 

มันเทศปลอดไวรัส” 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562  

(3 ป) (อันดับท่ี 3) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร. 

จิราพร กุลสาริน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

รายวิชาออนไลน MOOC ยอดนิยม 

“การเลี้ยงผึ้งชันโรง 

(Meliponiculture)” 

2 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยไซเบอร

รวมมือกับสํานักงาน

บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

สรณะ สมโน 

รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีคา Impact 

Factor สูงท่ีสุด เรื่อง “Aromatic 

profiling of Zanthoxylum 

myriacanthum (makwhaen) 

essential oils from dried fruits 

using different initial drying 

techniques”  

ในวารสาร INDUSTRIAL CROPS 

AND PRODUCTS  

มีคา IF = 4.191 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ช่ือ - สกุล รางวัลท่ีไดรับ เม่ือวันท่ี หนวยงานท่ีมอบ 

ศาสตราจารย ดร. 

โสระยา รวมรังษี 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 1) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศาสตราจารย ดร.  

อรรถชัย จินตะเวช 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 5) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.  

ศันสนีย จําจด 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 6) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.  

ชูชาติ สันธทรัพย 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 7) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย ดร.นิวัติ  

อนงครักษ 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 8) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย ดร.ธนะชัย 

พันธเกษมสุข 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 10) 

 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ช่ือ - สกุล รางวัลท่ีไดรับ เม่ือวันท่ี หนวยงานท่ีมอบ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

กมล งามสมสุข 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 9) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

Hien Van Doan 

รางวัลผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 

(Citation) ประเภทอายุไมเกิน  

45 ป (อันดับท่ี 2) 

บทความเรื่อง “Effects of 

Cordyceps militaris spent 

mushroom substrate and 

Lactobacillus plantarum on 

mucosal, serum immunology 

and growth performance of 

Nile tilapia (Oreochromis 

niloticus)” 

จํานวนท่ีไดรับการอางอิง  

27 บทความ (ไมนับอางอิงตัวเอง) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ทศพล มูลมณี  

พรอมทีมวิจัย 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.มนตรี ปญญาทอง 

2. รองศาสตราจารย ดร.

ไชยณรงค นาวานุเคราะห 

(ม.ขอนแกน) 

3. ดร.ศิวัช สังขศรีทวงษ 

(อุทยานวิทยาศาสตรฯ) 

รางวัลผลงานบริการวิชาการดีเดน 

ดานการนําไปใชประโยชนในเชิง

ประจักษ เรื่อง “การแกไขปญหา

ระบบสืบพันธุในโคนม โคเนื้อ 

กระบือ แพะ และแกะของ

เกษตรกรผูเลี้ยงปศุสัตว” 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ช่ือ - สกุล รางวัลท่ีไดรับ เม่ือวันท่ี หนวยงานท่ีมอบ 

4. ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.พยุงศักดิ์ อินตะวิชา 

(ม.พะเยา) 

5. อาจารย ดร.จุฬากร 

ปานะถึก (ม.แมโจ) 

รองศาสตราจารย ดร.

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 2) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ถาวร ออนประไพ 

รางวัลนักวิจัยท่ีนําสงเงินรายไดจาก

โครงการวิจัย (หมวด Overhead 

Charge และหมวดพิเศษ ก)  

ประจําปงบประมาณ 2559 – 

2562 (3 ป) (อันดับท่ี 4) 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

  



29 

 

 

 

บุคลากรท่ีไดรับการยกยองหรือรับรางวัลดานอ่ืน ๆ ปงบประมาณ 2563 

 

ช่ือ – สกุล รางวัลท่ีไดรับ เม่ือวันท่ี หนวยงานท่ีมอบ 

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

นายณธชัย แจวเจริญกุล รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน  

คณะเกษตรศาสตร ประจําป 2562 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นางสาวศิวาพร แสงศิริ รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราวดีเดน  

คณะเกษตรศาสตร ประจําป 2562 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.

อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ 

รางวัลผูบริหารดีเดน  

ประจาํป พ.ศ. 2562  

จากกองทุนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

รองศาสตราจารย ดร.

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 

รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ  

ปอมท. ประจําป พ.ศ. 2562  

สาขารับใชสังคม 

24 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมประธานสภา

อาจารยมหาวิทยาลัย

แหงประเทศไทย  

(ปอมท.) 

 รางวัลนิสิตเกาดีเดนคณะเกษตร 

บุคคลและสถาบันท่ีมีความดีเดน

ทางการเกษตร ประจําป 2562 

12 มกราคม 2563 สมาคมนิสิตเกา 

คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

 รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

“ชางทองคํา” ประจําป พ.ศ. 2562

รางวัลอาจารยดีเดน สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

24 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

Hien Van Doan 

รางวัลศิษยเกาดีเดน ดานวิชาการ

และวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา  

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประจาํป  2562 

31 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นางวัลภา วราย ุ รางวัลลูกจางประจําดีเดน  

คณะเกษตรศาสตร ประจําป 2562 

25 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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การพัฒนาระบบงานในปงบประมาณ 2563 

 

1. การพัฒนาระบบงาน Smart Team to Smart Officer 

1.1 ระบบขอหนังสือรับรองออนไลน 

1.2 ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

1.3 พัฒนาขอมูลเวปไซตงานบริหารท่ัวไป 

2. โครงการวิเคราะหทักษะและขีดความสามารถบุคลากรสายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยสารบรรณ 
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ วันท่ีจัด งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีใชไป 

1. การแขงขันกีฬาบุคลากร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ประจาํป 

2562 

 

จัดระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 

2562 มีการแขงขันกีฬา 8 ชนิด และ

เนื่องจากมีโรคระบาด COVID- 19  

ทางมหาวทิยาลยังดกิจกรรม Sport Day 

และ Sport Night 

100,000.- 34,072.-  

2. กีฬาสัมพันธคณะเกษตรศาสตร

ประจําป 2562 

วันพุธที่   25  ธันวาคม 2562    

เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณ 

คณะเกษตรศาสตร 

20,000.- 16,938.- 

3. เกษตรสัมพันธ ประจาํป 2562 

 

วันพุธที่   25  ธันวาคม 2562    

เวลา 13.00 – 16.30 น.  

 ณ บริเวณชั้นลางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คณะเกษตรศาสตร 

80,000.- 76,743.-  

4. พิธีทําบญุครบรอบ 53 ป วัน

สถาปนา คณะเกษตรศาสตร 

ประจําป 2563 

ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ตั้งแต

เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานเกียรติภูมิ

สุขุม  อัศเวศน และบริเวณชั้นลางอาคาร

เรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร   

57,000.- 51,002.- 

5. ประเพณีสงกรานต ประจาํป  

2563 

เนื่องจากมีโรคระบาด COVID- 19  

ทางคณะฯ และมหาวทิยาลยังดกิจกรรม 

70,000.- - 

6. พิธีหลอเทียนและถวายตนเทียน

พรรษา ประจําป  2563 

1. พิธีหลอเทียนพรรษาของ คณะเกษตรศาสตร 

เนื่องจากมีโรคระบาด COVID- 19 ทาง

คณะงดกิจกรรมหลอเทียนพรรษา 

2. พิ ธี ส ม โ ภ ช เ ที ย น พ ร ร ษ า ร ว ม กั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในวันจันทรที่   

29 มิถุนายน 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 น. 

เปนตนไป ณ ศาลาธรรม 

3 .  พิ ธี ถ ว า ย ต น เ ที ย น พ ร ร ษ า ข อ ง 

คณะเกษตรศาสตร ในวันอังคารที่  30 

มิถุนายน 2563 เวลา 09.30- 11.00 น.  

ณ วัดสวนพริก ตําบลแมเหียะ จังหวัด

เชียงใหม 

20,000.- 8,999.- 
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กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ วันท่ีจัด งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีใชไป 

7. พิธีมุทิตาจิตผูครบเกษียณอายุ

ราชการ ประจําป 2563 

วันพุธที่  30  กันยายน  2563 ตั้งแตเวลา  

14 .00  –  16 .00  น .  ณ ห องประชุ ม 

บุญญวาส  ลําเพาพงค  

70,000.- 62,704 



 

หน่วยกายภาพ 
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กราฟเปรียบเทียบคาน้ํามันเช้ือเพลง คาไฟฟา คาน้ําประปา คณะเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ 2560 – 2563 

 

 

 

 

 

443,114.00 

186,402.00 161,189.99 
127,578.21 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

กราฟเปรียบเทียบคาน้ํามันเช้ือเพลิง (บาท) ปงบประมาณ 2560 - 2563

6,509,071.00 

7,877,094.00 

9,033,580.00 8,885,150.98 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

กราฟเปรียบเทียบคาไฟฟา (บาท) ปงบประมาณ 2560 - 2563
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สรุปรายงานใชยานพาหนะ ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 

รถยนต / ทะเบียน เลขไมลการใชงาน รวมกิโลเมตร / เท่ียว จํานวนเงินบาท / ลิตร 

1.รถตู นง-260 205457-215697 10,240/405 26,046.16/963 

2.รถตู นง-5744 278566-283327 4,761/177 16,111.50/629 

3.รถแลนด ย-2814 270388-273140 2,752/46 9,645.70/385 

4.รถกระบะ กม-5746 272124-276377 4,253/315 12,225.30/506.30 

5.รถกระบะ ผอ-6714 342717-344256 1,539/61 5,778.60/228.13 

6.รถบรรทุก 40-0283 204418-207863 3,445/78 1,3190/534 

7.รถบรรทุก 40-0474 51491-57398 5,907/83 28,456.26/1117.50 

8. รถบัส 40-0570 25176-27260 2,084/38 13,138.60/544 

9. รถจยย. 9ค-9394 59560-61540 1980/386 1,158.18/48.21 

10. เครื่องยนตการเกษตร                  -                    - 11,423.60/476.56 

รวม  36,961/1,589 137,173.90/5,431.75 

 

 

 

631,736.00 
718,806.00 

771,540.00 806,605.00 

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563

กราฟเปรียบเทียบคานํ้าประปา (บาท) ปงบประมาณ 2560 - 2563
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สรุป การปฏิบัติงานซอมบํารุง 

ประจาํปงบประมาณ 2562 - 2563   

รายการ จํานวน/ครั้ง 

 ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 

1.งานไฟฟา 131 135 

2.งานโทรศัพท        37 38 

3.ประปาสุขภัณฑหองน้ํา 118 112 

4.การใชหองประชุม 5 หอง 779 - 

5.งานอ่ืนๆ 23 77 

รวม 1,088 362 
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กราฟเปรียบเทียบการปฏิบัติงานซอมบํารุง ปงบประมาณ 2562 - 2563

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
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ผลการดําเนินการของหนวยกายภาพ ปงบประมาณ 2563 

 

ลําดับท่ี รายการ งบแผนดิน งบรายได หนวยงาน 

1 กอสรางงานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง 

หมอแปลง 250 KVA โรงงานกัญชา 

- 3,767,827 กายภาพ 

2 งานกอสรางงานขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง

หมอแปลง 250KVA  ฟารมสัตว 

- 1,990,000 สัตวศาสตร 

3 งานจางกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงสูง

หมอแปลง 250 KVA โรงเรือน 10 โรง 

- 1,388,313 ศูนยแมเหียะ 

4 งานจางกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรง

โรงเรือนแมลงทหารเสือ ภาคกีฏวิทยา 

 103,118 กายภาพ 

5 งานปรับปรงุโรงเรือนกรีนเฮาท 2 - 154,085 กายภาพ 

6 งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร - 1,610,000 พืชศาสตร 

7 งานปรับปรุงหองประชุมพิศฺษฐ AB4 1,289,000 - กายภาพ 

8 งานปรับปรุงหองประชุมบุญวาส 5,009,000 - กายภาพ 

9 งานจางปรับปรุงหองน้ําชั้นลางอาคารเรียนเดิม 829,000 - กายภาพ 

10 งานปรับปรุงหองน้ําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4,150,000 - กายภาพ 

