
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันศุกรท์ี่ 18 มิถุนายน 2564 
ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของระบบ ZOOM 
............................................................................................................................................ 

ผู้มาประชุม  

1.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์    นันทจิต อธิการบดี 
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ กรรมการ 
3.  ดร. สมชัย    สมัยสุต กรรมการ 
4.  ดร. บัลลพ์กุล    ทิพย์เนตร กรรมการ 
5.  ดร. อัญชัญ    ชมภูพวง กรรมการ 
6.  นายฐานพัทย ์   โชติมณีรัศม์ กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ผู้ช่วยเลขานุการ 
9.  นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
10.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์ พนักงานปฏิบัติงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี / ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อธิการบดี / ประธานที่ประชุม แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทาง 
การจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ทุกกระบวนวิชา ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการประเมิน
สถานการณ์อยู่เป็นระยะ ซึ่งหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความปลอดภัย ก็จะประกาศให้นักศึกษาเข้ามาเรียน  
ที่มหาวิทยาลัยได้ หรือหากยังไม่ปลอดภัยก็จะให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป โดยขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา  เพ่ือให้เข้ารับการฉีด
วัคซีนให้ได้มากที่สุด 

เอกสารแนบวาระ 2
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 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 8,098 คน ซึ่งรายงานตัว
เกือบครบทั้งหมดแล้ว แต่มีบางส่วนยังติดปัญหาด้านเอกสาร โดยคณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาใหม่  
จ านวน 357 คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.2 การบริหารจัดการ 
 1.2.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีค าสั่งที่  965/2564 ลงวันที่  26 มีน าคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  สรวมศิริ  กรรมการ 
3. นายสมชัย  สมัยสุต   กรรมการ 
4. นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร  กรรมการ 
5. ดร.อัญชัญ  ชมภูพวง  กรรมการ 
6. นายฐานพัทย์  โชติมณีรัศม ์  กรรมการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (วาระ 3 ปี) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2.2 โครงสร้างการบริหารงาน และคณะผู้บริหาร (พ.ศ. 2564 - 2567) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีค าสั่งที่  2094/2563 ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2563 ได้แต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ไดแ้นะน าทีมผู้บริหาร ดังนี้ 
 รองคณบดี 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา  ผุสดี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

       และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

 ผู้ช่วยคณบดี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ  ชีวังกูร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ปัญญาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

       และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  

       และประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต ์ พยัคฆา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ ์  วงศ์ไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงการ 

       และบริการวิชาการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  ศุภกิจไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศ 

       และกายภาพ 
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 เลขานุการคณะ 
1. นางสาววิไลพร  ธรรมตา 

 หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  สีหะนาม หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล  มูลมณ ี  หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ ์  เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูง 

       และทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต 

       และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ยิ้มแย้ม  หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หวัหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

       และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.3 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.3.1 การน าเสนอวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2564 - 2567) ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ได้น าเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติงานในระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2567) (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2567) ในวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 
พิจารณาแล้วมีมติรับทราบแผนปฏิบัติงานในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) ของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
ตามท่ีเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 

(1) เนื่องจากคณะมีแผนการที่จะใช้พ้ืนที่บริเวณแม่เหียะเพ่ือท าโครงการต่าง ๆ โดยพื้นที่บริเวณ
ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ท าสัญญาเช่าพ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ดังนั้น คณะควรท างานอย่างใกล้ชิด  
กับมหาวิทยาลัยในการใช้ พ้ืนที่ ด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ พ้ืนที่ 
ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

(2) การให้ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เป็น
สิ่งจ าเป็น ทั้งนี้  ในการน าเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้นั้น จะต้องพิจารณาถึงรูปแบบของธุรกิจที่เหมาะสม  
และเงินลงทุน ซึ่งปัจจุบันก็มีราคาค่อนข้างสูงในระดับหนึ่ง หากจะน าไปใช้กับพืชที่ให้ผลผลิตที่มีราคาสูง 
ก็สามารถรองรับผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายได้ แต่หากจะน าระบบเกษตรอัจฉริยะไปสู่เกษตรกรในระดับฐานราก 
คณะต้องท างานร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ในการหาแนวทางหรือรูปแบบทางธุรกิ จ 
ที่เหมาะสม เพ่ือจะน าระบบเกษตรอัจฉริยะเข้าไปสู่เกษตรกรระดับฐานรากได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้ว  ปัจจุบัน
หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลาย ๆ หน่วยงานมีเทคโนโลยี  
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอยู่แล้ว คณะสามารถเข้าไปสร้างความร่วมมือเพ่ื อน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนา 
ในเรื่องเกษตรอัจฉริยะต่อไปได ้
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(3) กระบวนการส าคัญอีกส่วนหนึ่งคือการน าระบบเกษตรอัจฉริยะไปประยุกต์เข้ากับบริบท 
ของเกษตรกรไทยให้ได้ ซึ่งอาจต้องสร้าง platform ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานหรือภาคเอกชนที่จะเข้ามา
ท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้ นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่ งจะเป็นปัจจัยส าคัญซึ่ งช่วยส่งเสริม 
ให้การด าเนินการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้หากเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรมีขนาดเล็กและขาดแคลน
ด้านทุนทรัพย์ก็ต้องมีกลไกในการขอรับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน 

(4) นอกจากการส่งเสริมเกษตรกรในการใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะแล้ว คณะอาจต้องท า 
ในส่วนของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ควบคู่ไปด้วย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ในการด าเนินงานระยะยาว ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ที่ไม่ได้เน้นการใช้
เทคโนโลยีที่สูงมาก แต่เน้นการสร้างองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการท าให้พืชที่เพาะปลูกสามารถสร้างผลผลิตได้
มากขึ้นและมีความยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือให้เข้าใจและสามารถปรับตัวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไป เพราะปัจจุบันมีบริษัทที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีทางด้านเกษตรเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุน 
การผลิตที่ต่ าลงและมีผลผลิตที่มากข้ึน ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการท าเกษตรรูปแบบเดิม ๆ เป็นอย่างมาก 

(5) การขอรับการสนับสนุนด้านทรัพยากร หากคณะสามารถจัดท าแผนงานหรือโครงการที่มี
ความน่าสนใจและน าเสนอไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ก็น่าจะช่วยลดปัญหาด้านเงินทุนไปได้ แต่อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัย
ก็ยังคงต้องสนับสนุนปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่คณะด้วยเช่นกัน 

(6) คณะควรสนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวกับข้อมูลทางการเกษตร
หรือ platform ด้านข้อมูลทางเกษตร เพ่ือรองรับกับความต้องการข้อมูลที่จะมีมากข้ึนในอนาคต 

(7) ความร่วมมือกับศิษย์เก่าและภาคเอกชนเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
น าไปสู่การต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงต่อไป 

(8) ในช่วงซึ่งเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประชาชนที่มีก าลังซื้อสูง 
ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและมีราคาสูงมากขึ้น ทั้งนี้หากคณะสามารถสร้างความร่วมมือกับ 
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และใช้รูปแบบของการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้บริโภค เพ่ือสั่งจอง
ผลผลิต โดยคณะเป็นตัวกลางในการจัดการ ก็จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่คณะได้ต่อไป 

(9) หากต้องการขยายขอบเขตการด าเนินงานของตลาดนัดพืชผลทางการเกษตรที่ได้ด าเนินการ
มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วไปสู่ภายนอก คณะอาจใช้วิธีในการสร้างชื่อสินค้า (Brand) ใหม่ขึ้นมา หรือการท า 
ในลักษณะของ franchise ออกไป หรือแม้กระทั่งการส่งไปขายยังร้านค้าอ่ืนที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว นอกจากนั้น 
อาจใช้วิธีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาก็ได้ 

(10) หากมองไปในช่วงระยะเวลา 5 – 10 ปีข้างหน้า ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน 
(Financial Literacy) เป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกสาขา คณะจึงควรให้ความส าคัญกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน 

(11) แนวโน้มที่จะโดดเด่นและมีความส าคัญในช่วงระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า คือเรื่องของ 
ความมั่นคงทางด้านอาหารและสุขภาพ (Food and Health Security) ซึ่งประเด็นด้านอาหารและสุขภาพ 
ในยุคหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น การเกษตรจะมีบทบาทส าคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องของอาหารปลอดภัย อาหารที่ต้านไวรัส รวมถึงอาหารที่ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย ต่างมีพ้ืนฐานมาจาก 
ด้านเกษตรกรรมทั้งสิ้น ซึ่งปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้คนก็ให้ความส าคัญกับการบริโภคที่ส่งตรงจากผู้ผลิต 
ถึงผู้บริโภคมากข้ึนด้วย 

