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คำนำ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะได้จัดทา
รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อรายงานผลในด้านข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ และผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ที่คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงและเปิด-ขยายหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มเติม เพื่อเป็น
การสนองความต้องการของนั กศึกษาและสั งคมให้ มากขึ้น ทั้ งในระดับปริญญาตรี ระดับบั ณฑิตศึ กษา และ
หลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้สนับสนุนงานด้านวิจัย และนาผลงานวิจัยออกสู่ชุมชน และ
น าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เพื่ อการบริ หารจั ดการในด้ าน 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.2559) เป็ น สาขาที่ ได้ รั บการจั ดอันดั บสู งสุ ดของมหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ และได้ รับการจัดอันดับจาก
สานักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชั้นนาจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education (THE) ให้เป็นอันดับ 1
ของประเทศไทยในสาขา Agriculture and Forestry
คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานของคณะ ตลอดจนผู้บริหารคณะ คณาจารย์
บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเทช่วยกันทางาน และให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะด้วยดี ตลอดมา คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
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บทสรุปแนวคิดในการบริหารคณะเกษตรศาสตร์สู่เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 2559
บนฐานของแผนและกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2557-2559 คณะเกษตรศาสตร์
ได้ น าเกณฑ์ พั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาเพื่ อการด าเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนาไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ใหม่ คือ
“Go for Smart Agriculture” ซึง่ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากวิสัยทัศน์เดิม คือ “คณะเกษตรศาสตร์
เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนา (ด้านการศึกษาและวิจัย) ระดับโลก”
คณะเกษตรศาสตร์ มีการกาหนดค่านิยมว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบ
ต่อสังคม” โดยทั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (ใหม่) ได้มาจากการประชุมระดมสมองของผู้บริหาร
และบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอแนะของกรรมการที่ปรึกษา โดยคานึงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและคารับรอง
ของคณบดี ก่อนที่จะแปลงเป็นแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ สมรรถนะหลักของคณะ
สภาพแวดล้ อม จุ ดแข็ ง จุ ด อ่อน อุ ป สรรค และโอกาส (SWOT Analysis) รวมทั้ งการรั บฟั งความคิด เห็ น
ข้อเสนอแนะจากนั กศึกษา นั กศึกษาเก่า และผู้ ที่มีส่วนได้เสีย ก่อนผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารประจาคณะ และกรรมการอานวยการ
ผลแห่งการดาเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การรวมพลังดาเนินงาน
อย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ จากการประเมินตนเองของคณะเกษตรศาสตร์
ชี้ให้เห็นว่าผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ที่ได้นาเสนอมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่สาเร็จตามกรอบ
เวลาที่กาหนดตามสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในรายงานส่วนที่ 3 และผลลัพธ์จากการประเมินตนเอง
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ในส่วนที่ 4 โดยมีผลสาเร็จที่สาคัญๆ สรุปโดยย่อดังนี้
1. คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World Ranking
สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ อยู่ในอันดับ 101-150 ของโลก (พ.ศ.2559) เป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับจากสานักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชั้นนาจากประเทศอังกฤษ
Times Higher Education (THE) ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในสาขา Agriculture and Forestry
2. ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU QA) ในระดับดีมาก มีระดับคุณภาพเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผลลัพธ์ด้านการตลาด คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นที่รู้จักยอมรับและนักเรียนเลือกเข้าเรียนเป็น
อันดับ 1 อยู่ในระดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยคู่เทียบ (มก. และ มข.)
4. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนอยู่ในระดับดีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามแผนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และร้อยละของจานวนนักศึกษาที่สละสิทธิ์การ
เข้าศึกษามีแนวโน้มลดลง
5. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน มีแนวโน้มดีขึ้น โดย GPA เฉลี่ยของนักศึกษาที่จบการศึกษามี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิตดีขึ้นและสูงกว่ามหาวิทยาลัยคู่เทียบ (มก. และ มข.)
6. ด้านการพัฒนาจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล มีการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได้ครบ 100% ตามเป้าหมาย มีจานวนหลักสูตรนานาชาติ และจานวน
นักศึกษาต่างชาติ In Bound/Out Bound เกินเป้าหมาย
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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7. ด้ านงานวิจั ย และสร้ า งนวัต กรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ มีจ านวนโครงการวิจัย และทุนวิจั ยเกิ น
เป้าหมาย มีตัวอย่างโครงการวิจัยเด่นๆ ที่นาไปใช้ประโยชน์ อาทิ
7.1 โครงการวิจัย รางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. “การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนา
วิธีการในการกาจัดด้วงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยีจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย ”
โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสร้างโรงงานต้นแบบในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มีบริษัทเอกชนสนใจมาขอซื้อ
เครื่องต้นแบบจานวนมาก และประเมินว่าช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาการโดนมอดแมลงทาลายเมล็ด
ข้าวได้ปีละกว่าหมื่นล้านบาท
7.2 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ โครงการนี้สามารถนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการคัดแยกเพศ ทาให้สามารถผลิตลูกโคเป็นเพศ
เมียป้อนให้เกษตรกรได้มากกว่า 80% สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยมูลค่า
มหาศาล
7.3 โครงการวิจัยการผลิตถั่งเฉ้าสีทองบนตัวดักแด้ไหม ผลิตได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ได้นาผลงานขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และมีการเปิดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและผู้ที่
สนใจ รวมทั้งอยู่ในขั้นตอนเจรจากับบริษัทเพื่อผลิตเป็นการค้า
7.4 โครงการวิจัยข้าว หลังจากที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาระบบการปลูกข้าว โดยใช้
น้าน้อยและสร้างพันธุ์ข้าวเหนียวก่าหอม มช. ที่มีคุณภาพ ความนุ่ม ความหอม และคุณค่าทางโภชนาการสูง
ทีมวิจัยด้านข้าวได้พัฒนาพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวเจ้าอีกพันธุ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
และมี ค วามนุ่ ม ความหอมสู ง อยู่ ใ นระหว่ างการยื่ นขอจดทะเบีย นพั น ธุ์ โดยตั้ งชื่ อว่ า “ก่ าเจ้า มช. 107
(Kum Chao CMU 107)”
8. ด้านการบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม คณะเกษตรศาสตร์มีงานด้านบริการวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งในรูปที่ก่อให้เกิดรายได้และการบริการแบบให้เปล่า และมีผลการดาเนินการสูง
กว่าเป้าหมาย โดยมีศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก และมี
กิจกรรมเด่นๆ อาทิ
8.1 งานสนองงานองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานโครงการ
หลวง โครงการพระราชดาริ และโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ได้
เข้าไปเป็นอาสาสมัคร คณะทางาน มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 มีพื้นที่ประชากรเป้าหมาย
มากกว่า 1,000 หมู่บ้าน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในเขตบนพื้นที่สูง
8.2 งานพัฒนากาแฟ จากองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทางานด้านวิจัยและพัฒนากาแฟ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี จนพัฒนาได้กาแฟ CMU Coffee และ Royal Coffee ปัจจุบันทีมวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ ร่ ว มกับ สถาบั น วิจั ย และพัฒ นาพื้นที่สู ง ได้ร่ ว มกันทาโครงการพั ฒ นาศักยภาพและขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดกาแฟอาราบีก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการ
เปิดเสรีทางการค้า โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ผลการดาเนินงานทาให้เกษตรกรใน
4 ตาบลของอาเภออมก๋อย ได้แก่ ขุนตื่น ยางเปียง นาเกียน และสบโขง ได้รับใบอนุญาตการผลิตกาแฟในป่า
ฝนที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม “Rain Forest Coffee” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ส่งขายในและต่างประเทศได้
ราคาสูง และมีชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ทาลายธรรมชาติ
8.3 โครงการพั ฒ นาไม้ดอกไม้ผ ลบ้ านไร่ต ามพระราชด าริ เป็ นอีกโครงการสนองงานตาม
พระราชดาริที่แยกออกมาจากงานด้านไม้ดอกของโครงการหลวง ที่คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์เข้าไป
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รับผิดชอบงานพัฒนาไม้ดอกไม้ผลที่ไปตามพระราชดาริ เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยมี ผศ.ดร.
พิศิษฐ์ วรอุไร อดีตคณบดีท่านที่ 2 เป็นผู้เริ่มดาเนินการและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีผลงานวิจัยพัฒนาสร้าง
สายพันธุ์ไม้ดอก ไม้หัว หลายสิบสายพันธุ์ และเปิดการอบรมถ่ายทอดให้เกษตรกร โดยเฉพาะในเขตพื้นราบ
ภาคเหนือ นาไปประกอบอาชีพจานวนมาก ปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายลงไปอบรมส่งเสริมให้เยาวชนและ
เกษตรกรในภาคใต้ปลูกที่อาเภอเบตง จ.ยะลา ภายใต้พระราชเสาณีย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รวมทั้ง
ทีมงานไม้ดอกยังร่วมกับเครือบริษัท ปตท. จัดทาโครงการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป/ลิลลี่) ที่ จ.ระยอง
เป็นผลสาเร็จ ทาให้เกษตรกรภาคกลางมีทางเลือกในการประกอบอาชีพปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเพิ่มขึ้น ได้มี
การพัฒนาพันธุ์แกลดิโอลัส 23 สายพันธุ์ ปทุมมาและกระเจียว 37 สายพันธุ์ บานชื่น 5 สายพันธุ์ ว่านสี่ทิศ 1
สายพันธุ์ ที่ได้นาไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและบางสายพันธุ์นาไปขอการคุ้มครองพันธุ์ ด้วย
8.4 โครงการพัฒนาคุณภาพไม้ดอกทางเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก
ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์ ได้มีการดาเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่ อง สามารถจดคู่ผ สมกล้ ว ยไม้ได้แล้ ว 5 สายพันธุ์ อาทิเช่น Habenaria Lanna Angel, Vascostylis
Pimchai และ Dendrobium Lanna Scent เป็นต้น
8.5 โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดภัย หลังจากที่คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการ
จัดตั้งเป็น Farm Outlet ด้านพืชผักปลอดภัยของกระทรวงพาณิชย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมดูงานด้าน
การผลิตอาหารพืชผักปลอดภัยของ สสส. และมีการขยายผลการอบรมและจานวนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยเพิ่ม ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายการทาหน้าที่วิจัยและพัฒนาการผลิต
และคุณภาพพืชผักปลอดภัยปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแบ่งปันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
และมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการช่วยแก้ปัญหา/และทาให้คนไทยได้
บริโภคพืชผักที่มีคุณภาพปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่คณะเกษตรศาสตร์จาเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสาเร็จตามเป้าหมาย/วิสัยทัศน์
ที่จะเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และก้าวสู่อันดับ 30 ของการลาดับมหาวิทยาลัยโลก (QS University World
Raking) ภายใน 10 ปีข้างหน้า จาเป็นต้องมุ่งที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นสากลของคณะและยุทธศาสตร์
การพัฒ นาการจั ดการศึกษาอย่ างมีมาตรฐานตามมาตรฐานสากลเป็นล าดับต้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร โดยเฉพาะสายปฏิบัติการให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ไม่ต่ากว่า 20% ใน 1 ปี และไม่น้อยกว่า 80% ใน 10 ปี ขณะที่จานวนอาจารย์ที่
สามารถสอบเป็ น ภาษาอังกฤษไม่น้ อยกว่า 50% ใน 1 ปี และครบ 100% ใน 5 ปี รวมทั้งสร้างหลั กสู ตร
นานาชาติและหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศเพิ่มเติม ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก สร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติ โดยเพิ่มจานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศและ Visiting Professor เพิ่มจานวนนักศึกษาต่างชาติ
จานวนนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน เพิ่มอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การอยู่อาศัย
เป็นสากล
อันดับถัดไป เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพ/ศักยภาพ/งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งนักศึกษาโครงการสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับทุนการ
วิจัยมากขึ้น ทั้งจัดหาทุนวิจัยเสริมจากทุนภายในของคณะ/มหาวิทยาลัยเอง หรือทุนจากภายนอก โครงการ
สร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศมากขึ้น สนับสนุนให้ทั้งคณาจารย์ นักวิจัยและ
นักศึกษา มีโอกาสไปเรียนรู้วิจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะทุนวิจัยระดับ Post-Doctoral ของคณาจารย์ เพื่อ
เพิ่มทักษะประสบการณ์ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล
ISI หรือ Scopus มากขึ้น ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สามารถนาไปใช้ในวงการอุตสาหกรรมหรือชุมชนได้จริง
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รวมถึงการเป็น เจ้ าภาพในการจัดประชุมวิช าการและการประชุมปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์อย่างต่อเนื่อง
สุดท้าย เน้นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการแสวงหารายได้เพิ่มเติม เนื่องจาก
คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินจากัด ไม่ขยายตัวเพิ่มตามพันธกิจ ภาระงานและโครงสร้างของ
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตลอดเวลา งบประมาณส่วนใหญ่เ ป็นเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ตามพันธกิจ
ของคณะ ซึ่งมีภ าระงานที่ขยายตัว เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ แม้ว่าในรอบปีงบประมาณ 2557 และ 2558 คณะ
เกษตรศาสตร์จะมีศักยภาพในการหาเงินรายได้จากการบริการวิชาการและอื่นๆ เป็นจานวนที่เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการในภาพรวมของ
คณะได้ โดยเฉพาะในสภาวะที่คณะกาลังต้องการการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอันดับ 1 ของ
ประเทศ และอันดับ 30 ของโลก ซึ่งจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก คณะเกษตรศาสตร์มีแผนการเพิ่ม
ศักยภาพการหารายได้ผ่านโครงการ “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งโครงการ สร้างรายได้” ของทุกหน่วยงานย่อยภายใน
คณะ รวมทั้งมีโครงการร่วมวิจัยและร่วมพัฒนากับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและหารายได้
นอกเหนือจากรายได้ค่าหน่วยกิตและจากโครงการวิจัย
9. ด้านแนวทางการพัฒนาบุคลากร บุคลากรเป็นสิ่งที่คณะให้ความสาคัญสูงสุดในการองค์ประกอบ
ของการบริหารงาน เพราะทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคน แนวทางการพัฒนาบุคลากรแยกตามสายงาน ได้แก่
9.1 บุคลากรสายวิชาการ - เน้นได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ได้แก่ คุณวุฒิทางการศึกษา โดย
มีเป้าหมายกลุ่มอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกทั้งหมดภายใน 3 ปี (ปัจจุบัน 92%) และสนับสนุนให้คณาจารย์มี
โอกาสทา Post-Doctoral มากขึ้น
 คุณวุ ฒิ ทางวิ ชาการ มี การผลั กดั นเพิ่ มสั ดส่ วน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์ = 4 : 18 : 15 : 38 = 4.9% : 22.2% : 18.5% : 46.9% โดย
การอบรมหลักการขอตาแหน่งวิชาการ จัดอาจารย์พี่เลี้ยง รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ที่มี
ศักยภาพเข้าสู่โครงการ Fast Tract ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
 ศักยภาพในการทาวิ จัย เพิ่ มจานวนเงิ นทุนวิจัยต่อหั วและจ านวน papers ที่ ตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ โดยการจัดให้ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ ยงและอาจารย์ต้นแบบ รวมกลุ่ ม
นักวิจัย และจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับกลุ่มอาจารย์รุ่นเยาว์เพิ่มเติม
 นอกจากนั้ น เพื่ อเป็ นการเตรี ยมสร้ างบุ คลากรสายบริ หาร สนั บสนุ นให้ บุ คลากรที่ มี
ศักยภาพเข้ารับอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการบริหาร รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่
เข้ามามีโอกาสบริหารงานเป็นการเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมทดแทนบุคลากรรุ่น
อาวุโสที่จะทยอยเกษียณออกไป
9.2 บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น - บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ เ ป็ น นั ก วิ ช าการ นั ก วิ ท ยาศาสตร์
สนับสนุนให้มีการเรียนต่อมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนวุฒิปริญญาเอก : โท : ตรี = 4 : 43 : 42 รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดได้รับการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นนานาชาติ
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ปัญหา/ข้อจากัดของการบริหารและพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์
มีหลายปัจจัยที่เป็นข้อจากัด ทาให้การบริหารและการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ไม่สามารถรุดหน้าได้
ตามเป้าหมาย แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดมี 2 ปัจจัยที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
เพื่อให้การพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์สามารถมุ่งสู่เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ได้รวดเร็ว ได้แก่
1. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1.1 สายคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์เคยมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถสูง
แต่ได้เกษียณอายุราชการไปจานวนมาก โดยคณะเคยมีคณาจารย์ 107 ท่านในปี 2548 แต่ปัจจุบัน (พ.ศ.
2558) เหลือ 75 ท่าน และประมาณ 15 ท่านเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่พึ่งบรรจุใหม่ใน 1 - 2 ปี ทาให้ยังไม่
มีศักยภาพในการขอโครงการวิจัยใหญ่ๆ รวมทั้งยังไม่สามารถขอตาแหน่งทางวิชาการ เพราะมีข้อกาหนดเรื่อง
เวลาในการสอน ทาให้การเพิ่มวุฒิทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) รวมทั้งการเพิ่มจานวนงบประมาณ และ
papers วิจัยทาได้จากัด รวมทั้งข้อบังคับเรื่องกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา (มคอ.) ทาให้การ
เปิ ดหลั กสู ตรใหม่ที่เป็ น ประโยชน์ และเป็ น ความต้องการของตลาด อาทิ หลั กสู ตรปริญญาตรี Life Long
Learning สาหรับกลุ่มสภาเกษตรกร/ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาปกติไม่สามารถทาได้ รวมทั้งกระทบไปถึง
หลักสูตรนานาชาติที่มีชื่อเสียงมายาวนานของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร ทั้ง
ระดับปริญญาโทและเอก ก็เกิดผลกระทบอาจต้องปิดหลักสูตร เพราะมีจานวนอาจารย์ไม่พอเพียง
1.2 สายสนับสนุน โดยเฉพาะสายปฏิบัติงานในฟาร์มและภาคสนาม คณะเกษตรศาสตร์เคยมี
บุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจา 237 คนในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) เหลือ 134 คน ในขณะที่คณะมีทั้ง
ห้อง Lab ปฏิบัติการ ศูนย์ สถานีวิจัย 6 แห่ง รวมพื้นที่ในการดูแลประมาณ 1,900 ไร่ ทาให้มีบุคลากรและ
แรงงานไม่เพียงพอในการดูแล ต้องใช้งบประมาณรายได้ในการจ้างแรงงานจานวนมาก ทั้งในรูปจ้างโดยตรง
หรือจ้างเหมา ทาให้ในสภาพปัจจุบันคณะต้องใช้เงินรายได้ รวมทั้งเงินสะสมเหลือจ่ายหมดไปกับค่าจ้าง
2. ปัญหาการได้รับงบประมาณแผ่นดินจากัด คณะเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณ 142 ล้านบาทในปี
พ.ศ. 2557 และ 133.5 ล้านบาทในปี 2558 งบประมาณส่วนใหญ่ใช้เป็นค่าจ้างเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการในภาพรวมของคณะ แม้คณะจะมีศักยภาพในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นจาก 117.3
ล้านบาทในปี 2557 เป็น 149.3 ล้านบาทในปี 2558 แต่งบรายได้ส่วนใหญ่ หมดไปกับค่าจ้างพนักงานสาย
ปฏิบัติการเสริม เพื่อให้พอเพียงกับจานวนลูกจ้างประจาที่ขาดหายไปประมาณ 50% จาก 237 เหลือ 134 คน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์

ข้อมู ล พื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์

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 และมีสุภาษิตเป็นภาษา
บาลีว่า “อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง” อยู่ในวงล้อมรอบ
รูปช้าง ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะส่องทางให้
นักศึกษาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
 สีประจาคณะเกษตรศาสตร์ คือ สีเหลืองข้าวโพด

1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานราชการระดั บคณะ ด้ ว ยเจตนารมณ์ เพื่ อช่ วยแก้ ไขปั ญหาด้ าน
การเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ ของ
ประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุ ม
อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก ปัจจุบันคณะเกษตรศาสตร์ มีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นคณบดี 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 ก ารคณะ และ 8 ภาควิ ช า ได้ แก่ ภาควิ ช า
กีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์
พ.ศ. 2555 หลอมรวมาควิชา จาก 8 ภาควิชา เหลือ 4 ภาควิชา ในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ขยายเพิ่ม
-2557
สาขาสั ตว์น้า และจัดตั้ง ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบ่งส่ วน
ราชการออกเป็ น 1 ส านั กงานคณะ 4 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศู นย์บริการวิชาการและ
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