11 งานติดตั้งระบบขายสายโทรศัพทอาคารเฉลิมพระเกียรติ - 109,000 กายภาพ 

12 งานติดตั้งระบบโทรศัพท ศูนยวิจัยแมเหียะ - 82,100 กายภาพ 

13 เทปูนซีเมนตพ้ืนรอบโรงเรือนกระจก - 202,500 กายภาพ 

14 งานจางเหมาก้ันหองทํางานภายในหองปฏิบัติการ - 36,700 พืชศาสตร 

15 งานกอสรางโรงควบคุมระบบน้ําและปุย - 59,280 MCC 

16 งานกอสรางหองน้ําสําหรับบุคลากรและนักศึกษาAB-4 2,185,448  กายภาพ 

17 งานกอสรางรางระบายน้ําโรงเรือน 10 โรงไรแมเหียะ - 420,000 กายภาพ 

18 งานจางซอมแซมโรงจอดรถ - 370,000 ศูนยแมเหียะ 

29 งานจางกอสรางปรับปรุงอาคารภาควิชาเกษตรท่ีสูง - 488,000 ศูนยแมเหียะ 

20 งานจางปรับปรุงอาคารท่ีจอดรถ /เครื่องกลพืชไร - 490,727 พืชศาสตร 

21 จัดซ้ือเกาอ้ีหองประชุมบุญวาส (กองทุนพัฒนานักศึกษา) - 870,400 กายภาพ 

22 จัดซ้ืออุปกรณเครื่องวัดอุหภูมิและแผงวงจร  - 79,500 กายภาพ 

23 จัดซ้ือเครื่องฟอกอากาศ 21 เครื่อง  78,440 กายภาพ 

24 จัดซ้ือและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หองประชุมและ

หองเรียน  7 เครื่อง 

 318,600 กายภาพ 
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ลําดับท่ี รายการ งบแผนดิน งบรายได หนวยงาน 

25 งานปรับปรงุหองสื่อสารการเรียนรูออนไลน ชั้น 4  165,883 กายภาพ 

26 จัดซ้ือรถยนตตูใหม 1 คัน  1,364,000 กายภาพ 

 รวมเงิน 13,462,448 12,920,873  

 

งานดานกายภาพ ซอมบํารุง ไฟฟา ประปา โทรศัพทและภูมิทัศน 

 

ลําดับท่ี รายการ งบแผนดิน งบรายได หนวยงาน 

1 ซอมแซมกระเบื้องหลังคา AB5 - 42,480 กายภาพ 

2 ติดตั้งกันสาดรางน้ําหองน้ําพิศิษฐ - 97,960 กายภาพ 

3 ตกแตงภูมิทัศนหองน้ําพิศิษฐ - 53,000 กายภาพ 

4 ทําทางลาดขนของและคนพิการ AB5 - 12,900 กายภาพ 

5 ซอมเปลี่ยนประตูโรงอาหาร - 34,000 กายภาพ 

6 ซอมแซมเชิงชายอาคารเรียนเดิม - 28,500 กายภาพ 

9 ติดตั้งราวสแตนเลสก้ันโรงเรือนกระจก - 36,425 กายภาพ 

10 ซอมแซมกระเบื้องทางเดิน AB5 - 187,850 กายภาพ 

11 ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศหองเรียน - 39,600 กายภาพ 

12 ซอมแซมกลอง CCTV ภายในอาคาร 48 ตัว - 84,000 กายภาพ 

13 ตัดแตงก่ิงตนไมภายในคณะฯ - 109,000 กายภาพ 

14 จางเหมาดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศน - 256,989 กายภาพ 

15 บํารุงรักษาและซอมแซมลิฟทโดยสาร - 106,221 กายภาพ 

16 เดินระบบสายไฟแรงต่ําโรงเรือน 10 โรง ไรแมเหียะ - 97,290 กายภาพ 

17 ซอมแซมเชื่อมบอพัก AB5 - 19,790 กายภาพ 

18 ติดตั้งถังดักไขมันโรงอาหาร 2 ถัง - 13,800 กายภาพ 

19 ซอมบํารุงรักษายานพาหนะ - 121,896 กายภาพ 

 รวมเงิน  1,341,701  

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

ดานความปลอดภัย และ ดานการจราจร 

 

ลําดับท่ี รายการ 

1 ติดตั้งปายจราจร ทางเขา ออก หามเขา หามจอดตลอดแนว ติดตั้งลูกระนาดชลอความเร็ว 

    2 ติดตั้งสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ถังดับเพลิงและปายข้ันตอนการอพยพหนีไฟ จุดรวมพล  

    3 ติดตั้งกลองวงจร (CCTV) ภายในและภายนอกอาคาร จํานวน 96  ตัว 

    4 ทําท่ีก้ันท่ีจดอรถจักรยานยนต หนาอาคารเรียนเดิม ปายหามจอดหนาภาคพืชศาสตร 

    5 เพ่ิมแสงสวางถนนดานหลังอาคาร AB5 และหนาอาคารพืชศาสตร 

    6 พนสารเคมีกําจัดยุงลาย 5 ครั้ง รอบอาคารคณะฯ 

    7 ติดปายข้ันตอน /จุดคัดกรองโรคโควิด -19 ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ/แผงวงจร CMU MOBILE จํานวน  

6 จุด และเครื่องวัดอุณหภูมิ หนวยงาน ศูนย  5 จุด 

    8 ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อปองกันโรคโควิด-19 อาคาร AB-1 AB-2 AB-3 AB-4 AB-5 หองเรียน หองประชุม 

สํานักงาน อาคารเก็บเก่ียว หองสมุด โรงอาหาร ศูนยท่ีสูง รานคาศูนยบริการวิชาการ  

 

 

คาประกันภัยรถยนต /จักรยานยนต ประจําป 2563 

 

ลําดับท่ี รายการ/ทะเบียนรถ ประกันภาคสมัครใจ ประกันภาคบังคับ ตรวจสภาพ จํานวนเงิน 

1 รถตู นง-๒๖๐ 15,991.31 (ชั้น1) 1,182.35 300.00 17,473.66 

2 รถตู นง-5744 5,804.68 (ชั้น3) 1,182.35 200.00 7,187.03 

3 รถแลนด ย-2814 - 1,182.35   300.00 1,482.35 

4 รถกระบะกม-5746 - 645.21 200.00    845.21 

5 รถกระบะ ผอ-6714 - 967.28 200.00 1,167.28 

6 รถบรรทุก 40-0283 10,641.92 (ชั้น3) 3,437.91 - 21,266.83 

7 รถบรรทุก 40-0474 10,712.87 (ชั้น3) 7,155.09 - 17,867.95 

8 รถบัส 40-0570 47,690.75 (ชั้น1) 3,437.91 - 51,128.66 

9 รถจักรยานยนต 

9ค-9394 

- 323.14 60.00 383.14 

      รวมเงิน 90,841.53 19,513.59 1,260.00 118,802.11 
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สรุปการใหบริการหองประชุม ประจําป 2563 

 

ลําดับ รายการ จํานวน/ครั้ง 

1 หองประชุมสุขุม อัศวเวศน 101 

2 หแงประชุมดํารง 64 

3 หองประชุม มนู 68 

4 หอวงประชุมบุญญวาส 58 

5 หองประชุมพิศิษฐ 363 

 

 

สรุปการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฟอย ประจําป 2563 

 

รายการ ขยะท่ัวไป 

/กก. 

ขยะรีไซเคิล 

/กก. 

ขยะอินทรีย  

/กก. 

ขยะอันตราย 

/กก. 

ไขมัน 

/กก. 

อาคารเรียนเดิม ชั้น1-2 2,195 32 - 97 - 

อาคารพืชศาสตร  ชั้น 1-3 2,874 39 1090 69 - 

อาคารสัตวศาสตร ชั้น 1-3 1,400 139 75.50 82 - 

อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1-5 5,166 334 388 285 - 

โรงอาหารคณะฯ 856 13.80 32 - 10.50 

รวม 12,491 557.80 1,585.50 533 10.50 
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กิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัยฯ ท่ีหนวยกายภาพเขารวมดําเนินการ 

 

 

1. งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 7 – 11 พฤศจิกายน 2562  

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
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2. งานว่ิงมินิมาราธอนเกษตรศาสตร  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. ณ ศูนยวิจัยสาธิต

และฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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3. งานสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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4. งานว่ิงมาราธอน มช. วันท่ี 9 กุมภาพันธ  2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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5. พนยาฆาเช้ือปองกันโควิด-19 
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ความพึงพอใจในการใหบริหารของงานบริหารท่ัวไป 
 

รายการ 

จํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสํารวจ (รอยละ)    

คาเฉล่ีย 

(ความหมาย) มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด รวม ไม

ประเมิน 

 สภาพแวดลอม 

ภูมิทัศน ความ

สะอาด  

ในสถานที่ทํางาน 

30 

(20.98%) 

62 

(43.36%) 

43 

(30.07%) 

8 

(5.59%) 

0 

(0%) 

143 

(100%) 

1 3.80 

(มาก) 

 สถานที่จอดรถ 34 

(24.11%) 

43 

(30.50%) 

52 

(36.88%) 

8 

(5.67%) 

4 

(2.84%) 

141 

(100%) 

3 3.67 

(มาก) 

 รานอาหาร 21 

(15.00%) 

39 

(27.86%) 

60 

(42.86%) 

18 

(12.86%) 

2 

(1.43%) 

140 

(100%) 

4 3.42 

(มาก) 

 หองน้ํา 21 

(14.79%) 

45 

(31.69%) 

54 

(38.03%) 

19 

(13.38%) 

3 

(2.11%) 

142 

(100%) 

2 3.44 

(มาก) 

 ระบบ

สาธารณปูโภค 

(ไฟฟา น้ําประปา 

โทรศัพท) 

27 

(18.88%) 

56 

(39.16%) 

50 

(34.97%) 

9 

(6.29%) 

1 

(.70%) 

143 

(100%) 

1 3.69 

(มาก) 

 การบริการ

ยานพาหนะ 

30 

(21.13%) 

57 

(40.14%) 

38 

(26.76%) 

12 

(8.45%) 

5 

(3.52%) 

142 

(100%) 

2 3.67 

(มาก) 

 ระบบการรักษา

ความปลอดภัย 

21 

(14.89%) 

56 

(39.72%) 

52 

(36.88%) 

10 

(7.09%) 

2 

(1.42%) 

141 

(100%) 

3 3.60 

(มาก) 
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 ประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงานสวนกลาง   

รายการ 

จํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบสํารวจ (รอยละ)  คาเฉล่ีย 

(ความหมาย) 
มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด รวม ไม

ประเมิน 

  หนวยสารบรรณ 25 

(18.80%) 

72 

(54.14%) 

33 

(24.81%) 

3 

(2.26%) 

0 

(0%) 

133 

(100%) 

9 3.89 

(มาก) 

  หนวยบริหาร

บุคคล 

36 

(26.28%) 

73 

(53.28%) 

27 

(19.71%) 

1 

(.73%) 

0 

(0%) 

137 

(100%) 

7 4.05 

(มาก) 

  หนวยพิมพและ

ถายเอกสาร 

28 

(22.22%) 

55 

(43.65%) 

42 

(33.33%) 

1 

(.79%) 

0 

(0%) 

126 

(100%) 

18 3.87 

(มาก) 

  หนวยกายภาพ 40 

(29.20%) 

62 

(45.26%) 

31 

(22.63%) 

4 

(2.92%) 

0 

(0%) 

137 

(100%) 

7 4.01 

(มาก) 
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สรุปผลรายงาน PA (คํารับรอง) ป 2563 รวมท้ังป 

ยุทธศาสตรท่ี 8 :  

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

12      ตัวช้ีวัด 25.00%  

| 75.00 % 

33.33%  

| 66.67 % 

41.67%  

| 58.33 % 

33.33%  

| 66.67 % 

8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.3.1 รอยละของอัตราวางรอบรรจุ  

       ของจํานวนบุคลากร 

รอยละ 2 6.25 0 0 10 

8.3.2 รอยละของอัตรารับสมัครท่ี 

        ขอขยายเวลารับสมัครและ 

        ยกเวนคุณสมบัติ 

รอยละ 2 0 12.5 12.5 12.5 

8.3.3 รอยละของการประเมินผล 

       การปฏิบัติงานของบุคลากร  

       อยูในระดับดีมาก 

รอยละ 74 73.9 96.55 90.77 83.46 

8.3.4 รอยละของบุคลากรสาย 

        วิชาการและสายปฏิบัติการ 

        ท่ีเขาสูระดับตําแหนงท่ี 

        สูงข้ึนตอจํานวนบุคลากร 

        ของสวนงานท้ังหมด 

รอยละ 2.65 0 0 85.71 66.67 

8.3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ 

        รางวัลในระดับตางๆ  

        ของสวนงาน 

รอยละ 3 3.96 39.6 39.6 54.98 

8.3.6 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ 

        การพัฒนาทักษะ (ความรู 

        ในงาน ทักษะ สมรรถนะ  

       ฯลฯ) 

รอยละ 90 36.3 50.98 53.75 80.32 

8.4.1 รอยละความผูกพันของ 

       บุคลากรท่ีมีตอองคกรท่ีอยูใน 

       ระดับสูง 

รอยละ 78 75.8 78.6 78.6 75.69 

 

 