(12) ความร่วมมือในประเด็นของความมั่นคงทางด้านอาหารและสุขภาพ นอกเหนือจากความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ควรมี การขยายขอบเขต
ไปสู่ความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศด้วย 
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(13) ชื่นชมการที่คณะให้ความส าคัญกับระบบการตรวจสอบย้อนกลับและติดตามพืชผล  
แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับก็ถูกพัฒนาไปอีกขั้นที่เรียกว่า Secured Traceability ซึ่งเป็น 
การตรวจสอบย้อนกลับที่มีความปลอดภัยมากขึ้นและปลอมแปลงได้ยาก ทั้งนี้หากคณะสามารถสร้างความร่วมมือ
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานซึ่งสามารถท า Secured Traceability ได้ ก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิต 
ทางการเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากยุคหลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเป็นยุค 
ของเศรษฐกิจของความไว้ใจ (Economy of Trust) ดังนั้นการที่ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้และมีความน่าเชื่อถือ ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยุคถัดไปเป็นอย่างมาก 

(14) งานในด้านของอาหารและสุขภาพ (Food and Health) นั้น ไม่ใช่เรื่องของการเกษตร 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นลักษณะของสหสรรพศาสตร์ที่มีหลาย ๆ ศาสตร์มาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะ  
ในยุค 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญต่อการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการท าเกษตรอัจฉริยะ การท าเกษตรแม่นย าสูง 
(Precision Farming) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความร่วมมือจากคณะหรือสาขาอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

(15) นอกเหนือจากที่คณะเกษตรศาสตร์จะเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม-
ศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเอ้ือต่อการประกอบอาชีพรุกขกรแล้ว มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการสนับสนุนในเรื่อง 
ของสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นท่ีถูกให้ความส าคัญมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

(16) คณะควรมีการทบทวนตนเองว่าอยู่ในอันดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับคณะเกษตรศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเครื่องมือหนึ่ งที่อาจน ามาใช้ได้  คือ การวัดและเปรียบเที ยบ 
(Benchmarking) โดยใช้การวัดและเปรียบเทียบกับคณะเกษตรชั้นน าที่เป็นเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่าง 
(Gap) ที่คณะจะต้องเติมเต็มก่อนที่จะสามารถไปสู่เป้าหมายหรืออันดับที่ได้ตั้งเป้าไว้ 

(17) การที่คณะมีเป้าหมายในการไปสู่สถาบันวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับโลกเป็นที่น่าชื่ นชม  
แต่ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องส าคัญและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ การตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคมไทย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งของวงการเกษตรในประเทศไทย 
แต่การที่จะพัฒนาไปสู่การเกษตรอัจฉริยะได้นั้น นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว บัณฑิตของคณะ 
ก็ต้องมีทักษะในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยเช่นกัน ซึ่งภายหลังจากเกิดการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ประชากรจ านวนมากต้องว่างงานและไม่สามารถกลับไปท างานแบบเดิมได้ 
เพราะความต้องการทักษะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความต้องการในการ Upskill หรือ 
Reskill ที่มากข้ึนตามไปด้วย รวมถึงความต้องการคนที่เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากข้ึนเช่นกัน 

(18) ปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดจากการพยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเปลี่ยนวิถี ในการท า
การเกษตร เกษตรกรจ านวนไม่น้อยมักจะไปติดอยู่ในวงจรของสินเชื่อหรือเงินกู้ ซึ่งในส่วนนี้คณะเกษตรศาสตร์  
อาจต้องท างานร่วมกับคณะหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการสร้างบัณฑิตของคณะให้เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
เพ่ือสามารถเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือชาวบ้านหรือเกษตรกรในประเด็นเหล่านี้ต่อไป 

(19) ในส่วนของการสร้างพันธมิตรความร่วมมือร่วมกับหลาย ๆ องค์กรนั้น คณะควรต้อง
พิจารณาทางเลือกพันธมิตรที่จะท าความร่วมมือด้วยอย่างรอบคอบ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางเการเกษตร  
มีการพัฒนาที่กว้างไกล ส่งผลให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้นไปด้วย 

(20) เทคโนโลยีทางการเกษตรซึ่งตอบโจทย์ปัญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  
ต่างเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อสังเคราะห์ทั้งจากพืชและจากเซลล์สัตว์ การท าฟาร์ม
แนวตั้ง (Vertical Farming) การเกษตรแม่นย าและการเกษตรที่ใช้น้ าน้อยลง ทั้งหมดล้วนแต่เป็นโจทย์ที่คณะ 
ควรต้องศึกษาและมีการเตรียมพร้อมไว้ด้วย 

(21) ประเด็นของเกษตรกรที่มีอายุสูงขึ้นจะเป็นปัญหาใหญ่ของภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย
ในอนาคตอันใกล้ คณะจะมีแนวทางอย่างไรในการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรสูงอายุ 
ยังสามารถท าการเกษตรได้ต่อไป 
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(22) มีข้อสังเกตว่าหลายเรื่องที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และเป็นแผนการด าเนินงานของคณะ ไม่ได้ถูก
สะท้อนออกมาในตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารงาน มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้แต่ละคณะ
สามารถก าหนดตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงแผนและเป้าหมายของคณะได้ชัดเจนมากขึ้น 

(23) คณะควรมองไปในอนาคต 5 – 10 ปีข้างหน้าว่าคณะต้องการมีความเป็นเลิศในด้านใดบ้าง 
และก็ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของความร่วมมือและการบูรณาการการท างาน โดยเฉพาะในด้านวิทยาการ
ข้อมูลหรือด้านเครื่องจักรกลที่จะน าไปสู่การท างานแบบอัตโนมัติ (Automation) มากขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเกษตรในอนาคตด้วยเช่นกัน 
 ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันอาชีพรุกขกร (Urban Arborist) มีความ
โดดเด่นและเป็นที่ต้องการมากขึ้น หากคณะสามารถเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา  
เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในสายอาชีพนี้ได้ ก็จะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของคณะด้วยเช่นกัน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Performance 
Agreement: PA) (OKRs) 
  คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
ส่วนงาน (Performance Agreement: PA) (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ผลงาน 90 72 

1.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน 25 4 
1.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ผลงาน 65 37 
1.3 ด้านอื่น ๆ ผลงาน - 31 

2. ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1  
ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 

ร้อยละ 25 61.11  
(44 ผลงาน  

จาก 72 ผลงาน) 
3. จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ

จ านวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน TRL 4 - 7 (ผลงาน) (นับรวม
ทะเบียนพันธุ์พืช) 

สิทธิบัตร / 
ผลงาน 

5 16 

4. จ านวนการให้บริการ IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจ านวน 
Spin off/Start up ต่อปี (ธุรกิจ) หรือผลงานที่เทียบเท่า 
TRL 8 - 9 (ผลงาน) 

สิทธิบัตร / 
ธุรกิจ / ผลงาน 

3 6 

5. รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน 
หรือผู้ใช้งานจริง 

บาท 20,000,000.00 2,836,010.34 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ขอให้คณะเกษตรศาสตร์เร่งด าเนินการในส่วนของตัวชี้ วัด 
ที่ยังได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ได้แก่ 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
2. รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.3.3 การจัดท าค าขออัตราก าลังคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2568 
  คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดท าค าขออัตราก าลั งพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 - 2568 พร้อมเหตุผลความจ าเป็น จัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 โดยมีค าขออัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 116 อัตรา 
ประกอบด้วย  

 สายวิชาการ (อาจารย์) 41 อัตรา 
 สายสนับสนุน  75 อัตรา 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ โดยการแจ้งเวียน
ทางเอกสารตามบันทึกข้อความที่ อว 8392(2)1/84 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 แล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.4 งบประมาณและการเงิน 
 1.4.1 รายงานการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 คณะฯ ขอรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

รายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   %การเบิกจ่าย  

หมวดเงินเดือน  39,479,400.00   25,508,150.00   13,971,250.00   64.61  

หมวดเงินเดือนอุดหนุนพนักงาน  82,653,800.00   58,176,095.23   24,477,704.77   70.39  

หมวดตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,695,800.00   898,758.36   797,041.64   53.00  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง  9,310,000.00   990,000.00   8,320,000.00   10.63  
หมวดครุภัณฑ์  24,953,000.00   24,759,000.00   194,000.00   99.22  

หมวดสาธารณูปโภค  5,240,000.00   3,698,801.93   1,541,198.07   70.59  

หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  406,200.00   334,616.00   71,584.00   82.38  
รวม 163,738,200.00 114,365,421.52 49,372,778.48 69.85 

 

กราฟแสดงรายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
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รายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564 
(จ าแนกตามหมวดรายการ) 

 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   % การเบิกจ่าย  

หมวดงบบุคลากร  15,261,500.00   9,246,493.64   6,015,006.36   60.59  
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  26,651,300.00   11,999,566.54   14,651,733.46   45.02  
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  18,027,818.00   264,905.21   17,762,912.79   1.47  
หมวดครุภัณฑ์  5,600,582.00   3,149,884.00   2,450,698.00   56.24  
หมวดสาธารณูปโภค  2,943,900.00   592,900.68   2,350,999.32   20.14  
หมวดเงินอุดหนุน  23,851,601.00   3,252,782.02   20,598,818.98   13.64  
หมวดงบรายจ่ายอื่น  2,464,100.00   -     2,464,100.00   -    

รวมทั้งสิ้น  94,800,801.00   28,506,532.09   66,294,268.91   30.07  
 
หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณปี 2563  กันเหลื่อมปี 2564 
 
 

กราฟแสดงรายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564 
จ าแนกตามหมวดรายการ 
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รายงานบัญชีรายได้ ประจ าปี 2564 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

 
รายการ   จ านวนเงิน   ร้อยละ  

 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา     20,468,105.36   69.33  
 รายได้ค่าบริหารโครงการวิจัย     1,271,767.22   4.31  
 รายได้ค่าขายผลผลิต     2,705,584.05   9.16  
 รายได้ค่าเช่าและบริการ     3,226,001.83   10.93  
 รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา     894.60   0.003  
 รายได้จากส่วนงานวิชาการ     1,790,811.86   6.07  
 รายได้อ่ืนๆ     57,908.04   0.20  
  - ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-รายได้   2,837.24     
  - รายได้ค่าขายแบบก่อสร้าง   46,800.00     
  - รายได้ค่าลิขสิทธิ์  8,270.80     

รวม   29,521,072.96  100.00  
 
 

กราฟแสดงรายงานบัญชีรายได้ ประจ าปี 2564 
จ าแนกตามหมวดรายการ 
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เงินรายได้เหลือจ่ายภาพรวม คณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
 
 

เปรียบเทียบรายได้ – ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2560 – 2563 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4.2 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอน าเสนอข้อมูลรายงานบัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกองทุน ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 
1 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร  12,543,860.23   -     -     12,543,860.23  
2 กองทุนพัฒนานักศึกษา และพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ์มช.  2,149,577.97   93.95   -     2,149,671.92  
3 โครงการกองทุน รศ.ดร.สุขุม - รศ.ปราณี อัศเวศน์  3,583,533.77   1,869.96   -     3,585,403.73  

4 
กองทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะเกษตรศาสตร ์มช. 

 1,666,305.22   648.58   -     1,666,953.80  

5 กองทุน ธ.กรุงเทพ จ ากดั เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช.  54,065.93   -     -     54,065.93  
6 กองทุน พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และเพื่อน  236,666.78   -     -     236,666.78  
7 กองทุนการศึกษาทัศนียะเวช-รัฐอมฤต  1,012,349.64   -     -     1,012,349.64  
8 ผ้าป่าคณะเกษตรศาสตร ์มช.  26,035.96   -     -     26,035.96  

9 
มช. รวมใจภักดิป์ลูกมเหสักข ์– สักสยามินทร ์ 
ถวายแด่องค์ราชันย ์ราชินี 

 230,347.02   -     -     230,347.02  

10 โครงการกิจกรรมระดมทุนกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช.  7,884.11   -     -     7,884.11  
11 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร มช. (ศูนย์วิจัยฯ เกบ็เกี่ยว)  14,546,023.00   -     -     14,546,023.00  
12 กองทุนเกษตรพัฒน์  3,359,898.28   -     -     3,359,898.28  

  รวมบัญชีกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  39,416,547.91   2,612.49   -     39,419,160.40  
13 เกษตร มช. มินิมาราธอน  417,585.81   -     -     417,585.81  

  รวมบัญชีกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร ์  417,585.81   -     -     417,585.81  
14 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสรมิและวิจัยตลาดกาแฟ (1)  1,044,342.40   -     -     1,044,342.40  
15 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสรมิและวิจัยตลาดกาแฟ (2)  3,391,460.99   -     -     3,391,460.99  

 
รวมบัญชีกองทุนวิจัยตลาดกาแฟ (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง)  4,435,803.39   -     -    4,435,803.39 

รวมทั้งสิ้น  44,269,937.11   2,612.49   -     44,272,549.60  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4.3 รายงานงบการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 จากส านักงานการตรวจสอบภายใน 
 คณะเกษตรศาสตร์ ขอรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
จากส านักงานการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

(1) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
 ส านักงานการตรวจสอบภายในแจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2563 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. รายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การสอบทานการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 2563 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 19,974,379.11 บาท ค่าใช้จ่ายจาก  
การด าเนินงาน 16,106,070.09 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 3,868,309.02 บาท  
และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 3,868,309.02 บาท 

(2) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
 ส านักงานการตรวจสอบภายในแจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. รายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การสอบทานการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 13,906,386.33 บาท ค่าใช้จ่ายจาก  
การด าเนินงาน 17,130,951.97 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 3,224,565.64 บาท  
และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 643,743.38 บาท 

(3) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
 ส านักงานการตรวจสอบภายในแจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2563 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. รายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การสอบทานการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 2563 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 15,334,327.98 บาท ค่าใช้จ่ายจาก 
การด าเนินงาน 19,864,486.10บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 4,530,158.12 บาท  
และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 3,886,414.74 บาท 
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(4) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนมกราคม 2564 
 ส านักงานการตรวจสอบภายในแจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2564 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนมกราคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 21 ,139,417.47 บาท ค่าใช้จ่ายจาก 
การด าเนินงาน 19,987,765.63 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 1,149,651.84 บาท  
และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 2,736,762.90 บาท 

(5) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ส านักงานการตรวจสอบภายในแจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 16,326,185.97 บาท ค่าใช้จ่ายจาก  
การด าเนินงาน 17,933,094.93 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 1,606,908.96 บาท  
และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 4,343,671.86 บาท 

(6) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
 ส านักงานการตรวจสอบภายในแจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การจัดเก็บรายได้ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนมีนาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 24,844,090.36 บาท ค่าใช้จ่ายจาก  
การด าเนินงาน 19,912,005.80 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 4,932,084.56 บาท  
และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 588,412.70 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 1.5.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ (TCAS) 
 คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนบุคคลทีเ่ข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS (รอบที่ 1 – 4) 
ดังนี้ 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับนักศึกษาแบ่งตามสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์เกษตร เกษตรศาสตร์ 
รวม 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รวม รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รวม 
2561 - 12 14 43 69 1 49 106 62 218 287 
2562 3 8 14 66 91 36 50 94 121 301 392 
2563 3 5 20 68 96 37 32 89 171 329 425 
2564 8 6 6 60 80 53 29 14 181 277 357 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.2 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก 
 

สาขาวิชา 
รอบ 1 รวม

จ านวน
รอบ 1 

รอบ 2 รวม
จ านวน
รอบ 2 

รวม 
ทุน 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

แบบ 
1.1 

แบบ 
1.2 

แบบ 
2.1 

CMU TA/RA 

กีฏวิทยา 1   1    0 1 1  

ปฐพีศาสตร์    0 1   1 1   

พืชสวน   1 1   1 1 2   

พืชไร่    0 1   1 1 3  

สัตวศาสตร์ 3   3 10 1  11 14 9  

ส่งเสริมการเกษตร 
และพัฒนาชนบท 

   0 1  6 7 7 3  

เทคโนโลยี 
หลังการเก็บเกี่ยว 

 1  1    0 1   

รวม 4 1 1 6 13 1 7 21 27 16  
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ระดับปริญญาโท 
 

