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คำนำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะได้จัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อรายงานผลในด้านข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่
คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงและเปิด-ขยายหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มเติม เพื่อเป็น
การสนองความต้ องการของนั กศึ กษาและสั งคมให้ มากขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และ
หลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงานด้านวิจัย และนาผลงานวิจัยออกสู่ชุมชน และนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การในด้ า น Budget Management, e-Action Plan,
eQA-Document, KPI Online และ e-Meeting และได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
QS World Ranking สาขาเกษตรศาสตร์ และป่ าไม้ อยู่ ในอั นดั บ 101-150 ของโลก เป็ น อั นดั บ 101-150
(พ.ศ.2562) เป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยใน
สาขา Agriculture and Forestry
คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานของคณะ ตลอดจนผู้บริหารคณะ คณาจารย์
บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเทช่วยกันทางาน และให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะด้วยดีตลอดมา คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์
ชื่อ และ ที่ตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อคณะ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Website :

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
0-5394-4001, 0-5394-4008
0-5394-4666
http://www.agri.cmu.ac.th/

ตราสัญลักษณ์ และสีประจา คณะเกษตรศาสตร์
ตราสัญลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์
ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพิ่มในส่วนชื่อของคณะ
ความหมายตราสัญลักษณ์
สภามหาวิทยาลัยได้กาหนดตราประจามหาวิทยาลัย เป็นรูปช้างชูคบเพลิง และมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลี
ว่า “อตฺตาน ทมยนฺ ติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึ กฝนตนเอง” อยู่ในวงล้ อมรอบ
รูปช้าง ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะส่องทางให้
นักศึกษาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
สีประจาคณะเกษตรศาสตร์ คือ สีเหลืองข้าวโพด

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานราชการระดั บคณะ ด้ วยเจตนารมณ์ เพื่ อช่ วยแก้ ไขปั ญหาด้ า น
การเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิ ตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ ของ
ประชากรทั้งในภาคเหนื อและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม
อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์เป็นคณบดี และมี
พื้นที่ในการดูแลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,903 ไร่ ดังนี้
สถานที่
อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว
หน่วยวิจัยและพัฒนาลาไยหริภุญไชย (อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน)
หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตร อ.แม่แตง
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
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ประวัติการก่อตั้งคณะตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2507 มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง เป็ น ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร โดยสั ง กั ด อยู่ กั บ
คณะวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2510 สานักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศให้มีคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น
5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
พ.ศ. 2518 ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
ได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชาและ
จัดตั้งเป็นภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชาอารักขาพืช
พ.ศ. 2523 ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา
พ.ศ. 2535 ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์
พ.ศ. 2549 แบ่ งส่ ว นราชการออกเป็ น 1 ส านั กงานเลขานุ การคณะ และ 8 ภาควิ ช า ได้ แก่ ภาควิ ช า
กีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์
พ.ศ. 2555 หลอมรวมภาควิชา จาก 8 ภาควิชา เหลือ 4 ภาควิชา ในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ขยาย
-2557
เพิ่มสาขาสัตว์น้า และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็ น 1 ส านั กงานคณะ 4 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังต่อไปนี้
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
- ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2558 จัดตั้งภาควิชาใหม่เพิ่มอีก 1 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และ
เปลี่ยนชื่อภาควิชา 2 ภาควิชา ดังต่อไปนี้
- ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็น “ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์”
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร เป็น “ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร”
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานักงานคณะ 5 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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พ.ศ.2559

พ.ศ.2562

ยุบรวมหน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นส่วนงานวิชาการภายในให้ไปอยู่
ภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานักงานคณะ
5 ภาควิชา 4 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เสนอมหาวิทยาลัยฯ ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติเป็นภาควิชา
ป่าไม้และวนเกษตร

ทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งคณบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 - 2562
1. รศ. ดร. สุขุม อัศเวศน์
2. ผศ. ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร
3. รศ. บุญวาทย์ ลาเพาพงศ์
4. ผศ. ดร. มนู ศีติสาร
5. รศ. ดร. ดารง ติยวลีย์
6. รศ. นคร ณ ลาปาง
7. ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

8. รศ. ดร. พิทยา สรวมสิริ
9. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
10. รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
11. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

คณบดี พ.ศ. 2510-2514
คณบดี พ.ศ. 2514-2517
คณบดี พ.ศ. 2517-2521
คณบดี พ.ศ. 2521-2523
คณบดี พ.ศ. 2523-2527
คณบดี พ.ศ. 2527-2531
คณบดี พ.ศ. 2531-2535
คณบดี พ.ศ. 2535-2539
คณบดี พ.ศ. 2539-2543
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547-2551
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2555
คณบดี พ.ศ. 2543-2547
คณบดี พ.ศ. 2547-2551
คณบดี พ.ศ. 2551-2555
คณบดี พ.ศ. 2555-2559
คณบดี พ.ศ. 2559-2563

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์
ผู้บริหารคณะฯ ประชุมระดมสมอง เพื่อพิจารณาสมรรถนะหลัก ความได้เปรียบ โอกาส เสียงจากบัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง ข้อมูลเปรียบเทียบกับสถาบันคู่เทียบที่สอนทางด้านการเกษตร รวมถึง พิจารณาข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2680) ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่เน้นทางด้านการเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรปลอดภัย และเกษตรอัจฉริยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) และนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ของคณะฯ
ว่า “Go for Smart Agriculture” ซึ่งหมายถึงการมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบ
การผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม และกาหนดค่านิยมของคณะฯ
ว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม” ทั้งนี้ ผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดสาคัญใน
ระยะเริ่มต้น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เช่น จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ
Scopus จานวนการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citation) จานวนกระบวนวิชา/หลักสูตรที่ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม
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เกี่ยวกับ Smart Agriculture จานวนรางวัลของนักศึกษา และอาจารย์ อัตราการได้งานทาของบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตรการเรียนการสอน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
เป็นต้น โดยคณะฯจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์ทุก 4 ปี ตามรอบการบริหารของคณบดี
คณบดี มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรไปยังบุคลากร โดยผ่านหัวหน้าภาควิชาและ
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ การประชุมสามัญประจาปีของบุคลากรในเดือน
มิถุนายน และธันวาคมของทุกปี และมีการสื่อสารไปยังนักศึกษาผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษา การเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งนี้ สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ คณะฯ มีการสื่อสารผ่านการ
ประชุมผู้ปกครอง การประชุมนิเทศสหกิจศึกษากับสถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึง ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการ
ผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู้รอบ และ
รู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้างรายได้
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม
4) แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะเกษตรศาสตร์
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นาระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นนาระดับโลก และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรทั้งใน
ภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
ค่านิยมคณะเกษตรศาสตร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม
สมรรถนะหลัก
1) มีความโดดเด่นและชานาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง
เป้าหมายหลักที่สาคัญ
1) บัณฑิตเป็นคนดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
2) มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงบูรณาการ
3) บูรณาการบริการวิชาการ / ความรู้ของคณะ สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
4) นาคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล
5) พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการทางานทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก
1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต
(Smart Agriculture, food and health)
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)
ตัวชี้วัดหลัก
1.1.1 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และ
ของทั้งมหาวิทยาลัย
1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มีการ drop W)
1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ
1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ (Smart Agriculture)
1.2.3 จานวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน
1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้งานทาในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และ
เพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์หลัก
2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project) (Smart Agriculture, food and health)
2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัย
2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
ตัวชี้วัดหลัก
2.1.1 จานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย
2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน
2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน
2.5.1 จานวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย
2.6.1 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopusต่อจานวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดหลัก
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา
3.2.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน
3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการบริการ
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสานักงาน
4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
ตัวชี้วัดหลัก
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร)
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ
4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น
4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU PEx
4.6.2 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข
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กลยุทธ์หลัก
5.1 Green & Clean Faculty
5.2 Digital Faculty
5.3 Happiness and Safety workplace
5.4 Land use Development
ตัวชี้วัดหลัก
5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
5.1.2 จานวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เป็นค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent)
5.1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
5.3.1 จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร
5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท

1.3 โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ :
* เป็นศูนย์ในกากับของคณะเกษตรศาสตร์
** เป็นศูนย์วิจัยร่วมที่คณะเกษตรศาสตร์เป็นแกน
*** เป็นกลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน

* คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านการวิจัย คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ และคณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการกลาง

1.5 คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการอานวยการประจาคณะเกษตรศาสตร์
ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์
นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
ดร. บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
นายสุภัทร เมฆิยานนท์
นายอดิศร ไตรสินสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์
คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่

8

ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
เลขานุการคณะ
นางสาววิไลพร ธรรมตา
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
หัวหน้าศูนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ผู้อานวยการศูนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน
คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
2.1 ผลการปฎิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
สาขา Agriculture & Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันการจัดอันดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University Rankings โดยในปี 2562
ติดอันดับ 101-150 ของโลก นับว่าเป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.1.1 การจัดการการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรีมีการรับเข้าศึกษา 12 ประเภท คือ
1. ประเภทสอบโควตาภาคเหนือ
2. ประเภทสอบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admission)
3. การรับด้วย Portfolio
4. ทายาทเกษตรกร
5. นักวิทยาศาสตร์เกษตร
6. เยาวชนดีเด่นกีฬา
7. สานึกรักบ้านเกิด
8. โครงการสาหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
9. เด็กดีมีที่เรียน
10.ทุนอุดมศึกษาพัฒนา จ.ชายแดนภาคใต้
11.โครงการผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร
12.การรับตรงร่วมกัน
ตารางที่ 2.1.1 ชื่อหลักสูตรแบ่งภาค ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
9 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (สหสาขาวิชา
ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร)
ระดับปริญญาโท
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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/
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ลาดับ

ชื่อหลักสูตร

ภาค
ปกติ พิเศษ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
/
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ /
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
/
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
/
/
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
/
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
/
/
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร
/
ระดับปริญญาตรี
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
/
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
/
ตารางที่ 2.1.2 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ชื่อหลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อปริญญา
1) เกษตรศาสตร์ มี 7 วิชาเอก
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
- กีฏวิทยา
- ปฐพีศาสตร์
- พืชไร่
- พืชสวน
- โรคพืช
- ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
- สัตวศาสตร์และสัตว์นา
2) เศรษฐศาสตร์เกษตร
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ตารางที่ 2.1.3 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
ชื่อหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
1) กีฏวิทยา
2) ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3) พืชไร่
4) พืชสวน
5) โรคพืช
6) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ภาคปกติ/พิเศษ)
7) สัตวศาสตร์
8) เศรษฐศาสตร์เกษตร
9) ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
หลักสูตรนานาชาติ
10) การจัดการระบบเกษตร
11) การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มนาแบบบูรณาการ

ชื่อปริญญา

วท.ม.(กีฏวิทยา)
วท.ม.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
วท.ม.(พืชไร่)
วท.ม.(พืชสวน)
วท.ม.(โรคพืช)
วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)
วท.ม.(การจัดการระบบเกษตร)
วท.ม.(การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มนาแบบบูรณาการ)

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

หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)
12) เทคโนโลยีชีวภาพ
(เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร)
13) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์)

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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ตารางที่ 2.1.4 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
ชื่อหลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
1) ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2) พืชไร่
3) พืชสวน
4) โรคพืช
5) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (สองภาษา)
6) สัตวศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ
7) การจัดการระบบเกษตร
หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)
8) เทคโนโลยีชีวภาพ
(เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร)
9) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์)

ชื่อปริญญา

ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ปร.ด.(พืชไร่)
ปร.ด.(พืชสวน)
ปร.ด.(โรคพืช)
ปร.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)
ปร.ด.(สัตวศาสตร์)
ปร.ด.(การจัดการระบบเกษตร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

2.1.2 ข้อมูลนักศึกษา
ตารางที่ 2.1.5 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับการศึกษา
2561
แผนที่ตั้งไว้
รับเข้าจริง
ปริญญาตรี
430
277
ปริญญาโท
161
69
ปริญญาเอก
34
20
รวมทั้งสิ้น
625
366

หมายเหตุ: ข้อมูลแผนที่ตังไว้มาจากประมาณการนักศึกษาตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ

ตารางที่ 2.1.6 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาทังหมด ปีการศึกษา 2560-2561
ระดับการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2560
2561
ปริญญาตรี
1,477
1,370
ปริญญาโท
332
291
ปริญญาเอก
82
103
รวมทั้งสิ้น
1,891
1,764
หมายเหตุ: ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ใช้ภาคเรียนที่ 1

ร้อยละ
64.42
42.86
58.82
58.56

ร้อยละ + / -0.07
-0.14
+0.26
-0.07

คณะเกษตรศาสตร์ มี ระบบการบริ หารจัดการหลั กสู ตร ดาเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารจั ดการ
หลักสูตร ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ทุกภาคการศึกษา เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร (การพัฒนาหลักสูตร/นักศึกษา การทวนสอบ และ
การประเมินตนเอง) รวมถึง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ และความจาเป็นของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพหลักสูตร (คุณสมบัติของอาจารย์)
มีคณะกรรมการวิชาการประจาคณะฯ กากับดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ และผ่านความเห็นชอบโดยกรรมการบริหาร
ประจาคณะฯ มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร/การเรียนการสอน เช่น ระบบการแจ้งเตือน
คณาจารย์ในการจัดทาแผนการสอน (มคอ.3-4) และผลการสอน (มคอ.5-6) ติดตามกระบวนวิชาที่ยังไม่ดาเนินการ
ผ่ านกลุ่ ม line คณาจารย์ ประจ า รวมถึงการติ ดต่ ออาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบกระบวนวิชาโดยตรง (personal line,
โทรศัพท์) ในกรณีที่ใกล้สินสุดระยะเวลาดาเนินการ เพื่อเร่งรัดการดาเนินการ และมีนโยบายให้เป็นข้อกาหนด 1 ข้อ
รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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ที่มีผลต่อการพิจารณาประเมินเลื่อนขันเงินเดือน ทาให้การจัดการ มคอ. ของคณะฯ ในปีที่ผ่านมา มีประสิทธิผล
เพิ่มขึน ซึ่งคณะฯ แต่งตังคณะกรรมการสารสนเทศประจาคณะฯ มีหน้าที่วางแผนพัฒนาระบบออนไลน์ (IT) โดยมี
การประชุมหัวหน้างานในระบบงานที่สาคัญ เพื่อพิจารณาความต้องการระบบ IT ในการพัฒนาปรับปรุงงานงาน
และมีการเรียงลาดับความสาคัญของแต่ละระบบ มีการประชุมย่อยเพื่อจัดทาผัง กาหนดปฏิทินประจาปีในการ
พัฒนาระบบการทดสอบระบบ และการอบรมการใช้งานระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบที่
พัฒนาขึน ซึ่งคณะกรรมการให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก ในปี 2561
คณะฯ มีการพัฒนาในหลายระบบ เช่น ระบบรับฟังเสียงข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ระบบการสมัครคัดเลือกเข้า
สาขาวิชาเอกระบบการลงทะเบี ยนฝึกงานนั กศึกษา ระบบการเสนอโครงร่างวิ ทยานิพนธ์ ระบบยื่ นคาขอสอบ
วิทยานิพนธ์ระบบการทาคาดว่าจบการศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ลดการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่าย
4.5

2559

2560

หลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
ค่าเป้าหมาย

3.94
4.30

4.05
4.36

3.5

3.96
4.22

4

จานวนหลักสูตร

4.5

6
4
2
0

2561

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อหลักสูตร/การสอนของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5)

0 2 1

0 3 6

0 5 3

2559

2560

2561

ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รบั คะแนนประเมิน >3 คะแนน

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรปีการศึกษา 2559 - 2561 คือ 3.96 4.05 และ 3.94 และ
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาการสอนของอาจารย์ คื อ 4.22 4.36 และ 4.30 โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2561
มีจานวนหลักสูตรที่ได้รับ คะแนนประเมินมากกว่า 3 คะแนนในระดับปริญญาโทจานวน 5 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
100

85

80

74.60
58.82
72.73

40

60.34
86.36
88.89

60

58.64
78.79
80.00

80

2559

2560

2561

ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ค่าเป้าหมาย

80

75

65

81.00

76.74

80.56

2559

2560

2561

ร้อยละภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต

ร้อยละนักศึกษา
ค่าเป้าหมาย

ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่สาเร็จการศึกษาตามแผน

ร้อยละภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2559-2561 ระดับปริญญาตรี 58.64
60.34 และ74.60 ระดับปริญญาโท 78.79 86.36 และ58.82 ระดับปริญญาเอก 80.00, 88.89 และ 72.73
20
15
10
5
0