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2796
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3226
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3656
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2370
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2797
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3227
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3657
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2371
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2798
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3228
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3658
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2372
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2799
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3229
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3659
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2373
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2800
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3230
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3660
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2374
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2801
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3231
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3661
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2377
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2804
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3234
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3664


48 

 

 

 

สรุปผลรายงาน Action Plan ป 2563 รวมท้ังป 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

18      ตัวช้ีวัด 33.33 %  

| 66.67 % 

38.89 %  

| 61.11 % 

50.00 %  

| 50.00 % 

55.56 %  

| 44.44 % 

4.1.1 รอยละของบุคลากร 

        สายปฏิบัติการแตละ 

        ภาควิชาฯ/หนวยงานท่ีเขา 

        อบรมเพ่ิมพูนความรู/ทักษะ 

        ท่ีเก่ียวของกับงาน 

รอยละ 90  ( 38.28 )  ( 48.58 )  ( 49.07 )  ( 77.67 ) 

4.1.2 รอยละของบุคลากร 

        สายปฏิบัติการในแตละ 

        หนวยงานท่ีมีกระบวนการ 

        ปรับปรุงงานประจํา 

รอยละ 40  ( 33.97 )  ( 43.54 )  ( 42.58 )  ( 61.86 ) 

4.1.3 รอยละของการประเมินการ 

       ปฏิบัติงานของบุคลากร 

       สายสนับสนุนอยูในระดับ 

       ดีมาก 

รอยละ 74  ( 65.26 )  ( 96.55 )  ( 77.67 )  ( 83.46 ) 

4.1.4 รอยละของบุคลากร 

        สายปฏิบัติการท่ีเขาสูระดับ 

        ตําแหนงท่ีสูงข้ึนตอจํานวน 

        บุคลากรของสวนงาน 

        ท้ังหมด 

รอยละ 2.65  ( 0 )  ( 0 )  ( 0.32 )  ( 0.32 ) 

4.1.5 รอยละของบุคลากร 

        สายปฏิบัติการท่ีไดรับ 

        จัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาความรู  

        ทักษะ สมรรถนะ 

รอยละ 35  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 ) 

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3843
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2557
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2984
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3414
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3844
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2558
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2985
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3415
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3845
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2559
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2986
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3416
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3846
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2560
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2987
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3417
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3847
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4.1.6 รอยละของบุคลากร 

        สายปฏิบัติการท่ีไดรับรางวัล 

        ในระดับตางๆ ของสวนงาน 

รอยละ 3  ( 1.98 )  ( 1.98 )  ( 1.98 )  ( 1.98 ) 

4.2.1 รอยละของบุคลากร 

        สายวิชาการท่ีเขาสูระดับ 

        ตําแหนงท่ีสูงข้ึนตอจํานวน 

       บุคลากรของสวนงานท้ังหมด 

รอยละ 2.65  ( 0 )  ( 0 )  ( 45.45 )  ( 38.46 ) 

4.2.2 รอยละของบุคลากร 

       สายวิชาการแตละภาควิชาฯ 

       /หนวยงานท่ีเขาอบรม 

       เพ่ิมพูนความรู/ทักษะ 

       ท่ีเก่ียวของกับงาน 

รอยละ 90  ( 31.91 )  ( 56.38 )  ( 64.52 )  ( 86.32 ) 

4.2.3 รอยละของบุคลากร 

        สายวิชาการท่ีเขาอบรม 

        เพ่ิมพูนความรู/ทักษะ 

        ดาน Smart Agriculture 

รอยละ 40  ( 7.45 )  ( 28.72 )  ( 41.94 )  ( 64.21 ) 

4.2.4 รอยละของบุคลากร 

        สายวิชาการท่ีไดรับจัดสรร 

        ทุนเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ  

        สมรรถนะ 

รอยละ 35  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 ) 

4.2.5 รอยละของบุคลากร 

       สายวิชาการท่ีไดรับรางวัล 

       ในระดับตางๆ ของสวนงาน 

รอยละ 3  ( 1.98 )  ( 1.98 )  ( 1.98 )  ( 3.44 ) 

4.3.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการ 

       ปฏิบัติงานของบุคลากร 

       เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.5  ( 0.65 )  ( -0.91 )  ( -0.91 )  ( 0.15 ) 

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2561
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2988
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3418
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3848
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2562
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2989
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3419
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3849
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2563
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2990
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3420
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3850
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2564
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2991
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3421
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3851
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2565
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2992
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3422
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3852
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2566
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2993
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3423
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3853
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2567
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2994
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3424
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3854


50 

 

 

 

4.3.2 ความพึงพอใจของบุคลากร 

       ตอเกณฑการประเมินผลการ 

       ปฏิบัติงาน 

ระดับ 4  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 )  ( 3.80 ) 

4.4.1 ระดับความผูกพันตอองคกร 

       (ใชแบบประเมินความผูกพัน 

       ของบุคลากรตอองคกร) 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

3.91  ( 3.79 )  ( 3.93 )  ( 0 )  ( 3.78 ) 

4.4.2 รอยละความผูกพันของ 

       บุคลากรท่ีมีตอองคกรท่ีอยู 

       ในระดับสูง 

รอยละ 78  ( 75.80 )  ( 78.60 )  ( 0 )  ( 75.69 ) 

4.5.1 จํานวนระบบการทํางาน 

       รวมกัน 

ระบบ 2  ( 0 )  ( 5 )  ( 7 )  ( 7 ) 

4.5.2 การบรรลุตัวชี้วัด (KPI) ของ  

       smart team (สํานักงาน 

       คณะฯ) 

รอยละ 80  ( 0 )  ( 25 )  ( 40 )  ( 60 ) 

4.6.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพ่ือ 

        การบริหารจัดการองคกร 

        เพ่ิมข้ึน 

ระบบ 3  ( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2568
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2995
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3425
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3855
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2569
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2996
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3426
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3856
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2570
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2997
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3427
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3857
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2571
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2998
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3428
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3858
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2572
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2999
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3429
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3859
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/2573
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3000
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3430
https://www.agri.cmu.ac.th/2017/kpionlines/images/3860
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการ

ดานกายภาพ ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอม 

13      ตัวช้ีวัด 23.08 %  

| 76.92 % 

38.46 %  

| 61.54 % 

76.92 %  

| 23.08 % 

84.62 %  

| 15.38 % 

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา 

        และบุคลากรดานภูมิทัศน 

        และสิ่งแวดลอม 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

3.91  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 )  ( 3.80 ) 

5.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

        และการมีสวนรวมของ 

        นักศึกษา คณาจารย และ 

        บุคลากรในการอนุรักษหรือ 

        ใชทรัพยากรธรรมชาติและ 

        พลังงานอยางมีจิตสํานึก 

โครงการ 5  ( 5 )  ( 6 )  ( 9 )  ( 10 ) 

5.1.3 การเพ่ิมข้ึนคาใชจายดาน 

       พลังงาน/เชื้อเพลิง 

รอยละ 10  ( -90.67 )  ( -25.93 )  ( -19.36 )  ( -0.01 ) 

5.1.4 รอยละของการประหยัดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาเทียบกับปท่ีผานมา 

(ผลรวมตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ) รอยละ -10  ( 90.67 )  ( 24.93 )  ( 33.44 )  ( 0 ) 

5.1.4.1 คาใชจายดานพลังงาน 

          ไฟฟา 2563 

บาท 0 884,361.11 3,798,368.

01 

6,311,610.

20 

9,482,858.

74 

5.1.4.2 คาใชจายดานพลังงาน 

          ไฟฟา 2562 

บาท 0 9,482,989.

83 

5,059,961.

69 

9,482,989.

83 

9,482,989.

83 
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5.1.5 รอยละของความสําเร็จของการคัดแยกขยะภายในสวนงาน 

(ผลรวมตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ) รอยละ 100  ( 100 )  ( 100 )  ( 100 )  ( 100 ) 

5.1.5.1 ปริมาณขยะท่ีคัดแยกตาม 

          ประเภทของขยะ 

กิโลกรัม 0 100 100 100 100 

5.1.5.2 ปริมาณขยะท้ังหมด กิโลกรัม 0 100 100 100 100 

5.1.6 ปริมาณไขมันท่ีปลอยออก 

        จากสวนงาน 

มิลลิกรัม

ตอลิตร 

20  ( 34.63 )  ( 26 )  ( 6 )  ( 12.98 ) 

5.1.7 รอยละพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึนของสวนงาน (จํานวนตนไมท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนภายในสวนงานคํานวณเปนพ้ืนท่ี) 

(ผลรวมตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ) รอยละ 0  ( 0.04 )  ( 0.04 )  ( 0.04 )  ( 0.04 ) 

5.1.7.1 ขอมูลปริมาณพ้ืนท่ีสีเขียว 

          ของสวนงาน (ตารางเมตร) 

ตาราง

เมตร 

0 45.11 45.11 45.11 45.11 

5.1.7.2 ขอมูลปริมาณพ้ืนท่ีท้ังหมด 

          ของสวนงาน (ตารางเมตร) 

ตาราง

เมตร 

0 123,671.07 123,671.07 123,671.07 123,671.07 

5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 

        เปนศูนย 

ครั้ง 0  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 ) 

5.3.2 ระดับความสุขของบุคลากร/ 

        นักศึกษาตอบรรยากาศและ 

        ความปลอดภัยในการ 

        ทํางาน/การเรียนการสอน 

ระดับ 

(เต็ม 5) 

3.91  ( 0 )  ( 0 )  ( 0 )  ( 3.60 ) 

5.3.3 จํานวนโครงการพัฒนา 

       ระบบกายภาพ/เสริมสราง 

       โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการ 5  ( 0 )  ( 8 )  ( 8 )  ( 42 ) 
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สรุปการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

หน่วยประชาสัมพันธ์ 
 

ข่าวผู้บริหาร 
ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 

1 รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส ซีพีเอฟ พร้อมคณะ 
เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ 

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ พร้อมด้วยผู้แทน
จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) น ากระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองส านักงานคณบดี 

 

205 

2 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด และกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ฟาร์ม จ ากัด 
พร้อมผู้แทน 
เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ 

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จ ากัด พร้อมผู้แทน 
น ากระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ และผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองส านักงานคณบดี 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
3 ผู้แทนจากบริษัท 

Advanced Info Service 
Plc. (AIS) น ากระเช้ามา
สวัสดีปีใหม่คณบดี 

คุณภูเบศ หมื่นศรี ผู้แทนจากบริษัท Advanced Info Service Plc. (AIS) น า
กระเช้ามาสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้อง
รับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
 
 
 

 

147 

4 สวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะฯ นางสุดใจ สันธทรัพย์ หัวหน้างานงาน
บริหารทั่วไป และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ ท่าน รศ.บุญญวาส ล าเพาพงศ์ และ ท่าน รศ.ดร.บุญเสริม 
ชีวะอิสระกุล รวมทั้งท่าน รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล ท่านอ านวยพรให้
บุคลากรทุกคนในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประสบพบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า
ในการงาน มีสุขภาพที่แข็งแรง ในวันที่ 13 มกราคม 2563 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด  จ านวนผู้ชม 
5 
 

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
และขอบคุณสื่อมวลชน 
ประจ าปี 2563 
 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์และ นางสาวศศิรินทร์ อธิมา 
ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน ประจ าปี 2563 ได้แก่ คุณอุบลนัดดา สุภา
วรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ คุณอัครวิทย์ ระบิน หัวหน้ากอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนล้านนา และ คนล้านนา ออนไลน์ เป็นตัวแทน 
ผู้อ านวยการ นสพ.ฯ รับมอบกระเช้า คุณณัชชา อุตะมัง บรรณาธิการ นัก
ข่าวน้อร์ทพับลิคนิวส์ เชียงใหม่ คุณโทน อภิชัย มัทวพันธุ์  FM 95.5 Mhz. MJU 
radio สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.อาคม ตันตระกูล 
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้อ านวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์) 
คุณสุณิสา เมืองแก้ว  FM 100 CMU เสียงสื่อสารมวลชน นาวาโท วุฒิพล สุข
ผดุง ผู้อ านวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม่ นางแสงเทียน 
เนียมทรัพย์ ผู้จัดรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ คุณชัชวาล วงัธิยอง บรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคเหนือ
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เชียงใหม่ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2563 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
6 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