สาขาวิชา 
รอบ 1 รวม

จ านวน
รอบ 1 

รอบ 2 รวม
จ านวน
รอบ 2 

รวม 
ทุน  

แบบ 2 แบบ 3 แบบ 2 แบบ 3 CMU TA/RA 

ปฐพีศาสตร์   0 2  2 2  1 
พืชสวน 2  2 2  2 4  1 
พืชไร่ 2  2 5  5 7  1 
สัตวศาสตร์ 3  3 6  6 9   
ส่งเสริมการเกษตร 
และพัฒนาชนบท 

1 3 4 4 4 8 12  1 

เศรษฐศาสตร์เกษตร   0 3  3 3   
โรคพืช 2  2 2  2 4  1 
ธุรกิจเกษตร   0  4 4 4   

รวม 10 3 13 24 8 32 45  5 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.3 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 
 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ได้ด าเนินการวิจัยสถาบัน  เรื่อง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจ าปี  2564  
โดยมีผลการศึกษาบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

(1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ตอบแบบส ารวจ 
 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

บัณฑิต
ทั้งหมด 

ผู้ตอบ 
แบบ 

ส ารวจ 
ร้อยละ 

บัณฑิต
ทั้งหมด 

ผู้ตอบ 
แบบ 

ส ารวจ 
ร้อยละ 

บัณฑิต
ทั้งหมด 

ผู้ตอบ 
แบบ 

ส ารวจ 
ร้อยละ 

บัณฑิต
ทั้งหมด 

ผู้ตอบ 
แบบ 

ส ารวจ 
ร้อยละ 

341 232 68.04 52 46 88.46 13 11 84.62 406 289 71.18 

ปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน  406 คน แบ่ งเป็ น  ระดับปริญ ญ าตรี  
จ านวน 341 คน ระดับปริญญาโท 52 คน และ
ระดับปริญญาเอก 13 คน ทั้งนี้  มีบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามภาวะการมีงานท าทั้งหมด 289 คน 
แบ่ ง เป็ น  ระดับปริญ ญ าตรี  จ านวน  232 คน  
(ร้อยละ 68.04) ระดับปริญญาโท จ านวน 46 คน 
(ร้อยละ 88.46) และระดับปริญญาเอก จ านวน 11 คน 
(ร้อยละ 84.62) 
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(2) สถานภาพการท างาน 
 

ระดับ 
ท างานแล้ว 

ท างานแล้วและก าลัง
ศึกษาต่อ 

ก าลังศึกษาต่อ 
ยังไม่ได้ท างาน 

และมิได้ศึกษาต่อ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 97 41.81 3 1.29 25 10.78 107 46.12 232 
ปริญญาโท 37 80.43 1 2.17 2 4.35 6 13.04 46 
ปริญญาเอก 8 72.73 0 0.00 0 0.00 3 27.27 11 

 
ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 43.10 โดยเป็นบัณฑิตที่ท างานแล้ว  

ร้อยละ 41.81และบัณฑิตที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 1.29 ระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 82.60  
โดยเป็นบัณฑิตที่ท างานแล้ว ร้อยละ 80.43 และบัณฑิตที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 2.17 และระดับ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 72.73  
 

(3) ประเภทงานที่ท า 
 

ระดับ 
เจ้าของกิจการ/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

หน่วยงาน 
ของรัฐ 

หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรธุรกิจ/ 
เอกชน 

องค์การต่าง 
ประเทศ/ 

ระหว่างประเทศ 
อาชีพอิสระ อ่ืน ๆ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 10 10.00 23 23.00 5 5.00 60 60.00 0 0.00 2 2.00 0 0.00 100 

ปริญญาโท 2 5.26 24 63.16 3 7.89 8 21.05 0 0.00 1 2.63 0 0.00 38 

ปริญญาเอก 1 12.50 4 50.00 0 0.00 3 37.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 

 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานองค์กรธุรกิจเอกชน เป็นจ านวน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ  
เป็นจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 63.16 และ 50.00 ตามล าดับ 
 

(4) สาเหตุที่ยังไม่ได้งาน 
 

ระดับ 
ยังไม่ประสงค์ 

ท างาน 
รอฟังค าตอบ 
จากหน่วยงาน 

หางานท าไม่ได้ อื่น ๆ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 26 24.30 44 41.12 35 32.71 2 1.87 107 
ปริญญาโท 1 16.67 4 66.67 1 16.67 0 0.00 6 
ปริญญาเอก 0 0.00 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 

  
 สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท เป็นจ านวนมากที่สุด  
คือ รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 41.12 และ 66.67 ตามล าดับ  ส าหรับระดับปริญญาเอก  
มีสาเหตุมาจาก รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน หางานท าไม่ได้ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.33  
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(5) ระยะเวลาที่ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับ 
ได้งานทันท ี 1 – 2 เดือน 3 – 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ป ี

เป็นงานเดมิก่อน 
มาศึกษา/ได้งาน 
ท าระหว่างศึกษา 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 18 18.00 28 28.00 39 39.00 10 10.00 2 2.00 0 0.00 3 3.00 100 

ปริญญาโท 8 21.05 6 15.79 2 5.26 0 0.00 0 0.00 3 7.89 19 50.00 38 

ปริญญาเอก 2 25.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 4 50.00 8 

 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานท าภายใน 3-6 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา คิดเป็นจ านวนมากท่ีสุด คือ

ร้อยละ 39.00 ส าหรับระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา/ได้งานท าระหว่างศึกษา 
คิดเป็นจ านวนมากที่สุด คือร้อยละ 50.00 

 
(6) การท างานตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ 
ลักษณะงานทีท่ า 

รวม ตรง ไม่ตรง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 58 58.00 42 42.00 100 
ปริญญาโท 31 81.58 7 18.42 38 
ปริญญาเอก 6 75.00 2 25.00 8 

 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
เป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.00 81.58 และ 75.00 ตามล าดับ 
 

(7) การน าความรู้จากสาขาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

ระดับ 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 4 4.00 8 8.00 31 31.00 40 40.00 17 17.00 100 
ปริญญาโท 1 2.63 0 0.00 4 10.53 14 36.84 19 50.00 38 
ปริญญาเอก 0 0.00 0 0.00 1 12.50 2 25.00 5 62.50 8 

 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นจ านวนมากที่สุดสามารถน าความรู้จากสาขาวิชาที่ เรียนมา
ประยุกต์ใช้กับงานที่ท าอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นจ านวน 
มากที่สุดสามารถน าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ท าอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และ 62.50 ตามล าดับ 
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(8) ปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(9) ร

ะ
ดั
บ 

ไม่มี
ปัญหา 

มีปัญหา 

รวม 
ขาดคน

สนับสนุน 
เงินเดือนน้อย 

ต้องสอบจึงไม่
อยากสมัคร 

ไม่ทราบ 
แหล่งงาน 

สอบเข้า
ท างานไม่ได ้

หน่วยงาน 
ไม่ต้องการ 

หางานที่ถูกใจ 
ไม่ได้ 

อ่ืน ๆ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 63 1 0.93 1 0.93 0 0.00 4 3.74 11 10.28 2 1.87 13 12.15 12 11.21 107 
ปริญญาโท 3 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.67 6 
ปริญญาเอก 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 0 0.00 0 0.00 3 

 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาเอกเป็นจ านวนมากท่ีสุด พบว่า ไม่มีปัญหาในการหางานท า
ภายหลังส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.88 และ 66.67 ตามล าดับ  ส าหรับระดับปริญญาเอก พบว่า  
ไม่มีปัญหาและมีปัญหาในการหางานท าภายหลังส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.00  

 สาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้ที่มีปัญหาในการหางานท าภายหลังส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรี คือ หางานที่ถูกใจไม่ได้  คิดเป็นร้อยละ 12.15 ระดับปริญญาโท คือ เงินเดือนน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 33.33 ระดับปริญญาเอก คือ หน่วยงานไม่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 

(9) ความต้องการศึกษาต่อ 

ระดับ 

บัณฑิตท างานแล้ว บัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน 
ต้องการ 
ศึกษาต่อ 

ไม่ต้องการศึกษา
ต่อ 

รวม ต้องการ 
ศึกษาต่อ 

ไม่ต้องการศึกษาต่อ รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 25 25.00 75 75.00 100 20 18.69 87 81.31 107 
ปริญญาโท 9 23.68 29 76.32 38 1 16.67 5 83.33 6 
ปริญญาเอก 1 12.50 7 87.50 8 0 0.00 3 100.00 3 