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

ทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งคณบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 - 2559
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

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

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นนาระดับโลก
พันธกิจ คณะเกษตรศาสตร์
1) ด้านการจั ดการศึกษา จั ดหลั กสู ตรการศึกษาที่ มุ่งเน้ นความเป็นเลิ ศทางวิชาการ ตรงตามความ
ต้องการต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้ มีความเป็นสากล
และเป็นผู้นา
2) ด้านการวิจัย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน และก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
3) ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย ให้กับเกษตรกร
ชุมชน สังคม นาไปปรับใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ
4) ด้านการบริหาร พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุกๆ ด้าน ภายใต้ระบบมหาวิทยาลัยในกากับ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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5) ด้านการทานุบ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อม อนุรักษ์และทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร และ
สิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ
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
ยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 เป้ าประสงค์ 1 การจั ดการศึ ก ษาที่มี คุ ณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่ อการเข้า สู่ ประชาคม
อาเซียนและนานาชาติ
 เป้ า ประสงค์ 2 การผลิ ต บั ณ ฑิต วิ ท ยาศาสตร์ เกษตรที่เ ป็ น คนดี คนเก่ ง คิ ดเป็ น ปฏิ บั ติ ไ ด้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัตและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 เป้ าประสงค์ 1 คณะเกษตรศาสตร์มุ่งสู่การเป็นคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติ
 เป้าประสงค์ 2 เน้นงานวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เป้าประสงค์ 3 เน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 เป้ าประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ เป็ น ที่พึ่ งและร่ ว มพั ฒ นาให้ แก่ สั งคมทั้ ง ในระดั บชาติแ ละ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ 4 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ 1 สืบสาน และทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ท้องถิ่นล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 เป้าประสงค์ 2 คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
 เป้าประสงค์ 1 พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ
 เป้าประสงค์ 2 เตรียมคณะเกษตรศาสตร์พร้อมเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 เป้าประสงค์ 1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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 เป้าประสงค์ 2 บุคลากรคณะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รักองค์กร ทางานอย่างมีความสุข
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ นาคณะไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 เป้าประสงค์ 3 คณะเกษตรศาสตร์สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน

1.3 โครงสร้างองค์กร
มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์

งานบริหารทวไป
่ั
งานการเงิน การคล ัง
และพ ัสดุ
งานบริการการศึกษา และ
พ ัฒนาคุณภาพน ักศึกษา
งานบริหารงานวิจ ัย
และวิเทศส ัมพ ันธ์
งานนโยบายและแผน
และประก ันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์วจ
ิ ัย

ภาควิชา

สาน ักงานคณะ

ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์วจ
ิ ัย สาธิตและฝึ กอบรมการเกษตรแม่เหียะ
- หน่วยวิจ ัยและพ ัฒนาว ัสดุอน
ิ ทรียช
์ วี ภาพ
- หน่วยวิจ ัยพืชพล ังงาน
- หน่วยสาธิตและฝึ กอบรม
- หน่วยหอพ ัก
ศูนย์วจ
ิ ัยระบบทร ัพยากรเกษตร
- หน่วยวิจ ัยและพ ัฒนาระบบเกษตรยง่ ั ยืน
- หน่วยวิจ ัยและพ ัฒนาระบบสน ับสนุนการต ัดสินใจ
ศูนย์วจ
ิ ัยและฝึ กอบรมทีส
่ ง
ู
ศูนย์วจ
ิ ัยเทคโนโลยีหล ังการเก็บเกีย
่ ว

กีฏวิทยาและโรคพืช
พืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์
พ ัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร
ส ัตวศาสตร์และส ัตว์น ้า
เกษตรทีส
่ ง
ู และ
ทร ัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร**
- งานบริหาร
- งานบริการวิชาการ
- ร้านจาหน่าย
ผลิตผล และ
ธุรกิจเกษตร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถานีวจ
ิ ัยและพ ัฒนาลาไยหริภญ
ุ ไชย*
ศูนย์เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร*
กลุม
่ วิจ ัยผลิตผลเกษตรปลอดภ ัยและลดการใช้สารเคมี*
ศูนย์บริการการพ ัฒนาไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อ ันเนือ
่ งมา
จากพระราชดาริ*

* กลุ่มวิจัยภายในของคณะเกษตรศาสตร์
** ศูนย์ในกากับของคณะเกษตรศาสตร์

1.4 โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการอานวยการประจาคณะ
ทีป
่ รึกษาคณะเกษตรศาสตร์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 คณะกรรมการประก ันคุณภาพการศึกษา
 คณะกรรมการอืน
่ ๆ*

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจ ัย

แผนงาน และ

บริการวิชาการและ
วิเทศส ัมพ ันธ์

ประก ันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริหารประจาคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายพ ัฒนาระบบ

รองคณบดีฝ่ายพ ัฒนา

กายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพน ักศึกษาและ
น ักศึกษาเก่าส ัมพ ันธ์

และกิจการพิเศษ

่ ยคณบดีฝ่ายประชาส ัมพ ันธ์
ผูช
้ ว
และวิชาการ

เลขานุการ
คณะเกษตรศาสตร์
สาน ักงานคณะ







ห ัวหน้าภาควิชา
กีฏวิทยาและโรคพืช
พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
พ ัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ส ัตวศาสตร์และส ัตว์น ้า
เกษตรทีส
่ ง
ู และ
ทร ัพยากรธรรมชาติ

ห ัวหน้าศูนย์วจ
ิ ัย
 ศูนย์วจ
ิ ัย สาธิตและฝึ กอบรมการเกษตร
แม่เหียะ
 ศูนย์วจ
ิ ัยระบบทร ัพยากรเกษตร
 ศูนย์วจ
ิ ัยและฝึ กอบรมทีส
่ ง
ู
 ศูนย์วจ
ิ ัยเทคโนโลยีหล ังการเก็บเกีย
่ ว

ผูอ
้ านวยการ
 ศูนย์บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

* คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านการวิจัย คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการ และคณะกรรมการ
ห้องปฏิบัติการกลาง
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

5

ข้อมู ล พื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์

1.5 คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการอานวยการประจาคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ เกียรติยศ ดร.ประจิตต์ อุดหนุน
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิจัย และพัฒนาพันธุ์สัตว์ และ
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีก บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมชาย เสริมชัยวงศ์
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 ที่ปรึกษาด้านวิชาการและบริหารงานทั่วไป
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารง ติยวลีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
 ที่ปรึกษาด้านบริหารงานทั่วไปและระดมทุน
ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์
 ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจเอกชนและระดมทุน
ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล
ศาสตราจารย์ เกียรติยศ ดร.ประจิตต์ อุดหนุน
นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์
ดร.ธัญญา คันธา
 ที่ปรึกษาด้านนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และระดมทุน
พล.อ.ต.ธานี ปิณฑะบุตร
 ที่ปรึกษาด้านนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจเอกชน
ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
นายสมชาย บริรักษ์เลิศ
นายรติกร ไชยองค์การ
 ที่ปรึกษาด้านบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
 ที่ปรึกษาด้านการวิจัย บริการวิชาการและต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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 ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการต่างประเทศ
Prof. Dr. Lindsay Falvey
Dr. Peter Hoare
Prof. Em. Dr. Hans-Juergen Langholz
Prof. Dr. Karl Stahr
 ที่ปรึกษาและช่วยปฏิบัติงานสานักงานคณบดีด้านการวิจัยและต่างประเทศ
Dr. Wolfram Spreer
คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์
 คณบดี
รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช
 รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี
อาจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
 ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
 เลขานุการคณะ
นางสาววิไลพร ธรรมตา
 หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข
รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 หัวหน้าศูนย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
 ผู้อานวยการศูนย์
อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
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1.6 สรุปข้อมูลพื้นฐานตามยุทธศาสตร์บริหารงาน
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
คณะเกษตรศาสตร์ มีจ านวนหลั กสู ตรที่เ ปิดสอนรวม 20 หลั กสู ตร แบ่งเป็นระดั บปริญญาตรี 2
หลั กสู ตร ระดับ ปริญญาโท 11 หลั กสู ตร (เป็นหลักสูตรนานาชาติ 2 หลั กสู ตร) และระดับปริญญาเอก 7
หลักสูตร (เป็นหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร และหลักสูตร 2 ภาษา 1 หลักสูต ร) โดยสาขา Agriculture &
Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก
QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University Rankings โดยใน ปี 2559 ติ ด อั น ดั บ 101-150
ของโลก นับว่าเป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุ ดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการจัดอันดับจาก
สานักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชั้นนาจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education (THE) ให้เป็นอันดับ 1
ของประเทศไทย
หลักสูตรปีการศึกษา 2559 (ไม่รวมหลักสูตรสหสาขาวิชา) จานวน 20 หลักสูตร ได้รับการรับรองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทุกหลักสูตร (ร้อยละ 100)
กราฟแสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559
ปริญญาเอก, 81, 4%
ปริญญาโท, 368,
19%

ปริญญาตรี, 1,476,
77%

กราฟแสดงร้อยละภาวะการทางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
80

73.31

70.39

60
ทางานแล้ว

40
20

ศึกษาต่อ
11.25

15.43

16.56

12.5

รองาน

0
ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ในปีการศึกษา 2558 มีจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมและ
เหรียญรางวัลเรียนดี จานวนรวม 86 คน เป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จานวน 11 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จานวน
26 คน เหรียญเงินรางวัลเรียนดี จานวน 11 คน และเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจาปี จานวน 38 คน
มีนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2558 จานวนรวม 15 คน เป็นนักศึกษาปัจจุบัน
จานวน 5 คน ศิษย์เก่า (ภายในคณะ) จานวน 9 คน และศิษย์เก่า (ภายนอกคณะ) จานวน 1 คน
มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ จากศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งในรูปของการสนับสนุนอุปกรณ์ การสนับสนุนเงินทุน ตลอดจนการลงนาม MOU โครงการความร่วมมือ
ทางวิจัยและวิชาการกับบริษัทเอกชน
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ในปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มีการดาเนินการวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์หลัก จานวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มวิจั ยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กลุ่มวิจั ยผลิตผลเกษตรปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี (Attract) กลุ่ มวิจัย
อาหารปลอดภัย กลุ่มวิจัยไม้ดอก และกลุ่มวิจัยเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่
1. โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์
กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความ ตกลงการเปิดเสรี
ทางการค้า
2. เทคโนโลยีกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
3. โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน
4. โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า
5. โครงการนาร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของ
สินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
6. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขต
ภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
7. การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้
มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ 2558
8. การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราถั่งเฉ้าสีทองบนดักแด้ (ภายใต้โครงการเพาะเห็ด
ถั่งเฉ้าด้วยดักแด้ไหมบ้านและอีรี่)
9. โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
กราฟเปรียบเทียบงบประมาณวิจัย ตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558 - 2559
เอกชน

3.54

7.33

2559

1.54
2.65

ต่างประเทศ

2558
55.11
52.11

แหล่งทุนในประเทศอื่นๆ
14.55
13.95

งบประมาณแผ่นดินอื่น
0.54
0.44

งบประมาณเงินรายได้คณะฯ

3.40
3.93

มหาวิทยาลัย
0.00

10.00

ล้านบาท
20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจั ยทั้งในระดับชาติห รือระดับนานาชาติมีทั้งหมด 135 เรื่อง แบ่งเป็น
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จานวน 83 เรื่อง และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จานวน 52 เรื่อง
(ข้อมูลตามปีปฏิทิน 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
โครงการวิจัย ที่ทาร่ว มกับชุมชน ปีงบประมาณ 2559 มีจานวนรวม 7 โครงการ งบประมาณรวม
19,833,421.93 บาท
มีผลงานที่ได้รับจดทะเบียนพันธุ์ ปีงบประมาณ 2559 จานวน 9 ผลงาน คือ พริกพันธุ์ ซีเอ 683, 1286,
1441, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450 และ 1451

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

9

ข้อมู ล พื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
มีศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์ในกากับของคณะฯ ดาเนินงานด้าน
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นการบริการรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งที่
ก่อให้เกิดรายได้และเป็นการให้บริการแบบให้เปล่า มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใน
สถานศึกษาได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เพิ่มเติม ตลอดจนมีการประชาสัมพัน ธ์กิจกรรมผ่าน
กาดวัฒนธรรมเกษตร สื่อวิทยุและสิ่งพิมพ์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านต่างๆ เป็นจานวนมาก อาทิ การฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา
การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก งานวันเกษตรภาคเหนือ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน
กาดวัฒนธรรมเกษตร บทความทางหนังสือพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ คอลัมน์ “ข่วงเกษตร” ทุกวันจันทร์
และคอลั ม น์ “เกษตรใกล้ ตั ว ” ทุ ก วั น เสาร์ ) รายการวิ ท ยุ (รายการ “เกษตรใกล้ ตั ว ” สถานี วิ ท ยุ เ สี ย ง
สื่อสารมวลชน FM 100 ทุกวันอังคาร รายการ “เกษตร มช.เพื่อหมู่เฮา” สวท. เชียงใหม่/สวท. ตาก และ
รายการเกษตร มช.เพื่อสังคม ทุกวันพฤหัสบดีที่สอง สองเดือนต่อครั้ง ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
การวิเคราะห์ตัวอย่างทางการเกษตร ร้าน CMU Steak & Coffee การจาหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าเกษตร
มช. (ทุกวัน) รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงานนักศึกษา โดยประมาณการผู้รับบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2559
จานวน 368,421 คน
การดาเนินงานโครงการบูรณาการ ในปีงบประมาณ 2559 มีจานวน 26 โครงการ งบประมาณรวม
6,498,600 บาท
การดาเนินงานโครงการให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในปีงบประมาณ 2559 มีจานวน 36 โครงการ งบประมาณรวม 5,562,320.00 บาท
ยุทธศาสตร์ 4 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรั กษ์ สื บสาน พัฒนาเผยแพร่เอกลั กษณ์ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา เช่น ประเพณีปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมประเพณีถวายผ้ากฐินประจาปี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีทาบุญ
สืบ ชะตาเมืองเชีย งใหม่ ประเพณีห ล่ อเทียนและถวายเทียนพรรษา กิจกรรมกาดวัฒ นธรรมเกษตรพืช ผั ก
อาหารปลอดภัย โครงการปลูกข้าววันแม่-เกี่ยวข้าววันพ่อ เป็นต้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เช่น โครงการศึกษา
และวิจัยการผลิตของโคลูกผสมโคขาวลาพูน โครงการวิจัยความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการใน
ข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย โครงการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมของงาขี้ม้อนพื้นเมือง โครงการการใช้
ประโยชน์และปรับปรุงพันธุ์ข้าวท้องถิ่นสาหรับชุมชนบนพื้นที่สู ง โครงการการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง เป็นต้น
โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เช่น โครงการเกษตรร่วมใจ ปลูก
ต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โครงการปลูกต้นนางพญาเสือ
โคร่ งเพื่ออนุ รักษ์และพัฒ นาสิ่งแวดล้อม (ภายใต้โ ครงการความร่ว มมือไทย-ญี่ปุ่น Thai Sakura Planting
Project) โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน ” โครงการผลิตแก๊สชีวภาพสาหรับ
ครัวเรือน กิจกรรม Chiang Mai Big Cleaning Day ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โครงการฝึ กอบรมและพัฒ นา
วิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้
โครงการการศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โครงการการจัดสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพืชเศรษฐกิจในระบบพึ่งพาป่า เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2559 ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา
รวมจานวน 26 โครงการ และโครงการที่ดาเนินการเพื่อแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน
รวมจานวน 17 โครงการ
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
ความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ ปี 2551-2559 มี ก ารขยายความร่ ว มมื อ เพิ่ ม ขึ้ น จาก 31 สถาบั น
14 ประเทศ เป็น 72 สถาบัน 22 ประเทศ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการดาเนินกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้
ประเภทโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2559

1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศทีม่ าเยือน (Courtesy Call)
2. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ
3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการทีจ่ ัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
3.1 โครงการวิจัยร่วม
3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree/Double Degree)
3.3 การเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ
3.4 หลักสูตรระยะสัน้
3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน/สหกิจศึกษา
3.6 การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติ
3.7 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. ทุน
4.1 ทุนวิจัย
4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
4.3 ทุนนาเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
5. นักศึกษาต่างชาติ
5.1 ระดับปริญญาโท
5.2 ระดับปริญญาเอก
5.3 นักศึกษาในหลักสูตรระยะสัน้ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาตรี

ครั้ง
ฉบับ

8
4

โครงการ
หลักสูตร
ครั้ง
หลักสูตร
โครงการ/กิจกรรม
ครั้ง
โครงการ

6
3
3
1
8
2
1

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

8
10
5
36

คน
คน
คน

13
1
16

สถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ
ชื่อประเทศ
ชื่อสถาบัน/องค์กร
2559
จีน
Spice and Bevergare Research Institute,
Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences
ญี่ปุ่น
Faculty of Agriculture, Kindai University
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน คณะฯ ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักความคุ้มค่า มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ อาทิ
- KPI Online เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- Budget Management เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
- e-Meeting เพื่อสนับสนุนงานการจัดประชุมภายในคณะ
- ระบบ Smart Office เพื่อสนับสนุนงานการขอใช้ยานพาหนะ ห้องประชุม ห้องเรียน การลงเวลา
ปฏิบัติงาน การซ่อมบารุงของฝ่ายอาคารสถานที่
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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- ระบบออกเลขที่คาสั่งออนไลน์ (Command Online)
- ระบบ e-Salary เพื่อแจ้งเงินเดือนบุคลากร
ด้านประสิทธิผลที่เกิดจากการบริหารจัดการคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2556 ปรากฏว่าคณะ
ได้รับการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU QA) อยู่ในระดับดีมาก
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะฯ
เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปี 2557-2559

120
100

ล้านบาท

80
60
40
20
0

แผ่นดิน 2557

แผ่นดิน 2558

แผ่นดิน 2559

รายได้ 2557

รายได้ 2558

รายได้ 2559

งบลงทุน

4.97

0

10.60

9.35

6.15

2.15

งบบุคลากร

53.18

49.28

110.73

13.91

14.74

11.79

งบดาเนินการ

16.28

16.21

16.12

19.94

15.45

17.82

งบเงินอุดหนุน

67.94

68.07

0.99

13.96

10.46

16.77

งบรายจ่ายอื่น

0

0

0

1.18

0.63

1.60

เงินรายได้ตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557-2559
200
150

ล้านบาท

100
50
0

2557
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2559

ดอกเบี้ย ค่าปรับ

0.57

0.37

0.26

การระดมทุน/การบริจาค/มูลค่าทรัพย์สนิ

4.19

11.73

7.59

การบริหารทรัพย์สิน/ค่าเช่า

13.08

18.11

21.94

เงินอุดหนุนวิจัย

66.46

76.62

87.41

การให้บริการวิชาการฯ

16.00

15.13

15.60

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

17.01

28.49

30.32
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ข้อมู ล พื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์

ด้านบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร
จานวนบุคลากร ตามสายงาน ปีงบประมาณ 2557-2559
297

400

243

200

216

72

82

81

2557

2558

2559

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

0

ผลการดาเนินงานจัดการด้านอัตรากาลังของคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559 คณะฯ มีบุคลากร
ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 โดยบุคลากรสายปฏิบัติการมีจานวนลดลงถึง 27 คน ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการ
ดาเนินงานของคณะฯ ส่วนบุคลากรสายวิชาการในปริมาณลดลง 1 คน
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
39
2557

37

2558

35
20

22

2559

19
19

18

14
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

4
4
3
ศาสตราจารย์

ร้อยละอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และมีประสบการณ์
120
100
80
60
40
20
0

อาจารย์

สนับสนุน

2557

70.42

95.12

2558

45.64

77.37

2559

96.34

82.88
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ข้อมู ล พื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
84
84

82.8

82
80

80

80
78
เป้าหมาย

ผลลัพธ์ ปี 2557

ผลลัพธ์ ปี 2558

ผลลัพธ์ ปี 2559

บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559 มีจานวน 14 คน
และได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลด้านอื่นๆ เช่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคา)
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (ช้างทองคา) เป็นต้น รวมจานวน 8 คน โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรโดยเฉลี่ยต่อคน ปีงบประมาณ 2559 = 3,438.47 บาท
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ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
ปีงบประมาณ 2559