และขอบคุณสื่อมวลชน 
ประจ าปี 2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร และ นางสาวศศิรินทร์ อธิมา 
ผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน ประจ าปี 2563 ได้แก่ คุณระพีพร มีสอาด 
ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 3  (ช่อง NBT11) คุณนันทวรรณ กันค า 
ผอ.ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 คุณ
ธนวันต์  ชุมแสง ผู้อ านวยการจังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ในวันที่ 21 
มกราคม 2563 
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7 ลงนามเซ็นสัญญารับทุน
สนับสนุนด้านส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร จาก
มูลนิธิเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ ให้การต้อนรับ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธาน
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) รองศาสตราจารย์พันทิพา พงษ์เพีย
จันทร์ และนายเจษฎากร ณ ล าพูน ร่วมลงนามเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จากมูลนิธิเกษตรกรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) 
ภายใต้โครงการ”การทดสอบการใช้ป้ายรณรงค์ในการลดพฤติกรรมการเผาของ
เกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย” (The 
survey of C.A.R.I.N.G. intervention of Burn Free Project for Climate 
Change Migation in Thailand) ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน งบประมาณ 
960,696 บาท ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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57 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
8 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

ร่วมถ่ายภาพหมู่  ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
ครั้งที่ 54  

ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงานภาพหมู่กับบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ที่จะเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 โดยมีผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถ่ายภาพหมู่ด้วย ในวันที่ 24 มกราคม 2563  
ณ ไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 

 

294 

9 งานเปิดโครงการ Lifelong 
Education 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต (CMU School of Lifelong 
Education) 
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดพิธี 
พบกับหลักสูตรแรกจากคณะเกษตรศาสตร์ 
“การเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างโอกาสส าหรับ
ธุรกิจกาแฟ” 
“Smart Entrepreneur in the Disruptive Era and Chances for Modern 
Coffee Business” 
เริ่มเรียน 24 ก.พ. - 5 มี.ค. 63 รายละเอียดเพ่ิมเติม www.lifelong.cmu.ac.th 
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58 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
10 การประชุมมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์ม และ
อาหารปลอดภัย และการ
ลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือพัฒนาเครือข่าย
อาหารปลอดภัยภาคเหนือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการ
ประชุมมาตรฐานและตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์ม และอาหารปลอดภัย และการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ และพิธีลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่และ
เครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ 

 

145 

11 พิธีลงนามความร่วมมือการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม AIC 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม MOU ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทุก
จังหวัด ซึ่งพิธีการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ประธานคณะกรรมการการ
ขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา 77 จังหวัด
จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมด าเนินการ  ในวันที่ 5 มีนาคม 2563  
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
12 เปิดศูนย์เทคโนโลยี 

การเกษตร และนวัตรกรรม 
(Agritech and 
Innovation Center : 
AIC) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์  โอภาส
พัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์
เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตรกรรม (Agritech and Innovation Center : 
AIC) และประชุมผ่านระบบ Zoom ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

461 

13 พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตธรรม 
จังหวัดเชียงใหม่ (Agritech 
and Innovation Center 
หรือ AIC) 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)  โดยมีศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน 
หลังจากพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตธรรม จังหวัด
เชียงใหม่ (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) ครั้งที ่1/2563 เพ่ือ
แนะน าคณะกรรมการ และเพ่ือรับทราบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า
ด้วยการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ของศูนย์เทคโนโลยี วันที ่22 มิถุนายน 2563 
ณ ณ ห้องประชุม ส านักงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด  จ านวนผู้ชม 
14 พิธีหล่อเทียนและสมโภช

เทียนในวันเข้าพรรษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร เข้า
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและ
สมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 

 

376 

15 ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ
อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานคณบดี คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

112 

16 ต้อนรับ คุณภาณุพล รัตน
กาญจนภัทร ผู้ว่าการการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 
และคณะผู้บริหารการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ให้การต้อนรับ คุณภาณุพล 
รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการวิจัย โดยความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม
บัวเรศ ค าทอง ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

146 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
17 พิธีไหว้ครู ประจ าปี

การศึกษา 2563 
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครู 
ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา 
ร่วม และมีพิธีมอบเข็ม-ไทด์ ซีเนียร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พิธีมอบชุดสูทประจ า
ต าแหน่ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 
23 กรกฎาคม 2563  

190 

18 พิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เมื่อวันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

72 

19 รับมอบกล้อง Canon EOS 
7D แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ รับมอบกล้อง Canon EOS 
7D แก่หน่วยประชาสัมพันธ์ จากศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช อาจารย์
ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพ่ีศาสตร์ วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ 
ส านักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

120 

  



62 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
20 ต้อนรับอธิบดีกรมเจรจา

การค้าต่างประเทศ 
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ให้การต้อนรับ คุณอรมน 
ทรัยพ์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ  ในการเยี่ยมชมศูนย์บริการ
การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยมี 
ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผู้อ านวนการศูนย์ฯ และรศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวพันธุ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2563   

106 

21 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการงานศูนย์
ภายใต้การบริหารงานของคณะ การแสวงหารายได้จากการบริการวิชาการจาก
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และคุณศศิรินทร์ อธิมา 
ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้บรรยาย ในการนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมร้านค้า
เกษตร มช. และกาดโก้งโค้ง วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

 

126 

22 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ 
“Clean food good 
taste” 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ได้น าทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ ร่วม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” โดย
น าชุดทดสอบสารเคมีเกษตรตกค้างอย่างง่าย (TV Test kit) เพ่ือสาธิตการ
ตรวจสอบสารตกค้างในพืช ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนเรยี
นาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
23 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล

เรียนดีแก่นักศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและ
เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา ผู้ที่มีผลการเรียนดีประจ าปีการศึกษา 2562 และพิธี
มอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง คุณนฤมล พูลเพียร นายกสามาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตพิทักษ์เลิศ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา ใน
วันที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 
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24 ต้อนรับรองอธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เปิดการสัมมนา 
เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพ
กาแฟไทยในยุคการค้าเสรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ให้การต้อนรับ 
นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในโอกาส
ที่มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้า
เสรี  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
25 เสวนา “พระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.
25XX ” 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
เสวนา “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.25XX ” ทั้งนี้ได้มอบของที่
ระลึกให้แก่ผู้ร่วมเสวนา และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานในครั้งนี้ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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26 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเทโว
โรหณะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวัน
เสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางข้ึนวัดฝาย
หิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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27 พิธีท าบุญตักบาตรถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพสกนิกรชาวไทย โดยมี
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธาน ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ.2563 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
28 พิธีท าบุญถวายผ้ากฐิน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย
คณะผูบริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีท าบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ 
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29 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
เยี่ยมชมกิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมที่สูง 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม
กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และรับมอบแสดงกระเช้า
แสดงความยินดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ฯใน
โอกาสที่เข้ารับต าแหน่งคณบดีฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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30 คณะผู้บริหารและครูจาก
โรงเรียนมัธยมวิทยา 
จังหวัดล าปางเข้าพบคณบดี
และผู้บริหารคณะ
เกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดล าปาง น าโดย นายแพทย์
ธานี ลิ้มทอง กรรมการหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน เข้าพบคณบดีและผู้บริหาร
คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือหารือความร่วมมือทางการศึกษา และแนวทางการ
ส่งเสริมทักษะด้านการเกษตรตามโครงการศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- 6 ณ  ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
31 ต้อนรับ นายอลงกรณ์   

พลบุตร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์  
พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการลงพ้ืนที่
ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขับเคลื่อนศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 
เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมประชุมติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นท่ีตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 
15 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 
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32 ThaiFlux Workshop 
2020 

รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiFlux Workshop 2020 เรื่อง “ การ
ตรวจวัดการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ าโดยเทคนิคความ
แปรปรวน ร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique, EC) ในระบบ
นิเวศการเกษตรและป่าไม้ ” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ  
ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์  
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33 รับมอบทุนท างาน จากร้าน 
Fernpresso จ านวน 
64,000 บาท 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบทุนท างาน จากร้าน 
Fernpresso จ านวน 64,000 บาท  ให้แก่ นศ.คณะเกษตรศาสตร์ และพร้อมรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานในธุรกิจร้านกาแฟ และการชงกาแฟเบื้องต้น เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิการยน 2563 ณ ส านักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
34 ร่วมพิธีเปิดงาน  

One Organic @ One 
Nimman 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ีนาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน และกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน One 
Organic @ One Nimman โดยคุณตัน ภาสกรนที เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โครงการวันนิมมานร่วมกับศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee 
Development Center) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เครือข่ายหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตพืชอินทรีย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ส านักงานเกษตรจังหวัด  ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โครงการวันนิมมาน 
(วันศาลา) 
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35 ร่วมพิธีเปิด Digital 
Branch สาขา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้า
ร่วมพิธีเปิด Digital Branch สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารจอดรถถนนสุเทพ S1 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
36 โครงการน าเสนอ

แนวความคิดการจัด
กิจกรรมเพ่ือฉลองครบรอบ 
55 ปี คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภายใต้กิจกรรมพิเศษ 
"Aggie Anniversary 
Achievent'55" 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
น าเสนอแนวความคิดการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองครบรอบ 55 ปี คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมพิเศษ "Aggie Anniversary 
Achievent'55"  ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า
เกษตรศาสตร์ และภาควิชาสัมตวศาสตร์และสัตว์น้ า จัดขึ้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 
2563 ณ ลานกิจกรรม ฟาร์มสัตว์ทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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37 พิธีทักษิณานุปทาน แด่ครู
อาจารย์ และศิษย์เก่าท่ี
ล่วงลับ และประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี สมาคม
นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในพิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าท่ีล่วงลับ ซึ่งจัดโดยสมาคม
นักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 6 
ธันวาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

35 

38 กิจกรรม มช. จิตอาสา 
พัฒนารอบรั้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้ง
ที่ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม
และสารสนเทศ และนายกิตติชัย ทิพย์ทา บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม
กิจกรรม มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 โดยมี 
ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ลานน้ าพุ 
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

32 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
39 ประชุมรับมอบนโยบาย

และเยี่ยมชมผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การ
ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริการระดับสูงของ
กระทรวงฯ ในโอกาสที่ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยเด่น เรื่อง  ธุรกิจไม้ดอกและการขยายผลสู่เกษตรกร โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.โสรยา ร่วมรังษี  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม D206 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

40 

40 พิธีเปิดอาคารชุดพัฒนา
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์
พลาสติกเชิงนิเวศ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร Agro-
Industry CMU Eco 
Packaging (AICEP) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดเปิดอาคาร ชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิง
นิเวศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry CMU Eco Packaging : 
AICEP) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563   

20 
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ข่าวการศึกษา 
ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
41 ต้อนรับ คณะครู และ

นักเรียนจากโรงเรียน  
ดอยเต่าวิทยาคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาต ิสันธทรัพย์ อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 
อาจารย์ ดร.ยุพา จอมแก้ว และ อาจารย์เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ให้การต้อนรับ
คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม จ านวน 80 คน  ศึกษาดูงาน 
ณ พิพิธภัณฑ์ดิน ส านักพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงบ่าย ผศ.ดร.
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ จีรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาอินทรีย์
ชีวภาพ ได้บรรยายและฝึกปฏิบัติการท าปุ๋ยหมักอย่างง่ายจากเศษผลผลิตที่ไม่ใช้
แล้วในครัวเรือน และวิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบเม็ด ในวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
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42 คณะครูและนักเรียนระดับ
มัธยมต้น จากโรงเรียนเรยี
นาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ 
ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ
คุณภาพน้ านม และหน่วย
แปรรูปผลิตภัณฑ์ (SAAAP) 

คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ านวน 30 
ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
น้ านม และหน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ (SAAAP) เพ่ือเรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เกษตรที่ทันสมัย ในการผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ านมโค จนกระ
ทั้งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมได้ชิมผลิตภัณฑ์ นม Korino และ Milkbomb 
จากเทคนิค Molecular gastronomy โดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
และอาจารย์ ร่วมให้ความรู้ ในวันสุร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

364 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
43 นักศึกษาลงพ้ืนที่วิเคราะห์

ปัญหาชุมชนและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
กระบวนวิชาหัวข้อ
เลือกสรร 352494 การ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง 

อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา อาจารย์ประจ าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พานักศึกษา ลงพื้นที่
วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกระบวนวิชาหัวข้อ
เลือกสรร 352494 การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 3 กลุ่ม 3 หัวข้อ 
(ทรัพยากรธรรมชาติ, คนและวัฒนธรรม) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กพ 2563 ณ บ้าน
แม่สาใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

181 

44 โครงการศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมการเกษตร 
ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
ส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร 

อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ประจ าภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ น านักศึกษาสาขาวิชา
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม
การเกษตร ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่สวน Asian Exotic Plants 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และไร่ปลูกรัก (Rai pluk rak thai organic 
farmer) อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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45 พิธีเปิดการฝึกงานนักศึกษา 
กระบวนวิชา 400190 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รศ. ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด การ
ฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจ าปีการศึกษา  2563  ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 และ วันเสาร์ที่ 9 
– วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง
ประชุมพิศิษฐ์  วรอุไร  คณะเกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
46 โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอ
ในวิชาสัมมนา ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากรานต์  อินทะนาค อาจารย์ประจ าภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยาย "โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือน าเสนอในวิชาสัมมนา ประจ าภาค
การศึกษาท่ี 2/2562" โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 3 - 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมอบรม จ านวน 93 คน 
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์  

144 

47 การฝึกงาน 1 (400190) 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ณ 
สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชา
กีฏวิทยาและโรคพืช 

สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ได้จัดการฝึกงานกระบวนวิชา 
400190 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 338 คน  ณ 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    วัน
เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. 