 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นจ านวนมากที่สุด ทั้งที่มีงานท าและ 
ยังไม่มีงานท า ไม่มีความต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ 81.31 ระดับปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 76.32 และ 83.33 ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 87.50 และ 100.00 ตามล าดับ 
 

(10) เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระดับ 
เงินเดือน 

หรือรายได้รวม 
จ านวนผู้ตอบ 

เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย 
เงินเดือน 

หรือรายได้เฉลี่ย 
ปริญญาตรี 1,410,450.00 99 14,246.97 
ปริญญาโท 782,261.00 38 20,585.82 
ปริญญาเอก 257,742.00 8 32,217.75 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 14,246.97 
20,585.82 และ 32,217.75 ตามล าดับ 
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(11) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา ดังแสดงในตาราง 
 

ประเด็นการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทุกระดับ 
1. มีความทันสมัย ทันต่อสภาวะการณ์ 

ในปัจจุบัน 
3.90 

(พึงพอใจมาก) 
4.13 

(พึงพอใจมาก) 
4.18 

(พึงพอใจมาก) 
3.94 

(พึงพอใจมาก) 
2. รายวิชามีความเหมาะสม และเพียงพอต่อ

การน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
3.88 

(พึงพอใจมาก) 
4.17 

(พึงพอใจมาก) 
4.36 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
3.94 

(พึงพอใจมาก) 
3. อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และ

น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน 
3.99 

(พึงพอใจมาก) 
4.43 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
4.36 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
4.07 

(พึงพอใจมาก) 
4. ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน

การสอนมีความเหมาะสม และเพียงพอ 
3.63 

(พึงพอใจมาก) 
4.02 

(พึงพอใจมาก) 
4.27 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
3.72 

(พึงพอใจมาก) 
5. อาจารย์ที่ ปรึกษา ติดตาม ดูแลให้

ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด 
4.07 

(พึงพอใจมาก) 
4.48 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
4.36 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
4.15 

(พึงพอใจมาก) 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 
3.89 

(พึงพอใจมาก) 
4.25 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
4.31 

(พึงพอใจมากที่สุด) 
3.97 

(พึงพอใจมาก) 

 
 บัณฑิตทุกระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับมาก เทา่กับ 3.97  
 โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ส าเร็จการศึกษาในระดับมาก เท่ากับ 3.89 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ติดตาม ดูแลให้ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด สูงที่สุด เท่ากับ 4.07 
 บัณฑิตระดับปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.25 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม 
ดูแลให้ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด สูงที่สุด เท่ากับ 4.48 
 บัณฑิตระดับปริญญาเอก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.31 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นรายวิชามีความเหมาะสม 
และเพียงพอต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้   อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และน าสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม ดูแลให้ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด 
สูงที่สุด เท่ากับ 4.36 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.5.4 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี 2564 
 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดท ารายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้บังคับบัญชาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 โดยมีผลการศึกษาบัณฑิต 
ของคณะเกษตรศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 

 
 จากตารางดังกล่าว ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.65 หากพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตในแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.80 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 4.53  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผลการประเมินรวมคุณลักษณะ 6 ด้าน
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยในภาพรวมกับค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเท่ากับ 4.50 พบว่า บัณฑิตของ
คณะเกษตรศาสตร์มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีค่าเท่ากับ 
4.40, 4.71, 4.84 ตามล าดับ 
 ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา อัตลักษณ์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก พบว่า บัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์มีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด มีค่าเท่ากับ 4.71 และ 4.64 ตามล าดับ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 

คณะเกษตรศาสตร์/ 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 

จ านวน
บัณฑิต
ที่ได้รับ
การ

ประเมิน 

คุณลักษณะบัณฑติ (7) 
ผลการพัฒนา   
บัณฑิตตาม     
อัตลักษณ์    

ของ   
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

(8) 
ด้าน

ทักษะ
การเป็น
พลเมือง

โลก 

(1) 
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม 

(2) 
ด้าน

ความรู ้

(3) 
ด้าน

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

(4) 
ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

(5) 
ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(6) 
ด้าน

วิชาชีพ 

ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน

รวม
คุณลักษณะ 

6 ด้าน 

คณะเกษตรศาสตร์ 55 4.80 4.69 4.54 4.75 4.53 4.69 4.65 4.71 4.64 
ระดับปริญญาตร ี 32 4.63 4.40 4.25 4.52 4.30 4.39 4.40 4.50 4.43 
ระดับปริญญาโท 17 4.81 4.78 4.61 4.81 4.55 4.85 4.71 4.79 4.65 
ระดับปริญญาเอก 6 4.96 4.89 4.77 4.92 4.73 4.83 4.84 4.83 4.85 
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 1,091 4.55 4.39 4.25 4.53 4.31 4.49 4.40 4.44 4.38 
ระดับปริญญาตร ี 760 4.50 4.29 4.14 4.47 4.24 4.39 4.32 4.36 4.30 
ระดับปริญญาโท 256 4.67 4.59 4.50 4.65 4.45 4.70 4.57 4.63 4.55 
ระดับปริญญาเอก 75 4.74 4.68 4.53 4.67 4.52 4.75 4.63 4.67 4.59 
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 1.5.5 การเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 
 คณเกษตรศาสตร์ขอรายงานการเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร (ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ดังนี้ 

ระดับ/หลักสตูร 
ผลบังคับใช้ 

(พ.ศ.) 
หมายเหตุ 

ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรใหม่   
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
2565 จะเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงาน

วิชาการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
2) วิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2565 อยู่ระหว่างการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการ 

ร่างหลักสูตรฯ และการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
ขั้นตอนที่ 1 

3) วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ 

 อยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
ร่างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง   
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
2564 ได้รับอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2565 เสนอส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพื่อตรวจสอบ 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
หลักสูตรใหม่   
1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
และการแก้ไขสภาพภูมิอากาศ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

 รอจัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง   
1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 

 อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ / กรรมการและเลขานุการ แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะฯ อยู่ระหว่าง 
การพัฒนาหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวนเกษตร (Agro Forestry) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ 
ที่มีการบูรณาการสหสาขาวิชา และ Smart Agriculture ในระดับปริญญาตรี  

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.6 งานวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ 
 1.6.1 ศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center: AIC) จังหวัดเชียงใหม่ 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นผู้ประสานงานหลัก  
ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน และคณะฯ ได้จัดท าเอกสารเพ่ือเสนอพิจารณาการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(Center of Excellence) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ (AIC จังหวัดเชียงใหม่) 
จ านวน 8 ศูนย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  
 ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ได้พิจารณา 
และมีมติเห็นชอบคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 
Excellence) จ านวน 23 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
แบบครบวงจร จ านวน 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ดังนี้  

1) ศูนย์ความเป็นเลิศกาแฟล้านนาไทย 
2) ศูนย์ความเป็นเลิศข้าวพ้ืนเมืองล้านนา 
3) ศูนย์ความเป็นเลิศโคนมและโคเนื้อ 
4) ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสาหกรรม 
5) ศูนย์ความเป็นเลิศไม้ดอกไม้ประดับ 
6) ศูนย์ความเป็นเลิศหอมและกระเทียม 
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 1.6.2 การจัดตั้งเครือข่ายบริหารงานวิจัย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ด้วยส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัย
การเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะร่วมเป็นเครือข่ายบริหารงานวิจัย หรือ Node กับ สวก. 
ใน เรื่อง Active Ingredient และเรื่อง Finishing Product รวมทั้ ง อ่ืน  ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับภาคการเกษตร  
ที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง เพ่ือผลักดันงานวิจัยที่มีอยู่และจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง  
แก่เกษตรกรผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ ใกล้เคียง รวมถึงเพ่ือตอบโจทย์วาระแห่งชาติ  
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง BCG model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเครือข่ายบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และเครือข่ายบริหารงานวิจัย 
(Node) โดยพิจารณามอบหมายให้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานคณะท างาน  และมีคณะท างาน 
ที่มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย พร้อมทั้งก าหนดให้คณะท างานมีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัย และสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรู ปธรรม  
สรรหาและพัฒนาโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัย ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
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 ส าหรับปี 2564 เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ ได้ด าเนินการก าหนดกรอบ 
การสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับแผนงานภายใต้กรอบการวิจัย Natural bio-active ingredients and  
Lanna highland agriculture จ านวน 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนงานวิจัยที่ 1:  Natural Bio-active ingredients and applications เพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร โภขนาการ สุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