การจัด การศึก ษา

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน
คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
2.1 ผลการปฎิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
สาขา Agriculture & Forestry ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับโลกจากสถาบันการจัด
อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ โลก QS Quacquarelli Symonds Ltd. QS World University Rankings โดย
ใน ปี 2559 ติดอันดับ 101-150 ของโลก นับว่าเป็นสาขาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ จากส านั ก จั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลกชั้ น น าจากประเทศอั ง กฤษ Times Higher
Education (THE) ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย
2.1.1 ระดับคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557
การประเมินระบบคุณภาพการศึกษาดาเนินการในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และประเมินการดาเนินงาน
องค์การระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx (ยังไม่มีการให้คะแนน) เพื่อนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมา
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของคณะฯ ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผลการตรวจประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดส่งรายงาน
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ (Feedback report) โครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 3 มายังคณะฯ เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยคณะฯ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx200
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ สามารถจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินฯ
จาก สกอ. ได้โดยไม่ต้องผ่านการ screening อีกครั้ง
ในปีการศึกษา 2558 คณะฯ มีผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามตารางที่ 2.1.1
ตารางที่ 2.1.1 ผลการประเมินระบบคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)
ตามรายชื่อปริญญา (ชื่อหลักสูตร)
1
2
3
4
5
6
7
8

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ปรับปรุง/ใช้ 2556 (site visit 1-2 ก.ย. 59)
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ปรับปรุง 2553/ใช้ 2554
วท.ม. (กีฏวิทยา) ปรับปรุง 2555/ใช้ 2556
วท.ม. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) ปรับปรุง/ ใช้ 2556
วท.ม. (พืชไร่) ปรับปรุง 2554/ใช้ 2555
วท.ม. (พืชสวน) ปรับปรุง/ใช้ 2555
วท.ม. (โรคพืช) ปรับปรุง/ใช้ 2556
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) (ภาคปกติ/เศษ)
ปรับปรุง 2556/ใช้ 2557
9 วท.ม. (สัตวศาสตร์) แผน ก ปรับปรุง/ใช้ 2555
10 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ปรับปรุง/ใช้ 2555
11 วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) ปรับปรุง 2555/ใช้ 2556
12 วท.ม. (การจัดการระบบเกษตร) (นานาชาติ) ปรับปรุง/ใช้ 2555
13 วท.ม. (การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ) (นานาชาติ)
ปรับปรุง/ใช้ 2555
14 ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) ปรับปรุง/ใช้ 2556
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ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินจากกรรมการ
(กรรมการฯ มช. site visit)
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่ 1
ที่ 2-6*
ที่ 1
ที่ 2-6*

x
x
/
x
/
/
/
/

(3.22)
(3.17)
2.46
(3.02)
2.83
4.50
3.85
3.75

x
x
x
/
/
/
x
/

1.74
1.64
2.03
1.31
2.14
3.23
1.87
2.13

/
x
x
/
x

3.35
(3.45)
(3.25)
3.10
(1.74)

/
x
x
/
x

2.52
1.38
1.50
2.01
0.96

x

(2.67)

/

1.41
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รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)
ตามรายชื่อปริญญา (ชื่อหลักสูตร)
15 ปร.ด. (พืชไร่) ปรับปรุง 2554/ใช้ 2555
16 ปร.ด. (พืชสวน) ปรับปรุง/ใช้ 2555
17 ปร.ด. (โรคพืช) ปรับปรุง/ใช้ 2556
18 ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท) (ภาคปกติ/พิเศษ)
ปรับปรุง 2556/ใช้ 2557 (site visit 1-2 ก.ย. 59)
19 ปร.ด. (สัตวศาสตร์) ปรับปรุง/ใช้ 2557
20 ปร.ด. (การจัดการระบบเกษตร) (นานาชาติ) ปรับปรุง/ใช้ 2555

ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินจากกรรมการ
(กรรมการฯ มช. site visit)
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ที่ 1
ที่ 2-6*
ที่ 1
ที่ 2-6*

/
/
/
/

2.45
4.02
3.77
3.68

/
/
x
x

1.85
1.90
1.94
1.83

/
/

3.31
2.72

/
N/A

2.49
1.77

* ค่าเฉลี่ยไม่รวมตัวบ่งชี้ที่ N/A (กรณีคิดคะแนนองค์ประกอบ)
ผลประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน คะแนน = 0
หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน คะแนน = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรได้มาตรฐานและมีระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

2.1.2 การจัดการการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับ ปริ ญญาเอก ในระดับปริ ญญาตรี มีการรับเข้าศึกษา 5 ประเภท คือ ประเภทสอบโควตาภาคเหนือ
ประเภทสอบคัดเลื อกจากระบบกลาง (Admission) ประเภทโครงการพิเศษของมหาวิทยาลั ย (โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ทางการกีฬา โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการส านึกรักบ้านเกิดเพื่อ
การเกษตรที่ยั่งยืน) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
ประเภทโครงการพิเศษของคณะ (โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตร โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร)
ในปีการศึกษา 2557-2558 คณะมีหลักสูตร และกระบวนวิชาที่เปิดสอน ดังนี้
ตารางที่ 2.1.2 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2557-2558
ระดับการศึกษา
ประเภทหลักสูตร
จานวนหลักสูตร 2559
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
2
รวม
2
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
9
หลักสูตรนานาชาติ
2
หลักสูตรสหสาขาวิชา
2
รวม
13
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
6
หลักสูตรนานาชาติ
1
หลักสูตรสหสาขาวิชา
2
รวม
9
24
รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 2.1.3 จานวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2558
จานวนกระบวนวิชาที่เปิดสอน
ระดับการศึกษา
2558
ระดับปริญญาตรี
155
ระดับปริญญาโท
132
ระดับปริญญาเอก
32
รวมทั้งสิ้น
319
ตารางที่ 2.1.4 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
ชื่อหลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อปริญญา
1) เกษตรศาสตร์ มี 7 วิชาเอก
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
- กีฏวิทยา
- ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
- พืชไร่
- พืชสวน
- โรคพืช
- ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
- สัตวศาสตร์
2) เศรษฐศาสตร์เกษตร
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ตารางที่ 2.1.5 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
ชื่อหลักสูตรปริญญาโท
ชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
1) กีฏวิทยา
วท.ม.(กีฏวิทยา)
2) ปฐพีศาสตร์
วท.ม.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
3) พืชไร่
วท.ม.(พืชไร่)
4) พืชสวน
วท.ม.(พืชสวน)
5) โรคพืช
วท.ม.(โรคพืช)
6) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)
(ภาคปกติ/พิเศษ)
7) สัตวศาสตร์
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
8) เศรษฐศาสตร์เกษตร
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
9) ธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ)
วท.ม.(ธุรกิจเกษตร)
หลักสูตรนานาชาติ
10) การจัดการระบบเกษตร
วท.ม.(การจัดการระบบเกษตร)
11) การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้าแบบ
วท.ม.(การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้าแบบ
บูรณาการ (Joint degree Master of Science, บูรณาการ)
Sustainable Agriculture and Integrated
Watershed Management: SAIWAM)

หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)
12) เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

13) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

(เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร)
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์)

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่ 2.1.6 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558
ชื่อหลักสูตรปริญญาเอก
ชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
1) ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
2) พืชไร่
ปร.ด.(พืชไร่)
3) พืชสวน
ปร.ด.(พืชสวน)
4) โรคพืช
ปร.ด.(โรคพืช)
5) ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (สองภาษา) ปร.ด.(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)
6) สัตวศาสตร์
ปร.ด.(สัตวศาสตร์)
หลักสูตรนานาชาติ
7) การจัดการระบบเกษตร
ปร.ด.(การจัดการระบบเกษตร)
หลักสูตรสหสาขาวิชา (ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย)
8) เทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
(เกษตรศาสตร์, เภสัชศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร)
9) วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ปร.ด.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
(เกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์)
2.1.3 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ตารางที่ 2.1.7 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ปีการศึกษา 2559 (ไม่รวมหลักสูตรสหสาขาวิชา)
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตรสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
กีฏวิทยา
ธุรกิจเกษตร
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พืชไร่
พืชสวน
โรคพืช
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
สัตวศาสตร์
การจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พืชไร่
พืชสวน
โรคพืช
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (สองภาษา)
สัตวศาสตร์

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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2.1.4 การฝึกงานนักศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ มีกระบวนวิชาฝึกงาน ที่นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียน ทั้งการฝึกงานทั่วไป และการฝึกงานสาขาวิชาเอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ฝึกงานทั่วไป แบ่งเป็น 2 กระบวนวิชา คือ
 กระบวนวิชาการฝึกงาน 1 จานวน 1 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาที่ฝึกให้นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมจริยธรรม เรียนรู้ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันและการทางานเป็นทีม
 กระบวนวิชาการฝึกงาน 2 จานวน 1 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาฝึกงานด้านการเกษตรแบบ
ครบวงจร โดยให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานจากโครงการของภาควิชา/หน่วยงาน/ศูนย์/
สถานีต่างๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ ให้นักศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่
เริ่มผลิตจนสู่ตลาด และการวิเคราะห์โอกาส แนวทางในเชิงธุรกิจ
2) กระบวนวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา (ฝึกงานสาขาวิชาเอก) จานวน 3 หน่วยกิต เป็นการ
ฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ตามแผนกาหนดการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
โดยนักศึกษาจะเข้าฝึก ทักษะวิชาชีพหรือฝึกงานในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชน
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาเต็ม
2.1.5 ข้อมูลนักศึกษา
ตารางที่ 2.1.8 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
2559
ระดับการศึกษา
แผนที่ตั้งไว้
รับเข้าจริง
460
395
ปริญญาตรี
122
83
ปริญญาโท
36
16
ปริญญาเอก
618
494
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
85.87
68.03
44.44
79.94

ตารางที่ 2.1.9 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558-2559
จานวนนักศึกษา
ระดับการศึกษา
2558
2559

ร้อยละ + / -

1,423
431
87
1,949

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

1,468
359
81
1,961

3.16
- 16.71
- 6.90
0.62

2.1.6 บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์
ในปี ปีการศึกษา 2557-2558 คณะเกษตรศาสตร์ มีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ และมีผู้ได้รับ
เกียรตินิยม เหรียญรางวัลเรียนดี ดังนี้
ตารางที่ 2.1.10 ตารางแสดงจานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557-2558
การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร*
รวมทั้งหมด

ป.ตรี
281
304

2557
ป.โท ป.เอก
72
13

รวม
281
389

ป.ตรี
225
278

2558
ป.โท ป.เอก
3
1
80
10

รวม
229
368

ร้อยละ
+/-18.51
-5.40

* นับถึงภาคการศึกษาที่ 2 (ข้อมูลจากสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่ 2.1.11 ตารางแสดงจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับเกียรตินิยมและ
เหรียญรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2558
2558
สาขาวิชา
เกียรตินิยม
เหรียญรางวัลเรียนดี เกียรติบัตรรางวัล
เรียนดีประจาปี
อันดับ1 อันดับ2
ทอง
เงิน
กีฏวิทยา
1
3
1
9
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
1
1
1
พืชไร่
2
6
2
5
พืชสวน
4
6
1
3
5
โรคพืช
5
9
เศรษฐศาสตร์เกษตร
1
1
2
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
1
1
สัตวศาสตร์
1
6
1
7
ทั่วไป
รวม
11
26
1
10
38
ข้อมูลภาวะการทางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อเดือนมกราคม 2558 และเมื่อเดือนมกราคม 2559
ตารางที่ 2.1.12 ภาวะการทางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557-2558
(ข้อมูลจากระบบ CMU MIS)
2557
2558
ร้อยละ
ภาวะการทางาน
+/จานวน (คน) ร้อยละ จานวน (คน) ร้อยละ
ผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
304
323
ผู้ตอบแบบสอบถาม
302
99.34
319
98.76
- 0.58
- ทางานแล้ว
214
70.39
201
63.01
- 7.38
- ศึกษาต่อ
50
16.56
61
19.12
2.56
- รองาน
38
12.50
57
17.87
5.37
2.1.7 นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล
ตารางที่ 2.1.13 นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2559
ประเภท

2559

ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
5
ศิษย์เก่า (ภายในคณะ)
ศิษย์เก่า (ภายนอกคณะ)
รวม
5
คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการให้บริการห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมินผลการใช้สื่อ อุปกรณ์
การเรียนการสอนโดยนักศึกษาอย่างสม่าเสมอทุกภาคการศึกษา
2.1.8 ความร่วมมือกับศิษย์เก่า
คณะเกษตรศาสตร์ มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ จากศิษย์
เก่ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในรู ป ของการสนั บ สนุน อุ ป กรณ์ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ตลอดจนการลงนาม MOU
โครงการความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับบริษัทเอกชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ผู้แทนบริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จากัด นาโดย คุณพัชร พัชรเวทิน ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ภาคเหนือ และ คุณธนากร ธนันท์กุล ผู้จัดการทั่วไป (ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 29) มอบเงิน
สนับสนุนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จาก จานวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

คุณพาโชค พงษ์พานิช (กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จากัด) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช.
รุ่น 12 มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท คุณสมถวิล จันทราช (ประธานบริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย)
จากัด) ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่น 26 มอบทุนการศึกษา 20,000 บาท คุณจิรายุทธ ภูวพูนผล (กรรมการ
ผู้ จั ดการร้ านสวนผั กโอ้ กะจู๋ ) ศิ ษย์ เก่ าเกษตรศาสตร์ มช. รุ่ น 44 มอบทุ นการศึ กษา 50,000 บาท เพื่ อเป็ น
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เหมาะสมเป็นลาดับต่อไป ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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2.2 ผลการปฏิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์การวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ มีพันธกิจด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการ
สอน และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ซึ่งคณะฯ มีทางานวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และมีศูนย์วิจัยที่ดาเนินการวิจัยภายใต้คณะเกษตรศาสตร์
จ านวน 4 ศู น ย์ คื อ ศู น ย์ วิ จั ย และฝึ ก อบรมที่ สู ง ศู น ย์ วิ จั ย สาธิ ต และฝึ ก อบรมการเกษตรแม่ เหี ย ะ และ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยคณะฯ มีผลงานวิจัย ที่สร้างชื่อเสียง
และสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ อย่ างกว้างขวาง โดยประกอบไปด้ วยที มวิ จัย ซึ่ งมี องค์ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะทาง สามารถจาแนกได้จานวน 5 กลุ่มวิจัย ประกอบด้วย
1. กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย
2. กลุ่มวิจัยเกษตรแม่นยา
3. กลุ่มวิจัยไม้ดอก
4. กลุ่มวิจัยข้าว
5. กลุ่มวิจัยเกษตรที่สูง และมีผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียง
ทั้งนี้คณะ ยังได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับองค์กร โดยการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ประจาปี เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจั ยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
และทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทาวิจัยของอาจารย์
นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นด้วย โดยได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่
โครงการการเสริ มสร้ างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขั นด้านการตลาดของสิ นค้ าหั วพั นธุ์
กระเที ยมไทย หอมแดงไทย และเมล็ ดพั นธุ์หอมหั วใหญ่ ไทยปลอดโรคภายใต้ความ ตกลงการเปิ ดเสรี
ทางการค้า
เทคโนโลยีกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน
โครงการการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า
โครงการนาร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาดของ
สินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขต
ภาคเหนือตอนบน ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้
มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ 2558
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมต่ อการเจริญของเชื้อราถั่งเฉ้าสี ทองบนดักแด้ (ภายใต้โครงการเพาะเห็ ด
ถั่งเฉ้าด้วยดักแด้ไหมบ้านและอีรี่)
โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ตารางที่ 2.1 จานวนโครงการ และงบประมาณ ตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559
แหล่งทุนวิจัย
2559
จานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
27
3,418,482.35
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ภาควิชา และศูนย์วิจัย
25
545,502.37
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินอื่น*
8
14,545,126.73
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนในประเทศอื่นๆ**
77
55,110,923.73
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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แหล่งทุนวิจัย
ทุนวิจัยต่างประเทศ
ทุนวิจัยเอกชน

2559
จานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
8
1,544,928.01
9
7,326,870.28
154
82,491,833.47

รวม

* เช่น กระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
** เช่น สกว. สวทช. วช. มูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ
หมายเหตุ: งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทางานวิจัย
(ยกเว้นแต่งบประมาณทุนวิจยั มหาวิทยาลัย และทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ไม่ได้หารเฉลี่ย)

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ตามแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558-2559
เอกชน

3.54

7.33

2559

1.54
2.65

ต่างประเทศ

2558
55.11
52.11

แหล่งทุนในประเทศอื่นๆ
14.55
13.95

งบประมาณแผ่นดินอื่น
0.54
0.44

งบประมาณเงินรายได้คณะฯ

3.40
3.93

มหาวิทยาลัย
0.00

10.00

ล้านบาท
20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ตารางที่ 2.2 จานวนโครงการ และงบประมาณวิจัย ตามภาควิชา/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558-2559
ภาควิชา / ศูนย์ / หน่วยงาน
2559
จานวน*
งบประมาณ
ร้อยละ
โครงการ
(บาท)
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
28
7,808,827.21
9.47
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
52
25,239,089.44
30.60
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
13
9,119,093.34
11.05
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
26
21,196,368.48
25.70
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
9
2,897,295.49
3.51
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
2
6,011.53
0.01
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
10
11,572,975.78
14.03
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
5
923,338.72
1.12
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2
3,711,489.84
4.50
สานักงานคณะ
3
17,343.65
0.02
รวม
150
82,491,833.48 100.00
(งบประมาณโครงการ หารเฉลี่ยตามการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่ทางานวิจัย)
* จานวนโครงการไม่ได้นับซ้า (เพราะมีโครงการทีร่ ับ 2 แหล่งทุน)

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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การตีพิ มพ์ เผยแพร่ผ ลงานวิจั ยทั้งในระดับชาติห รือระดับนานาชาติมีทั้งหมด 135 เรื่อง แบ่ งเป็ น
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ จานวน 83 เรื่อง และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จานวน 52 เรื่อง
(ข้อมูลตามปีปฏิทิน 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559)
ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559
สรุป
จานวนโครงการ
โครงการวิจัยใหม่*
76
โครงการเดิม
74
รวม
150

* อนุมัติในปีงบประมาณ (มีทั้งชื่อเรื่องใหม่ และชื่อเรื่องเดิมที่อนุมัตเิ ป็นปีๆ)

2559
แล้วเสร็จ
22
62
84

ยังไม่แล้วเสร็จ
54
12
66

โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์
กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค
ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

รางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. จากผลงานวิจัยเรื่อง
การสร้างเครื่องมือต้นแบบและพัฒนาวิธีการในการกาจัดด้วงงวงข้าวในข้าวสารโดยเทคโนโลยี
จากคลื่นความถี่วิทยุเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน

โครงการพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ

โครงการนาร่องการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการตลาด
ของสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียวและกล้วยไม้สกุลนางอั้ว
ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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2.3 ผลการปฏิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ
2.3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะเกษตรศาสตร์ มีศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ซึง่ เป็นศูนย์ในกากับของ
คณะฯ ดาเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเน้นการบริการรูปแบบต่างๆ ให้เข้าถึงประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย ทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นการให้บริการแบบให้เปล่า ในขณะเดียวกันยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เพิ่มเติม ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านกาดวัฒนธรรมเกษตร สื่อวิทยุและสิ่งพิมพ์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ดังนี้
ตารางที่ 2.3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 2559
ประเภทในการบริการ

2559
จานวน จานวน
ครั้ง ผู้รับบริการ
136
11,451
3
74,000*
1
66
12
12,000*

ฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา
จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 วันที่ 7-11 มกราคม 2558
ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน
กาดวัฒนธรรมเกษตร
บทความทางหนังสือพิมพ์ 2 คอลัมน์ :
1. คอลัมน์ “ข่วงเกษตร” ทางหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ฉบับประจาทุกวันจันทร์ 30
2. คอลัมน์ “เกษตรใกล้ตัว” ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับประจาทุกวันเสาร์
30
รายการวิทยุ จานวน 2 รายการ :
1. รายการ “เกษตรใกล้ตัว” ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
27
ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 - 20.15 น.
2. รายการ “เกษตร มช.เพื่อหมู่เฮา” 2 สถานี คือ
2.1 สวท. เชียงใหม่ คลื่น AM 639 KHz เวลา 6.30-7.00 น.
27
2.2 สวท. ตาก คลื่น FM 102 MHz เวลา 13.00-13.30 น.
27
3. รายการเกษตร มช.เพื่อสังคม AM 612 กิโลเฮิร์ต ทุกวันพฤหัสบดีที่สอง
5
สองเดือนต่อครั้ง ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชียงใหม่
สนับสนุนการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการกลาง)
302
วิเคราะห์ตัวอย่างทางการเกษตร**
7,930
จาหน่ายสินค้าผ่านทางร้านค้าเกษตร มช. (จาหน่ายทุกวัน)
356
ร้าน CMU Steak & Coffee
355
ฝึกงานนักศึกษา
7
รวม
9,248
* เป็นการประมาณการผู้รับบริการวิชาการ
** จานวนนับเป็นจานวนรายการวิเคราะห์และจานวนผู้รับบริการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