 

96 

48 การฝึกงาน 1 (400190) 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 ณ 
สาขาวิชาโรคพืช 

สาขาวิชาโรคพืช ได้จัดการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ปีการศึกษา 2562 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 338 คน โดยสาขาวิชาโรคพืช ได้แบ่งฐาน
ฝึกงาน จ านวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคพืชที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 
เทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช และคลินิกโรคพืช ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ความมือ
เป็นอย่างดี และได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติงานทางด้านโรคพืช และได้
ประสบการณ์ ความสุขและความสนุกจากการฝึกงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
49 นักศึกษาวิชา การจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ร่วมศึกษาส ารวจ กาด
โก้งโค้ง 

นักศึกษาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมศึกษาส ารวจ กาดโก้งโค้ง 
ตลาดวัฒนธรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือค้นหาการสื่อสารคุณค่าท้องถิ่น
ผ่านผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยว วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ 
กาดวัฒนธรรมเกษตร (กาดโก้งโค้ง) 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

180 

50 ฝึกงานนักศึกษา กระบวน
วิชา 400190 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจ าปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเข้า
รับการฝึกงาน ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร (ดูงานตลาดนัดเกษตร ณ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร) และท ากิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ (ต่อ) 
ณ หอประชุม ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

 

183 

51 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
รหัส 6308.. ระดับปริญญา
ตรี ปีการศึกษา 2563 คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแนะน าการรับชมการถ่ายทอดสด
ทางเฟสบุ๊ค รับชมวีดีทัศน์แนะน าคณะ แนะน าหลักสูตร, โครงสร้างหลักสูตร 
และการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดย แนะน าการลงทะเบียน  
แนะน าอาจารย์ที่ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา แนะน าช่องทางการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร์ วันอังคารที่  30  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00 – 10.30 น. 
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: เกษตร มช. 63 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
52 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา ปี
การศึกษา 2563 คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณัฐา 
โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และนาย
ศักดิ์ชัย  พิรักษ์ แนะน าระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมี
นางสาวเจนจิรา  ไชยนิน เป็นผู้ด าเนินรายการ ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านทาง Zoom Video 
Conference เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. 

 

371 

53 โครงการบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ ส่งเสริมเกษตรกรให้
ออนไลน์ 

สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาชนบท ภาควิชาพพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จัดท า
โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ส่งเสริมเกษตรกรให้ออนไลน์ โดยมี คุณสุรเชษฐ์ 
เฉลิมผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าเกษตร
ออนไลน์มืออาชีพ และแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 
13.00-16.30 น.  

112 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
54 กิจกรรม 

Seminar&Workshop 
Ziess Digital Classroom 
for Future Education 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช มีกิจกรรม Seminar&Workshop Ziess Digital 
Classroom for Future Education ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ ณ ห้องปฏิบัติการโรคพืช 1 (01-
043) ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคลากร วันที่ 8 กันยายน  2563
เวลา 9.00-12.00 น. 

 

93 

55 Strong Academy ค่าย 
Strong November 
Camp 2020 จ านวน 95 
คน เข้าเยี่ยมชมคณะ
เกษตรศาสตร์ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy ค่าย 
Strong November Camp 2020 จ านวน 95 คน เข้าเยี่ยมชมคณะ
เกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่า
สัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร  รักษาการแทน
หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอน การรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 64 สวัสดิการ
นักศึกษา และทุนการศึกษา ตลอดจนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานวิจัยจาก
สาขาวิชาและศูนย์วิจัยต่างๆ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 –  
11.00 น.  ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร  

 

76 

56 โครงการยกระดับศักยภาพ 
นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษสู่ความเป็น
สากลกับครูเลดี้เก๋เก๋ 

คณะเกษตรสาสตร์ จัดโครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลกับครูเลดี้เก๋เก๋ ครั้งทั้ 1 โดยมี อาจารย์ สุว
คนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋)  เป็นวิทยาากรให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น.  
ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์  

 

105 
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ข่าวงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
57 ฝึกอบรมหัวข้อ"Highland 

Arabica Coffee 
Production" ให้กับคณะ
นักศึกษาจาก National 
Ilan University(NIU) 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ร่วมกับหน่วยวิเทศน์สัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหัวข้อ"Highland Arabica Coffee 
Production" ให้กับคณะนักศึกษาจาก National Ilan University(NIU) 
ประเทศไต้หวัน จ านวน 23 คน ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2563 ทั้งนี้ได้ให้
การต้อนรับท่านอธิการบดี National Ilan University(NIU) พร้อมคณาจารย์
และบุคคลากรมหาวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชม และพานักศึกษามาฝึกอบรมดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

120 

58 วันครบรอบ 55 ปี สถานี
วิทยุ มก เชียงใหม่ 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของคณะฯ ในวัน
ครบรอบ 55 ปี สถานีวิทยุม.ก.  ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ สถานีวิทยุ มก 
เชียงใหม่ 

 

147 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
59 ส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ
เยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบ
แมลงอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานได้ร่วมต้อนรับ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 
เลขาธิการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมทีมงาน 
ในการเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบแมลงอุตสาหกรรม เป็นโรงเรือนต้นแบบที่ใช้ใน
การเลี้ยงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงทหารเสือ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงจิ้งหรีด และแมลงทหารเสือ ในการท าอุตสาหกรรมแมลงในอนาคตต่อไป 
วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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60 ฝึกอบรมในหัวข้อ "การ
ขยายพันธุ์พืช (การเพาะช า
ต้นกล้า)" 

นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ให้การต้อนรับ โรงเรียนสาร
สาสน์วิเทศล้านนา ได้น าลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 150 นาย และเป็นวิทยากรให้ความรู้ การฝึกอบรมในหัวข้อ "การ
ขยายพันธุ์พืช (การเพาะช าต้นกล้า)" วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-
11.30 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

 

204 

61 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เรื่องการวิจัย
และพัฒนาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านหม่อนไหม ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
กรมหม่อนไหม 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน
ความเป็นมา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหมแถลงพิธีลง
นามร่วมกัน และลงนามในบันทึกความร่วมมือ พยานทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ เรื่องการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านหม่อนไหม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ กรมหม่อนไหม วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5 อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย 2 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
62 ต้อนรับคณาจารย์จาก

ประเทศญี่ปุ่น 
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้
การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Masanori Watanabe รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์ Yamagata University ในโอกาสร่วมหารือความร่วมมือโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การศึกษาดูงานและทุนการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรับรอง ส านักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

143 

63 บรรยายพิเศษ เรื่อง Use 
of soil additives to 
overcome the 
problems associated 
with non-pest use and 
use of LED lighting to 
induce chill-tolerance 
in basil" 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็น
ประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ ในหัวเรื่อง Use of soil additives to 
overcome the problems associated with non-pest use and use of 
LED lighting to induce chill-tolerance in basil" โดยม ีDr. Tony Stead 
ผู้เชี่ยวชาญจาก School of Biological Sciences, Royal Holloway 
University of London ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

207 

  



79 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
64 การบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“Quality improvement 
and shelf-life extension 
of fermented rice 
cake” 

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็น
ประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “Quality improvement and 
shelf-life extension of fermented rice cake” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
Professor Dr. Sang Moo Kim จาก Department of Marine Food 
Science and Technology, Gangneung-Wonju National University, 
Republic of Korea    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ 
ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

170 

65 มอบเครื่องกรองอากาศ
ป้องกันฝุ่น pm 2.5 ให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองตอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมส่งมอบเครื่องกรองอากาศป้องกันฝุ่น pm 2.5 ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองตอง หมู่ 3 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

170 

66 อบรมการเลี้ยงชันโรง อบต.
ดอยลาง และอบต.เทพ
เสด็จ 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ร่วมกับทีมงานจาก
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ได้จัดอบรมการเลี้ยงชันโรง 
ณ อบต.ดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 
และจัดอบรมที่ อบต.เทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและชุมชน BEDO 
เป็นอย่างดี 

 

155 

 



80 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
67 การผลิตดอกหอมแดงนอก

ฤดูและการผลิตหัวพันธุ์
หอมแดงปลอดโรค 

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับคณะ
เกษตรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “การผลิตดอกหอมแดงนอกฤดูและ
การผลิตหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรค” โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากทีม
คณาจารย์ น าโดย รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ผศ.ดร.ชู
ชาติ สันธทรัพย์ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย ในช่วงบ่ายเป็น
กิจกรรมแนะน าการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและหน่วยตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าเกษตร โดย คุณศศิรินทร์ อธิมา และคุณกรกฏ มาลัยวรรณ ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การท าเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการรับกล้าพันธุ์
หอมแดงปลอดโรคเพ่ือไปทดลองปลูกในพ้ืนที่ 

 

125 

68 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานเด่นคลัสเตอร์ และ
น าเสนองานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าว
ไกลสู่ตลาดสากล ในงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2563 

ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ร่วมเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นคลัสเตอร์ และน าเสนองานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2563 (Thailand Research Expo 2020)” ภายใต้แนวคิด “RUN Forward : 
Moving Thailand Future” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

235 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
69 หารือความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และ
ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล 
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
และเยีย่มชมผลงานเด่นด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ณ ห้องประชุมตะวัน กังวาน
พงศ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 

 

91 

70 พิธีลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการเกษตรและ
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
พืชยาสูบ กัญชง กัญชา 
และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม ผศ.ดร.
อรอุมา เรืองวงษ์ และผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง 
กัญชา และพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันท
จิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการ
การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ 
ค าทอง ชั้น 5 ส านักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
71 พิธีลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการว่าด้วยการ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ระหว่าง บริษัทสยามคู
โบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รศ. ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์และ ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ว่าด้วยการด าเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง บริษัท
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรอง
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ ในโอกาสเยือน
มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน 
ส านักงานมหาวิทยาลัย  

 

69 

72 ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยี
พลาสมากับการเกษตรแก่
นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย 

คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยมี อ.ดร.ธนะชัย พันธ์
เกษมสุข และ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ เป็นผู้น าทีมวิทยากรให้ความรู้และความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตร โดยกรณีศึกษาการใช้
น้ าพลาสมาในการล้างผัก และทดสอบผลการล้างผักด้วยชุดทดสอบ TV kit ซ่ึง
ขยายผลจากกิจกรรมการตรวจสารพิษตกค้างในพืช โดยให้นักเรียนเป็นเป็นผู้ลง
มือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลความปลอดภัยของทีมวิชาการคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเรยี
นาเชลีวิทยาลัย 

 

63 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
73 โครงการการจัดการศัตรู

กาแฟร่วมกับการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตกาแฟ
คุณภาพ 

นายถาวร สุภาวงศ์ และนายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้
กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศัตรูกาแฟร่วมกับการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตกาแฟคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เป็นหัวหน้าโครงการ ณ 
บ้านปางต้นหนุน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 

116 

74 บริษัท East West Seed 
สนับสนุนเงินเพื่อท าวิจัย 

บริษัท East West Seed โดย Dr. Darush Struss Group Biotechnology 
Manager และ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล เข้าหารือด้านงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว และคณะ พร้อมมอบเงินสนับสนุน
เพ่ือท าวิจัยให้กับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 

 

68 

75 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนบ้านคุณแม่ 
เข้าเยือนชม 
คณะเกษตรศาสตร์ 

อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล อาจารย์สาขาปฐพีศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่องการ
ก าเนิดดินและความส าคัญของดิน แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านคุณแม่ 
ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. วันพฤหัสบดีที่ 5 
พฤศจิกายน 2563 

 

81 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
76 ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ

ผลงานวิจัยเด่น ของคณะ
เกษตรศาสตร์ในงานวัน
นิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 2563 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
ผลงานวิจัยเด่น ของคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง นวัตกรรมการคัดแยกเพศเซลล์อสุจิ
โค ด้วยเทคนิค MB-S โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม นางสาว
วรรณลักษณ์ ถาวร (นักศึกษาปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
และนางสาววริภัทร จีนโน เปน็ผู้แทนสถาบันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563 ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง  จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 23-24 
พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