แผนงานวิจัยที่ 2:  Lanna Highland Agriculture and Environment เพ่ือแก้ปัญหาหมอก
ควันพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตร 
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 1.6.3 โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบโดยตรงและ 
โดยทางอ้อมต่อผลผลิตของเกษตรกร เนื่องจากปัจจัยการผลิตมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ประกอบกับการกีดกัน
ทางการค้าเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ลดการปลดปล่อยก๊ าซเรือนกระจกส าคัญและ 
การใสใ่จในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือลดการเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming)  
 คณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศ จึงมีความจ าเป็น
อย่างเร่งด่วนในการบูรณาการการศึกษางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ รวมถึงการบริหารจัดการในการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชนในการช่วยกันบรรเทาปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ท าให้ เกิดการมอง 
ภาพฉายอนาคต (Scenarios) ร่วมกัน ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากส าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับ
เกษตรกรไทย เพ่ือรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิด  
ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและประเทศชาติในอนาคต จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งที่ 163/2564 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
โดยมี  อาจารย์  ดร.มนตรี แสนวังสี  เป็นประธานคณะท างานโครงการจัดตั้ งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; 
AFCC) ประกอบไปด้วยที่ปรึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยมีหน้าที่ในผลักดันให้เกิดการพัฒนา
โครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี กระบวนการหรือกลไกที่เหมาะสมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร โครงการบริการวิชาการ 
และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง และเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development gold, SDG2, SDG13, SDG15) และความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์เชิงรุก ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก: นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
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 1.6.4 การก าหนดพื้นที่บริการวิชาการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือก าหนดแผนความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกัน โดยก าหนดพื้นท่ีและประเด็นการศึกษาและวิจัย ดังนี้ 

ศูนย์/สถานีวิจัย ประเด็นการศึกษาและวิจัย 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ  
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

- ระบบอินทรีย์ 
- ปศุสัตว์ (แพะนม และกระบือนม) 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

- ผักอินทรีย์ 
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าสน) 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

- ไม้ดอก (ไฮเดรนเยีย) 
- สังคม และการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
ห้วยส้มป่อย อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

- ผักอินทรีย์ (GAP) 
- ไม้ผล 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

- กาแฟอราบิกา มช. 

 

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการ 
(1) น าเสนอแผนความร่วมมือแก่อธิการบดี เพ่ือหารือในแนวทางการด าเนินงาน 
(2) หาแนวทางการพัฒนาบุคลากร/อาจารย์รุ่นใหม่ ร่วมกับอาจารย์อาวุ โส เพ่ือให้การด าเนินงาน

บรรลุผล 
มูลนิธิโครงการหลวง ด าเนินการ 

(1) น าข้อมูลน าไปสู่การจัดเตรียมแผนแม่บทฯ และท าการจัดเตรียมการจัดสรรงบประมาณ 
ในการด าเนินงานภายในเดือนกรกฎาคม 2564  

(2) ด าเนินการหารือด้านงานวิจัยในระยะ 3 ปีต่อไป 
(3) ให้ด าเนินการหารือแนวทางในการใช้พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คณะกรรมการอ านวยการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) เสนอให้เพิ่มพื้นที่ด าเนินงานด้านบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนงานของโครงการหลวง 

ในส่วนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยก าหนดให้พื้นที่
ร้านโครงการหลวง สาขาถนนสุเทพ เป็นพื้นที่บริการวิชาการหลัก จะท าให้เกิดการขยายการใช้พื้นที่ของ 
โรงเก็บกาแฟ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร และการใช้พื้นที่อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อาคารกานดา 
เตชะไพบูลย์) ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดท าแผนงาน กิจกรรม และมีการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

(2) เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนงานของโครงการหลวง
ในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเห็นว่างานของมูลนิธิโครงการหลวงมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน 
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้มีการบูรณาการร่วมกันในการท างานและเป็นภาพรวมของท้ังมหาวิทยาลัย 
  อธิการบดี / ประธานที่ประชุมฯ ขอมอบหมายให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกนหลัก 
ในการเสนอรายช่ือคณะท างานสนับสนุนงานโครงการหลวงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปด้วย 

http://www.royalprojectmarket.com/storeDetail.php?id=1&type=1
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(3) คณะฯ ควรเน้นการศึกษาและวิจัยกาแฟให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นที่น่าสนใจของตลาด
อย่างมาก รวมถึงสามารถก าหนดราคาได้ค่อนข้างอิสระตามประวัติความเป็นมา องค์ความรู้ คุณภาพ  
และกรรมวิธีในการผลิต  
 ดร.อัญชัญ ชมภูพวง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่ศูนย์วิจัยที่ มีการศึกษาเกี่ยวกับกาแฟ 
ของโครงการหลวง มีประมาณ 14 แห่ง ซึ่งผลที่ได้รับเพิ่มเติมจากการผลิตกาแฟ ได้แก่ ระบบการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากคณะเกษตรศาสตร์มีแผนในการจัดท าหลักสูตรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวนเกษตร 
ก็สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ในการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก – ป่าเม่ียง  
ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้รองรับการเรียนการสอนและวิจัยได้ ส าหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้ก าหนดให้เป็นพื้นที่ศูนย์วิจัยใหม่ที่ให้ศึกษาและวิจัยในประเด็นเรื่องกาแฟ  
ซึ่งต้องด าเนินการวิจัยชนิดพันธุ์ การจัดการปลูก และการจัดการกลุ่มกาแฟเพื่อจะใช้เป็นวิสาหกิจชุมชน 

ที่ประชุมรับทราบ  
 
 1.6.5 โครงการ Young Smart Farmer 4.0 (YSF 4.0) 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนด าเนินการจัดท าฉากทัศน์ CMU 4.0 
พร้อมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด เป็นประธานบริหารงานแผน 
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามหาวิทยาลัย 
มีทุนเดิมและมีความโดดเด่นด้านเกษตร ประกอบกับคณาจารย์หลายท่านได้เริ่มการสนับสนุน Young Smart 
Farmer บ้างแล้ว จึงด าเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อยอดจากโครงการ CMU 4.0 คือ “โครงการ Young 
Smart Farmer (YSF 4.0) และการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง YSF 4.0” พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ ขึ้น เพ่ือสร้าง YSF 4.0 ในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดย 

1) ด าเนินการประมวลข้อมูลข้อคิดเห็นและทุนเดิมของมหาวิทยาลัย ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ส าหรับประเมินความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (Self-Assessment on Technology) ที่จะช่วย
สร้าง Young Smart Farmer 4.0 

2) รวบรวมข้อคิดเห็นการพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยในระดับคณะ 
เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 ทั้งนี้ ได้ด าเนินการประชุมหารือในคณะท างานโครงการฯ ไปแล้ว จ านวน 3 ครั้ง และขณะนี้ 
อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อคิดเห็นส าหรับจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยและหัวข้อบริการวิชาการ  
ในระดับคณะฯ เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อไป 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เพิ่มพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
ในการขับเคลื่อนโครงการ Young Smart Farmer 4.0 โดยให้เข้าไปด าเนินการให้กับกลุ่มเยาวชนบนพื้นที่สูง 
เพื่อให้เยาวชนบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ 

ที่ประชุมรับทราบ  
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1.7 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 1.7.1 รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
ณ เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานผลการด าเนินงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร ณ เดือนตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 โดยมีผลประกอบการด้านการเงิน รอบระยะเวลา 8 เดือน 
ดังนี้ 

 

  คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมให้ร้านค้าเกษตร มช. และ
ร้าน CMU steak and coffee ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกงานให้กับนักศึกษาด้วย รวมถึงต้องปรับกลยุทธ์
และการบริหารจัดการร้านค้าอยู่ เสมอ เพื่อให้มีผลก าไรมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ต้องด าเนินการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าให้ดีขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(รอบท่ี 2) 
ความเป็นมา 

   ด้วยมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งภาควิชา/
หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (รอบที่  2) ในระบบ Budget Management แล้ว ในการนี้  จึ งประสงค์ขอเสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบค าของบประมาณดังกล่าว วงเงินรวมทั้งสิ้น 
92,595,020 บาท (เก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