18,000*
36,000*
24,000*
21,000*
21,000*
50,000*
302
1,354
70,000*
29,200*
48
368,421
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2.3.2 รายได้จากการบริการวิชาการ
ตารางที่ 2.3.2 แหล่งรายได้จากการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2559
แหล่งรายได้
ฝึกอบรม
ร้านค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์เกษตร
ร้านค้าเกษตร 2
ร้าน CMU Steak & Coffee
ค่าเช่าพื้นที่
รายได้จากโครงการวิเคราะห์
กาดวัฒนธรรมเกษตร
Overhead Charge
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการผลิตผักปลอดสารพิษ
โครงการผ่านศูนย์
โครงการบูรณาการ
โครงการพืชเมืองหนาว

รวม

ตารางที่ 2.3.3 โครงการบูรณาการ ปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
1 การจัดการหนอนเจาะลาต้นและเพลี้ย เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
หอยสีเขียวแบบรวมวิธี ปีที่ 2 (ภายใต้การ
จัดการแมลงศัตรูสาคัญของกาแฟอารา
บิก้าแบบผสมผสาน)
2 การผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่าปลอดเชื้อ เกวลิน คุณาศักดากุล
ไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เจริญบริเวณยอด
3 การประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ดนัย บุณยเกียรติ
ของผลพลับที่ผ่านการขจัดความฝาด
ด้วยสภาพสูญญากาศและการรวมด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสภาพ
สูญญากาศโดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
สเปกโทรสโกปี
4 การยืดอายุการวางจาหน่ายผลมะเดื่อฝรั่ง ดนัย บุณยเกียรติ
โดยการควบคุมบรรยากาศ
5

การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าใน
ชวลิต กอสัมพันธ์
พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง
ลักษณะประจาพันธุ์ และการจัดทาแปลง
รวมพันธุ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อการ
คัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

2559
จานวน (บาท)
360,424.02
2,489,258.22
1,253,609.55
309,000.00
2,453,828.18
590,010.00
24,851.00
3,795,550.80
341,130.00
3,704,900.00
1,500,000.00
16,822,561.77
แหล่งทุน
มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

ร้อยละ
2.14
14.80
7.45
1.84
14.59
3.51
0.15
22.56
2.03
22.02
8.92
100.00
งบประมาณ
266,700

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง
มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

388,300

มูลนิธิ
โครงการ
หลวง
มูลนิธิ
โครงการ
หลวง

151,000

100,000

220,000
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ลาดับ
6
7
8

9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

ชื่อโครงการ
ยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของ
โครงการหลวง)
การพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการส่งออก (2559)
การบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการแปรรูป
โครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ผู้ผลิตกาแฟอราบิก้าในภาคเหนือเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภายใต้สถานการณ์การค้าเสรี
โครงการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการ
เกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดบนที่สูง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองไทย
โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดี
การจัดการความหลากหลายของพืชใน
ระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าและการใช้
ประโยชน์
การจัดการทรัพยการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่
สูงเพื่อความั่นคงของระบบการผลิตอาหาร
และการอนุรักษ์ทรัพยการพืชพันธุ์พื้นเมือง
ในระดับท้องถิ่น
การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอารา
บิก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนา
ร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบน
พื้นที่สูง ปีที่ 2
การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์
พื้นเมือง
โครงการความหลากหลายของพืชท้องถิ่น
บนพื้นที่สูง การเพิ่มมูลค่าและการอนุรักษ์
โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชตระกูลถั่วในพื้นที่ภาคเหนือ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

1,500,000

พัชนี สุวรรณวิศลกิจ

งบประมาณ
แผ่นดิน

200,000

ถาวร อ่อนประไพ

งบประมาณ
แผ่นดิน

300,000

นริศ ยิ้มแย้ม

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

400,000

วราพงษ์ บุญมา

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

ถาวร สุภาวงศ์

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

ชวลิต กอสัมพันธ์

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

ณัฐา โพธาภรณ์
ชวลิต กอสัมพันธ์

ชูชาติ สันธทรัพย์
ประเสริฐ คาออน

นริศ ยิ้มแย้ม
ชวลิต กอสัมพันธ์
ชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
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300,000

100,000
50,000

50,000

50,000
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ลาดับ
ชื่อโครงการ
19 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้
ความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรู
ธรรมชาติเพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชในข้าว
ไร่บนที่สูง
20 โครงการฝึกอบรมการทาอาหารผสมครบ
ส่วน (Total mixed ration:TMR)
สาหรับเกษตรกรรายย่อย
21 โครงการการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
ปลูกกาแฟอราบิก้าร่วมกับพืชยืนต้น
ทดแทนการปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวที่มีการ
เผาซากหลังเก็บเกี่ยว
22 โครงการการเสริมสร้างความมั่งคงทาง
อาหารในพื้นที่ โดยการอนุรักษ์ความ
หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองไทย
23 โครงการการพัฒนาและขยายผลการผลิต
ผักปลอดสารพิษ
24 โครงการโครงการพัฒนามะม่วงเป็นพืช
ทางเลือกสาหรับการสร้างอาชีพและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
25 โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า
เพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงบ้านมูเซอ หมู่ 5
ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
26 โครงการการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมและการพัฒนาโอกาสทาง
การศึกษาด้านวิชาชีพเกษตรแก่นักเรียน
และประชาชนบนพื้นที่สูง
รวม

หัวหน้าโครงการ
นางสาวนิธิ ไทยสันทัด

แหล่งทุน งบประมาณ
งบประมาณ
50,000
แผ่นดิน

เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

ชวลิต กอสัมพันธ์

งบประมาณ
เงินรายได้

366,520

นริศ ยิ้มแย้ม

งบประมาณ
เงินรายได้

376,160

จตุรงค์ พวงมณี

งบประมาณ
เงินรายได้
งบประมาณ
เงินรายได้

126,620

ชวลิต กอสัมพันธ์

งบประมาณ
เงินรายได้

556,400

นายจรีเมธ อังกสิทธิ์

งบประมาณ
แผ่นดิน

491,000

ชูชาติ สันธทรัพย์
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205,900

6,498,600
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ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการ

ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยการพัฒนาไม้ดอกในงาน "International Flower Expo Tokyo (IFEX2015)"
ณ Makuhari Messe - International Convention Complex เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อรณรงค์เผยแพร่การใช้สินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้นางอั้ว

โครงการพัฒนากาแฟอินทรีย์ในระบบป่าไม้
บนพื้นที่สูง "กาแฟขุนตื่น"

โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
สาหรับครัวเรือนในชุมชน

ร้านค้าเกษตร มช. รับฝากขายสินค้าเกษตรแปรรูป สมุนไพรและของฝาก เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา
08.00-18.00 น.ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกตลาดต้นพยอม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หลังเล็ก)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร้าน CMU Steak & Coffee จาหน่าย Steak
และกาแฟ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.0018.00 น. ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกตลาดต้นพยอม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หลังเล็ก)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การให้คาปรึกษาด้านการวิเคราะห์ จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการกลาง

ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 7-13 ปี เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์
เกษตรที่เยาวชนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้ อาทิ กิจกรรมโตได้ไม่ง้อดิน เห็ดจ๋าหนูปลูกได้
เกษตรกรจิ๋วในฟาร์มแจ๋ว สวนเล็กๆ ในขวดแก้ว เครปคุณหนู
จัดนิทรรศการร่วมกับภาครัฐและเอกชน
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การบริการวิชาการ “กาดวัฒนธรรมการเกษตร”
เปิดจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ แรกของเดือน เวลา 08.00 น. - 18.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
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ทำนุ บำรุ ง ศำสนำ ศิล ปวัฒ นธรรมฯ

2.4 ผลการปฏิบตั ิงาน ยุทธศาสตร์ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ กาหนดเป้ าประสงค์ด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรมเพื่อ เป็นแหล่ งรวบรวม
สะสมองค์ความรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรของภาคเหนือ ซึง่ ได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ 3 ประการ ดังนี้
2.4.1 การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
คณะเกษตรศาสตร์ จั ดสรรงบประมาณเพื่ อสนั บสนุ นการจัดโครงการหรือกิ จกรรมด้านการอนุรั กษ์
สืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาล้านนา โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว มีทั้งในส่วนที่คณะเป็นผู้ดาเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดโครงการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานภายนอก เช่น
1. พิธีจุดเทียนชัยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. ประเพณีปี๋ใหม่เมือง
3. กิจกรรมประเพณีถวายผ้ากฐินประจาปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเกษตรศาสตร์
5. พิธีทาบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
6. ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
7. กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตร พืช - ผัก อาหารปลอดภัย
8. โครงการปลูกข้าววันแม่ - เกี่ยวข้าววันพ่อ
2.4.2 การส่งเสริมการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา
คณะเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
เพื่อศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โครงการวิจัย
ดังกล่าวถือว่าเป็ นโครงการที่มีส่วนสาคัญในการอนุรักษ์ รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตภาคเหนือ มีการจัดกิจกรรมและการวิจัยเชิงอนุรักษ์เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เป็นการวิจัยค้นคว้าวิธีการบารุงรักษาเชิงอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่
หายากหรือเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเป็นองค์ความรู้ เช่น
1. โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง
2. โครงการปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง
3. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษสาหรับเกษตรกรพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม
4. โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
5. โครงการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจของภาคเหนือ
2.4.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
คณะเกษตรศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
เพื่อศึกษา ค้นคว้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
รวมทั้งคณะฯ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน เช่น
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1. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การใช้ สื่ อ การสอนแบบบทบาทสมมติ ใ นกระบวนการ
วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. โครงการฝึ ก อบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง การจั ด การทรั พ ยากรความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์
ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น
3. โครงการอบรมการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่า โดยใช้ระบบการผลิตกาแฟ
อราบิกาในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนาร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
5. โครงการพั ฒ นามะม่ ว งเป็ น พื ช ทางเลื อ กส าหรั บ การสร้ า งอาชี พ และปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน
6. กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้ม
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวั ฒนธรรม
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะ มหาวิทยาลัยและองค์กรอื่น โดยแบ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ในปีงบประมาณ 2559 จานวน 26 โครงการ
และโครงการที่ ด าเนิ นการเพื่ อแก้ ไข ลดปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมและมลพิ ษให้ กั บชุ มชน ในปี งบประมาณ 2559
จานวน 17 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 2.4.1 โครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
2559
1. กิจกรรมวันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
ตลอดปี
2. โครงการธารน้าใจชาวเกษตร
ตลอดปี
3. โครงการตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัยทุกวันพุธและวันเสาร์
ตลอดปี
ของสัปดาห์
4. โครงการกาดวัฒนธรรมเกษตร พืช - ผัก อาหารปลอดภัย
ตลอดปี
ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือน
5. กิจกรรมพิธีถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 ต.ค. 58
(ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
6. โครงการเกี่ยวข้าววันพ่อ
23 พ.ย. 58
7. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
5 ธ.ค. 58
(ร่วมกับมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่)
8. งานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ประจาปี 2558
29 ธ.ค. 58
9. พิธีทาบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2559
29 ม.ค. 59
10. กิจกรรมพิธีทาบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
25 ก.พ. 59
11. กิจกรรมกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง 2559
30 มี.ค.-1 เม.ย. 59
12. กิจกรรมร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์
13 เม.ย. 59
(ร่วมกับมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่)
13. กิจกรรมพิธีรดน้าดาหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโส คณะเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 59
14. กิจกรรมพิธีรดน้าดาหัว อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
22 เม.ย. 59
ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
15. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา
27 เม.ย. 59
รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปี 2559 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
16. กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์
17. กิจกรรมพิธีสมโภชและหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
18. กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์
19. พิธีทาบุญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
20. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
21. โครงการปลูกข้าววันแม่
22. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
(ร่วมกับมหาวิทยาลัย)
23. กิจกรรมพิธีมอบไท - ใส่เข็ม
24. กิจกรรมงานวันพร - ผูกข้อมือนักศึกษาใหม่
25. ประเพณีนานักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
26. กิจกรรมพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ

2559
4 ก.ค. 59
11 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
19 ก.ค. 57
12 ส.ค. 59
12 ส.ค. 59
15 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59
10 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59

ภาพกิจกรรมทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา ปีงบประมาณ 2559

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
5 ธ.ค. 58

งานเกษตรสัมพันธ์ ประจาปี 2558
29 ธ.ค. 58

พิธีทาบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
25 ก.พ. 59

คณะเกษตรศาสตร์ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์
งานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2559
13 เม.ย. 59

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปี 2559 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่
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พิธีสระเกล้าดาหัวคณบดี อดีตคณบดีและผู้อาวุโส
คณะเกษตรศาสตร์ ประจาปี 2559
22 เม.ย. 59

พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์
ประจาปี 2559
13 ก.ค. 59

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
12 ส.ค. 59

ประเพณีนานักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
10 ก.ย. 59

ตารางที่ 2.4.2 โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน
ปีงบประมาณ 2559
โครงการ/กิจกรรม
2559
1. โครงการใช้สื่อการสอนแบบบทบาทสมมติในการวางแผนใช้ที่ดิน
18-20 พ.ย. 58
เพื่อลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. โครงการอบรมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติ
1-3 ธ.ค. 58
เพื่อป้องกันกาจัดศัตรูพืชในข้าวไร่บนที่สูง
3. โครงการอบรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นบนที่สูง
4 ธ.ค. 58
อาเภออมก๋อย เชียงใหม่
4. โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
14-16 ธ.ค. 58
ข้าวพื้นเมือง
5. โครงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชในระบบการเกษตร
9-10 และ 23-24 ม.ค. 59
บนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์
ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจ
14-15, 31 ม.ค. 59
พอเพียง
10, 23 ก.พ. 59
3, 15 มี.ค. 59
7. โครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ
17-23 ม.ค. 59
14-20 ก.พ. 59
19-25 มิ.ย. 59
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โครงการ/กิจกรรม
8. กิจกรรมปลูกต้นซากุระ ณ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว
เพื่อเพาะเห็ดฟาง เห็ดโคนน้อย

10. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
11. โครงการการจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพของงาขี้ม้อน
12. โครงการอบรมการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่า
โดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบิกาในรูปแบบเกษตรป่าไม้
เป็นระบบนาร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง ปีที่ 2
13. โครงการอบรมการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูก
กาแฟอราบิกาและการใช้ประโยชน์
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ
แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชน
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายางชีวภาพในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ชานเมือง
16. โครงการอบรมความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความมัน่ คง
ทางอาหารและรายได้
17. โครงการการศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

2559
13 ก.พ. 59
12-14 มี.ค. 59
1-3, 9-11, 17-19 เม.ย. 59
20-21 พ.ค.59
1-3 เม.ย. 59
4-6 มิ.ย. 59
7-9 ก.ค. 59
22 และ 23 มิ.ย. 59
18-19 และ 25-26 มิ.ย. 59
5 และ 12 ก.ค. 59
11 ก.ค. 59
22 ส.ค. 59
9-10 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
2, 9 และ 16 ก.ย. 59

ภาพกิจกรรมแก้ไข ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้กับชุมชน ปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมปลูกต้นซากุระ ณ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ
13 ก.พ. 59

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
1-3 เม.ย. 59

นอกจากนี้ คณะฯ ยั ง ได้ ดาเนิ น การโครงการวิ จั ย ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นา อนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2559 จานวน 42 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 2.4.3 โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2559
ลาดับ
ชื่องานวิจัย
วัน/เดือน/ปี งบประมาณ
1.
การพัฒนาสารชีวภัณฑ์กาจัดแมลงศัตรูผักสายพันธุ์ไทย สาหรับการผลิต
16 ก.ค. 58 812,795
พืชผักปลอดภัยสารเคมีแบบยั่งยืน
15 ก.ค. 59
รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปี 2559 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่
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ลาดับ
ชื่องานวิจัย
2.
โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

โครงการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่า
แม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลาปาง
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้าและปุ๋ยแก่พืชผักสาคัญบนพื้นที่สูง
การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน ปีที่ 2
(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สาหรับการ
ปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง
การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สาหรับการปลูก
พืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง)
การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง
(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สาหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมี
บนพื้นที่สูง)
การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ทนทานต่อแมลงบั่ว และมีคุณภาพ
พิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง)
การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไว
ต่อช่วงแสงและมีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิง
บูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง)
โครงการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะผักพื้นเมืองเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือ
การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิกา ภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟ ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
(ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของ
กาแฟอราบิกาบนพื้นที่สูง)
โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิกา
ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
อราบิกาบนพื้นที่สูง)
การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia (ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์
และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิต
ไม้ผลบนพื้นที่สูง (ภายใต้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนต่อการ
ปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง)
โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียว
บนพื้นที่สูง ปีที่ 2

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปี 2559 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี
30 ธ.ค. 58 24 ต.ค. 59
18 ต.ค. 58 30 ส.ค. 59
29 ม.ค. 24 ต.ค. 59
27 พ.ย. 58 21 ก.ย. 59

งบประมาณ
736,000

27 พ.ย. 58 21 ก.ย. 59

550,000

27 พ.ย. 58 21 ต.ค. 59

608,636

16 ธ.ค. 57 –
9 ม.ค. 59

237,563

11 ธ.ค. 58 3 ม.ค. 60

750,636

1 ต.ค. 55 30 ก.ย. 59
27 ธ.ค. 59 22 ก.ย. 60
30 ธ.ค. 58 24 ต.ค. 59

250,000

11 ธ.ค. 58 5 ต.ค. 59

5,833

1 ต.ค. 58 –
30 ก.ย. 59

250,030

30 ธ.ค. 57 24 พ.ย. 58

114,545

24 ธ.ค. 58 18 ต.ค. 59

120,000

927,400
545,865
850,000

450,000
36,000
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ลาดับ
ชื่องานวิจัย
17. โครงการสารวจเห็ดป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
18. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

วัน/เดือน/ปี
1 ต.ค. 54 –
30 ก.ย. 59
1 ต.ค. 54 –
30 ก.ย. 59
งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ธรรมชาติ
1 ต.ค. 55 –
30 ก.ย. 59
การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นยาและยั่งยืน
15 ก.ย. 59 ในจังหวัดเชียงใหม่
14 ก.ย. 61
การใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ
1 มิ.ย. 56 –
31 ธ.ค. 60
การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ควบคุมโรคถอดฝักดาบใน
1 ส.ค. 58 –
เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่
31 ม.ค. 60
การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคในพืชเศรษฐกิจกลุ่มกล้วยไม้ดิน
1 เม.ย. 59 31 มี.ค. 61
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
20 ก.ย. 57 ด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์ 12 มี.ค. 59
หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรคภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1 เม.ย. - 31
ต.ค. 59
การดาเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว
1 ธ.ค. 58 –
อย่างยั่งยืน
30 พ.ย. 59
การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม วัฒนธรรมและ
1 ธ.ค. 58 –
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ
31 ส.ค. 59
การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทา
1 ก.ย. 59 –
งบประมาณทรัพยากรน้าและเกษตรแบบบูรณาการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ 28 ก.พ. 61
ในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดลาพูน
การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม
18 ธ.ค. 58 ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
12 ต.ค. 59
การเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง)
การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก 1 ส.ค. 56 –
ใหม่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูง
30 ก.ย. 59
การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต 1 ธ.ค. 58 –
น้านมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
30 พ.ย. 59
อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1
การใช้เปลือกผลกาแฟจากกระบวนการแปรรูปโดยวิธีเปียกเพื่อการผลิตเห็ด 5 ม.ค. 58 4 ม.ค. 59
การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์
1 ต.ค. 58 –
หอมนิลอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ อาเภอพร้าว 30 ก.ย. 59
จังหวัดเชียงใหม่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษสาหรับเกษตรกรพื้นที่สูง 1 ต.ค. 58 –
อย่างมีส่วนร่วม
31 ธ.ค. 59