180

5

6

18

2559

2560

2561

จานวนโครงการ
ค่าเป้าหมาย

จานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา

135
111

142

160

2559

2560

2561

90

จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี
(ระดับปริญญาตรี)

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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20

จานวนรางวัล

20
15

มช

10

มก

5

17 20 16 14 20 19 19 16 14
2559

2560

มข

10

10

จานวนนักศึกษา

14

5

7

2559

2560

2561

0

2561

100

50

100
95

63

74

2559

2560

2561

จานวนกระบวนวิชา

ค่าเป้าหมาย

จานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการสอดแทรก
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

จานวนนักศึกษาที่ไปนาเสนองาน ฝึกงาน
ในระดับนานาชาติ
จานวนกระบวนวิชา

จานวนรางวัลที่ได้จากการแข่งขันกีฬาทักษะ 4 จอบ

ค่าเป้าหมาย

150

ป.ตรี

100

ป.โท

50

ป.เอก

0

7 0 0

31 34 7 171 36 12

2559

2560

2561

จานวนกระบวนวิชาที่มีการเพิ่มเติมเนือหา
ด้าน Smart Agriculture
(กระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่)

ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์จานวน 18 โครงการ มีจานวนนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี (ระดับปริญญาตรี) จานวน 160
คน มีจานวนรางวัลที่ได้จากการแข่งขันกี ฬาทักษะ 4 จอบจานวน 19 รางวัล มีจานวนนักศึกษาที่ไปนาเสนอ
งานฝึกงานในระดับนานาชาติจานวน 7 คน มีจานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีการสอดแทรกการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษจานวน 74 กระบวนวิชา และมีจานวนกระบวนวิชาที่มีการเพิ่มเติมเนือหาด้ าน
Smart Agriculture (กระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่) ระดับปริญญาตรีจานวน 171 กระบวนวิชา
ระดับปริญญาโทจานวน 36 กระบวนวิชา และระดับปริญญาเอกจานวน 12 กระบวนวิชา
จานวนนักศึกษา Inbound Exchange Student
ตารางที่ 2.1.7 ตารางแสดงจานวนนักศึกษา Inbound Exchange Student ปีการศึกษา 2561
ชื่อโครงการแลกเปลีย่ น/หลักสูตรระยะสั้น
ปริญญาตรี
1. หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15
(15th Intensive Course Program)
2. CMU - HZAU Summer
Exchange Program 2019

3. ดูงานการจัดการเรียนการสอนและ
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรม

ปริญญาโท
4. นักศึกษาทุน CMU Presidential
Scholarship 2019

จานวนนักศึกษาต่างชาติ
Inbound

มหาวิทยาลัยต้นสังกัด/ประเทศ

วัน/เดือน/ปี ทีจ่ ดั กิจกรรม

7

มหาวิทยาลัยคินได
(Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น
College of Plant Science and
Technology, Huazhong
Agricultural University (HZAU)
สาธารณรัฐประชาชนจีน
College of Agriculture and
Applied Biology (CAAB) Can
Tho University สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม

28 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562

14

41

18 – 30 กรกฎาคม 2562

17 - 21 ธันวาคม 2561

2
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จานวนนักศึกษา Outbound Exchange Student
ตารางที่ 2.1.8 ตารางแสดงจานวนนักศึกษา Outbound Exchange Student ปีการศึกษา 2561
ชือ่ โครงการแลกเปลีย่ น/หลักสูตรระยะสัน้
ปริญญาตรี
1. โครงการ Sakura Program in
Science
1. กิจกรรมแลกเปลีย่ นทางวิชาการและ
วัฒนธรรม Sakura Program in
Science
2. โครงการนักศึกษาคูม่ ิตร (Buddy)
หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (15th
Intensive Course Program)
ปริญญาโท
แลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านการส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
ปริญญาเอก
โครงการ Inter-University
Exchange Project “U.S.Kagoshima-Asia Triad Program in
Multi-Polar World”

จานวนนักศึกษาต่างชาติ
Inbound

มหาวิทยาลัย/ประเทศ

วัน/เดือน/ปี ทีจ่ ดั กิจกรรม

5

Yamagata University
ประเทศญีป่ ุ่น
Faculty of Agriculture,
Yamagata University
ประเทศญีป่ ุ่น
มหาวิทยาลัยคินได
(Kindai University)
ประเทศญีป่ ุ่น

26 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562

13

สาธารณรัฐประชาชนจีน
(ไต้หวัน)

13 - 16 มิถุนายน 2562

2

Kagoshima University,
ประเทศญีป่ ุ่น

19 - 26 มกราคม 2562

5

7

26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562

13 - 25 พฤษภาคม 2562

นักศึกษาแลกเปลี่ยน หลักสูตรพิเศษระยะสัน ครังที่ 15
(15th Intensive Course Program)จากมหาวิ ทยาลั ย
คินได (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม Sakura
Program in Science จ านวนนั กศึ กษาเข้ าร่ วม 5 คน
Faculty of Agriculture, Yamagata University ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2562
โดยมี ผศ.ดร.สรณะ สมโน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล
ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ทาหน้าที่คู่มิตร (Buddy)
ในหลั กสูตรพิเศษระยะสัน ครั งที่ 15 (15th Intensive
Course Program) จานวน 7 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน
ระยะสั น ณ มหาวิ ทยาลั ยคิ นได (Kindai University)
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 - 25 พฤษภาคม 2562
โดยมี ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล เป็นผู้ควบคุมดูแล

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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2.2 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมแผนงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามนโยบายของ
ประเทศ เริ่ มจากการประชุมร่ วมกันของผู้ บริหาร พิจารณาสมรรถนะ ขีดความสามารถของนั กวิจัยจากความ
เชี่ยวชาญ และประวัติการทางานวิจัย จัดกลุ่มนักวิจัย ประสานงานการประชุมกลุ่มนักวิจัย เพื่อกาหนดทิศทางการ
วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน คณะผู้วิจัยมีการประชุมร่วมกัน
ในการดาเนินการวิจัยอย่างสม่าเสมอ มีคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย และรายงานผลต่อแหล่ง
ทุนทุกไตรมาส มีฝ่ายบริหารงานวิจัย และฝ่ายการเงินการคลังและพัสดุ สนับสนุนการดาเนินงานวิจั ยให้ราบรื่ น
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แหล่งทุนมีความพึงพอใจและสนับสนุนทุนอย่างต่อเนื่อง
คณะฯ มีระบบการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
สนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่งานวิจัย การจดสิทธิบัตร ตลอดจนการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และมีหน่วยบริหาร
งานวิจัยมีหน้าที่บริการและสนับสนุนกระบวนการวิจัย ติดตามผลการดาเนินงานและประเมินผลกระบวนการวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์มีโครงการวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่
1. การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิดภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็น
เหลืองทิ้งจากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 2
2. การพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวและความเป็นประโยชน์ทางโภชนาการ
3. สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น
4. การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้ง
การชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา
5. การลดสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เศรษฐกิจ (ภายใต้ชุดโครงการการสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยและ
มูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลาสมา)
6. โครงการวิจัยการวิเคราะห์สาร Steviol Glycosides ที่สกัดจากหญ้าหวานสายพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
7. การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการ
ผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน
8. การเลี้ยงปลานิลวิถียั่งยืน โดยการใช้อาหารเสริมหลายรูปแบบร่วมกับแบคเทอริโอฝาจและวัคซีนทางปาก
9. โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและปั๊มน้ามัน
10. การพัฒนาการผลิตแมลงทหารเสือที่เหมาะสมต่อคุณภาพน้ามันสกัด (ภายใต้โครงการนวัตกรรมน้ามันสกัด
จากแมลงทหารเสือเพื่อใช้เป็นสารสาคัญในเครื่องสาอาง)
11. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง
ภาพที่ 2.2.1 จานวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 3 ด้านมีจานวน ดังนี้
จานวนโครงการ
85

69

83

60
35

27

10
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อาหารและสุขภาพ…

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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ภาพที่ 2.2.2 จานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 2 ด้านมีจานวน ดังนี้

จานวนโครงการ
65
41

45
25

15

5
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

ภาพที่ 2.2.3 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกจาก 5 แหล่งทุน
จานวนเงิน (ล้านบาท)
40
30

30.30
22.56

20
10

-

งบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานภายนอก
โดยผ่านระบบ NRMS
(ภาครัฐ)
(ด้านอื่นๆ)

1.63

2.03

ภาคอุตสาหกรรม
(เอกชน)
(ด้านอื่นๆ)

ต่างประเทศ
(ด้านอื่นๆ)