77 การประชุมเชิงวิชาการ 
ผ่านระบบออนไลน์ 
นวัตกรรมและการน าไปใช้
ประโยชน์ด้านหม่อนไหม
ระดับอาเซียน  

การประชุมเชิงวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ นวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์
ด้านหม่อนไหมระดับอาเซียน (ASEAN Sericulture Innovation and 
Utilization Symposium (ASIUS)) ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563  
เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมด ารง 
 

 

67 

  



85 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
78 งาน Europe-Chiang Mai 

Connect เพ่ือเสนอผลงาน
ต่อคณะทูตจากสหภาพ
ยุโรป 18 ประเทศ 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล ช่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เท
โบลต์ พรมอุทัย ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เข้าร่วมงาน Europe-Chiang Mai 
Connect เพ่ือเสนอผลงานต่อคณะทูตจากสหภาพยุโรป 18 ประเทศ ที่มาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Smart Agriculture for Better Life: A Vision 
และเสนอสินค้าที่เป็น Core Competency ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ข้าว 
ปทุมมา น้ าผึ้งชันโรง โปรตีนจิ้งหรีด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-
16.00 น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) 
 

 

47 

79 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/สห
กิจศึกษา จากบริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน/
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) ในวันพุธ
ที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ ให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ทั่วไปที่สนใจ 
 

 

18 
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ข่าวแสดงความยินดี 
ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
80 พิธีมอบรางวัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2562 “ช้าง
ทองค า” และ “โล่ประกาศ
เกียรติคุณ” ประจ าปี 2562 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ
คุณ “ศาสตราจารย์” ฯลฯ 

องศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภารณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มช. . 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี
มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.09 – 11.30 น. ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีท าบุญทางศาสนาและการมอบรางวัล
ช้างทองค า โล่ประกาศเกียรติคุณ กิตติบัตร รางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
แบบอิสระดีเด่น/ดีมาก เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ท าคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ  

 
 

201 

81 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด
งานเลี้ยงแสดงความยินดี
กับบัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตและศิษย์
เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2563 และพิธีมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562   และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีตลอดหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 (เหรียญทองและเหรียญเงิน)  
และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีรับรางวัลนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2562 และมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตรร่วม
แสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีประจ าปีการศึกษา 2561 
พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 

 337 

 



87 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
82 "งานครบรอบ 16 ปี ตลาด

นัดเกษตรปลอดพิษอาหาร
ปลอดภัย" 

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัย
สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดงาน
ครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (ตลาดที่มีชีวิตและลม
หายใจ)  โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง วันเสาร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร   

211 

83 PR CMU ในดวงใจ 
ประจ าปี 2563 

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธีมอบมอบรางวัล สุดยอด PRCMU ในดวงใจ ส าหรับเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา คณะ
เกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับความนิยม ความชื่นชม ความประทับใจ โดยมีการ
มอบรางวัลในงานวันประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ : การพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเสริมสร้างความรู้ด้านงานสื่อสารองค์กร  เมื่อวันที่ 
25 กมุภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 201 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

137 

84 วันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 
39 ปี ประจ าปี 2563 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาว
วิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีท าบุญครบรอบวัน
คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคมครบรอบ 39 ปี ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยช่วงเช้าก าหนดให้มีพิธีท าบุญทางศาสนา เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ 
บริเวณโถงอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

 

142 

 



88 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
85 วันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 
ปี 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 
07.30 น. ณ หน้าห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

145 

86 พิธีเปิดร้าน Fresh & Mild 
สาขาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สาขาท่ี 5) 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ภาควิชาสาขาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า เข้าร่วม 
พิธีเปิดร้าน Fresh & Mild สาขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาที่ 
5) ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

146 

87 การส่งมอบงานให้แก่
คณะกรรมการบริหาร 
สมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร พ.ศ. 
2563-2565 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมงานการส่งมอบงานให้แก่
คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคุณนฤมล 
พูลเพียร ได้รับการประกาศรับรองเป็น นายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 และมอบของที่ระลึก
ให้กับ คุณสมยศ วงษ์ทองสาลี ซึ่งได้สิ้นสุดวาระลง ณ ห้องฝ้ายค า ชั้น 1 ส านัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 

 

125 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
88 คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ขอแสดงความยินดีกับ 
Assist.Prof.Dr.Hien Van 
Doan ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี  2562 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับ 
Assist.Prof.Dr.Hien Van Doan ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี  2562 โดยมี ศ.ดร.สุร
ศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานแก่ รศ.นพ.ชาญชัย  
พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดงานและมอบรางวัล ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

100 

89 พิธีมอบทุนการศึกษา
แบบต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา ให้กับนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
แบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จ านวน 53 ทุน 1 ส านัก ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้รับทุนดังกล่าวจ านวน 3 ทุน 
โดยมีนายสมยศ วงษ์ทองสาลี  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธาน พร้อมคณบดี และผู้แทนคณบดี กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานนี้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร. ชูชาติ 
สันธทรัพย์ ได้ และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.จิ
ราพร กุลสาริน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม  2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล  ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

94 

 

 



90 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
90 วันสถาปนาคณะ

มนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 
ปี ประจ าปี 2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และนางสาววิไลพร ธรรมตา 
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
มนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจ าปี 2563 และพิธีท าบุญครบรอบ 111 ปีชา
ตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย และบุรพชนคณะมนุษ
ยาศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 1 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

87 

91 วันคล้ายวันสถาปนา 
คณะการสื่อสารมวลชน 
ครบรอบ 15 ปี 

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
และนางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีท าบุญครร
รอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 (MCB2101) อาคารเรียนรวม คณะการ
สื่อสารมวลชน 

 

104 

92 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ 
รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 รายวิชา
ออนไลน์ MOOC ยอดนยิม 
“การเลี้ยงผึ้งชันโรง 
(Meliponiculture)” 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.
ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ที่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม “การ
เลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)”  ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุม 201 ชั้น 2 ส านักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

131 

 



91 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
93 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ
มอบช่อดอกไม้แสดงความ
ขอบคุณจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
โอกาสครบวาระการด ารง
ต าแหน่งบริหารงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ จาก ศาสตราจารย์
คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระ
การด ารงต าแหน่งบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุม มล.ปิ่น มากุล อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 

93 

94 คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอ
แสดงความยินดีกับอธิบดี
กรมหม่อนไหม 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ 
ยาใจ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 25 (AGGIE 19) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 
อธิบดีกรมหม่อนไหม 

 

250 
 

95 ขอแสดงความยินดีกับ  
ศ. ดร.โสระยา ร่วมรังษี  
ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
ของสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ที่
ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

207 

 

 



92 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
96 วันคล้ายวันสถาปนา 

คณะแพทยศาสตร์  
ประจ าปี 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วม
ท าบุญเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์  ในวันที่ 28 ตุลาคม 
25631 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

100 

97 แสดงความยินดีกับคณบดี 
คณะเกษตรศาสตร์ 

Dr. Darush Struss ผู้จัดการ Group Biotechnology Manager และ ดร.ยืน
หยัด ธีระวัฒน์สกุล Research and Development Manager บริษัท ฮอทิเจน
เนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) จ ากัด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม ในโอกาสเข้ารับต าแหน่งคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ที่รับต าแหน่งรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี ที่รับต าแหน่งรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น.  
ณ ห้องรับรอง ส านักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์  

 

101 

98 วันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันภาษา ประจ าปี 
2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ร่วมงานวันค้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทย
ศักดิ์พันธุ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.30-10.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา 

 

38 

 



93 
 

ข่าวการประชุม อบรม และสัมมนา 
ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
99 วันสื่อสารองค์กรคณะ

เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คณบดี/ผู้บริหาร ชี้แจงนโยบายการบริหารคณะฯ การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนเพื่อให้วิสัยทัศน์ของ
คณะฯ บรรลุผลส าเร็จ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
องค์กรในระดับบนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารรับทราบ
ข้อเสนอแนะรวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆจากบุคลากร และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร ในวันพุธ ที่ 8 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ 

 
 

467 

100 การประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15  
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

153 

101 การประชุมความร่วมมือ
การท า Smart 
agriculture 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือ แนวทางความ
ร่วมมือการท า Smart agriculture โดยมีผู้บริหาร SCG และสยามคูโบต้า  ในวัน
ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

265 

 



94 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
102 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
2/2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 

149 

103 การท าผลงานวิชาการเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ ของบุคลากรสาย
ช่วยวิชาการและสาย
ปฏิบัติการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การท าผลงานวิชาการเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของบุคลากรสาย
ช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ”  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
สุขุม อัศเวศน์  

 

518 

104 ประชุมหารือเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและแนวทางการ
ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

ศ. คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ. ดร.
ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
และท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พล
บุตร) พร้อมคณะ ซึ่งลงพ้ืนที่ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ในการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center 
: AIC) โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กับคณะกรรมการประจ าศูนย์ AIC จังหวัด 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์  

 
 

149 

 



95 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
105 การสัมมนาบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
เรื่อง “การพัฒนาตน 
พัฒนางานให้ทันในโลก 
Disruptive” 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา
และบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะ Disruptive ความท้าทายขององค์กรเพ่ือความอยู่
รอด และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบงาน รองรับภาวะ Disruptive 
โดย ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
และสัมมนาได้เรียนรู้และตระหนักถึงการปรับตัวให้ทันกับภาวะ Disruptive ได้
ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตน พัฒนางาน ของสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุน
พันธกิจและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้บรรลุผลส าเร็จ วันที่ 4 
มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ 

 

407 

106 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้
โปรแกรม Zoom ส าหรับ
การเรียนการสอน
ออนไลน์” 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Zoom ส าหรับการเรียนการสอน
ออนไลน์” โดยมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครงการนี้ ให้คณาจารย์และนักวิชาการมี
ทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรม Zoom และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์  

 

574 

107 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ 
(Strategic plan/ Future 
plan) คณะเกษตรศาสตร์ 
ระยะ 6 ปี 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการสัมมนาผู้บริหารเพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic plan/ Future 
plan) คณะเกษตรศาสตร์ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2564 – 2569) ระหว่างวันที่ 17 – 
18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 

 

504 

 



96 
 

ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
108 ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (ระยะ 6 เดือน
หลัง) และแผนปฏิบัติการ
ภายใต้สถานการณ์COVID-
19 

คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 (ระยะ6เดือนหลัง) และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และค่านิยมองค์กร ก าหนดผลการด าเนินงาน/เป้าประสงค์ ที่ต้องการ 
(Expected performances) ในแต่ละด้าน เพ่ือตอบวิสัยทัศน์ของคณะ  
พร้อมทั้งพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์COVID-19 เพ่ือรองรับ
สถานการณ ์วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์   

203 

109 ประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสรรหา
คณบดีและบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานและ
กล่าวเปิดการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีและบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการสรรหาฯ 
ในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญ
วาส ล าเพาพงศ์ 

 

250 

110 ประชุมกรรมการคณะฯ 
ครั้งที่ 9/2563 (วาระ
พิเศษ) 

ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 9/2563 (วาระพิเศษ) ในวันที่ 10  มิถุนายน 
2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 

173 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
111 โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ 
Microsoft Teams ส าหรับ
การเรียนการสอน” 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Microsoft Teams ส าหรับการเรียนการ
สอน” เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Microsoft Teams ให้กับ
คณาจารย์ และสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค Covid 19   โดยมีนายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ (หัวหน้า
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) บรรยาย/สาธิต หัวข้อ การใช้ “การใช้ Microsoft 
Teams ในการเรียนการสอน” และนายศุภกิจ โพธารินทร์ (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์) บรรยาย/สาธิต หัวข้อ “เทคนิคท่ีหลากหลายในระบบ Microsoft 
Teams” เป็นวิทยากร ในวันพุธที่  24  มิถุนายน 2563 ณ ประชุมสุขุม อัศศ
เวศน์ และผ่านระบบ Zoom 

 

291 

112 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “การยกระดับระบบ
เกษตรอันขับเคลื่อนด้วย
ความเข้าใจ” 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ "การยกระดับระบบเกษตรอันขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจ" เพ่ือให้
คณาจารย์และนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความก้าวหน้าด้าน 
Smart Farm และสร้างเครือข่ายการท างานเป็นทีม เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart 
Farm คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช นายพี
รภพ สมภมิตร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)  และนายชัชวาลย์ รัตนโสภา 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) เป็นวิทยากรในการจัดโครงการดังกล่าว ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม 
อัศเวศน์ และผ่านระบบ Zoom 

 