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปี 2559 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่

งบประมาณ
100,000
900,000
375,000
56,204
2,184
185,481
101,696
1,720,420
206,047
1,386,914
1,500,000
136,504
1,104,000
593,621
142,055
40,685
38,000
96,388
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ลาดับ
ชื่องานวิจัย
35. การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน

วัน/เดือน/ปี
1 ต.ค. 57 –
30 ก.ย. 60
36. การประเมินศักยภาพภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กใน
1 ก.ย. 59 –
ระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน
31 ส.ค. 61
37. ผลของการเสริมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค ต่อคุณภาพของหญ้าเนเปียร์ 18 ม.ค. 60 ปากช่อง 1 หมักและการย่อยได้ของโภชนะในโคขาวลาพูน
17 ม.ค. 61
38. การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่น เพื่อการ
1 เม.ย. 58 จัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน 31 มี.ค. 61
39. สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชอาหาร
1 ก.ย. 60 –
ทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น
28 ก.พ. 63
40. การจัดการลุ่มน้าอย่างมีส่วนร่วม อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.ค. 45 –
30 ธ.ค. 59
41. การส่งเสริมการทาเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโรงเรียนเจ้าฟ้า 1 ต.ค. 59 –
อุบลรัตน์ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ย. 60
42. แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในพื้นที่ต้นน้า
1 ม.ค. - 30
พ.ย. 60
รวม
* งบประมาณโดยเฉลี่ย

งบประมาณ
1,973,950
2,014,519
103,973
3,966,571
269,308
82,127
434,100
327,273
25,102,323

ภาพกิจกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดการและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

การวิจัยโคขาวลาพูน

การผลิตพืชผักปลอดภัย

การผลิตไม้ดอกกระเจียวบนพื้นที่สูง

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปี 2559 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิท ยำลัยเชียงใหม่
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2.5 ผลการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นสากล
ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2551-2559 มีการขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นจาก 31 สถาบัน 14 ประเทศ
เป็น 72 สถาบัน 22 ประเทศ

ในปีงบประมาณ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการดาเนินกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ
2559
1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศทีม่ าเยือน (Courtesy Call)
2. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ
3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการทีจ่ ัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
3.1 โครงการวิจัยร่วม
3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree/Double Degree)
3.3 การเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ
3.4 หลักสูตรระยะสัน้
3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน/สหกิจศึกษา
3.6 การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติ
3.7 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. ทุน
4.1 ทุนวิจัย
4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
4.3 ทุนนาเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

ครั้ง
ฉบับ

8
4

โครงการ
หลักสูตร
ครั้ง
หลักสูตร
โครงการ/กิจกรรม
ครั้ง
โครงการ

6
3
3
1
8
2
1

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

8
10
5
36
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ประเภทโครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ

2559

5. นักศึกษาต่างชาติ
5.1 ระดับปริญญาโท
5.2 ระดับปริญญาเอก
5.3 นักศึกษาในหลักสูตรระยะสัน้ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนปริญญาตรี

คน
คน
คน

13
1
16

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาเยือน จานวน 8 ครั้ง มาจาก 7 ประเทศ ได้แก่
1.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 1 ครั้ง (Nanjing Agricultural University)
1.2 นิวซีแลนด์ จานวน 1 ครั้ง (Massay University)
1.3 ฝรั่งเศส จานวน 1 ครั้ง (Center of International Cooperation in Agricultural Research for Development:
CIRAD)
1.4 มาเลเซีย จานวน 1 ครั้ง (University of Putra Malaysia: UPM)
1.5 สหรัฐอเมริกา จานวน 2 ครั้ง (University of Hawaii at Manoa / North Dakota State University: NDSU)
1.6 ออสเตรเลีย จานวน 1 ครั้ง (The University of Melbourne)
1.7 อินโดนีเซีย จานวน 1 ครั้ง (Sebelas Maret University (UNS))
2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ: ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/องค์กรต่างประเทศ
จานวน 4 ฉบับ ได้แก่
- The Spice and Beverage Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural
Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน
- University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
- Kindai University ประเทศญีป
่ ุ่น
- Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd. สานักงานประเทศไทย
3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ
3.1 โครงการวิจัยร่วม ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่ร่วมมือ
1 Biocontrol of China-Thai
Huazhong Agricultural
Tephritid Pests Towards Wide- University
Area Integrated Pest
Management
2

3

Samoeng Participatory
Watershed Management
Project (SAMPART-WMP)
Samoeng district, Chiang Mai
province
Towards sustainable, site
adapted, and economically
viable greenhouse systems
for tropical countries
(โครงการไทย-เยอรมัน)

Finland Futures
Research Centre,
University of California
at Berkeley

ประเทศ
China

แหล่งทุน
Joint Research and
Development Project
Under the twenty first
Session of the Sino-Thai
Scientific and Technical
Cooperation
Finland Finland Futures
Research Centre and
University of California
at Berkeley

Hohenheim University, Germany International Bureau of
Hochschule
the German Ministry of
Geisenheim University
Education and Research:
IB-BMBF)

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4 Symbiotic characteristics
between Neptunia plants and
the symbionts
5 Ectomycorrhizal fungi and
their associated bacteria on
Pinus merkusii in Northern
Thailand
6 The Agricultural Learning
Exchange for Asian Regional
Networking (AgLEARN)

หน่วยงานที่ร่วมมือ
Kagawa University

ประเทศ
Japan

Mie University

Japan

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

แหล่งทุน
Professor Dr. Shigeyuki
Tajima

Grant-in-Aid for Scientific
Research (A), Japan
Society for the Promotion
of Science (JSPS)
United US Agency for
States of International
America Development (USAID)
and Asia Institute of
Technology (AIT)

3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree)/หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree)
- ญี่ ปุ่ น จ านวน 2 หลั กสู ตร: หลั กสู ตรสองปริ ญญา (Double Degree Program: Kagawa University,
Niigata University)
- เยอรมัน จานวน 1 หลักสูตร: หลักสูตรร่วม (Joint Degree Program) วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชา
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ (Sustainable Agriculture and Integrated
Watershed Management: SAIWAM), The University of Hohenheim)
3.3 จัดการเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ จานวน 3 ครั้ง ได้แก่
- Professor Dr. Shigeyaki Tajima อาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ Kagawa University ประเทศญี่ ปุ่ น
ร่ ว มสอนในกระบวนวิ ช า 361769 (Selected Topic in Soil Science and Natural Resource
Management 1) ณ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน
- รั บ นั ก ศึ ก ษาจาก Free University of Bozen-Balzano (FUBB) ประเทศอิ ต าลี จ านวน 4 คน
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง FUBB และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Dr. Luiza Ochnio อาจารย์ จาก Warsaw University of Life Sciences – SGGW ประเทศโปแลนด์
เดินทางมาในฐานะอาจารย์แลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ SGGW Program (ERASMUS +) เพื่อมาร่วม
สอน/บรรยายพิเศษ ณ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างวันที่ 10 – 19 กันยายน 2559
3.4 หลักสูตรพิเศษระยะสั้น จานวน 1 หลักสูตร กับ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น (12th Intensive
Course Program)
3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน/สหกิจศึกษา
ลาดั ชื่อโครงการ/กิจกรรม
บ
1 Interdisciplinary
Landscape Ecology
and Sustainable
Agriculture
2

การศึกษาดูงานภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ทางวิทยาศาสตร์ไทย จีน ครั้งที่ 21

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่ร่วมมือ

วันเริ่มต้นและสิ้นสุด

เพื่อศึกษาดูงานด้าน
Landscape Ecology
และการเกษตรยั่งยืนใน
ภาคเหนือของประเทศไทย

Free University of
Bozen-Bolzano, (Italy)
University of Hildesheim,
University of Greifswald
(Germany)
Anhui Academy of
Agricultural Sciences
(China)

20 – 27 ก.พ 59

เพื่อศึกษาดูงานและ
ดาเนินงานวิจัย เรื่อง
"Cordyceps Cultivation
on Silkworm and Silk
pupa"

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

22 – 27 มิ.ย. 59
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ลาดั ชื่อโครงการ/กิจกรรม
บ
3 การศึกษาดูงานของ
นักวิจัยจีนภายใต้
ความร่วมมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ไทย-จีน
สมัยที่ 21
4

การศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร

5

โครงการศึกษาดูงาน
ของนักศึกษาคู่มิตร
ภายใต้หลักสูตรพิเศษ
ระยะสั้น ครั้งที่ 12
การศึกษาดูงานระยะ
สั้น

6

7

Student Internship

8

Student Internship

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามการดาเนิน
โครงการวิจัยร่วม เรื่อง
“Biocontrol of ChinaThai Tephritid Pest
Towards Wide-Area
Integrated Pest
Management”
เพื่อจัดรายการศึกษาดูงาน
ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
จาก National Chung
Hsing University (NCHU)
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
เพื่อให้นักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ได้ศึกษาดู
งานทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เพื่อจัดรายการศึกษาดูงาน
ให้แกนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศ
ญี่ปุ่น
เพื่อฝึกงาน (สหกิจศึกษา)
ณ Julin Organic Farm

หน่วยงานที่ร่วมมือ

วันเริ่มต้นและสิ้นสุด

Huazhoung Agricultural
University (China)

19 – 24 ส.ค. 59

National Chung Hsing
University (NCHU)

8 ก.ค. 59

มหาวิทยาลัยคินกิ
(Kindai University)
ประเทศญี่ปุ่น

26 ก.ค. - 6 ส.ค. 59

มหาวิทยาลัยคินกิ
(Kindai University)
ประเทศญี่ปุ่น

17 - 22 ส.ค. 59

National Pingtung
9 ม.ค. – 10 เม.ย. 59
University of Science and
Technology (NPUST)
Taiwan
เพื่อฝึกงาน (สหกิจศึกษา) National Pingtung
31 พ.ค. – 29 ก.ค. 59
ณ Department of Plant University of Science and
Medicine, National
Technology (NPUST)
Pingtung University of Taiwan
Science and
Technology

3.6 การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติ จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "วันธาตุอาหารสังกะสีและไอโอดีน" ภายใต้ความร่วมมือกับ Sabancı
University ประเทศตุรกี วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai Sakura Planting Project Workshop ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคินกิ
ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 มีนาคม 2559
3.7 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จานวน 1 โครงการ ได้แก่
- โครงการ Thai Sakura Planting Project ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคินกิ และสมาคมเกษตรกรปรับปรุง
ที่ดิน บิวาโค โยซุย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเรโซน่า ประเทศญี่ปุ่น ระยะที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 มีนาคม 2559

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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4. ทุน
4.1 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ จานวน 8 ทุน ดังนี้
No.
ชื่องานวิจัย
1 Biocontrol of China-ThaiTephritid
Pests Towards Wide-Area
Integrated Pest Management
2 การศึกษามอดเจาะไม้และเชื้อราที่อยู่
ร่วมกันในป่าทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย
3 The Use of HB-101 for Improving
Growth and Yield of Sweet Corn
and Phalaenopsis Orchid in the
Northern Thailand
4 การจัดการลุ่มน้าอย่างมีส่วนร่วม อาเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
5
6

7

8

หัวหน้าโครงการ
แหล่งทุน
พัชรินทร์ ครุฑเมือง รัฐบาลไทย - จีน
Prof. Dr.
Shinichiro Ito

Japan Society for the
Promotion of Science

651,869

ชูชาติ สันธทรัพย์

Flora.co.Ltd

166,208

สุรีรตั น์ ลัคนา
วิเชียร

Finland Futures Research
Centre and University of
California at Berkeley
International Center for
Research in Agroforestry
(ICRAF)
International Bureau of the
German Ministry of
Education and Research: IBBMBF)
Grant-in-Aid for Scientific
Research (A), Japan Society
for the Promotion of
Science (JSPS)
US Agency for International
Development (USAID) and
Asia Institute of Technology
(AIT)

333,071

Assessment of different
ดรุณี นาพรหม
opportunities for agricultural
diversification in Nan
Towards sustainable, site adapted, ดรุณี นาพรหม
and economically viable
greenhouse systems for tropical
contries (โครงการไทย-เยอรมัน)
เชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาและเชื้อ
Yosuke Matsuda
แบคทีเรียที่อาศัยอยูร่ ่วมกันบนสนสองใบ
ในภาคเหนือของประเทศไทย
The Agricultural Learning
Exchange for Asian Regional
Networking (AgLEARN)

งบประมาณ
172,208

Gopal B. Thapa

รวม

1,625,048
1,885,573

39,945

192,960

5,066,882

4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ จานวน 10 ทุน ได้แก่
- ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เข้าร่วมการประชุม
 หัวข้อ “The first steering committee of the Lao long term case study on the parasitic
food barne diseases” ณ นครหลวงเวี ย งจั น ทร์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2559
 “Steering committee meeting on the parasitic food borne diseases in Laos” ณ นคร
หลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เข้าร่วมการประชุมโครงการ Erasmus Mundus Action
2 Project ALFABET ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2559
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง เข้าร่วมประชุมวิชาการ 7th International Conference
on Environmental and Rural Development, ICERD, and the 3th IDRC-SEARCA Annual
Fellowship plus Conference-Workshop และนาเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT OF ORGANIC RICE IN NORTHERN THAILAND ณ The Royal University
of Agriculture ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2559

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ฉั ต รสี รุ้ ง เข้ า ร่ ว มการประชุ ม 2 nd SUNRISE MEETING: Soil
management practices and incidence on microbial and nematode communities ณ LMI
Rice กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. พั ฒ นา เจี ย รวิ ริ ย ะพั น ธ์ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการ 7th International
Conference on Environmental and Rural Development, ICERD, and the 3th IDRCSEARCA Annual Fellowship plus Conference-Workshop และนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF ORGANIC RICE IN NORTHERN THAILAND ณ
The Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2559
- ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา เข้าร่วมการประชุม 17th Asia Australasian Association of
Animal Production Society (17th AAAP): Future Beef Production in Asia และนาเสนอผลงาน
วิ ช าการเรื่ อ ง “Future Beef Production in Thailand” ณ Kyushu University ประเทศญี่ ปุ่ น
ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559
- ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชั ย จิ น ตะเวช เข้ า ร่ ว มประชุ ม “Precision Rice Farming At NAFRI
Vientiane, Capital, Lao PDR” ณ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 4 - 6
กรกฎาคม 2559
- อาจารย์ ดร. จามจุ รี โสตถิ กุ ล เข้ า ร่ ว มการสั ม มนา “The 2016 Seminar on Integrated
Prevention and Control of Agricultural Crop Diseases and Pests for ASEAN Countries”
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 - 27 กันยายน 2559
- อาจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Next Generation Sequencing data
analysis workshop” ณ Codon Genomics Inc. Kuala Lumper ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
25 - 29 มกราคม 2559
- อาจารย์ ดร. สรณะ สมโน เข้าร่ว มการสัมมนา International DAAD-Alumni-Seminar ในหัวข้อ
เรื่ อ ง “Organic Agriculture in Developing countries-Quality management along organic
agri-value chains: production post-havest technology, processing, marketing and trade
” ณ Faculty of Agricultural Engineeing in the Tropics and Subtropics เมือง Witzenhausen
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2559
4.3 ทุนบรรยาย/นาเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จานวน 5 ทุน ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บรรยายพิเศษ ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12
- 18 ตุลาคม 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่ ว มรั งษี น าเสนอผลงานวิ ช าการ ณ เมือ งคุ นหมิ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559
- ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ นาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ เมือง Cartagena ประเทศสเปน
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2559
- ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช นาเสนอผลงานทางวิชาการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2558
- ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช บรรยายพิเศษ ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่าง
วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2559
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ จานวน 36 ทุน ได้แก่
- อาจารย์ ดร. สรณะ สมโน ได้ รั บ ทุ น จากศู น ย์ บ ริ ห ารงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
Departments and the Doctoral Schools of University of Foggia ประเทศอิ ต าลี เพื่ อ ร่ ว ม
ดาเนิน งานวิจั ยภายใต้โ ครงการ Visiting Professor/Researcher Position และร่ว มสอนในหั วข้อ
Plan bioactive compounds and their mechanism ณ Agriculture, Food and Environment ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ณ University of Foggia ประเทศอิตาลี
- Dr. Doan Van Hien เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง “Technique in measurement of some relative
immune genes expression in fish” ณ Faculty of Biology from the University of Murcia
ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2559
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- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง เข้าร่วมการฝึกอบรม หัวข้อ การจัดการแมลงศัตรู
ข้าวโพดระหว่างการเก็บรักษา ณ Department of Agriculture สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ระหว่างวันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2558
- ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมือง Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง
วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558
- ดร. พนมศั กดิ์ พรหมบุ ร มย์ เดิน ทางไปปฏิบั ติ งาน ณ แขวงจาปาสั ก สาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558
- ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Psature Institute of Cambodia กรุงพนมเปญ
และ เมือง Kandal ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 และ ระหว่างวันที่ 6 - 9
มิถุนายน 2559
- นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท ปากชองไฮแลนด์ จากัด แขวงจาปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559
- นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่
23 - 27 สิงหาคม 2559
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. ดรุ ณี นาพรหม เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ Leibniz - Institut fur
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่
1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง
วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2559
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Huazhong Agriculture
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2558
- ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิ ง ค์ แ ก เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ณ บริ ษั ท Charoen
Pokphand jaya Farm (M) Sdn Bhd Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม
2558
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ Huazhong Agriculture
University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทั ย เดิ นทางไปปฏิ บัติงานวิจัย ณ Sao Paulo
ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่
22 - 29 ตุลาคม 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่
1 - 8 มิถุนายน 2559
- รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ สิริสัญลักษณ์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่
1 - 5 มิถุนายน 2559
- รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Kyoto University, Osaka
University และ University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Huazhong Agriculture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤศจิกายน 2558
- รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงโตเกียว เมืองฟุกุโอกะ และเมือง
นีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2558
- ศาสตราจารย์ ดร. ดนั ย บุ ณยเกียรติ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมืองดาลั ท สั งคมนิยมเวีย ดนาม
ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559
- ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Kyoto University, Osaka University
และ University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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- ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27
- 31 ตุลาคม 2558
- ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย จินตะเวช เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 30
พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงมอสโก และนครเซนต์ปี
เตอร์เบิร์ก สมาพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2559
- Dr. Wolfram Spreer เดินทางไปปฏิบัติงานวิจัย ณ สถาบัน GIZ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558
- Dr. Wolfram Spreer เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน ณ Geisenhiem University สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ
เยอรมนี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2559
- อาจารย์ ดร. กรวรรณ ศรีงาม เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ บริษัท Charoen Pokphand jaya Farm (M)
Sdn Bhd Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2558
- อาจารย์ ดร. จามจุรี โสตถิกุล เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมือง Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2559
- อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 - 30
พฤศจิกายน 2558
- อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Kindai University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559
- อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Northern Agriculture and Forestry College
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2558
- อาจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมือง Xishuangbanna สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2558
- อาจารย์ ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 16
ตุลาคม 2558
- อาจารย์ ดร. ฟ้าไพลิ น ไชยวรรณ เดินทางไปปฏิบัติ งาน ณ CIRAD เมื อง Montpellier ประเทศ
ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2559
- อาจารย์ ดร. สรณะ สมโน เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมือง Nuremberg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
5. นักศึกษาต่างชาติ จานวนรวม 30 คน
ระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
ประเทศ รหัสนักศึกษา
Mr. ALEXANDER DAMIANI
Italy
590811801
Ms. ANNIKA SUSANNA MARIE VOGEL Italy
590811802
Mr. MARTINO VETTORI
Italy
590811803
Ms. TERESA STAFFLER
Italy
590811804

สาขาวิชา หลักสูตร/ประเภท
เกษตรศาสตร์ นักศึกษาสมทบ
เกษตรศาสตร์ นักศึกษาสมทบ
เกษตรศาสตร์ นักศึกษาสมทบ
เกษตรศาสตร์ นักศึกษาสมทบ

ระดับปริญญาโท จานวน 13 คน
ลาดั
ชื่อ-สกุล
บ
1 Mr. XAYASINH SOMMANY
2 Mr. BEREKET ISSACK

ประเทศ

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา

หลักสูตร

Lao PDR
Eritrea

550835809
560835801

เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ
การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ
การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ

นานาชาติ
นานาชาติ

3

Mr. TAMIERATE DIBABA

Ethiopia

560835808

4

Ms. VENELINA METODIEVA

Bulgaria

560835809
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พัฒ นาความเป็ นสากล