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่น
ขอรับความคุ้มครอง มีจานวน 1 สิทธิบัตร ชื่อนวัตกรรม: กรรมวิธีการคัดเพศน้าเชื้อโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิค
จากโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อ เอช-วาย แอนติเจน
จานวนบทความตีพิมพ์ของอาจารย์และนักวิจัย มีจานวน 37 บทความ จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย
(Citations) จานวน 103 ผลงานในฐานข้อมูล Scopus
ตารางที่ 2.2.1 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริงในปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ลาดับ
1

2

3

ชือ่ โครงการวิจัย
การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด
ภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็นเหลืองทิ้ง
จากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 2
โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าและปั๊มน้ามัน

การผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า (ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกที่
เหมาะสมและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง)

หัวหน้าโครงการ / ผูร้ ว่ มโครงการ
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
นายชัยอาทิตย์ อิ่นคา
นางราจวน กิจค้า
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ
รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
นางสาววิไลพร ทัณฑะรักษ์
นายองอาจ ส่องสี
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคา

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่

แหล่งทุน
บริษัท พีทีที แอลเอ็น
จี จากัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
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ลาดับ
4

ชือ่ โครงการวิจัย
การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้าและปุ๋ยแบบ
ประหยัดแก่ไม้ผลบนพื้นที่สูง

5

การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้ ปีที่ 4
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปร
รูปเฮมพ์)

6

โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ
ผลิตผลของไม้ผลบนพื้นที่สูง

7

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโรคราสีเทา
(Botrytis) ของกุหลาบ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง)
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันกาจัดโร
ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
คราสนิมขาวของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง)
Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การ อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
ใช้ประโยชน์ท้องถิ่นภาคเหนือ
ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
อ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี
อ.ระบิน ปาลี
การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเพิ่มอัตราการให้
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
กาเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธุ์ขนภายใต้สภาพแวดล้อมบน รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
พื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัและพัฒนาการเลี้ยงแพะ
และแกะขนบนพื้นที่สูง)
การพัฒนาสูตรอาหารจากวัตถุดิบบนพื้นที่สูง สาหรับ
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
แพะและแกะขน (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการ
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
เลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง)
ดร.ศิวัช สังค์ศรีทวงษ์
โครงการชลประทานและการบริหารน้าที่เหมาะสมกับ
ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP: Gross Domestic Product)
การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการ
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ควบคุมด้วงขี้ไก่ Alphitobius daiperinus (Penzer)
นางสาวรัตนาภรณ์ หมายหมั้น
(Coleoptera: Tenebrionidae)
รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
การศึกษาและคัดเลือกสารดึงดูดเพลี้ยไฟของเบญจมาศ
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
เกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง)
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรัก
การประเมินผลสาเร็จงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ของมูลนิธิโครงการหลวง
อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์

8

9

10

11

12

13

14

15

หัวหน้าโครงการ / ผูร้ ว่ มโครงการ
อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
รศ.ดร.ศันสนีย์ จาจด
ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
นายวิมล ปันสุภา
นายวีระพันธ์ กันแก้ว
ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสาราญจิต
นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
นายสุริยา ตาเที่ยง
รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่

แหล่งทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย
บริษัท P.V.T.
Manufacturing
Co.,Ltd
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

18

การวิจั ย

ลาดับ
16

ชือ่ โครงการวิจัย
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์ตามแนวทาง MRCF กรณีศึกษาบ้านขามสุ่ม
เวียง ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

17

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน สปว. ของ สกว.

18

ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว

19

โครงการตรวจสอบยืนยันสายพันธุ์ขมิ้นชัน

20

การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้าย่อย
สาหรับการกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบท
ของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการจาแนกและวิเคราะห์สารออก
ฤทธิ์สาคัญทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชั้นสูงและต้นแบบ
ห้องปฏิบัติการชาญฉลาด

21

22

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใชีชีวภัณฑ์เชื้อแอคติโนมัยซีส
เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรส
ในจังหวัดพะเยา

หัวหน้าโครงการ / ผูร้ ว่ มโครงการ
อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล

รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคา
นางราจวน กิจค้า
ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
นางสาวกัตติกา กันทะด้วง
ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
ดร.รัชชุพร สุขสถาน
นางรัชฎาวรรณ พวงประดับ
รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
นางสาวอภิญญา ราชคีรี
ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
อ.ดร.สายบัว เข็มเพชร
นายสุพจน์ ดีอิ่นคา
รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
อ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
อ.ดร.จอมขวัญ มีรักษ์
อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
อ.ดร.เทพิน จันทร์มหเสถียร
ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
ผศ.ดร.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธธุ์ ประภาติกุล
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
ดร.วศิน วงค์วิไล
ผศ.ดร.สรณะ สมโน
นายสุวิทย์ วงค์ศิลา
อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่

แหล่งทุน
สานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
(สวก.)
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
บริษัท ปตท.จากัด
(มหาชน)
สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน)

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
งบประมาณแผ่นดิน

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
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การบริ ก ารวิ ช าการ

2.3 ผลการปฏิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์บริการวิชาการและรับใช้สังคม
2.3.1 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
คณะฯ กำหนดกลยุ ทธ์กำรบริ กำรวิชำกำรเพื่อรับใช้สั งคม และเพื่อก่อให้ เกิดรำยได้ กำกับดูแลโดย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำร และผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่งร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติผู้เข้ำอบรม ควำมพึงพอใจ และรำยได้แต่ละโครงกำรรวมถึงนโยบำยของประเทศ เพื่อกำรวำงแผนจัดโครงกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนเกษตรสมัยใหม่ ประชำสัมพันธ์โครงกำร ดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม สรุปและประเมินผลมีกำรจัดถ่ำยทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ และฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนเกษตรสมัยใหม่หลำย
โครงกำร เช่น มำตรฐำนฟำร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้ประกอบกำร เพื่อขอรับรองมำตรฐำนฟำร์มจิ้งหรีด กำรเพำะเห็ดถั่ง
เฉ้ำด้วยธัญพืช กำรพัฒนำสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยหรืออินทรีย์ และจุดเปลี่ยนไม้ผลไทย เทคนิคกำรปลูกพืชแบบ
ไม่ใช้ดิน กำรเพำะเห็ดถั่งเฉ้ำคุณภำพสูง กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพคุณภำพสูง กำรปลูกและกำรผลิตกำแฟที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคกำรคั่วเมล็ดกำแฟ และกำรผลิตน้ำนมโคคุณภำพสูง เป็นต้น ศูนย์บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรวำงแผนและดำเนินกำรหลักสูตรกำรฝึกอบรม มีกำรสรุปและประเมินผลรำยงำน
ต่อกรรมกำรบริหำรคณะฯ ทุกไตรมำส เพื่อทบทวนวิเครำะห์ข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรออกแบบหลักสูตรกำรบริกำร
วิชำกำรต่อไป
ตำรำงที่ 2.3.1 จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชือ่ โครงการ
โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง
โครงการกาแฟสร้างป่า รักษาป่าและการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปีที่อมก๋อยและแม่แจ่ม
โครงการ "การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชตระกูลถั่วในประเทศไทย"
โครงการ "การทาอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration: TMR) สาหรับเกษตรกรรายย่อย"
โครงการ "คืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์"
โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ - ชี วภาพจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรร่วมกับความหลากหลายทางชีวภาพของปุ๋ยจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช และลด
ปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาทาลาย"
โครงการ "การศึกษาและอนุรักษ์นักตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"
โครงการ "ความหลากหลายของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การเพิ่มมูลค่าและการอนุรักษ์"
โครงการ "การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อ
ความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น"
โครงการ "การจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าและการใช้ประโยชน์"
โครงการ "การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง"
โครงการ "การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอาราบีก้าใน
รูปแบบเกษตรป่าไม้ เป็นระบบนาร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูงปีที่ 2"
โครงการ "การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกาจัดศัตรูกาแฟอาราบิก้า"
โครงการ "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้"

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ธีรพงษ์ เสาวภาคย์
นายชวลิต กอสัมพันธ์
นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
นายสมศักดิ์ จีรัตน์

นายชวลิต กอสัมพันธ์
นายชวลิต กอสัมพันธ์
นายวราพงษ์ บุญมา
นายประเสริฐ คาออน
ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
นายถาวร สุภาวงศ์