คณะเกษตรศาสตร์ 74,260,350 บาท 
 

- งบบุคลากร* 15,129,350 บาท 20.37% 
- งบด าเนินงาน 25,636,500 บาท 34.52% 
- ค่าสาธารณูปโภค 5,182,500 บาท 6.98% 
- งบลงทุน 6,363,100 บาท 8.57% 
- งบเงินอุดหนุน 19,448,900 บาท 26.19% 
- งบรายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท 3.37% 

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 18,334,670 บาท 
 

- งบบุคลากร* 3,546,370 บาท  19.34% 
- งบด าเนินงาน 630,000 บาท  3.44% 
- ค่าสาธารณูปโภค 3,500 บาท  0.02% 
- งบลงทุน 1,475,800 บาท  8.05% 
- งบเงินอุดหนุน 12,679,000 บาท  69.15% 

* งบบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนจริงในระบบ CMU-HR 

   โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุม  
ครัง้ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 2) วงเงินรวมทั้งสิ้น 92 ,595,020 บาท (เก้าสิบสองล้านห้าแสนเก้าหม่ืน
ห้าพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีประมาณการเงินสะสมส่วนงานที่น ามาตั้งงบประมาณจ านวน 17,888,280 บาท  
(สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหม่ืนแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 17.66 ของเงินสะสม 
ของคณะฯ ตามที่เสนอ 
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4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเป็นมา 
 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (Action Plan) เพ่ือรวบรวมโครงการที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งเป็นการปรับ
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงบประมาณ นั้น 
 ในการนี้  คณะเกษตรศาสตร์จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ 
พิจารณาแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  

 มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เชิงพันธกิจ
และเชิงรุก คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
ให้กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละส่วนงานก็จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อรองรับ
การถ่ายโอนภารกิจฯ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในในปี 2567 ดังนั้น ในอนาคตภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาท 
ในการตรวจประเมินเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงขอเสนอให้คณะฯ มีแผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการรองรับเรื่องดังกล่าว คือ 

 ควรเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ในงานด้านมาตรฐานต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาไปสู่การเป็น โอกาสทางด้านอาชีพให้กับบัณฑิต 
ของคณะเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
และอาหารปลอดภัย ซึ่งจะมีความทันสมัยมาก โดยอาจบรรจุไว้ในกลยุทธ์เชิงรุก 
โครงการบ่มเพาะ Young smart farmer หรือก าหนดเป็นหน่วยเรียนรู้ในการ
ฝึกงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติจริง  นอกจากนี้  
ในหลักสูตรดังกล่าว ควรมีการจัดท าใบประกาศรับรองที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ในการประกอบอาชีพด้วย 

 คณะฯ อาจก าหนดเป็นแผนในระยะยาว เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิต และพัฒนา
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ตรวจประเมินได้ ซึ่งจะเป็นภารกิจที่สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย และจะสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น 

(2) ในงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก หากจะให้เห็นถึงภาพความส าเร็จของชุมชน 
และเกษตรกร ควรมีงานวิจัยที่ด าเนินการให้เห็นถึงความสอดคล้องตั้งแต่ต้นน้ า – กลางน้ า – ปลายน้ า 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านบุคลากรและองค์ความรู้ในทุกด้านและทุกมิติ ดังนั้น หากมี
โครงการวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ และน าไปสนับสนุน 
ตั้งแต่การเริ่มท าการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมน าไปใช้ประโยชน์ และการตลาด จะท าให้งานวิจัยนั้นมีความโดดเด่น
และเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่ามากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการตลาด หากคณะเกษตรศาสตร์สามารถท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพื่อช่วยสร้างระบบ Smart marketing และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงในระดับชุมชน 
หรือกลุ่มเกษตรกร ก็จะสามารถบรรเทาปัญหาด้านการตลาดที่เกิดขึ้นได้ 
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(3) ในงานด้านวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก เสนอให้คณะฯ เพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ความร่วมมือในการวิจัยกับโครงการหลวง และความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชน  / ศิษย์เก่าด้วย  
เพี่อเสริมความแข็งแกร่งให้คณะฯ ในการด าเนินงานด้านเกษตรบนพื้นที่สูง และงานที่ มุ่งเน้นด้าน  
Smart farmer / entrepreneur โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะฯ มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็งและ 
มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้าน Smart Agriculture และทรัพยากร 
ที่จ าเป็น ทั้งทางด้านพืชและสัตว์ ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ได้ทั้งกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับคณะฯ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สหกิจศึกษา การศึกษาดูงาน การเชิญเป็นวิทยากร 
และการเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ รวมถึงด้านการศึกษาวิจัย เพื่อจะได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
และคุณภาพบัณฑิตของคณะฯ ที่จบแล้วสามารถเริ่มท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ งพอใจ 
ของนายจ้าง 
  ทั้งนี้คณะฯ อาจตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานในการท าความร่วมมือกับภาคเอกชน / 
ศิษย์เก่าขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยแยกด้านพืชและสัตว์คนละชุดกัน  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน 
มากยิ่งข้ึน 

(4) การศึกษาวิจัยด้านกัญชง และกัญชา เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่า งมากในปัจจุบัน  
ซึ่งคณะฯ ควรเร่งด าเนินการ เนื่องจากมีโอกาสในความเป็นสถานศึกษา และมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ 

(5) ในงานด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม เสนอให้เพิ่มประเด็นเรื่อง “กาแฟ”  
ไว้ในโครงการ / กิจกรรม ในการบริการวิชาการชุมชนและสังคมด้วย เนื่องจากเป็นจุดแข็งของคณะฯ  
และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ เป็นอย่างมาก 

(6) เนื่องจากเห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์มีแผนงาน / โครงการในแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ปีงบประมาณ 2565 ทั้งด้านพันธกิจและเชิงรุก จ านวนค่อนข้างมาก ดังนั้น ต้องจัดล าดับความส าคัญ
และก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการให้มีความชัดเจน รวมถึงต้องตั้งเป้าหมายและก าหนดตัววัดผลด้วย 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แจ้งเพิ่มเติมว่า คณะเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะท างาน 
พัฒนาคณะฯ โดยมีศิษย์เก่าจากภาคเอกชนหลายแห่งร่วมกันด าเนินงาน และอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัท 
เกษตรแก้ว โฮลดิ้ง จ ากัด เพื่อเป็นตัวกลางในการสนับสนุนนวัตกรรมที่พร้อมจะต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเอกชน 
 
4.3 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโครงการบูรณาการโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่วิจัยและศูนย์  ภายใต้ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ความเป็นมา 
 คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังของคณะฯ และตระหนักถึงการลดลง 
ของอัตราก าลังเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะศูนย์วิจัยต่าง ๆ ที่จะมีบุคลากรเกษียณอายุจ านวนมาก
ในช่วงปีงบประมาณ 2564 - 2567 ท าให้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และการด าเนินงานของศูนย์ฯ  
เป็นอย่างมาก ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการบูรณการศูนย์วิจัยของคณะฯ เข้าด้วยกัน เพ่ือการบริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารอัตราก าลัง การใช้พื้นท่ีวิจัยและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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 ในการนี้ คณะฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานบูรณาการศูนย์วิจัย โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่  
เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา ดังนี้  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบูรณาการโครงสร้างการบริหารจัดการพ้ืนที่วิจัยและศูนย์
ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ
และสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน  

2) การบูรณาการพื้นที่วิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

พื้นที่ศูนย์วิจัย พื้นที่ (ไร่) 
พื้นที่ราบ  

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,455 
หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 220 
หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตร อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 4 

พื้นที่สูง  

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
 สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 512 
 สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 98 
 สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 116 

รวม 2,405 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์วิจัย ข้อมูลการใช้พ้ืนที่วิจัย และข้อมูล
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพ่ือการวิจัยของทุกศูนย์ เพ่ือการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือทดแทนการ
เกษียณอายุราชการ ในช่วงปี 2564 – 2568 ซึ่งจะมีบุคลากรจะเกษียณอายุราชการจ านวนมาก  

ข้อมูลอัตราก าลังแยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
อัตราคงอยู่ 
ณ ปัจจุบัน 

เกษียณอายุ 
2564-2568 

อัตราคงอยู่
หากไม่ได้รับ
การจัดสรร 

ค าขออัตราก าลัง 
2565-2568 

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 16 2 14 13 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 23 12 11 8 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 18 13 5 13 