ลาดั
ชื่อ-สกุล
บ
5 Mr. YUKA ONISHI
6
7

ประเทศ

รหัสนักศึกษา

สาขาวิชา

หลักสูตร

Japan

570831054

กีฏวิทยา

Lao PDR
Lao PDR

570831056
570831072

พืชไร่
สัตวศาสตร์

Double
Degree
ปกติ
ปกติ

Lao PDR

570831073

สัตวศาสตร์

ปกติ

9

Mr. VUA XIONGSIYEE
Mr. BOUNTHIEM
BOUASAVANH
Mr. CHANMANY
SOUPHANNAVON
Ms. JANA BERSCHNEIDER

Germany

570835801

นานาชาติ

10

Mr. JAN LUCA LIBERA

Germany

570835802

11

Mr. JOHANNES CHRISTOPH Germany
MULLER
Mr. OUDTANIVANH
Lao PDR
LUANGDUANGSITTHIDETH
Mr. KHAMBOU
Lao PDR
TAYYAMATH

570835804
570835805

การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ
การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ
การเกษตรยั่งยืนและการ
จัดการลุ่มน้าแบบบูรณาการ
การจัดการระบบเกษตร

580831045

สัตวศาสตร์

ปกติ

8

12
13

นานาชาติ
นานาชาติ
ปกติ

ระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล
Mr. TEUANCHAY
PHONGKHAMPHANH

ประเทศ
Lao People's
Democratic
Republic

รหัสนักศึกษา
580851009

สาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตร
ปกติ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น 12th Intensive Course Program จานวน 12 คน
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mr. Ayato INUI
Ms. Chiho WATANABE
Mr. Akimasa DOSHITA
Ms. Honami TSUKADA
Mr. Kohei FUKUDA
Ms. Saya OHASHI
Mr. Kenta SAWADA
Ms. Suzuka DOI
Mr. Thanachote WATTHANATHAWORN
Ms. Akiho HAYASHI
Ms. Moe TARUI
Mr. Masaru SHIMADA

Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University
Faculty of Agriculture, Kindai University

Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

49

ระบบการบริห ารจัด การ

2.6 ผลการปฎิบัติงาน ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารจัดการ
2.6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเปลี่ยนจากการกากับและควบคุมมาเป็นการมอบอานาจ
คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ โดย
เปลี่ ย นจากการก ากั บ และควบคุม มาเป็ น การมอบอ านาจ ภายใต้ ก ารกากั บ นโยบายจากคณะกรรมการ
อานวยการ และคณะกรรมการบริหารประจาคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
 คณะให้ความสาคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการโดยการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน ในภาระกิจด้านต่างๆ อาทิ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการจัดการองค์ความรู้ กรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ ย ง กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา ฯลฯ นอกจากนี้ คณะได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ภ าคเอกชน
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดาเนินงานงานของคณะ โดยการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการที่ปรึกษาเพื่อร่วมกาหนดทิศทางนโยบายของคณะในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผ่านเครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ นอกจากนี้ คณะยังบริหารจัดการ
โดยอาศัยหลักการกระจายอานาจไปยังผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว การติดตามและประสานงานด้านต่างๆ ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะยังเปิด
โอกาสให้ บุ คลากรทุกสายงานได้ประเมินผู้ บริห ารทุกระดับ รวมทั้งสามารถเสนอข้อคิดเห็ นให้
ผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน คณะได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักความคุ้มค่า มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน
ต่างๆ อาทิ
- eQA-Document/SAR Online เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- e-Planning/e-Budgeting เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
- e-Meeting เพื่อสนับสนุนงานการจัดประชุมภายในคณะ
- ระบบ War Room เพื่อติดตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คารับรองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ระบบ KM Corner เพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริหารจัดการ
- ระบบ e-Service system เพื่อสนับสนุนงานการขอใช้ยานพาหนะ ห้องประชุม ห้องเรียน
การลงเวลาปฎิบัติงาน การซ่อมบารุงของฝ่ายอาคารสถานที่
- ระบบออกเลขที่คาสั่งออนไลน์ (Command Online)
- ระบบ e-Salary เพื่อแจ้งเงินเดือนบุคลากร
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2.6.2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ ดาเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและการหารายได้ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) งบประมาณ
ตารางที่ 2.6.1 งบประมาณ ตามประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559
ประเภทงบรายจ่าย
งบลงทุน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
ล้านบาท
80

เงินแผ่นดิน (บาท)
18,091,946.00
49,386,830.00
16,196,054.00
73,407,617.00
157,082,447.00

เงินรายได้ (บาท)
2,502,490.00
12,022,564.50
16,112,143.05
16,547,648.00
1,008,400.00
48,193,245.55

รวม (บาท)
ร้อยละ
20,594,436.00 10.03
61,409,394.50 29.92
32,308,197.05 15.74
89,955,265.00 43.82
1,008,400.00 0.49
205,275,692.55
100

เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559

70
60

งบลงทุน

50

งบบุคลากร

40

งบดาเนินการ

30

งบเงินอุดหนุน

20

งบรายจ่ายอื่น

10
0
เงินแผ่นดิน

เงินรายได้

ตารางที่ 2.6.2 การแสวงหาแหล่งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559
แหล่งงบประมาณเงินรายได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายได้จากการให้บริการวิชาการฯ
รายได้จากเงินอุดหนุนวิจัย
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน/ค่าเช่า
รายได้จากการระดมทุน/การบริจาค/มูลค่าทรัพย์สิน
อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ
รวมทั้งสิ้น
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จานวนเงิน (บาท)
30,315,209.75
15,603,895.01
87,412,080.93
21,944,590.23
4,704,635.50
259,726.79
160,240,138.21
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เงินรายได้ตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2559

ล้านบาท

100

87.41

82.99

50

28.49
15.13

18.11

30.32
11.73

21.94

15.6

4.70 0.26

0.37

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การให้บริการวิชาการฯ
เงินอุดหนุนวิจัย
การบริหารทรัพย์สิน/ค่าเช่า
การระดมทุน/การบริจาค/มูลค่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย ค่าปรับ

0

2558

2559

ตารางที่ 2.6.3 สรุปจานวนเงินและสินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค ปีงบประมาณ 2558-2559
ประเภทเงินและสินทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค
เงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนานักศึกษา
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ
สินทรัพย์ทไี่ ด้จากการบริจาค
เงินบริจาคสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการค่าใช้จ่ายของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
เงินบริจาคสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ
เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ฯ
เงินบริจาคสนับสนุนประกวดโครงงาน งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ พ.ศ.2558
ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เงินบริจาคปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ของภาควิชาสัตวศาสตร์
รวมจานวนเงินทีไ่ ด้จากการบริจาคทั้งสิน้

จานวนเงินหรือมูลค่า (บาท)
2558
2559
1,512,500.00
333,200.00
340,140.00 1,208,004.00
2,785,617.00
869,247.25
2,294,184.25
4,084,754.37
20,000.00
2,982,000.00
11,725,011.37

4,704,635.50

ตารางที่ 2.6.4 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-2559
ประเภทงบรายจ่าย
ที่ตั้ง
งบลงทุน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบเงินอุดหนุน
รวม

49,283,240
16,205,000
68,071,100
133,559,340

เงินแผ่นดิน 2558
ใช้ไป
49,281,436
16,055,925
67,180,284
132,517,645

คงเหลือ

ที่ตั้ง
- 18,091,946
1,804 49,386,830
149,075 16,196,054
890,816 73,407,617
1,041,695 157,082,447

เงินแผ่นดิน 2559
ใช้ไป
10,518,546
49,384,958
16,186,556
72,180,825
148,270,884

คงเหลือ
7,573,400
1,872
9,498
1,226,792
8,811,563

ตารางที่ 2.6.5 เปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558-2559
ประเภทงบรายจ่าย
งบลงทุน
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

ที่ตั้ง
6,146,974
14,737,159
15,445,237
10,458,576
630,240
47,418,186

เงินรายได้ 2558
ใช้ไป
5,468,322
12,442,662
11,873,690
7,014,919
346,300
37,145,892

คงเหลือ
678,652
2,294,497
3,571,547
3,443,657
283,940
10,272,294
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ที่ตั้ง
2,502,490
12,022,565
16,112,143
16,547,648
1,008,400
48,193,246

เงินรายได้ 2559
ใช้ไป
2,474,392
11,146,715
10,580,725
13,278,472
373,900
37,854,205

คงเหลือ
28,098
875,849
5,531,418
3,269,176
634,500
10,339,041
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2) สาธารณูปโภค
ตารางที่ 2.6.6 ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2558 - 2559
ค่าสาธารณูปโภค
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
ภาควิชาเกษตรทีส่ ูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ส่วนกลางคณะ
รวม

ค่าไฟฟ้า
2558
897,474
461,114
277,839
705,721
0
469,085
79,444
116,399
2,444,131
5,451,207

2559
856,565
451,129
313,745
746,468
17,889
289,052
56,160.30
156,207
2,742,287
5,629,502

ค่าประปา
2558
2559
314,492
169,908
0
34,885
32,420
20,263
58,948
147,817
0
0
73,235
39,391
15,363
0
12,553
12,108
208,909
178,769
715,920
603,141

2.6.3 การพัฒนาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ
คณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ กาหนดกรอบแนวทางการบริ ห ารจั ดการข้ อ มูล ในระบบ CMU-MIS โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ นาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา คารับรองการปฏิบัติงานคณะ
เกษตรศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ทั้งนี้ มีการมอบหมายแต่งตั้งผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูลระบบ CMU-MIS มีฐานข้อมูลระดับคณะ
เกษตรศาสตร์ AG-MIS ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 ฐานข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 2.6.7 ผู้ดูแลและจัดการฐานข้อมูลระบบ CMU-MIS
ฐานข้อมูล
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านนักศึกษา
3. ด้านกิจการนักศึกษา
4. ด้านบุคลากร
5. ด้านวิจัย
6. ด้านวิเทศสัมพันธ์
7. ด้านอาคารสถานที่

8. ด้านการเงิน

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานวิจยั
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยอาคารสถานที่
งานการเงิน การคลังและพัสดุ -

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการคณะ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ
หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ช่วยงานคณบดีดา้ นพัฒนาระบบกายภาพ
เลขานุการคณะ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการคณะ
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
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ฐานข้อมูล
9. ด้านศิษย์เก่า

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยกิจการนักศึกษา

10. ด้านภาวะการมีงานทา งานบริการการศึกษา
ของบัณฑิต

-

ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูล
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
 AG-MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจทุกด้าน














ของคณะเพื่อใช้การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
Time Attendance ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน เป็นระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน และลงเวลาออก
จากปฏิบัติงาน ผ่านทางระบบเครือข่ายภายในเท่านั้น
e-Meeting ระบบการประชุ มอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ มช. เป็ นระบบการประชุ มโดยผู้ เข้า ร่ว มประชุ ม
สามารถศึกษาเอกสารการประชุมล่วงหน้า
e-Project ระบบบั น ทึ ก โครงการแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เป็ น ระบบการให้ บ ริ ก ารกั บ ทุ ก
หน่วยงานในคณะสาหรับบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการในแต่ละปี
e-Salary ระบบจัดเก็บเงินเดื อนบุคลากร เป็นระบบที่ใช้สาหรับจัดการเงินเดือนของบุคลากร
และให้บริการในการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับเงินเดือนแก่บุคลากร
Car Reserve ระบบจัดการขอใช้บริการยานพาหนะ เป็นระบบจัดการขอใช้บริการยานพาหนะ
โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และตรวจสอบ
Meeting Room Reserve ระบบจัดการขอใช้บริการห้องประชุม เป็นระบบจัดการขอใช้บริการ
ห้องประชุม โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และตรวจสอบได้
Study Room Reserve ระบบจั ด การขอใช้ บ ริ ก ารห้ อ งเรี ย น เป็ น ระบบจั ด การขอใช้ บ ริ ก าร
ห้องเรียน โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และตรวจสอบได้
Vehicle Management ระบบจั ด การยานพาหนะ เป็ น ระบบจั ด การข้ อ มู ล ยานพาหนะ เช่ น
ประวัติการใช้นามัน และการซ่อมบารุง
Service Management ระบบแจ้งซ่อม เป็นระบบจัดการแจ้งซ่อม โดยบุคลากรสามารถแจ้งความ
ประสงค์ซ่อม และตรวจสอบได้
Poll Online ระบบแบบส ารวจ เป็ น ระบบรวบรวมแบบส ารวจการด าเนิ น งานต่ า งๆ พร้ อ ม
ประมวลผลการสารวจ
ระบบการออกเลขที่คาสั่งออนไลน์ เป็นระบบการให้บริการกับทุกหน่วยงานในคณะที่สามารถ
ดาเนินการออกเลขที่คาสั่งผ่านระบบออนไลน์ได้
ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management)
- ระบบการจัดทาคาของบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารสาหรับการบริหารจัดการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ ทั้งงบประมาณ
แผ่น ดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ Real Time ผ่านระบบ
- ระบบบริหารจัดการประมาณการเงินรายได้ เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการ
ประมาณการเงินรายได้ของคณะ โดยแบ่งออกเป็นรายหน่วยงาน เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลกับ
รายได้จริง
- ระบบการจัดการรายได้ เป็นระบบการรายงานเงินรายได้ของคณะ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา รายได้จากการขายผลผลิตต่างๆ เป็นต้น ซึง่ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้บนระบบ
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- ระบบครุภัณฑ์ เป็นระบบเพื่อใช้จัดการควบคุมบัญชีครุภัณฑ์ของคณะ เพื่อให้ทราบถึงจานวน

ครุภัณฑ์ แยกตามหน่วยงาน สภาพของครุภัณฑ์ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ และ
สามารถออกรายงานภาพรวมของคณะ ให้กับผู้บริหารได้
 ระบบนาขึ้นเอกสาร (Upload) ด้านงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นระบบที่ให้ทุกหน่วยงานสามารถส่งเอกสารให้กับงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีการจัดเก็บเอกสารไว้ในระบบออนไลน์ ทาให้ง่ายต่อการ
สืบค้น
 ระบบติดตามผลการดาเนินงานตัวชี้วัด KPI ONLINE เป็นระบบเพื่อการจัดเก็บข้อมูลและติดตาม
ประเมินผลตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งระบบสามารถจัดการข้อมูลได้โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้
ง่ายและรวดเร็วต่อการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดฯ มีข้อมูลทันสมัย และทุกหน่วยงานนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
2) ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ว างโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานแบบดาว (Star Network Topology) ผ่ าน
สายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ไปยังอาคารต่างๆ โดยมีอุปกรณ์เชื่อมต่อและกระจายสัญญาณหลักประจา
อาคาร (Core Switch) จานวน 5 เครื่อง เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุ ปกรณ์กระจายสัญญาณทั่วไป (Switch Hub)
จ านวน 115 เครื่ อง และแบบไร้ ส าย (Access point) จานวน 91 เครื่อง เพื่อให้ เกิดความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โดยมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ (Information Data Center) แบ่งการให้บริการต่างๆ
จานวน 5 เครื่อง พร้อมคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจานวน 314 เครื่อง แบ่งเป็นคอมพิวเตอร์ใช้งานการเรียนการสอน
และการค้นคว้าด้วยตนเอง (e-Learning) จานวน 48 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ใช้การวิจัยการบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการจานวน 266 เครื่อง
2.6.4 การพัฒนาระบบกายภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบกายภาพและภูมิทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การใช้พื้นที่ภายในอาคารเกิดประโยชน์สูงสุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
มีการเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ
คณะ บริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ บริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่าง
เคี่ยน หน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ และหน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงหนองหอย ดังนี้
 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกอาคารภายในคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ และสร้างแนวกันไฟบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โครงการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นซากุระ ณ สถานีวิจัยและ
ฝึกอบรมเกษตรที่สูง ไร่หลัง จานวน 10 ไร่)
 โครงการปลูกต้นอินทผาลัม สายพันธุ์ KL1 จานวน 200 ต้น
 โครงการเกษตรรวมใจปลูกต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
 โครงการร่วมใจปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง (Thai Sakura Planting Project) และร่วมเทิดพระเกียรติ
87 พรรษามหาราชา
 โครงการสร้างบ้านพักที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศบนพื้นที่สูงและมีความสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรม บริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ เป็นโครงการร่วมกับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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 โครงการสร้างบ้านพักที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศบนพื้นที่สูงและมึความสวยงาม

ทางสถาปัตยกรรม บริเวณหน่วยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงหนองหอย เป็นโครงการร่ วมกับ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.6.5 การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน
คณะเกษตรศาสตร์ ต ระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ของการอนุ รั ก ษ์พ ลั ง งานและการก าหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการสร้างระบบและกลไกเพื่อผลักดันให้การดาเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ระบบและกลไกในการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน
 แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ประจาคณะเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่เสนอแผนอนุรักษ์
พลั งงานของคณะเกษตรศาสตร์ กากับ ติดตามระบบและกิจกรรมที่มีการใช้พลั งงานของคณะ
รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงาน
 มี การประชาสั มพั นธ์ ในรู ปแบบต่ างๆ เพื่ อรณรงค์ ใ ห้ บุ คลากรร่ วมมื อกั นอนุ รั กษ์ พลั งงานและ
ประหยัดการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ามัน เป็นต้น
 กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
 กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง
 กาหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์สานักงานที่มีการใช้งานเป็นจานวนมาก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
 กาหนดมาตรการในการใช้ลิฟท์
 กาหนดมาตรการด้านน้ามันเชื้อเพลิง
การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่นาพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้
 กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้เชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้า
 โครงการทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ
2.6.6 การพัฒนาบุคลากร
คณะเกษตรศาสตร์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก สายงานอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยอาศั ย
กระบวนการจั ดการองค์ค วามรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่อ งมือ ในการขั บเคลื่ อนเพื่อ พัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน มีระบบและกลไกในการจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
 มีการแต่งตั้งผู้นาการบริหารความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO)
 มีคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Team : KM Team)
 มีการกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงานของสายปฏิบัติการ
 มีการจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
 มีการดาเนินโครงการ กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้
 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านระบบ KM Corner
 มีการติดตามและประเมินผลการจัดการองค์ความรู้
ในส่ ว นของการจั ดระบบและกลไกเพื่อ ส่ งเสริม และธ ารงรัก ษาไว้ซึ่ง บุคลากรคุณภาพได้มีโ อกาส
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) มี การจั ดท าแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลเพื่อ ให้ บุ คลากรทุ กสายงานได้ มีโ อกาสพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของตนเองทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่กาหนด เพื่อให้
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การบริหารทรัพยากรบุ คคลสามารถสนั บสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้งมีการติดตามประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ
2) มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข อาทิ
 โครงการธารน้าใจชาวเกษตร
 โครงการออมเงินเหรียญเป็นเงินล้าน
 การจัดสรรบ้านพักบริเวณศูนย์วิจัยฯ แม่เหียะ
 การประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์
 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม
 การจัดสรรวัสดุ อุป กรณ์ เพื่ อสนั บสนุนการปฏิบั ติง าน อาทิ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวัส ดุ
สานักงานต่างๆ
 สนับสนุนให้บุ คลากรได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคี อาทิ งานเกษตรสัมพันธ์
กีฬาบุคลากรประจาปี ฯลฯ
3) มีการส่งเสริมสนั บสนุนบุ คลากรที่มีศักยภาพสู งให้มีโ อกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าใน
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ อาทิ การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก การ สนั บ สนุ น
งบประมาณให้ไปฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักวิชาการของ
คณะ ให้มีความพร้อมในการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
โดยในปีงบประมาณ 2559 จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพั ฒนาบุคลากร โดยเฉลี่ยต่อคน
เท่ากับ 3,438.47 บาท
ตารางที่ 2.6.8 จานวนบุคลากร ตามสายงาน ปีงบประมาณ 2558-2559
สายงานบุคลากร
รวม
1. อาจารย์
ข้าราชการ
30
พนักงานมหาวิทยาลัย
52
พนักงานส่วนงาน
2
รวม
84
2. สายสนับสนุน
ข้าราชการ
20
พนักงานปฏิบัติการ
81
ลูกจ้างประจา
80
พนักงานส่วนงาน
41
รวม
222
รวมทั้งหมด
306
ตารางที่ 2.6.9 ตาแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์ ปีงบประมาณ 2559
ภาควิชา
อ.
อ.
กีฏวิทยาและโรคพืช
8
6
พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
12
13
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
7
5
สัตวศาสตร์และสัตว์น้า
7
8
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
4
3
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2559

ร้อยละ
9.80
16.99
0.65
27.45
9.01
36.49
36.04
18.47
72.55
100.00

2559
ผศ. รศ.
4
4
9
5
5
7
4
2
2
1

ศ.
2
2
1

รวม
14
29
19
15
7
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ภาควิชา
คณะเกษตรศาสตร์

2559
ผศ. รศ.