นางสาวนิธิ ไทยสันทัด
ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
และนายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
โครงการ "การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืชปลอด นายฐากูร ปัญญาใส
สารพิษเขตชานเมือง"
โครงการ "ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่"
นางกุศล ทองงาม
โครงการ "การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของงาขี้ม้อนบนพื้นที่สูง" ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว
การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ปีที่ 1
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ปีที่ 1
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดาขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
โครงการ"ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่"
นายชวลิต กอสัมพันธ์
โครงการ "อนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์พืชในระบบการปลูกข้าวบนที่สูง (ปีที่ 2) ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
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ตำรำงที่ 2.3.2 จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตร
ลาดับ
องค์ความรู้
1
การทาปุ๋ยหมักจากชีวมวลข้าวโพด

แหล่งทีม่ า
โครงการใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้ ง
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน

2
3

จิ้งหรีดทอดสุญญากาศ (ไขมันต่า)
การเพาะเลี้ยงชันโรงเบื้องต้น

สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

4
5

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง
การจัดการแปลงปลูกกาแฟ

6

การใส่ปุ๋ยและการกาจัดศัตรูกาแฟ

สาขากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

7

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

8

เทคโนโลยีการอบแห้งแบบอุโมงค์ลมร้อนด้วยแสงอาทิตย์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

9
10
11
12

นวัตกรรมน้าเชื้อคัดเพศโค เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการผสมพันธุ์
เทคโนโลยีการผลิต milkbomb
ข้าวพันธุ์ใหม่ "ก่าเจ้า มช.107"
เทคโนโลยีการผลิตปทุมมาและกระเจียว

13

การผลิตต้นแม่พันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ที่ตรงตามพันธุ์และปลอดโรค

14

กระเทียมดา ช่วยลดคอเลสเตอรอล ต้านอนุมูลอิสระ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้า
สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ศู น ย์ บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ์ ไ ม้ ด อกไม้ ผ ลบ้ า นไร่
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดสินค้ากระเทียมไทยฯ

15
16

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ผลผลิตทางการเกษตร Traceability
การปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดปัญหาฝุ่นควัน

หน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร (Ag-Trace)
หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์

17
18

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9

19
20

การทาโยเกิร์ตจากน้านมโค
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในครัวเรือน การทาก้อนเชื้อกลุ่มเห็ดนางรม
เห็ดนางฟ้า
การปลูกผักในกระถางและดูแลสวนผัก สมุนไพรในพื้นที่ใช้สอยจากัด
การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ไทย

21
22
23
24
25
26

การผลิตอาหารหมักต้นทุนต่าสาหรับการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
แมลงทหารเสือและการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคต
การจัดสวนด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ
การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
การออกแบบและติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตรในสวน
การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค

หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่

หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
หลักสูตรฝึกอบรมในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9
9
9
9
9
9
9

ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 จำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำรที่สร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำง
ต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ มีจำนวน 2 ผลงำน คือ โครงกำรตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร (Ag-Trace)
และโครงกำรล้ำนนำไทย คอฟฟี่ฮับ (LTCH)

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่

21

การบริก ารวิ ช าการ

2.3.2 การฝึกอบรมวิชาชีพ
ในปี งบประมำณพ.ศ. 2562 มี ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรวิชำกำรอยู่ที่ระดับ 4.55 โดย
ศูนย์บริกำรวิชำกำรฯ ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม ดังนี้
ตำรำงที่ 2.3.2 โครงกำรที่ดำเนินกำรฝึกอบรมในปีงบประมำณพ.ศ. 2562
ลาดับ

โครงการทีด่ าเนินการ

วันเวลา

1

โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง จุดเปลี่ยนไม้ผลไทย สู่ยุคไม้ผล
คุณภาพตลาดโลก
โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมสร้าง
เสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยหรืออินทรีย์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟ
ขั้นพื้นฐาน”
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early stage) ปี 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ SME
ปี 2562
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรปิดเทอมภาคเรียนที่ 1
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
จัดอบรม 19 หลักสูตร
รวม

2
3
4
5
6
7
8

27 ตุลาคม 2561

เป้าผูเ้ ข้าร่วม
(คน)
350

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
350

8-19 ตุลาคม 2561

80

80

20-21 กุมภาพันธ์ 2562

20

20

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562
กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562

200
300

200
300

11-22 มีนาคม 2562
30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562
7-11 พฤศจิกายน 2562

60
40
860

68
40
680

1,910

1,738
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2.4 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1 ด้านการบริหารจัดการ
คณะฯ กำหนดกลยุทธ์หลักด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกร กำรทำงำนแบบมุ่งเน้ นประสิ ทธิผล กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศำสตร์
กำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน และกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำคัญ มีกำรจัดทำ แผนปฏิบัติ
กำร (Action plan) ในแต่ละกลยุทธ์หลัก เช่น โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน
ทั้ ง ทั ก ษะทั่ ว ไป และทั ก ษะเฉพำะที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรพั ฒ นำงำน โครงกำร Smart team to smart officer
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อพัฒนำระบบงำนประจำ มีกำรประชุมติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
93.07

ร้อยละ

90
85

100
85.12

82.88

80

ร้อยละ

95

96.34

95.83

95
89.65

90
85

75
2560

2561

2560

2562

2562

ร้อยละของบุคลากร

ร้อยละของบุคลากร

ภำพที่ 2.4.1 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะและกำรปฏิบัติงำน
แบบ Smart officer

2561

ภำพที่ 2.4.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำร
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะและกำรปฏิบัติงำน
แบบ Smart officer

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการอัตรากาลัง และบุคลากร
งำนนโยบำยและแผนฯ วิเครำะห์ อัตรำกำลั งของบุคลำกรสำยสนับสนุน และสำยวิชำกำรในแต่ ละ
ภำควิชำ/หน่วยงำน วิเครำะห์อัตรำกำรเกษียณอำยุรำชกำรใน 10 ปีข้ำงหน้ำ วิเครำะห์ค่ำ FTES ในสำยวิชำกำร
และปริมำณภำระงำนในสำยสนับสนุน ผู้บริหำรพิจำรณำคุณสมบัติ และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรที่จะสำมำรถ
พัฒนำคณะฯ ไปสู่วิสัยทัศน์ วำงแผนกำรขออัตรำกำลังจำกมหำวิทยำลัยทั้งในเชิงพันธกิจ และเชิงรุก
ตำรำงที่ 2.4.1 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
บุคลากร
2561
สำยวิชำกำร
90
สำยสนับสนุน
214
รวม
304
ตำรำงที่ 2.4.2 จำนวนบุคลำกรแบ่งตำมประเภท ปีงบประมำณพ.ศ. 2562
ประเภท
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนส่วนงำน
รวม
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94
215
309
จานวน
42
165
51
51
309

23

การบริ ห ารจั ด การ

กำรคงอยู่และกำรเกษียณอำยุของบุคลำกรคณะเกษตรศำสตร์ แบ่งออกเป็นสำยวิชำกำรและสำยปฏิบัตกิ ำร
พบว่ำ อัตรำกำรคงอยู่ บุ คลำกรสำยวิชำกำรมีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมำณ 2562 มีอัตรำคงอยู่ 92 คน
ซึ่งในปีงบประมำณ 2572 มีอัตรำคงอยู่ 59 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.87
ภำพที่ 2.4.3 แสดงจำนวนคงอยู่และเกษียณของบุคลำกรสำยวิชำกำร

อัตรำกำรคงอยู่บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรมีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมำณ 2562 มีอัตรำคงอยู่ 209 คน
ซึ่งในปีงบประมำณ 2572 มีอัตรำคงอยู่ 125 คน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40.19
ภำพที่ 2.4.4 แสดงจำนวนคงอยู่และเกษียณของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร

บุคลากรสายปฏิบัติการ
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คณะฯ มีกำรปรับปรุงระบบกำรเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้สะท้อนควำมเป็นจริงตำมเกณฑ์ของ
มหำวิทยำลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนที่เป็นไปตำมค่ำควำมคำดหวัง และเกินค่ำคำดหวังขององค์กำร เพื่อนำไปใช้
ในกำรพิจำรณำขึ้นขั้นเงินเดือนหรือต่อสัญญำจ้ำง คณบดีกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อประเมินคณำจำรย์ ใน
ภำระงำนด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและมีกำรทำประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็น กำหนดให้ใช้กรรมกำรชุดเดียว
(ประกอบด้วยคณบดี และหัวหน้ำภำควิชำทุกภำควิชำ) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณำจำรย์ทั้งคณะฯ
เพื่อให้มีมำตรฐำนเดียวกัน ในส่วนของสำยสนับสนุนมีกำรประเมินตำมปริมำณและคุณภำพของงำน รวมถึงควำมมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว และทันเวลำ กำรทำงำนเกินควำมคำดหวัง และพฤติกรรมส่วนบุคคล นอกจำกนี้ คณะฯ เริ่มมี
แนวทำงในกำรกำหนด KPI ของหน่วยงำน และ KPIรำยบุคคล เช่นในส่วนของสำนักงำนคณะกำหนดให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work breakdown structure) รำยบุคคล เพื่อให้มีระบบกำรทำงำนที่
ชัดเจนลดควำมผิดพลำด ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนกำรทำงำนได้ และยังสำมำรถให้เพื่อนร่วมงำนปฏิบัติงำนทดแทน
กันได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ 2562 มีร้อยละของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร อยู่ในระดับดีมำก
อยู่ที่ร้อยละ 73.90
รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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คณะฯ มีระบบกำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร ผ่ำนทำงกำรจัดสวัสดิกำร รำงวัล กำรจัดสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมอบหมำยให้งำนบริหำรทั่วไปจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมผูกพันในบุคลำกรแต่ละกลุ่ม และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรโดยมีตัวชี้วัดคือระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน ปีงบประมำณพ.ศ. 2562
ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันอยู่ที่ระดับ 3.79
2.4.3 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
คณะฯ มีกำรเสนอคำขอและจั ดสรรงบประมำณแผ่ นดินตำมหลั กเกณฑ์ของมหำวิทยำลั ย ซึ่งหมวด
งบประมำณด้ำนกำรดำเนินงำนจะจัดสรรตำมจำนวนนักศึกษำและบุคลำกรในแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน เพื่อใช้ในกำร
สนับสนุนกิจกรรมและสิ่งเรียนรู้ ในส่วนของงบประมำณเงินรำยได้ คณะฯ มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน
เริ่ มจำกกำรจัดทำคำขอตั้ งงบประมำณ คณะฯ มีกำรกำกับให้ภำควิชำ/หน่วยงำน พิจำรณำวงเงินตำมคำขอตั้ง
งบประมำณรำยจ่ ำยให้ สมดุลกับเงินรำยได้ที่ ได้รับจริงของปี ที่ผ่ ำนมำ และพิจำรณำจัดทำแผนงบประมำณให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน มีกำรทบทวนปรับปรุงแผนงบประมำณตำมรอบของมหำวิทยำลัย โดยผู้บริหำร
สำมำรถกำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมแผน ผ่ำนระบบ Budget Management
ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 คณะฯ มีรำยได้จำนวน 55,614,518.48 บำท ดังนี้
ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา, 0.18, 0.32%

ส่วนงานวิชาการ,
3.04, 5.47%

ขายสินทรัพย์สุทธิ,
0.84, 1.51%
อื่นๆ, 0.09, 0.16%

ค่าเช่าและบริการ,
4.63, 8.33%
ค่าขายผลผลิต, 4.55,
8.18%

ค่าบริหาร
โครงการวิจัย, 3.54,
6.37%

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา, 38.72,
69.65%

จานวนเงิน (ล้านบาท)

ภำพที่ 2.4.5 แสดงจำนวนรำยได้ของคณะเกษตรศำสตร์ ปีงบประมำณพ.ศ. 2562
2.4.2 การพัฒนาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ
คณะฯ มีเว็บไซต์ ประกอบด้วยเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ของคณะฯ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่บุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ
มีควำมแม่นยำถูกต้องและเชื่อถือได้ คณะฯ มีระบบกำรกลั่นกรองข้ อมูล โดยหัวหน้ำงำน และรองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะประชำสัมพันธ์เผยแพร่ และกำหนดผู้มีอำนำจจัดกำรข้อมูลในแต่ละส่วนงำน
เพื่อควำมปลอดภัยและป้ องกันข้อมูลที่ เป็นควำมลับ ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบสำรสนเทศของ
บุคคลภำยนอก นักศึกษำ และบุคลำกร จะมีควำมลึกในระดับที่ควำมแตกต่ำงกัน สำหรับนักศึกษำและบุคลำกรต้อง
มีกำร login โดยใช้ User Name และ Password คณะฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน
และมอบหมำยให้หน่วยสำรสนเทศของคณะฯ จัด KM ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้รับผิดชอบสำมำรถปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของภำควิชำให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง พร้อมใช้งำน
ในปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ระบบสำรสนเทศที่ได้พัฒนำ ดังนี้
1. พัฒนำระบบออกเลขหนังสือออนไลน์ v.2
2. พัฒนำระบบ Budget Management v.3
3. พัฒนำระบบ KPI Online
4. พัฒนำระบบ AGRI MIS v.1
5. พัฒนำเว็บไซต์งำนเกษตรภำคเหนือ ครั้งที่ 9
6. พัฒนำระบบ agtrace young smart famer
7. พัฒนำระบบบันทึกโครงกำรแผนปฏิบัติกำร e-Action Plan ประจำปี 2563
รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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2.5 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คณบดีมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ กากับดูแลหน่วยอาคารสถานที่รับผิดชอบ
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศการทางานของบุคลากร โดยให้คานึงถึงความสุขความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความสะอาดสวยงามของสถานที่ มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (e-service)
ที่บุคลากรในคณะฯ สามารถแจ้งซ่อมบารุงอาคารสถานที่หากพบสิ่งที่เสียหาย และรายงานผลการปฏิบัติงานใน
ระบบซึ่งสามารถติดตามได้ และมีระบบ QR Code เป็นช่องทางสาหรับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่นรองคณบดี/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพรายงานผลการดาเนินงานต่อกรรมการบริหารประจาคณะฯ ทุกไตรมาส
คณะฯ ใช้ร ะบบการจ้ างหน่ ว ยงานภายนอกรั บผิ ดชอบความสะอาดอาคารสถานที่ภ ายในคณะฯ
ทั้งหมด สาหรับระบบความปลอดภัยมีการจัดบุคลากรอยู่เวรยามในช่วงวันหยุดและกลางคืน ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทุกอาคาร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม มีการสารวจอาคารสถานที่และจัดทาแผนซ่อมบารุง เพื่อเสนอ
ของบประมาณแผ่ น ดิ น ในการด าเนิ น การ ซึ่ ง ผลการส ารวจ และผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า น
สภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่พบว่าบุคลากรมีความไม่พึงพอใจสภาพห้องน้า และโรงอาหาร ผู้บริหารจึงมีการ
หารื อ และวางแผนการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ า และโรงอาหารของคณะฯ เริ่ ม มี ก ารปรั บ ปรุง ห้ อ งน้าบางอาคาร
ดาเนินการปรับปรุงโรงอาหาร และร้านจาหน่ายอาหาร

ภาพที่ 2.5.1 ติดตั้งแสงสว่างไฟฟ้าถนนหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯและถนนหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์

ภาพที่ 2.5.2 ซ่อมถนนที่เป็นหลุม/บ่อ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้เพื่อการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และก่อสร้างโรงเรือนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณะฯ
ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างห้องน้าสาหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (ข้างห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร)
2. งานปรับปรุงโรงเรือนภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farm คณะเกษตรศาสตร์
3. งานปรับปรุงโรงอาหาร พื้นที่ทางเดินด้านหลังโรงอาหารและห้องประกอบอาหารคณะเกษตรศาสตร์
4. งานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า อาคาร 08148
5. ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร หลังที่ 1 และหลังที่ 2 และปรับปรุงอาคารประภาวิริยะ
ประไพกิจ

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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ภาพที่ 2.5.3 โครงการก่อสร้างห้องน้าสาหรับนักศึกษา
และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
(ข้างห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร)