รวม 57 27 30 34 
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ข้อมูลอัตราก าลังแยกตามกลุ่มงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

กลุ่มงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
อัตราคงอยู่ 
ณ ปัจจุบัน 

เกษียณอายุ 
2564-2568 

อัตราคงอยู่
หากไม่ได้รับ
การจัดสรร 

ค าขออัตราก าลัง 
2565-2568 

งานด้านวิชาการ 16 7 9 8 
งานส านักงาน 10 7 3 3 
งานสนาม / งานบริการ 31 13 18 23 

รวม 57 27 30 34 

4) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสายสนับสนุนวิชาการ (นักวิชาการเกษตร 
นักวิทยาศาสตร์เกษตร) สายปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน) และสายบริการ 
(ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม) เพ่ือสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน  

5) การบริหารจัดการภายใต้ศูนย์บูรณาการใหม่ ประกอบไปด้วย (ด าเนินการเสร็จแล้ว) 
5.1 ศูนย์บริหารจัดการงานส านักงาน (บุคลากรสายปฏิบัติการ)  ประกอบด้วย  

 หน่วยบริหารงานและยุทธศาสตร์  
 หน่วยบัญชี การเงิน และพัสดุ   
 หน่วยบริการ  

5.2 การรวมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 มีการรวมศูนย์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์การเกษตรต่าง  ๆ ให้อยู่ ในความรับผิดชอบของ 
หน่วยยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยให้มีการจัดพ้ืนที่ส าหรับเป็นศูนย์ซ่อมบ ารุง มีพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

5.3 การก าหนดแผนการใช้พื้นที่วิจัย (นักวิชาการ และคนงานสนาม)  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 ฝ่ายผลิตพืช 
- หน่วยไม้ผล ไม้ยืนต้น กาแฟ 
- หน่วยพืชผัก พืชสมุนไพร 
- หน่วยพืชไร่ 
- หน่วยธาตุอาหารพืชและปุ๋ย 

 ฝ่ายจัดการองค์ความรู้ (และพัฒนาโครงการ) 
 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

6) เป้าหมายการด าเนินงาน  
6.1  ทดลองปฏิบัติงาน ภายใต้ศูนย์บูรณาการใหม่ ปีงบประมาณ 2565  
6.2  ด าเนินการภายใต้ศูนย์บูรณาการเต็มรูปแบบ ปีงบประมาณ 2566  
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 มติ ที่ประชุมฯ รับทราบโครงการบูรณาการโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่วิจัยและ
ศูนย์ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) การบูรณาการทั้งด้านการบริหารอัตราก าลัง การใช้พื้นที่วิจัยและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของศูนย์วิจัยดังกล่าว คณะฯ ต้องวิเคราะห์และมีการประเมินถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม  
ซึ่งต้องไม่ท าให้อัตลักษณ์หรือจุดแข็งของแต่ละศูนย์วิจัยลดน้อยลงไป หรือคณะฯ จะมีแนวทางการด าเนินงาน
ในการต่อยอดการผลิตผลงาน/ผลผลิต ของแต่ละศูนย์ได้อย่างไร เพื่อให้ความโดดเด่นของศูนย์นั้นยังคงอยู่ 
หรือสามารถพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้ อาจมีการน าองค์ความรู้ด้าน Smart Agriculture เข้ามาช่วยในการจัดท า
ปัญญาภิวัฒน์ หรือเกษตรภิวัฒน์ โดยให้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น 

(2) การบริหารจัดการพื้นที่จ านวนมาก เป็นเรื่องท่ีท้าทายอย่างมากกับบทบาทของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม คณะฯ ควรประเมินศักยภาพการใช้พื้นที่ในการสร้างผลผลิตและผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ ในพื้นที่ทั้ งหมดของคณะฯ เพื่อจะได้วางแผนงานและสามารถจัดสรรทรัพยากรได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงต้องเน้นการสร้างผลผลิตที่ เป็นตัวชี้ วัดความส าเร็จที่เน้น 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ (Productivity) เช่น กาแฟ เป็นต้น 

(3) คณะฯ ควรสร้างเครือข่ายจากอาจารย์ที่เกษียณอายุงาน และศิษย์เก่าของคณะฯ 
มาร่วมกันช่วยพัฒนาและศึกษากรอบแนวทางการท างานเพื่อพัฒนาคณะฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังจะ
สามารถต่อยอดงานเดิมให้คงความโดดเด่นและเป็นจุดแข็งของคณะฯ ต่อไปด้วย 
 
4.4 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมฉลองคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปี 2565 

ความเป็นมา 
  ด้วย ในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่คณะเกษตรศาสตร์สถาปนาครบรอบ 55 ปี  และเพ่ือเป็น 
การเฉลิมฉลองในวาระส าคัญดังกล่าว คณะฯ จึงก าหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 

4.4.1 การจัดตั้งมูลนิธิศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.4.2 การจัดท าหนังสือครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 

 คณะเกษตรศาสตร์จัดท าหนังสือที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี เพ่ือบันทึกความทรงจ า 
ที่มีคุณค่าต่อการประสานความสัมพันธ์อันดีงามที่มีต่อคณะฯ ของคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
ให้สืบเนื่องต่อไป โดยจัดท าเป็น Box Set บรรจุจ านวน 2 เล่ม ในกล่องเดียวกัน ได้แก ่

เล่มที่ 1 ประวัติความเป็นมาของคณะฯ ผลงานที่โดดเด่น งานวิจัย  
เล่มที่ 2  ความในใจของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่มีต่อคณะฯ  

โดยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา 
4.4.3 การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 

  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้ประกาศเลื่อนก าหนดการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10  
ซึ่งจากเดิมก าหนดจัดงานในระหว่างวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง 
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้น  
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 บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564  
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 1 – 12 
ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน  โดยใช้สถานที่ภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร 
แม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ 

4.4.4 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  
 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์มีโครงการจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Innovative Resilient 

Agriculture IRA 2022 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยคาดว่า 
จะมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 300 คน ประกอบด้วย คนไทย 250 คน จาก 12 สถาบัน และต่างชาติ 50 คน  
จาก 8 ประเทศ ซึ่งมีการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยปากเปล่า 100 คน และน าเสนอโปสเตอร์ 120 คน 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
เชิญเจ้าภาพร่วมจัดงานและกลุ่มเป้าหมายในการจัดงาน ดังนั้น คณะฯ จึงได้เลื่อนการจัดโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติดังกล่าว ไปจัดในช่วงงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 

4.4.5 การปรับปรุงหอพักเรือนไม้ 
  คณะเกษตรศาสตร์ด าเนินโครงการระดมทุนเพ่ือปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ในไร่ แม่ เหียะ 

ที่มีสภาพทรุดโทรม จ านวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารเอ้ืองผึ้ง อาคารเอ้ืองค า และอาคารเอ้ืองเงิน โดยให้บริษัทผู้ออกแบบ
ด าเนินการเขียนแบบให้คงรูปแบบอัตลักษณ์เดิมไว้ ซึ่งการปรับปรุงอาคารทั้ง 3 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
4,558,384.28 บาท 

 ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ นักศึกษาเก่า  Aggie’07 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะฯ  
ฝ่ายระดมทุน และเป็นประธานในการระดมทุน ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้แทนศิษย์เก่าคณะฯ ทุกรุ่น  
เพ่ือประชาสัมพันธ์การระดมทุนครั้งนี้ ซึ่งผู้บริจาคเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และการสนับสนุนสมทบทุน
ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึนไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้บนอาคารหอพัก โดยมีรายละเอียดการได้รับเงินบริจาคดังนี้ 
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4.4.6 การสร้างหอพักในฟาร์มของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า คณะเกษตรศาสตร์ 
 ด้วยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างหอพักในฟาร์มของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ 
ด้านการผลิตปศุสัตว์อัจฉริยะนอกห้องเรียนแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการยกระดับองค์ความรู้และขยายการถ่ายทอด 
สู่นักศึกษาของภาควิชาฯ รวมถึงนักศึกษาทั่วไปและเกษตรกรที่มีความสนใจ 

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการก่อสร้างหอพักในฟาร์มของนักศึกษาภาควิชาฯ เป็นไปตาม
ขั้นตอน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมือ่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
จึงมีมติเห็นชอบการใช้พ้ืนที่ ในการก่อสร้างหอพักในฟาร์มของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  
โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,533,418.10 บาท 

 

 
 