อ.
อ.
1
39
35 23
47.56 41.67 27.38

รวม
ร้อยละ

21
25

ศ.

รวม

5
5.95

84
100

ตารางที่ 2.6.10 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ปีงบประมาณ 2559
อาจารย์
สายสนับสนุน
จานวนทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ จานวนทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
84
79
94.05
222
184
82.88
กราฟเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร ปีงบประมาณ 2558- 2559
82.8

84
82

80

80
78
76

73

74
72
70
68
เป้าหมาย

ผลลัพธ์ ปี 2558

ผลลัพธ์ ปี 2559

ตารางที่ 2.6.11 บุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
ชื่อ - สกุล
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
ผ.ศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคา
นางราจวน กิจค้า
นายโชคชัย รัตนบุรี
นายประสงค์ โยระภัตร

รางวัลที่ได้รับ
รับเมื่อวันที่
ได้รับ 2 รางวัล จากการเข้าร่วมจัดแสดง
13-17 เมษายน 2559
นิทรรศการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ภายในงาน “44th International
Exhibition and Invention of Geneva
2016” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17
เมษายน 2559 ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยใช้
ชื่อผลงานว่า "ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่และสารชีว
ภัณฑ์เพื่อการต้านทานโรค" (New
Varieties of Amaryllis, Including
Bioproducts for Growth Promoting
and Resistance to Soil-borne
Diseases) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการการ
พัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และ บริษัท
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หน่วยงานที่มอบ
นิทรรศการและการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ภายในงาน “44th
International Exhibition and
Invention of Geneva 2016”
ณ สมาพันธรัฐสวิส
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ชื่อ - สกุล

อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี

นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์

รางวัลที่ได้รับ
Kebol B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์
ปรากฎว่าผลงานดังกล่าวได้รับ 2 รางวัล
คือ "Special Award" จาก Association
of Polish Inventors and Rationalizers
และ "รางวัลเหรียญทองแดง" จาก
organizing committee จากทั้งหมด 600
ผลงาน ใน 40 ประเทศที่ส่งเข้าประกวด
ได้รับรางวัล Young Scientist Award
จากการนาเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง
"Effects of Follicle Size at the
Initiating of the OvulationSynchronization Protocol on
Ovulation and Estrous Responses in
Dairy Heifers" จากการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านสัตวศาสตร์ The 5th
International Conference on
Sustainable Animal Agriculture for
Developing Countries (SAADC 2015)
โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงิน
รางวัลจานวน 100 USD รางวัลดังกล่าว
มอบให้สาหรับผู้ที่เป็น First Author หรือ
Corresponding Author ที่มีอายุน้อยกว่า
40 ปี
งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30
ตุลาคม 2558 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 400
คน จาก 41 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้
อิหร่าน ไนจีเรีย ไต้หวัน อินเดีย จีน อียปิ ต์
ซูดาน เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน ตุรกี บัง
คลาเทศ เนปาล ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว
เบลเยียม แทนซาเนีย และอุรุกวัย
รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น หัวข้อเรื่อง “การผัน
แปรของสภาพอากาศที่มีผลต่อการผลิตพืช
บนพื้นที่สูง”ในงานประชุมวิชาการ
ผลงานวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ
อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

รับเมื่อวันที่

หน่วยงานที่มอบ

27 – 30 ตุลาคม
2558

การประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านสัตวศาสตร์ The 5th
International Conference
on Sustainable Animal
Agriculture for Developing
Countries (SAADC 2015)

วันที่ 7 กันยายน
2559

ประชุมวิชาการผลงานวิจยั
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดย มูลนิธโิ ครงการหลวง
ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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ชื่อ - สกุล
อ.ดร.Hien Van Doan

อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลย์ พรม
อุทัย

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล

อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ

คุณกุศล ทองงาม

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor
สูงที่สุด
Effects of low molecular weight
sodium alginate on growth
performance, immunity, and disease
resistance of tilapia, Oreochromis
niloticus (Impact = 3.025)
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) สูงสุด ประเภทอายุไม่เกิน 45 ปี
“Effect of different foliar zinc
application at different growth
stages on seed zinc concentration
and its impact on seedling vigor in
rice”
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) สูงสุด ประเภทอายุเกิน 45 ปี
“Effect of different foliar zinc
application at different growth
stages on seed zinc concentration
and its impact on seedling vigor in
rice”
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
“การเสริมสร้างศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
ของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดง
ไทย และเมล็ดพันธุห์ อมหัวใหญ่ไทยปลอด
โรค ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการ
ค้า”
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
“เทคโนโลยีกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ”
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
“โครงการจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหาร
ปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน”

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

รับเมื่อวันที่
-

หน่วยงานที่มอบ
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่ 2.6.12 บุคลากรที่ได้รับการยกย่องหรือรับรางวัลด้านอื่นๆ ปีงบประมาณ 2559
ชื่อ -สกุล
ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
รศ.ดร. ศันสนีย์ จาจด
นางสาววิไลพร ธรรมตา
อ.ดร. สรณะ สมโน
ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง
นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย

ได้รับการยกย่องหรือรับรางวัล
อาจารย์ดีเด่น (รางวัลช้างทองคา)
นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ
ประจาปี 2559
รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย สาขาพืชผักและสมุนไพร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคา)
ประจาปี 2559
อาจารย์ดีเด่น ประจาปี 2559
รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคา
(กลุ่มด้านบริหาร)
รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย สาขาพืชผักและสมุนไพร
รางวัลชนะเลิศ การนาเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย สาขาพืชผักและสมุนไพร
ลูกจ้างประจาดีเด่น (ครุฑทองคา)

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

รับเมื่อวันที่
20 ธ.ค. 59
9 ส.ค. 60

หน่วยงานที่มอบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

10 พ.ย. 59

ประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

31 มี.ค. 60
24 ก.พ. 60
30 ก.ย. 59

รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 พ.ย. 59

ประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

10 พ.ย. 59

ประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

1 เม.ย. 59

รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
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2.7 ผลการปฎิบัติงาน ยุทธศาสตร์ (เพิ่มเติม) การพัฒนาตามแนวทางของผู้บริหาร
ในการพัฒ นาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
เกษตรศาสตร์ ได้ดาเนินการพัฒนาใน 5 ด้าน ดังนี้
2.7.1 ทีมวิจัย Cluster ปีงบประมาณ 2559
คณะฯ มีผลงานวิจัย ที่สร้างชื่อเสียงและสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยประกอบไป
ด้วยทีมวิจัย ซึ่งมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถจาแนกได้จานวน 5 กลุ่มวิจัย ประกอบด้วย
 กลุ่มวิจัยอาหารปลอดภัย
 กลุ่มวิจัยเกษตรแม่นยา
 กลุ่มวิจัยไม้ดอก
 กลุ่มวิจัยข้าว
 กลุ่มวิจัยเกษตรที่สูง
2.7.2 โครงการวิจัยที่ทาร่วมกับชุมชน ปีงบประมาณ 2559
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
หัวหน้าโครงการ งบประมาณจริง ระยะเวลา
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนม รศ.ดร.ศุภมิตร 9,950,469.36 1 ต.ค. 55 –
เพื่อรองรับเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย- เมฆฉาย
30 ก.ย. 59
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
2 การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหาร
นายจตุรงค์
1,972,148.95 1 ต.ค. 57 –
ปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน
พวงมณี
30 ก.ย. 60
3 การพัฒนาผลิตและคุณภาพพืชผัก
ปลอดภัยทั้งระบบ ตามโครงการยกระดับ
การแข่งขันสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน
และมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี
งบประมาณ 2558
4 การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการ
สร้างแหล่งกักเก็บน้าขนาดเล็กใน
อาเภอสันติสุข และอาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
5 การใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์หอมนิล
อินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิต
พืชเศรษฐกิจ อาเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่

อ.ดร.ชูชาติ
สันธทรัพย์

ผศ.ดร.ถาวร
อ่อนประไพ

แหล่งทุน
สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
2,717,759.56 21 เม.ย 58 - สานักงานเกษตร
20 เม.ย. 59 จังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่

910,362.82 15 ก.ย. 57 - สานักงานกองทุน
14 มี.ค. 59 สนับสนุนการวิจัย

นายชินกฤต
สุวรรณคีรี

38,000 1 ต.ค. 58 - สานักงานกลุ่มผู้ผลิต
30 ก.ย. 59 พืชเศรษฐกิจอินทรีย์
, สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เขื่อนผาก, สหกรณ์
กรีนเนท
6 การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา รศ.ดร.อาวรณ์
4,005,471.96 1 ก.ย. 58 - สานักงานกองทุน
กระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการ
โอภาสพัฒนกิจ
31 ส.ค. 60 สนับสนุนการสร้าง
จัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
เสริมสุขภาพ (สสส.)
7 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลัก รศ.ดร.เกวลิน
206,544.57 1 เม.ย. 59 - มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณาศักดากุล
31 ต.ค. 59 (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
รวม
19,800,757.22
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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2.7.3 โครงการให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ 2559 มีจานวน 36 โครงการ งบประมาณรวม 5,562,320 บาท
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักสวนครัวแบบ
ครบวงจร
2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไยหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย
3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไยหัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย
4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย" หัวข้อ การวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดิน
5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย" หัวข้อ การวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดิน
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์– ชีวภาพเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชและความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน"
7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตผักแบบ
ครบวงจร
8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย" หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตลาไยนอกฤดูและการผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย" หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตลาไยนอกฤดูและการผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง
10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย" หัวข้อ การผลิตพืชอินทรีย์ที่
เหมาะสม
11 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกษตรที่ดีสาหรับลาไย" หัวข้อ การผลิตพืชอินทรีย์ที่
เหมาะสม
12 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตสบู่
สมุนไพร
13 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตผักไฮโดร
โปนิกส์
14 โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการส่งออก
15 การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
นายจตุรงค์ พวงมณี

แหล่งทุน
ค่าลงทะเบียน

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

42,720

นายจตุรงค์ พวงมณี

ค่าลงทะเบียน

51,000

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์

งบประมาณ
แผ่นดิน

12,500

งบประมาณ
แผ่นดิน
รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี สหกรณ์ออม
ทรัพย์ มช.
ผศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ งบประมาณ
แผ่นดิน
ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ งบประมาณ
แผ่นดิน

28,000

รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด

งบประมาณ
25,000

43,000
1,500,000
300,000
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
16 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟอรา
บิก้าในภาคเหนือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันภายใต้สถานการณ์การค้าเสรี
17 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้น
เมืองไทย
18 การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการแปรรูป
19 การลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกกาแฟอราบิก้าร่วมกับ
พืชยืนต้นทดแทนการปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวที่มีการ
เผาซากหลังเก็บเกี่ยว
20 การเสริมสร้างความมั่งคงทางอาหารในพื้นที่ โดยการ
อนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อ
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย
21 การพัฒนาและขยายผลการผลิตผักปลอดสารพิษ
22
23

24
25
26
27
28
29
30

โครงการพัฒนามะม่วงเป็นพืชทางเลือกสาหรับการ
สร้างอาชีพและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าเพื่อสร้าง
รายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง
บ้านมูเซอ หมู่ 5 ตาบลม่อนจอง อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวคุณที่
เหมาะสมสาหรับเกษตรในตาบลยางเปียง และตาบล
อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรม
ธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในตาบลยาง
เปียง และตาบลม่อนจอง ต.อมก่อย จ.เชียงใหม่
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (เป็ด เป็ดเทศ และ
ไก่) ในตาบลม่อนจอง และตาบลสบโขง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปลูก
พืชผักพื้นบ้าน และผักอายุข้ามปี ในตาบลม่อนจอง
และตาบลสบโขง
โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้
ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในพื้นที่
ภาคเหนือ
โครงการฝึกอบรมการทาอาหารผสมครบส่วน (Total
mixed ration:TMR) สาหรับเกษตรกรรายย่อย
โครงการการศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชนี สุวรรณ
วิศลกิจ

แหล่งทุน
งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
200,000

ดร.นริศ ยิ้มแย้ม

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
เงินรายได้

400,000

อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม

งบประมาณ
เงินรายได้

376,160

อ.จตุรงค์ พวงมณี

งบประมาณ
เงินรายได้
งบประมาณ
เงินรายได้
งบประมาณ
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

126,620

อ.ดรนริศ ยิ้มแย้ม

งบประมาณ
แผ่นดิน

245,000

จรีเมธ อังสิทธิ์

งบประมาณ
แผ่นดิน

นายชวลิต กอสัมพันธ์
นายชวลิต กอสัมพันธ์

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
ชวลิต กอสัมพันธ์

300,000
366,520

205,900
556,400

105,000

ประเสริฐ คาออน

งบประมาณ
แผ่นดิน

100,000

ถาวร สุภาวงค์

งบประมาณ
แผ่นดิน

41,000

นายชินวร
พิริยพงศ์พิทักษ์

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์
แย้มหมื่นอาจ
นายชวลิต กอสัมพันธ์

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000
50,000
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ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
31 โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยหมู่บ้านในพื้นที่และโดยรอบของอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย
32 โครงการการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในระบบเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อความ
มั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์
ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น
33 โครงการการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบ
การปลูกกาแฟอาราบิก้าและการใช้ประโยชน์
34 โครงการการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
พื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอราบิก้าใน
รูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนาร่องเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงปีที่ 2
35 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
36 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชในข้าวไร่บนที่สูง
รวม

ผู้รับผิดชอบ
นายชวลิต กอสัมพันธ์

แหล่งทุน
งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
50,000

นายวราพงษ์ บุญมา

งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

นายประเสริฐ คาออน

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

50,000

นายถาวร สุภาวงค์

อ.ดรนริศ ยิ้มแย้ม
นางสาวนิธิ ไทยสันทัด

50,000

50,000
5,562,320

2.7.4 สถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ
2559

ชื่อประเทศ
จีน
ญี่ปุ่น

ชื่อสถาบัน/องค์กร
Spice and Bevergare Research Institute,
Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences
Faculty of Agriculture, Kindai University

2.7.5 ผลงานการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2559
ปี/ประเภท

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1451

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1450

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1449

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

ว/ด/ป ที่ยื่น/ได้รับ ประเทศ
การจดทะเบียนพันธุ์ ที่ยื่นจด
30 ตุลาคม 2558
ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย
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ปี/ประเภท

ชื่อผลงาน

ผู้ประดิษฐ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ683

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1286

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1441

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1445

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1447

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

ได้รับ

พริกพันธุ์ ซีเอ1448

รศ.ดร.มณีฉัตร
นิกรพันธุ์

เจ้าของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

ว/ด/ป ที่ยื่น/ได้รับ ประเทศ
การจดทะเบียนพันธุ์ ที่ยื่นจด
30 ตุลาคม 2558
ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย

30 ตุลาคม 2558

ไทย
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ที่นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2559

ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั

ส่วนที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฎิบัติงาน
คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล (ปีการศึกษา)
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย
1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
ร้อยละ
100
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
1.2 จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา
หลักสูตร
2
1.3 จานวน International course
กระบวนวิชา
60
1.4 จานวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program)
หลักสูตร
9
1.5 จานวนทุนการศึกษาสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
ทุน
5
1.6 จานวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี
คน
32
1.7 จานวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ
คน
4
(Visiting professor)
1.9 จานวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียน
หลักสูตร/
692
การสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
กระบวนวิชา
ศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงาน
100
2
95
9
0
18
2
663

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
2.1 จานวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็น
สาขาวิชา
3
0
อันดับ 1 ของประเทศ
2.2 จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทา
โครงการ
125
131
วิจัย
2.3 จานวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
ผลงาน
3
5
และอุตสาหกรรม
2.4 จานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
บาท
70,000,000 87,412,080.93
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
2.5 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
ผลงาน/ชิ้นงาน
200
201
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
2.6 จานวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง
บทความ
130
177
(Citation) ใน Refereed Journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการทาวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก
ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
2.8 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจาคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
100

ผลการดาเนินงาน
89.19

ผลงาน/ชิ้นงาน

3

0

ร้อยละ

100

95.83

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
3.5 จานวนผลงานด้านเกษตรที่สูง
ผลงาน
12
63
3.7 จานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ
โครงการ/
6
9
พัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดาริฯ
กิจกรรม
3.10 จานวนผลงานด้าน Safety Food
ผลงาน
12
45
3.14 จานวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลงาน
4
8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
4.4 จานวนโครงการที่นาศักยภาพทางวิชาการไป
โครงการ
20
25
ประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นาพลังงานสะอาด
โครงการ/
4
5
พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอย
กิจกรรม
คาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของคณะ
ตัวชี้วัด
5.1 จานวนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) และ
หลักสูตรนานาชาติ
5.2 จานวนหลักสูตร Double degree Program
และ Joint degree Program
5.3 จานวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิต
กับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้

หน่วยนับ
หลักสูตร

เป้าหมาย
6

ผลการดาเนินงาน
4

หลักสูตร

3

3

หลักสูตร

6

1
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ตัวชี้วัด
5.5 จานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound
และ/หรือ Outbound
5.6 จานวนบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์
และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการ
ที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน
และนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ
Outbound
5.7 จานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน

หน่วยนับ
คน

เป้าหมาย
54

ผลการดาเนินงาน
57

คน

90

85

บทความ/
หนังสือ/
ผลงานวิจัย

7

2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
6.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
ระดับ
5
5
ข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
6.4 จานวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน
บาท
127,000,000 163,125,775.21
(ข้อมูลรวมทั้งปีงบประมาณ)
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการ
ร้อยละ
100
100
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการ
ทั้งหมด
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์
ร้อยละ
90
96.34
และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะใน
วิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับ
ร้อยละ
80
82.88
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการทางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
7.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาตามแนว
ระดับ
5
4.1
ทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
7.1.1 จานวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่
ทีมวิจัย
5
5
น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี)
7.1.2 จานวนโครงการวิจัยที่ทาร่วมกับชุมชน
โครงการ
5
7
(ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)
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ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
7.1.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการ โครงการ/กิจกรรม
วิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/
กิจกรรมต่อปี)
7.1.4 จานวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศ สถาบัน/องค์กร
อาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับ
คณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี)
7.1.5 จานวนผลงานการจดทะเบียนพันธ์พืช
ผลงาน
- จานวนผลงานที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/
ผลงาน
พันธุ์สัตว์
- จานวนผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์
ระดับ
พืช/ พันธุ์สัตว์
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10

ผลการดาเนินงาน
36

2

1

2
1

0
9

5
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ส่วนที่ 4
ผลลัพธ์จากการประเมินตนเอง
ด้วยเกณฑ์ EdPEx
คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2558

ผลลัพธ์ จ ากการประเมินตนเองด้ วยเกณฑ์ EdPEx

ส่วนที่ 4 ผลลัพธ์จากการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2558
หมวด 7 ผลลัพธ์

4.1 ผลด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
4.1 ก ผลลัพธ์ดา้ นการเรียนรูข้ องผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ได้แก่จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในแต่ละปี จานวนนักศึกษา
ที่ไปเสนองาน ฝึ กงาน หรื อดูงานในต่ างประเทศ ซึ่ งในปี 2556-2558 คณะฯ ตั้งเป้ าหมายที่ 10 คนต่ อปี
ในปี 2558 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจานวน 5 คน ซึ่งมีจานวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 (ภาพที่ 4.1.1)
ส่วนจานวนนักศึกษาที่ไป เสนองาน ฝึกงาน หรือดูงานในต่างประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกินค่า
เป้าหมายในปี 2558 ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 13 คน (ภาพที่ 4.1.2) คณะฯ มีจานวนนักเรียนที่ได้รับประกาศณียบัตร
ผลการเรียนดีประจาปีมากกว่าค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2558 (ภาพที่ 4.1.3)