ภาพที่ 2.5.4 งานปรับปรุงโรงเรือน
ภายใต้โครงการพัฒนา Smart Farm
คณะเกษตรศาสตร์

ภาพที่ 2.5.5 งานปรับปรุงโรงอาหาร พื้นที่ทางเดินด้านหลังโรงอาหาร
และห้องประกอบอาหารคณะเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ คณะฯ ความสาคัญต่อการประหยัดพลังงาน และใช้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบาย
ในการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย จึงมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะฯ โดยขอความร่วมมือบุคลากรลด
ชั่วโมงการทางานเครื่องปรับอากาศห้องทางาน และห้องเรียนให้เปิดในช่วงเวลาที่จาเป็น เวลา 13.00 - 16.00 น.
และคณะฯ มีโครงการบารุงรักษา ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศประจาทุกปี และขอความร่วมมือปิดไฟฟ้าห้อง
ทางานในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน รวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่จาหน่ายอาหารและ
เครื่ องดื่ มเปลี่ ยนจากการใช้ กล่ องโฟมบรรจุ อาหารมาเป็ นกล่ องกระดาษที่ สามารถย่ อยสลายได้ ทั้ งนี้ คณะฯ
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงของคณะฯ โดยการสารวจพื้นที่เสี่ยงระบบไฟฟ้า
น้าประปา อุปกรณ์ห้องน้า ท่อน้าเสียของคณะฯ พบว่าสาเหตุของการเกิดปัญหานั้นเกิดจากสภาพอาคารที่ใช้งาน
มานานหลายปี อุปกรณ์เกิดการเสื่อมโทรม ชารุดตามอายุการใช้งาน จึงวางแผนสาหรับพัฒนาระบบกายภาพของ
คณะฯ เพื่อขอรับการรับการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
คณะฯ มีโครงการการบริหารจัดการขยะเชิงระบบโดยมีโรงคัดแยกขยะ และตั้งถังขยะตามจุดต่าง ๆ ของ
คณะฯ

ภาพที่ 2.5.6 โรงคัดแยกขยะ และถังขยะตามจุดต่าง ๆ

รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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คณะเกษตรศาสตร์มีแผนงานการเพิ่มจุดติดตั้ง wifi Jumbo plus ทั้งหมด 123 จุด แต่ได้รับการ
อนุมัติจาก ITSC 118 จุด โดยดาเนินการติดตั้งไปแล้ว 84 จุด คงค้างติดตั้ง 34 จุด ซึ่ง 1 จุดจะติดตั้งภายใน
คณะเกษตรศาสตร์ และอีก 33 จุด ติดตั้งภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยจุดที่คง
ค้างจาเป็นต้องทาการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะดาเนินการติดตั้ง wifi Jumbo plus ได้ จึงได้
ดาเนินการติดตั้งสายใยแก้วนาแสง (fiber optic) ดังนี้
ตารางที่ 2.5.1 จุดติดตั้ง wifi Jumbo plus คณะเกษตรศาสตร์
ลาดับ
เส้นทางการติดตั้งสายสัญญาณในแก้วนาแสง ( Fiber Optic )
สถานที่ต้นทาง
สถานที่ปลายทาง
1
สานักงานแม่เหียะเก่า
หอพักเรือนไม้ 2
2
สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคาร รพช
3
สานักงานแม่เหียะเก่า
บ้านพัก 2 - อาคารบ้านพักศูนย์ข้าว
4
สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ
5
สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารพีชสวน 3
6
สานักงานแม่เหียะเก่า
โรงเรือนกล้วยไม้
7
สานักงานแม่เหียะเก่า
โรงไฮโดรโพนิค
8
สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารแปลงวิจัยฝ่ายสนามพืชสวน
9
สานักงานแม่เหียะเก่า
บ้านพัก 2 - อาคารบ้านพักพีชสวน
10 สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารสัตว์น้า
11 สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารสานักงานฟาร์มโคนม
12 สานักงานแม่เหียะเก่า
ร้านกาแฟเก่า
13 สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารสานักงานฟาร์มสุกร
14 สานักงานแม่เหียะเก่า
โรงเรือนวิจัยสัตว์น้า
15 สานักงานแม่เหียะเก่า
โรงเรือนกระต่าย
16 สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารสานักงานฟาร์มสัตว์ปีก
17 สานักงานแม่เหียะเก่า
อาคารสานักงานฟาร์มโคนม FTA
18 หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์
หอพักปทุมมา และ หอพักดาหลา
19 หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์
หอพักไทยญี่ปุ่น 1
20 หอประชุมคณะเกษตรศาสตร์
หอพักไทยญี่ปุ่น 2
21 สัตว์ศาสตร์และสัตว์น้า
หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์
คณะฯ ได้กาหนดกลยุ ทธ์ในการพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยของคณะฯ โดยมอบหมายให้หัวหน้าศูนย์วิจัย
สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง รับผิดชอบสภาพแวดล้อมในสถานี
วิจัยในไร่แม่เหียะ และสถานีวิจัยบนพื้นที่สูงมีวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในไร่แม่เหียะมีการวิเคราะห์
ปริมาณการใช้ไฟ และเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงเพื่อเพิ่มกาลังไฟให้เพียงพอต่อการดาเนินงานทั้งในฟาร์มพืช และ
ฟาร์มสัตว์รวมถึงการเพิ่มจุดที่ให้แสงสว่างเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้คณะฯ มีความร่วมมือกับคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดอบรมด้านชีวอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานของคณะฯ ในส่วนของศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมที่สูง
ระบบการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรับผิดชอบโดยศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการกาหนดบทบาทของห้ องปฏิบัติการกลางคือ การสนับสนุนการเรียนการสอน/
การวิจัย และการบริการปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อหารายได้ มีการจัดอบรมความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการ
และอบรมการใช้เครื่องมือระดับสูง สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยก่อนเข้า
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นประจาทุกปี เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายของ
เครื่องมือมีการประกาศระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการกลาง
รายงานผลการปฏิบัติง าน ปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชีย งใหม่
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ภาพที่ 2.5.7 แผนผังอาคารภายในคณะเกษตรศาสตร์

1. อาคารดอยคา
2. โรงงานอาหาร
3. อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์น้า
4. อาคารพืชสมุนไพร
5. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
6. อาคารภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์
7. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ชั้น 1 ภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช
ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการกลาง
ภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช
ชั้น 3 ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ห้องประชุมมนู ศีติสาร
ห้องประชุมดารง ติยวลีย์
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ชั้น 4 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ชั้น 5 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

8. เรือนเพาะชาโรคพืช
9. อาคารภาควิชากีฏวิทยา และโรคพืช
10. อาคารกานดา
11. อาคารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
12. อาคารเรียนเดิม
13. อาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยาการเกษตร
14. อาคารศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562
ผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ดั คารับรองการปฏิบตั งิ าน ปี 2561 - 2562 คณะเกษตรศาสตร์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
บาท
1.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดย
บาท
ผ่านระบบ NRMS
1.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจาก
บาท
หน่วยงานภาครัฐอื่น
1.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
บาท
(เอกชน)
1.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
บาท
1.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่น ๆ (ทุนส่วนตัว)
บาท
1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละ
1.12.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
บาท
1.14 จานวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และ
โครงการ/กิจกรรม
บุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตสานึก
1.15 ร้อยละของความสาเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน
ร้อยละ
1.16 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในส่วนงาน
ร้อยละ
1.16.1 จานวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของส่วนงาน
ร้อยละ
1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน
มิลลิกรัมต่อลิตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนวัตกรรมด้านอาหารและ
บาท
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ
บาท
และการดูแลผู้สูงอายุ
2.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
ธุรกิจ
2.4 จานวนนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ผลงาน/ชิ้นงาน
2.6 จานวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ใน
ผลงาน
ฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
2.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus ด้าน
ผลงาน
อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
ผลงาน
2.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
บาท
2.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดย
บาท
ผ่านระบบ NRMS
2.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดินจาก
บาท
หน่วยงานภาครัฐอื่น
2.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
บาท
(เอกชน)
2.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ
บาท
2.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่น ๆ (ทุน
บาท
ส่วนตัว)
2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดทาฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ประเด็น/หัวข้อที่
ผู้สูงอายุ
เข้ามามีส่วนร่วม
2.13 จานวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
คน
ผู้สูงอายุ
2.14 จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่นาไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านอาหาร
โครงการ/กิจกรรม
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
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236,656.38
มช. ให้คณะส่งข้อมูล