320 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
113 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะเกษตร
ศาสตร์ ครั้งที ่11/2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่11/2563  วันพุธที ่15 
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานศูนยืวิจัย 
สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
 

 

135 

114 การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิค
ความเป็นครูส าหรับ
นักศึกษา Gen Z และกลุ่ม
ผู้เรียนอื่น (Lifelong 
Learning) 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 
เรื่อง เทคนิคความเป็นครูส าหรับนักศึกษา Gen Z และกลุ่มผู้เรียนอื่น (Lifelong 
Learning) โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ. ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผส. ดร.นทัต 
อัศภาภรณ์  และ ผศ. ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม  ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 

316 

115 ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์
ช ารุด เสื่อมสภาพหรือหมด
ความจ าเป็นในการใช้งาน 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด 
เสื่อมสภาพหรือหมดความจ าเป็นในการใช้งาน ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร คณะ
เกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 

 

341 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
116 โครงการอบรมเรื่อง 

หลักการใช้งาน 
เครื่องจักรกลการเกษตร
และการบ ารุงรักษา ให้มี
ประสิทธิภาพ 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการรอบรมเรื่อง หลักการใช้งาน เครื่องจักรกลการเกษตรและการ
บ ารุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ และ
นายธวัชชัย ธรรมขันแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะด้านหลักการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ให้
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ช่วยให้เครื่องจักรกลการเกษตรสามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานได้นาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ส านักงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่
เหียะ 

 

330 

117 หลักการวิจัยสถาบันเพ่ือ
การพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการวิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 
8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการของ
คณะเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการท าวิจัยสถาบัน เพื่อ
สามารถจัดท าโครงการวิจัยสถาบันได้อย่างถูกต้องตามหลักทฤษฎี โดยได้เรียน
เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ์ อาจารย์ประจ าสังกัดภาควิชา
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และ นางสาวภัทรสุดา  จบแล้ว 
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีบุคลากรสายปฏิบัติการที่สนใจ
เข้าร่วมประมาณ 30 คน 

 

312 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
118 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
12/2563 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่12/2563  วันพุธที ่19 
สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 
 

 

66 

119 CMU KM-Day ประจ าปี 
2563 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้  
“ระบบคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์” โดยนายศักดิ์ชัย  พิรักษ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ์ พนักงาน
ปฏิบัติงาน งาน CMU KM-Day ประจ าปี 2563 พัฒนางานประจ าสู่มหาวิทยาลัย
แห่งความสุข “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล Knowledge Manage to New 
Normal Life” เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2563 ณ ส านักบริการวิชาการ 

 

112 

120 การขับเคลื่อน smart farm 
ด้าน greenhouse 
technology ตอบโจทย์ 
BCG Model 

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และ นายกมล ทิพโชติ นักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมในหัวข้อ การขับเคลื่อน smart 
farm ด้าน greenhouse technology ตอบโจทย์ BCG Model ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

 

89 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
121 การประชุมทบทวน

แผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ 
และจัดท าแผนปฏิบัติการ
เชิงรุก (Action Plan) 
คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงรุก (Action 
Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 2 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุมนคร ณ ล าปาง 
 

 

148 

122 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการ
วิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนา
องค์กร ครั้งที่ 2 “การเขียน
โครงร่างการวิจัยสถาบัน” 

คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 “การเขียนโครงร่างการวิจัยสถาบัน”  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม 
อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักการท าวิจัยสถาบัน เพ่ือสามารถจัดท าโครงการวิจัยสถาบันได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักทฤษฎี โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศิริสัญลักษณ์ 
อาจารย์ประจ าสังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
และ นางสาวภัทรสุดา  จบแล้ว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ  

 

272 

123 การผลิตสื่อเพ่ือการเรียน
การสอน การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเทคนิค
การท าสื่อน าเสนอผลงาน 

คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ การรับการอบรม “ การผลิตสื่อเพ่ือ
การเรียนการสอน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเทคนิคการท าสื่อน าเสนอ
ผลงาน (Webtool) ”  ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 

336 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
124 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
14/2563 

ตามท่ี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง (4 ปี) ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และมหาวิทยาลัยได้มี
ค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ในการนี้ คณะ
เกษตรศาสตร์จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
14/2563 การสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี และการส่งมอบงานให้กับ
ผู้บริหารคณะฯ ชุดใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ กัซซัน พาโนราม่า 
กอล์ฟ คลับ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  

 

249 

125 วันสื่อสารองค์กร 
คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ทั้งนี้ คณบดีและผู้บริหาร ได้มีการสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบ 4 ปี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ได้แนะน าคณะ
ผู้บริหารคณะฯชุดใหม่ และมอบนโยบายการบริหารงานของคณะ ฯ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 

 

317 

126 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การผลิตสตรอว์เบอร์รี
ปลอดภัยภายใต้โรงเรือน
อัตโนมัติ” ที่ลดอุณหภูมิ
ด้วยระบบ Evaporative 
cooling system 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยภายใต้โรงเรือนอัตโนมัติ” ที่ลด
อุณหภูมิด้วยระบบ Evaporative cooling system โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นา
พรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมนคร ณ ล าปาง คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

79 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
127 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
15/2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2563 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 

89 

128 อบรมการใช้อุปกรณ์
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในระบบออนไลน์
ให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ 

คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง การใช้อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมี วัตถุประสงเพ่ือให้ 
คณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ได้ทราบถึงวิธีการใช้อุปกรณ์การเรียนการ
สอนในระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 
2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้งประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์  

98 

129 โครงการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การเชื่อมโยงแผน
ระดับชาติ สู่การเชื่อมโยง
การบริหารยุทธศาสตร์และ
แผนระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผน
ระดับต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดย:บทบาทของสถาบันการศึกษา” เมื่อวันพุธที่ 28 
ตุลาคม 253 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์  
คณะเกษตรศาสตร์  

 

163 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
130 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2563 
ในวันที่ 23 พฤศจกายน 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

96 

131 วันสื่อสารองค์กรคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(สายวิชาการ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (สายวิชาการ) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนเพ่ือให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุผลส าเร็จ 
ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์  
คณะเกษตรศาสตร์  

121 

132 วันสื่อสารองค์กรคณะ
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(สายสนับสนุน) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (สายสนับสนุน) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนเพ่ือให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ บรรลุผล
ส าเร็จ ในวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ 
คณะเกษตรศาสตร์  

146 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
133 การประชุมจัดท า

แบบฟอร์มการสมัคร
คัดเลือกเบื้องต้น 
(Screening) และการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง EdPEx200 ปี
การศึกษา 2562 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม
จัดท าแบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง EdPEx200 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  
 

 

30 

134 ประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดงานเกษตร
ภาคเหนือ 10 ครั้งที่ 1 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งท่ี 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

 

56 

135 อบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ “การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
ส าหรับฟาร์มสุกร” 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับฟาร์มสุกร” โดยกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ  ห้องประชุม
พิศิษฐ์ วรอุไร  คณะเกษตรศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า ชั้นปีที่ 3 และ 4 

 

30 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
136 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2563 
(วาระพิเศษ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2563 
(วาระพิเศษ) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

46 
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ข่าวกิจกรรม 
ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
137 โครงการปลุกพลังเปลี่ยน

ไทย แคมเปญ Hello 
Volunteer อัศจรรย์พลัง
อาสา 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการป้องกันและดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5 กับกลุ่มประชาชนทั่วไป 
ด้วยการจัดกิจกรรมเวิร์คชอป DIY หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ พร้อมชวนอาสาสมัคร
ในพ้ืนที่ร่วมลงเเรง ประกอบเครื่องกรองอากาศสู้ฝุ่นพิษ จากแนวความคิดของ
กลุ่ม Clean Air For All ส่งตอ่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคเหนือ จ านวน 50 
เครื่อง ในวันที่ 12 -20 มกราคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม
ชั้น 3 หน้า education zone เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ 

 
 

134 

138 โครงลีลาศเพ่ือสุขภาพกาย 
-ใจ 

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครง การลีลาศเพ่ือสุขภาพกาย-ใจ วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่
เวลา 16.00 - 17.30 น.ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนเดิม 

 

349 

139 พิธีท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครบรอบ 53 ปี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธีท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครบรอบ 53 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีฯ 
ณ ลานเกียรติภูมิ สุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะ
เกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 

221 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
140 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีกับทางศูนย์บริการ
แพทย์คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีกับทางศูนย์บริการเทคนิคแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนเดิม คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

430 

141 วิธีการท าแอลกอฮอล์สูตร
น้ า โดย อ.ดร.ธนะชัย พันธ์
เกษมสุข 

อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
สาขาวิชาพืชสวน และทีมงานสอนขั้นตอนการท าแอลกอฮอล์สูตรน้ า และแจกให้
บุคลากรเพ่ือเป็นการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช 

 

480 

142 ประชุมคณะท างานฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟบนอาคารสูง  
คณะเกษตรศาสตร์ 

นายกิตติชัย ทิพย์ทา พนักงานธุรการ หน่วยกายภาพ งานบริหารทั่วไป กล่าวเปิด
ประชุมคณะท างานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนอาคารสูง คณะเกษตรศาสตร์ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ 

 

462 

143 พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณคณะ
เกษตรศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยกายภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มช พ่นยาฆ่าเชื้อ
บริเวณโรงอาหาร ห้องประชุม และอาคารเรียนเดิมในคณะฯ ในวันจันทร์ ที่ 30 
มีนาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

 

454 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
144 พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณ

ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (AB5) 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรหน่วยกายภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5) ในวันอังคารที่ 31 
มีนาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัย
เชียงใหม่ 

 

454 

145 พืชผักปลอดสารพิษ จาก
กลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอด
พิษแม่ปิง วางจ าหน่ายที่
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พืชผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง วางจ าหน่ายที่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
09.00-16.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช  

 

442 

146 โครงการ “ตู้อาหารปันสุข” 
เพ่ือลดผลกระทบด้าน
อาหารให้แก่ประชาชนผู้
เดือดร้อน โดยการมีส่วน
ร่วมในการแบ่งปันสิ่งดีๆแก่
สังคม 

โครงการ “ตู้อาหารปันสุข” เพ่ือลดผลกระทบด้านอาหารให้แก่ประชาชนผู้
เดือดร้อน โดยการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งดีๆแก่สังคม : การบริจาค 
อาหารแห้ง ข้าว มาม่า ปลากระป๋อง ผัก ผลไม้ กล้าต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 
เวลาและสถานที่ : วันที่ 8 พฤษภาคม -8 กรกฎาคม 2563 (2 เดือน) 

 

198 
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ล าดับ หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด ภาพประกอบ จ านวนผู้ชม 
147 พิธีถวายต้นเทียนพรรษา

ของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย
คณาจารย์ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีท าบุญถวายต้นเทียนพรรษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 ณ วัดสวนพริก ต าบลแม่
เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 

391 

148 Big Cleaning  Day ของ
ภาควิชากีฏวิทยาและโรค
พืช ร่วมกับภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning  Day ของภาควิชากีฏ
วิทยาและโรคพืช ร่วมกับภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้ท าความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่ของภาควิชา ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้จักแบ่งการ
ท างาน และสร้างความตระหนักให้รู้จักรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

 

147 

149 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบ
เกษียนอายุราชการ 
ประจ าปี 2563 

คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 ให้กับผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการ จ านวน 21 ท่าน เพื่อแสดง
ความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนใน
การท างานให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.ณัฐา 
โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ และตัวแทนนักศึกษามอบพวงมาลัยแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
วันที่ 30 กันายน 2563 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 

 

175 
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งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ( Banner Poster Info graphic ) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

กลุ่มงาน เรื่อง แบบของงาน 
 กำร์ดเชิญนักศึกษำเก่ำดีเด่น มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ปี 

2562 คณะเกษตรศำสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย   
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพี
ศาสตร์ 
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 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า 
ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- ไวนิลงำนวันสถำปนำ 
- Info graphic ก ำหนดกำรวันสถำปนำ 
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 ขอเชิญข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน

มหำวิทยำลัย (ผ่ำนกำรทดลองงำนแล้ว) 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำคณบดีคณะ
เกษตรศำสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนำคม 2563 
เวลำ 08.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อำคำรเรียนเดิม
คณะเกษตรศำสตร์ 
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 กำร์ดสวัสดีปีใหม่ 2563  
 
 
 
 
 
 

 
 ขอแสดงควำมยินดีกับคณำจำรย์ที่่ได้รับกำรแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรสูงขึ้น 
1. อำจำรย์ ดร.อภิรัฐ  บัณฑิต สังกัดภำควิชำพืช