10.00
7,260,000
5

16.32
2,673,430
7

100.00

<20

0
0
0

418,950,000

242,023,950

16,000,000

8,980,916.98

1
1
19

4
0
9

60

50

16
36,800,000
6,000,000

16
37,115,618.81
3,429,140.71

30,000,000

32,174,353.15

400,000

367,150.24

400,000

1,144,974.71
มช. ให้คณะส่งข้อมูล

1

3

700

1,027

3

3
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หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
2.15 จานวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้าน โครงการ/กิจกรรม
0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล
อาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.16 จานวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced โครงการ/กิจกรรม
1
1
nutrition)
2.17 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University
โครงการ/กิจกรรม
1
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์
3.13 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนา
โครงการ/กิจกรรม
3
0
สร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ ธรรม คุณภาพ และมีทกั ษะการเป็นพลเมืองโลก ใช้ข้อมูลปีการศึกษา
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะ
ระดับ
4.30
การเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการทางาน 1 ปี)
4.1.1 ระดับปริญญาตรี
ระดับ
4.00
4.09
4.1.2 ระดับปริญญาโท
ระดับ
4.25
4.32
4.1.3 ระดับปริญญาเอก
ระดับ
4.25
4.13
4.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ร้อยละ
80.00
54.60
1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา
4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาต่อผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
ร้อยละ
11.11
9.62
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ที่คณะกรรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะให้ความเห็นชอบ)
4.3.1 จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสารระดับนานาชาติ
ผลงาน
5
3
(ปีปฏิทิน)
4.3.2 จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสารระดับนานาชาติ
ผลงาน
5
2
(ปีปฏิทิน)
4.3.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา)
คน
90
4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนผลงานที่
ร้อยละ
20.00
25.00
เผยแพร่ทั้งหมด
4.4.1 จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ผลงาน
1
0
4.4.2 จานวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก
ผลงาน
4
2
4.4.3 จานวนผลงานทั้งหมดที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ผลงาน
25
8
4.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/Startup/สห
ร้อยละ
100.00
100.00
กิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
4.5.1 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี Entrepreneurship/ Startup/
หลักสูตร
2
2
สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
4.5.2 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด
หลักสูตร
2
2
4.6 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL
ร้อยละ
12.16
11.53
4.6.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL
คน
180
169
4.6.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด
คน
1,480
1,466
4.7 จานวนหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตร
3
6
4.7.1 จานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
0
1
4.7.2 จานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท
หลักสูตร
2
3
4.7.3 จานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
1
2
4.8 จานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
หลักสูตร
0
3
4.10 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อหลักสูตร
ร้อยละ
16.67
15
ทั้งหมด
4.10.1 จานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท
หลักสูตร
2
2
4.10.2 จานวนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
1
1
4.10.3 จานวนหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
หลักสูตร
18
20
4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ร้อยละ
60.00
13.33
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ
4.11.1 จานวนกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
กระบวนวิชา
189
36
4.11.2 จานวนกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
กระบวนวิชา
0 มช. ให้คณะส่งข้อมูล
4.11.3 จานวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี
กระบวนวิชา
315
270
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4.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common European
Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป
4.12.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการสอบวัดความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามมาตรฐาน Common
European Framework of Reference for Language อยู่ใน
ระดับ B1 ขึ้นไป
4.12.2 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าสอบทั้งหมด
4.13 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถนาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
4.13.1 จานวนอาจารย์ที่สามารถนาเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมืองโลกไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.13.2 จานวนอาจารย์ทั้งหมด
4.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นพลเมือง
โลกและประกอบอาชีพในอนาคต โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.14.1 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็น
พลเมืองโลกระดับปริญญาตรี
4.14.2 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็น
พลเมืองโลกระดับปริญญาโท
4.14.3 จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็น
พลเมืองโลกระดับปริญญาเอก
4.14.4 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสถานภาพ (ข้อมูล CMU-EIS)
4.14.5 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีสถานภาพ (ข้อมูล CMU-EIS)
4.14.6 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีสถานภาพ (ข้อมูล CMU-EIS)
4.15 จานวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.15.1 จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี (ณ ภาคเรียนที่ 1)
4.15.2 จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท (ใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2)
4.15.3 จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก (ใช้ข้อมูลภาคเรียนที่ 2)
4.16 จานวน inbound exchange student
4.16.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4.16.2 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
4.16.3 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
4.17 จานวน Outbound Exchange Student
4.17.1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4.17.2 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
4.17.3 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
4.18 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff)
4.19 จานวนนักศึกษาทุกระดับที่กระทาผิดวินัยนักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจยั เพือ่ ความเป็นเลิศและนวัตกรรม
5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอก
มหาวิทยาลัย)
5.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากวิจัยและนวัตกรรม
5.3 จานวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up)
5.4 จานวนนวัตกรรม
5.6 จานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และ
นักวิจัย
5.6.1 จานวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจัย
5.6.2 จานวนบทความตีพิมพ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร ระดับนานาชาติ
(ไม่นับรวม Scopus)
5.7 จานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus

หน่วยนับ
ร้อยละ

คน

ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
15.00
60.44

45

136

300
100.00

225
100.00

คน

84

85

คน
ร้อยละ

84
100

85
79.72

คน

1,470

1,466

คน

330

0

คน

70

0

คน
คน
คน
คน

1,470
330
70
27

1,466
284
89
14

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

5
10
12
13
10
2
1
11
5
5
1
1
0

0
2
12
7
6
0
1
2
0
2
0
1
1

คน
ร้อยละ

บาท

หมายเหตุ

242,023,950

บาท
ธุรกิจ
ผลงาน
บทความ

2,700,000
1
1
24

บทความ
บทความ

24

18
1 มช. ให้คณะส่งข้อมูล

บทความ

40

86
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5.8 จานวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์จริง
5.9 จานวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอก
5.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงบประมาณแผ่นดิน โดย
ผ่านระบบ NRMS (ด้านอื่นๆ)
5.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก
(ภาครัฐ)
5.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรม
(เอกชน) (ด้านอื่นๆ)
5.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากต่างประเทศ (ด้านอื่นๆ)
5.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ (ทุนส่วนตัว)
(ด้านอื่นๆ)
5.10 จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking by
Subject (สาขาวิชา) (อันดับต่ากว่า 300)
5.11 จานวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
5.12 จานวนอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดิษฐ์/งาน
สร้างสรรค์
5.13 จานวนโครงการวิจัย
5.13.1 จานวนโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(ข้อมูล CMU-EIS)
5.13.2 จานวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
(ข้อมูล CMU-EIS)
5.13.3 จานวนโครงการวิจัยด้านล้านนาสร้างสรรค์ (ข้อมูล CMU-EIS)
5.13.4 จานวนโครงการวิจัยด้านอื่นๆ
5.14 จานวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่ยื่น
ขอรับความคุ้มครองทั้งหมด
5.14.1 จานวนสิทธิบัตร
5.14.2 จานวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
5.14.3 จานวนอนุสิทธิบัตร
5.14.4 จานวนลิขสิทธิ์ที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง
5.15 จานวนทุน Post-doctoral Fellowships ที่สนับสนุนโดยส่วนงานหรือทุนที่
ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม
5.17 จานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา
5.17.1 จานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5.17.2 จานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผู้สูงอายุ
5.17.3 จานวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนาสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการทีเ่ กิดประโยชน์แก่สังคม
6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์
ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม
6.2 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัย
และพัฒนา)
6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (ด้านอื่นๆ)
6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ (ด้านอื่นๆ)
6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร
6.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6.3.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
6.3.4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม
6.4 จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อ
ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
6.5 จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทาคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่
สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม
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ตัวชี้วัด
6.6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์
6.6.4 ด้านอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.1 จานวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย
7.2 ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้รวม
7.2.1 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
7.2.2 รายได้รวม
7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม
7.3.1 รายได้จากการวิจัย
7.3.2 รายได้รวม
7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม
7.4.1 รายได้จากการบริการวิชาการ
7.4.2 รายได้รวม
7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจารายปี (งบบุคลากรและงบดาเนินงาน)
7.5.1 งบบุคลากรและงบดาเนินงาน
7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน
7.6 จานวนเงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย
7.7 จานวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย
7.8 จานวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์
7.8.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์
7.8.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์
7.8.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
7.9 จานวนรายได้จากการบริจาค
7.9.1 เงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า
7.9.2 เงินบริจาคอื่นๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx200)
8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของ
ส่วนงาน
8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล
8.3.1 ร้อยละของอัตราว่างรอบรรจุของจานวนบุคลากร
8.3.2 ร้อยละของอัตรารับสมัครที่ขอขยายเวลารับสมัครและยกเว้นคุณสมบัติ
8.3.3 ร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับดีมาก
8.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่เข้าสู่ระดับตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อจานวนบุคลากรของส่วนงานทั้งหมด
8.3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วนงาน
8.3.6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (ความรู้ในงาน ทักษะ
สมรรถนะ ฯลฯ)
8.3.7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
สมรรถนะ
8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง
8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากร
ภายในส่วนงาน
8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
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