ศำสตร์และปฐพีศำสตร์ 
2. อำจำรย์ ดร.วรวิทย์  มณีพิทักษ์สันติ

 สังกัดภำควิชำสัตวศำสตร์และสัตว์
น้ ำ 

3. อำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  แซ่ลิ่ว สังกัด
ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 

4. อำจำรย์ ดร.ณฐิตำกำนต์  พยัคฆำ สังกัด
ภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร 

5. อำจำรย์ ดร.สรัญยำ  วัลยะเสวี สังกัด
ภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 
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 ผังอำคำรเรียน อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3-4  
 
 
 
 
 

 
 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 โครงกำรอพยพหนีไฟ บนอำคำรสูง  
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 หน้ำปกหนังสือร้องเพลงงำนเกษียณอำยุรำชกำร 
ประจ ำปี 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 Banner ทรงพระเจริญ  

 
 
 

 
 
 
 

 



117 
 

 Banner มะม่วงออนไลน์  
 
 
 
 
 
 

 
 Banner ประชำสัมพันธ์ อบรมกำรใช้ Webtool  

 
 
 
 
 

 
 Banner รณรงค์งดใช้ถุงพลำสติก  
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 ป้ำยแสดงวิธีกำรใช้งำนเครื่องพ่นแอลกอฮอลล์  
 
 
 

 
 Banner Slide ติดตำมข่ำวสำรเกี่ยวกับ Covid-19 

และ PM 2.5 
 
 
 
 
 

 Banner เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถำมภำพลักษณ์
องค์กร 
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 คุณภำพอำกำศของจังหวัดเชียงใหม่ มีค่ำ PM2.5 สูง
เกินกว่ำมำตรฐำน ส่งผลกระทบต่อสุขภำพมำก ขอให้
ทุกท่ำน งดกำรออกก ำลังกำย 
หรือกิจกรรมภำยนอกอำคำร และสวมหน้ำกำก
อนำมัย เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 

 
 
 
 
 
 

 Banner เชิญคณำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรใช้ Microsoft Team ครั้งที่ 2 
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 ใส่หน้ำกำกอนำมัยก่อนออกจำกบ้ำน 
ป้องกันได้ทั้งไวรัส Covid-19 และ PM2.5 

 
 
 
 
 

 
 ขอเชิญร่วมกันใส่เสื้อเหลืองมำท ำงำน  
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 ขอเชิญชวนบุคลำกรและนักศึกษำคณะเกษตรศำสตร์ 
ร่วมโครงลีลำศเพ่ือสุขภำพกำย-ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขอเชิญคณำจำรย์ เข้ำร่วมอบรมเทคนิคควำมเป็นครู

ส ำหรับนักศึกษำ Gen Z และกลุ่มผู้เรียนอื่น 
(Lifelong Learning) 
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 Banner ประกำศปรับปรุงห้องน้ ำชั้นล่ำงอำคำร 
08101 
งำนปรับปรุงอำคำรเรียนรวม AB4 
งำนปรับปรุงอำคำรเรียนรวม AB1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Banner วิธีกำรใช้งำน  
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 ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
คณะเกษตรศำสตร์ 
เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนสัญญำ
จ้ำง ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำร 
สังกัด ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 ประกำศคณะเกษตรศำสตร์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุคัดเลือกเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำ 
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 รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยประจ ำ 
ต ำแหน่งพนักงำนปฏิบัติงำน สังกัดภำควิชำกีฏวิทยำ
และโรคพืช  
ต ำแหน่งเลขท่ี EP080128 

  
 
 
 
 
 
 

 
 รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงำน

มหำวิทยำลัย   
ต ำแหน่งอำจำรย์  สังกัดภำควิชำกีฏวิทยำและโรคพืช 
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 ประกำศคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย   
ต ำแหน่งอำจำรย์ สังกัดภำควิชำเกษตรที่สูงและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ต ำแหน่งเลขท่ี EP080002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  
 
 
 
 
 

 ออกแบบสติกเกอร์ ป้ำยห้องน้ ำ  
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 Banner พบเจอบุคคลภำยนอกทีพฤติกรรมที่น่ำสงสัย
และเหตุด่วนเหตุร้ำย โปรดแจ้ง 191 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Banner ขำยฟักทองญี่ปุ่น  
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 ไวนิลแสดงควำมยินดี กับบัณฑิตใหม่ ประจ ำปี 2563  
 
 

 
 Banner รับสมัคร ป.โท  
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 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยวัน ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ 
ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
คณะเกษตรศำสตร์ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนปฏิบัติงำน 
(ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนส ำนักงำน) 
จ ำนวน 1 อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 17,147.- บำท 
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 รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน) 
ต ำแหน่งพนักงำนบริกำรทั่วไป 
สังกัดงำนบริหำรงำนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อัตรำ
ค่ำจ้ำงเดือนละ 10,220 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย   
ต ำแหน่งอำจำรย์  สังกัดภำควิชำพัฒนำเศรษฐกิจ
กำรเกษตร 
ต ำแหน่งเลขท่ี E080068 และ E080085 
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 ขอเชิญนักวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่ร่วมเข้ำอบรม 
หลักกำรใช้งำนเครื่องจักรกลเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีควำมสนใจและประสงค์จะให้
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
พิจำรณำเป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะ
เกษตรศำสตร์ได้สมัครเข้ำรับกำรพิจำรณำ 
รับสมัครผู้ที่มีควำมสนใจและประสงค์จะให้
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
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 ขอเชิญบุคลำกรทุกหน่วยงำนร่วมโครงกำรวันสื่อสำร
องค์กรคณะเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 3 ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รับสมัครผู้ที่มีควำมสนใจและประสงค์จะให้
คณะกรรมกำรสรรหำฯ 
พิจำรณำเป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดี 
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 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ขอแสดง
ควำมยินดีกับ ผศ.ดร.ดรุณี นำพรหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ป้ำยประกำยหน่วยกำยภำพ และหน่วยสำรบรรณ  
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 ขอเชิญบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร เข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง  
หลักกำรวิจัยสถำบันเพื่อพัฒนำองค์กร ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกแบบเสื้อกีฬำ คณะเกษตรศำสตร์ มช 
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 เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร  
 
 
 
 
 
 
 

 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านรอบโควตาและผ่าน
โครงการพิเศษคณะเกษตรศาสตร์ทุกคน 
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 ADMISSION 2 :: รับกลางร่วมกนั (รอบ 4) 

เฉพาะสายวิทย-์คณิต เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADMISSION 2 :: รับกลางร่วมกัน (รอบ 4) 
เฉพาะสายวิทย์-คณิต เท่านั้น 
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 ประกำศจำกคณะเกษตรศำสตร์ รับสมัครพนักงำน  
 
 
 
 
 
 
 

 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี 
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 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ 

 
 
 
 
 
 
 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 รับสมัครพนักงำนปฏิบัติงำน  
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 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 88 พรรษา ขอ
พระองค์ ทรงพระเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ขอแสดงความยินดีกับ นายปราโมทย์ ยาใจ 
นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รหัส 25 (AGGIE 
19) ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อธิบดีกรมหม่อนไหม 
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 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แนะน ำคณะผู้บริหำร  
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 ตามท่ีได้มีข่าวว่านักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MR.KATSUHISA KOMIYA ถูก
จับกุมร่วมกับพรรคพวกอีก 4 คน 

 
 
 
 
 

 
 ๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
ทรงพระเจริญ 
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 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ
เกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า 
ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่งเลขท่ี E080111 
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 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ที่ได้รับรางวัล 
อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 
2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 40 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 TCAS 64 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 
เพราะคณะเกษตรศาสตร์ ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่ชื่น
ชอบการเกษตร 
" เรามาพลิกโฉมการเกษตร...ไปด้วยกันนะคะ " 
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 คณะเกษตรศาสตร์ มีก าหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ
ครั้งที่ 10 ในวันที่ 10-16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 
2563 
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 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ คณะเกษตรศาสตร์ 
มช. มาร่วมพลิกโฉมการเกษตรสมัยใหม่ด้วยกันนะคะ 
#SmartAgricultureforBetterLife #เกษตรสมัยใหม่
ไม่เหนื่อยแล้วนะ 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B0?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/smartagricultureforbetterlife?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B0?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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 โครงการวันนิมมาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนา
ไทย Lanna Thai Coffee Hub คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
งาน "One Organic @ One Nimman" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เนื่องจากมีประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-

19) ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
เข้าปฏิบัติงาน 
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 ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบแบบสอบถามเรื่อง 
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



147 
 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดง
ความยินดีกับ 
ศิษย์เก่าดีเด่น ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิ
ติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา 
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 คอร์สชงกำแฟ  
 
 
 
 
 
 
 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดง
ความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 
2563 
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 1 ทศวรรษ ในกำรพัฒนำพันธุ์ไม้ดอก  
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งานผลิตวีดีทัศน์  

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

บรรยำยพิเศษ เรื่อง Use of soil additives to overcome the problems associated with non-pest 

use and use of LED lighting to induce chill-tolerance in basil โดย Dr. Tony Stead ผู้เชี่ยวชำญ

จำก School of Biological Sciences, Royal Holloway University of London 

 

 

 

 

 

 

 

งำนครบรอบ 16 ปี ตลำดนัดเกษตรปลอดพิษอำหำรปลอดภัย 
มำชมบรรยำกำศภำยในงำน งำนครบรอบ 16 ปี ตลำดนัดเกษตรปลอดพิษอำหำรปลอดภัย เมื่อวันเสำร์ที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2563 ที่ผ่ำนมำนี้นะคะ ตลำดนัดเกษตรปลอดพิษ อำหำรปลอดภัย (ตลำดที่มีชีวิตและลมหำยใจ) 
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ช่วงกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรดูแลสุขภำพเพ่ือป้องกันโรคระบำด” โดย บุคลำกรพยำบำลจำกหน่วยสร้ำง
เสริมสุขภำพ โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
และบรรยำยพิเศษ เรื่อง “เทคนิคสร้ำงแรงบันดำลใจพิชิตเป้ำหมำยในชีวิต” โดย คุณวีระพงษ์ ปำลี 
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดล ำพูน นักศึกษำเก่ำคณะเกษตรศำสตร์ มช. 
รุ่นที่ 46 
 

 

 

 

 

 

 

 เรยีนรูแ้ละปอ้งกนัตวัเองไปดว้ยกนั ขัน้ตอนการท าแอลกอฮอลส์ตูรน า้ โดย อ.ดร.ธนะชยั พนัธเ์กษมสขุ อาจารยภ์าควชิา
พืชศาสตรแ์ละปฐพีศาสตร ์สาขาวิชาพชืสวน และทีมงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกำแฟดริปท ำเองง่ำยๆ ได้ที่บ้ำน พร้อมวิธีกำรดริปมำสำธิตให้ดู 1 ชุด มี 2 ซอง วำงจ ำหน่ำยแล้วที่ร้ำนค้ำ
เกษตร และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ติดต่อสอบถำมได้ที่ 053 - 
222014 
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รศ.ดร.ณัฐำ โพธำภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ กล่ำวโอวำทให้แก่นักศึกษำ ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกำส ปัจฉิม

นิเทศและอ ำลำสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีพาชมคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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“Clean food good taste” โดยน าชดุทดสอบสารเคมีเกษตรตกคา้งอยา่งง่าย (TV Test kit) 

คลปิบรรยากาศกิจกรรมสง่เสรมิศกัยภาพ “Clean food good taste” โดยน าชดุทดสอบสารเคมเีกษตรตกคา้งอยา่งงา่ย 
(TV Test kit) เพื่อสาธิตการตรวจสอบสารตกคา้งในพืช ในวนัศกุร ์ท่ี 18 กนัยายน 2563 ณ โรงเรยีนเรยีนาเชลวีิทยาลยั 
เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสนบัสนนุและพฒันาเพือ่การขบัเคลือ่นระบบเกษตร 
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AIC : Agritech and Innovation Center Chiang Mai 

Smart Agriculture for Better Life กำรเกษตรที่มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบกำรผลิตที่มี
มำตรฐำนปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี กับศูนย์ควำมเป็นเลิศทั้ง 
8 ด้ำน คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
AIC : Agritech and Innovation Center Chiang Mai 
 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการเพาะต้นกล้าผักอย่างง่าย วันนี้เรำมีเทคนิคดีดีในกำรเพำะต้นกล้ำผักมำฝำกนะคะ 

อยำกให้ทุกท่ำน ได้บริโภคผักที่ปลอดภัย เพ่ือสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง  
โดย ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกรเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม


	สรุปผลรายงาน PA (คำรับรอง) ปี 2563 รวมทั้งปี