4.1 ข ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะเกษตรศาสตร์มีกลยุทธ์ในการแสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพโดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไป Road
show ร่วมกับสานักทะเบียน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อให้
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์มากขึ้น มีการใช้จานวนผู้สมัครสอบเข้าโครงการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร และคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัววัดคุณภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น ในปี 2557-2559 มีจานวนผู้สมัครในโครงการดังกล่าวเท่ากับ 591, 823 และ
768 คน ตามลาดับ โดยคณะตั้งเป้าหมายให้มีผู้สนใจสมัครเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี (ภาพที่ 4.1.4) และมีคะแนน
เฉลี่ยสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่ากับร้อยละ 29.88, 27.71 และ 29.95 ตามลาดับ ซึ่งคณะฯ
ตั้งเป้าหมายให้ได้ค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 35 (ค่าเฉลี่ยของทั้งมหาวิทยาลัย) (ภาพที่ 4.1.5)
ใน ปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์มี หลักสูตรที่เปิดทาการเรียนการสอนทั้งหมด 20 หลักสูตร แบ่งเป็น
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร จัดเป็นหลักสูตร
นานาชาติ 3 หลักสูตร (ตารางที่ 4.1.1) ทุกหลักสูตรผ่านมาตรฐาน TQF ตั้งแต่ปี 2557
ในปี 2558 กระบวนวิชาใหม่ในระดับปริญญาตรี 1 กระบวนวิชาคือ Household insects and garden
pests และมีการปรับปรุ งกระบวนวิชา 7 กระบวนวิชา ได้แก่ Animal Production, Principles of fish culture,
Disease of ornamental plants, Disease of field crops, Disease of fruit crops, Disease of vegetable crop
and Postharvest Disease
ผลลัพธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่าลาดับขั้นเฉลี่ย (GPA) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สาเร็จ
การศึกษา มีแนวโน้มใกล้ค่าเป้าหมายมากขึ้น โดยมีค่าลาดับขั้นเฉลี่ยในปี 2556-2558 เท่ากับ 2.75, 2.79 และ
2.77 ลาดับ (ภาพที่ 4.1.6) และจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา
มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2556-2558 คิดเป็นร้อยละ 71, 75 และ 77 ตามลาดับ (ภาพที่ 4.1.7)
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และระยะเวลาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ในการสาเร็จการศึกษามีจานวนปีน้อยลงทั้งในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก (ภาพที่ 4.1.8)

ตารางที่ 4.1.1 จานวนหลักสูตรที่เปิดทาการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์ ในปี 2557-2558
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
รวม
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
หลักสูตรนานาชาติ
รวม
หลักสูตรสาขาวิชาเดียว
หลักสูตรนานาชาติ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2556-2558
2
2
9
2
11
6
1
7
20

ได้รับการรับรอง TQF
2556
2557 2558
√
√
√
√
√
√
x
√
√
√
√
√
12
13
13
xx
√
√
√
√
√
7
9
9
21
24
24

ภาวการณ์การได้งานทาของบัณฑิตในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 77.91 มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2556 และ 2557 อย่างไรก็ตามบัณฑิตจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีร้อยละการได้งานทา
สูงกว่า บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่น้อยกว่าบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาพที่
4.1.9) ในส่วนของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตระดับปริญญาโทมีร้อยละการตีพิมพ์ผลงานวิชาการสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายในปี 2558 ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาเอกมีร้อยละการตีพิมพ์ลดลงต่า
กว่าค่าเป้าหมาย (ภาพที่ 4.1.10)
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ด้านการวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์มีจานวนผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในฐาน ISI หรือ Scopus และจานวนบทความที่
ได้รับการอ้างอิง มีแนวโน้มดีขึ้น และมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ภาพที่ 4.1.11) นอกจากนี้มีจานวนอาจารย์ที่
ได้รั บทุนมากกว่าร้อยละ 90 และในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์มีจานวนทุ นวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 83 ล้ านบาท
(ภาพที่ 4.1.12)

ด้านการบริการวิชาการ
จานวนโครงการบริการวิชาการ และรายได้จากโครงการบริการวิชาการในปี 2558 มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 อย่างไรก็ตามยังมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ภาพที่ 4.1.13)
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4.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดห่วงโซ่อุปทาน
คณะฯ มีการประสานงานกับผู้ส่งมอบสินค้าในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบระเบียบราชการ
ได้แก่ การจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการจ้างบริษัททาความสะอาดพื้นที่ คณะฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทั้งหมดในงบประมาณ 7.9 ล้านบาท และจัดซื้อวัสดุในงบประมาณ 4.1 ล้านบาท ซึ่งได้สินค้าและบริการที่
คุ้มค่า มีการตรวจสอบ black list ชื่อบริษัทที่ส่งมอบสินค้าไม่มีคุณภาพ บริการหลังการที่ไม่ดี หรือทิ้งงาน จากการ
แจ้งเวียนกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันการซื้อ ซึ่งในปี 2558 มีบริษัทที่เข้าข่ายดังกล่าวจานวน 6 ราย
4.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
4.2 ก ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
4.2 ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลการประเมิ น ความพึงพอใจของนั กศึ กษาต่ อประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนในปี 2556-2558
ได้คะแนนในระดับ 4.39, 4.30 และ 4.30 และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ได้คะแนนในระดับ 4.13, 4.13
และ 3.9 ซึง่ มีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่มีคะแนนลดลง
อยู่ที่ในระดับ 3.98, 3.74 และ 3.49 ส่วนผู้รับบริการด้านวิชาการมีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับคงที่ 3.92,
3.93 และ 3.92 (ภาพที่ 4.2.1) คณะฯ ต้องพิจารณากิจกรรม และหลักสูตรฝึกอบรมในรายละเอียดที่อาจมี
ความแตกต่างกัน และกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการเป็นคนละกลุ่มในแต่ละปี

4.2 ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
การคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ นับจากแรกเข้าจนถึงสาเร็จการศึกษา ในปี
2556-2558 คิ ดเป็ น ร้ อยละ 79, 84 และ 88 ตามล าดั บ ซึ่ งในปี 2558 การคงอยู่ ของนั กศึ กษามากกว่ า
ค่าเป้าหมายร้อยละ 85 (ภาพที่ 4.2.2) และร้อยละของนักศึกษาที่สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในปี 2558 เท่ากับ 4.8
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 อย่างไรก็ตามยังต่ากว่าค่าเป้าหมายคือน้อยกว่าร้อยละ 5 (ภาพที่ 4.2.3) คณะฯ
จัดหลักสูตรบริการวิชาการและฝึกอบรม โดยมีจานวนผู้รับบริการเข้าร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 4.2.4)
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4.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Outcomes)
4.3 ก ผลลัพธ์ดา้ นบุคลากร
4.3 ก(1) ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ในปี 2556-2558 คณะเกษตรศาสตร์มี สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา ต่ออาจารย์ เท่ากับ 16.46, 15.34
และ 18.15 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า เกณฑ์ของสานักงบประมาณที่ตั้งไว้ ทางคณะฯ ได้ดาเนินการขอกรอบ
อัตราไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับอาจารย์ใหม่ให้มีจานวนสอดคล้องกับจานวนนักศึกษา (ภาพที่ 4.3.1)
สาหรั บสั ดส่ วนของบุ คลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุนมีค่าเท่ากับ 1:4.03, 1:4.13 และ 1:2.96
ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าคณะเกษตรศาสตร์มีจานวนบุคลากรสายสนับสนุนลดลงซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ค่อนข้างมาก ทางคณะฯ ได้ดาเนินการขอกรอบอัตราไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับพนักงานสายสนับสนุนให้มี
จานวนสอดคล้องกับปริมาณภาระงาน (ภาพที่ 4.3.2)
สาหรับคุณวุฒิของคณาจารย์ ในปี 2558 คณะฯ มีอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 96.34 ซึ่งใกล้ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ 100 และเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ มก. และ มข
คณะฯ มีคุณวุฒิของอาจารย์สูงกว่า (ภาพที่ 4.3.3 และ ภาพที่ 4.3.4)

นอกจากนี้คณะฯ มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงสูงกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งเป้าไว้ (ภาพที่ 4.3.4)
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ผลลัพธ์ด้านขีดวามสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ในปี 2558 คณะฯ มีคณาจารย์ที่ได้เลื่อนตาแหน่ง
ทางวิชาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.54 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีจานวนคิดเป็นร้อยละ 8.34 (ภาพที่ 4.3.5)
4.3 ก(2) ด้านบรรยากาศการทางาน
ในปี 2558 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์สายวิชาการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางาน
เพิ่มขึ้นในส่วนของการบริการยานพาหนะ ระบบสาธารณูปโภค ห้องน้า ร้านอาหาร และระบบสารสนเทศ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรยากาศในการทางานเพิ่มขึ้น เฉพาะในส่วนของการ
บริ การยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภค ส่ วนบรรยากาศด้านอื่น ๆ ความพึงพอใจลดลงจากปี 2557
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบรรยากาศการทางานภายในหน่วยงาน กระบวนการติดต่อสื่อสาร ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน อาจเนื่องจากในปี 2558 คณะฯ ประสบวิกฤตด้านการเงิน จึงทาให้มีมาตรการในการลดรายจ่าย
มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวด และอาจมีการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง จึงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
บุคลากรในด้านดังกล่าว

4.3 ก(3) ด้านความผูกพันของบุคลากร
ในปี 2558 การลาออกจากงานของบุคลากรทั้งสองกลุ่มลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 กลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนในหมวดลูกจ้างชั่วคราวที่มีการลาออกเป็นจานวนสูงที่สุด รองลงมาคือพนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานประจา ซึ่งมีจานวน 6, 4 และ 2 คน ตามลาดับ (ภาพที่ 4.3.8)
เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2557 ในปี พ.ศ. 2558 การลางานเนื่องจากความเจ็บป่วยของบุคลากรสาย
วิชาการเพิ่มขึ้น 10 วัน ส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนลดลง 10 วัน ในขณะที่มีการลากิจ ของบุคลากรสาย
วิชาการเพิ่มขึ้น 1 วัน และของบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น 36 วัน (ภาพที่ 4.3.9)
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ผลการปฏิบัติตามนโยบายให้บุคลากรที่มีผลงานดีให้ มีตาแหน่งที่สูงขึ้นและสร้างกาลังใจในการทางาน
โดยในปี พ.ศ. 2558 มีบุ คลากรตาแหน่ งนักวิชาการเกษตรที่มีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการดี ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งเป็นอาจารย์ จานวน 1 คน บุคลากรสายสนับสนุน ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวแต่มี
ผลการปฏิบัติงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจา จานวน 6 คน (ภาพที่ 4.3.10)

4.3 ก(4) ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นา
ในปี 2558 บุคลากรสายวิชาการมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ
คิดเป็นจานวนร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีจานวนร้อยละ 89 ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนจานวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ 77 ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีจานวนร้อยละ 80 อย่างไรก็ตามในปี
2559 จ านวนบุ คลากรที่ ได้ รั บการพั ฒนาทั้งสองกลุ่ มมี จานวนเพิ่มขึ้นคิ ดเป็นร้อยละ 96 และ 83 ตามล าดั บ
(ตารางที่ 4.3.1)
ตารางที่ 4.3.1 จานวนและร้อยละของบุคคลที่มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการทางาน เช่น เข้าร่วมอบรม
สัมมนา ประชุมวิชาการ ในแต่ละปี

สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวมทั้งหมด

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร บุคลากร
ทั้งหมด
ที่ได้รับ
ทัง้ หมด
ที่ได้รับ
ทัง้ หมด
ที่ได้รับ
ทัง้ หมด
ที่ได้รับ
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
72
68 (94%)
71
63 (89%)
82
78 (95%)
82
79 (96%)
290 251 (87%) 297 239 (80%) 243 188 (77%) 222 184 (83%)
362 319 (88%) 368 302 (82%) 325 266 (82%) 304 263 (87%)

ในปี พ.ศ. 2558 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.61
มากกว่าปี 2557 ซึ่งมีจานวนคิดเป็นร้อยละ 59.15 ส่วนในด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านอื่น ๆ มีจานวน
ลดลง เช่นเดียวกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ลดลง (ภาพที่ 4.3.11) จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีจานวนผู้เข้ารับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 8.23 ของจานวน
ทั้งหมด เพิ่มจากปี 2557 และยั งไม่ถึ งค่าเป้าหมายที่คณะฯ ตั้งไว้ (ภาพที่ 4.3.12) คณะฯ มีแผนที่ จะพั ฒนา

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

77

ผลลัพธ์ จ ากการประเมินตนเองด้ วยเกณฑ์ EdPEx

ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามเป้าหมายร้อยละ 10
คณาจารย์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษและทุกคนมีศักยภาพที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

4.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและธรรมาภิบาล
4.4 ก ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
4.4 ก(1) การนาองค์การ
ผู้บริ หารน าองค์การพัฒนาสู่ ความเป็นสากล ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี 2551-2558 มีการ
ขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นจาก 31 สถาบัน 14 ประเทศ เป็น 65 สถาบัน 21 ประเทศ
ในปี งบประมาณ 2557 และปี งบประมาณ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ มี การด าเนิ นกิ จกรรมด้ าน
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ ดังตารางที่ 4.4.1
ตารางที่ 4.4.1 โครงการ/กิจกรรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
1. อาคันตุกะชาวต่างประเทศที่มาเยือน (Courtesy Call)
2. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ
3. โครงการ/กิจกรรมวิชาการที่จัดร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
3.1 โครงการวิจยั ร่วม
3.2 หลักสูตรร่วม (Joint Degree/Double Degree)
3.3 การเรียนการสอน/การบรรยายพิเศษ
3.4 หลักสูตรระยะสัน้
3.5 การฝึกอบรม/ดูงาน
3.6 การจัดประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติ
3.7 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. ทุน
4.1 ทุนวิจัย
4.2 ทุนเข้าร่วมประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
4.3 ทุนนาเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
4.4 ทุนฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ
5. นักศึกษาต่างชาติ
5.1 ระดับปริญญาโท
5.2 ระดับปริญญาเอก
5.3 นักศึกษาในหลักสูตรระยะสัน้ และนักศึกษาแลกเปลีย่ น
ปริญญาตรี

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2558
15
2

2556

2557

2558

17
1

15
2

16
3

โครงการ
หลักสูตร
ครั้ง
หลักสูตร
โครงการ/
กิจกรรม
ครั้ง
โครงการ

10
3
5
1
10

8
3
2
1
10

8
3
3
1
4

9
3
4
1
7

1
1

0
0

3
1

3
1

ทุน
ทุน
ทุน
ทุน

10
10
10
10

8
2
2
7

8
9
8
8

8
9
12
24

คน
คน
คน

25
2
10

19
3
13

33
2
8

26
2
10

ครั้ง
ฉบับ

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

78

ผลลัพธ์ จ ากการประเมินตนเองด้ วยเกณฑ์ EdPEx

ใน ปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์มีวิกฤตด้านงบประมาณ ผู้บริหารมีนโยบายให้แต่ละส่วนงานปรับลด
การตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ที่หาได้จริง ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็น และมี
มาตรการในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีการหารือเรื่องการโยกย้ายบุคลากรรวมถึงการลดจานวนบุคลากร
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการงบประมาณให้เกิดการสมดุล จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหารลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 อย่างไรก็ตามยังมีร้อยละสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ภาพที่ 4.4.1)

ในปี 2558 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการประเมิน จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี
โดยมีผลลัพธ์ ในด้านความสามารถในการแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก ความร่วมมือจากศิษย์เก่า ได้
ประสิทธิผลที่ดีมาก ด้านงานวิจัย สามารถสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ศักยภาพในการแสวงหาเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของคณะฯ มีค่อนข้างสูง รวมทั้งมีจานวนผลงานวิจัย
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการวิชาการด้านการเกษตรทั้งที่ผ่านคณะโดยตรงและผ่านโครงการหลวง ได้
รั บคาชื่ นชมและเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาเกษตรกรและประเทศเป็นอย่างมาก และได้ สร้ างชื่อเสี ยงให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเวทีระดับโลก โดยเป็นคณะเดียวของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลกอยู่ที่อันดับ
51-100 จากสถาบั น จั ดอั น ดั บ มหาวิ ทยาลั ยโลก QS World University Ranking และอยู่ ในอั นดั บ 1 ของ
ประเทศ ในสาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ (Agriculture & Forestry)
4.4 ก(2-4) ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาล ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และด้านจริยธรรม
ผู้บริหารคณะฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ทาหน้าที่กากับดูแล
และก าหนดบทลงโทษที่ชั ดเจนส าหรั บ ผู้ ที่ กระทาผิ ดจรรยาบรรณ เชิ ดชู คนดี โดยให้ รางวัล บุ คลากรดีเด่ น
เป็นประจาทุกปี รวมทั้งคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ให้เข้ารับรางวัลในระดับชาติ ในปี
2558 ที่ผ่านมา บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการครองตน ครองคน และครองงาน และได้รับรางวัลในระดับชาติ
คือ รางวัลครุฑทองคา และรางวัลช้างทองคา จานวน 1 ท่าน และ 2 ท่านตามลาดับ ในปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์
ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธรรมาภิบาล หรือการผิดจรรยาบรรณในเรื่องใด ๆ คณบดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และด้านจริยธรรม
ตารางที่ 4.4.2 ร้อยละบุคลากรทีไ่ ด้รับรางวัล*
สายคณาจารย์
สายปฏิบัตกิ าร

ปี 2556
5.56
1.38

ปี 2557
9.86
1.01

ปี 2558
15.86
2.47

แนวโน้ม

*ประเภทของรางวัลที่ได้ในปี 2558 ได้แก่ Young Scientist Reward, รางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก.,
รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย, รางวัลยอดเยี่ยม การนาเสนอผลงานวิจั ยภาคโปสเตอร์
รางวั ล (บุ คลากรดีเด่น ) ศ.เกีย รติคุณ ดร.พงษ์ศัก ดิ์ อังกสิ ทธิ์ , รางวั ล บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ,
รางวัลช้างทองคา และรางวัลครุฑทองคา
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4.4 ก(5) ผลลัพธ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
คณะเกษตรศาสตร์มีโครงการวิจัยร่วมกับโครงการหลวง และสถาบันพัฒนาการเกษตรที่สูงอย่างต่อเนื่อง
แต่ละปี มีโครงการวิจัยบนชุมชนพื้นที่สูง ปีละประมาณ 25 โครงการ (ภาพที่ 4.4.2) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
การผลิตสัตว์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ยกตัวอย่าง เช่น
- โครงการการพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการเลี้ยงบนพื้นที่สูง
- โครงการการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง
- โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเก็บกัก
น้าในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง
- โครงการการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการที่ดินและน้าของชุมชนบนพื้นที่สูง
- โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae
บนพื้นที่สูง
- โครงการการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชท้องถิ่นบนที่สูงต่อการยับยั้งโรคติดเชื้อในสัตว์
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
30
20
10
27

10

12

12

24

25

2557

2558

0
2556

จำนวนโครงกำร

เป้ ำหมำย

ภาพที่ 4.4.2 จานวนโครงการวิจัยบนพื้นที่สูง

4.4 ข ผลลัพธ์ดา้ นการดาเนินการตามกลยุทธ์
มีผลทาให้ในปี 2015 สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดอันดับ QS Ranking
ในอั น ดั บ ที่ 51-100 ของโลก ซึ่ ง มี ล าดั บ ดี ขึ้ น จากปี 2014 (ภาพที่ 4.4.3) อย่ า งไรก็ ต ามอั น ดั บ ยั ง ต่ ากว่ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Universität Hohenheim และ University of California, Davis ที่ติดอันดับในสาขา
เกษตรศาสตร์และป่าไม้อันดับที่ 39 อันดับ 34 และ อันดับ 1 ของโลก ตามลาดับ และองค์ประกอบที่ได้คะแนน
น้อยกว่าค่อนข้างมากคือ Academic reputation, Citation per paper และ H-index citation (ภาพที่ 4.4.4)
สาหรับร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับผลการ
ดาเนินงานในปี 2557 (ภาพที่ 4.4.5)

ภาพที่ 4.4.3 QS World University Rankings by Subject - Agriculture & Forestry 2013-2016

ภาพที่ 4.4.4 QS World University Rankings by Subject - Agriculture & Forestry 2016
(Performance Measurement)
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82.14

80
2556

54.69

80
2557
เป้ ำหมำย

68.66

85
2558
บรรลุ

ภาพที่ 4.4.5 ร้อยละตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

4.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
4.5 ก(1) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รั บการจัดสรรบประมาณแผ่นดินในปี 2558 จานวน 129.19 ล้านบาท ซึ่งมี
แนวโน้มลดลงจากปี 2556 ที่ได้รับการจัดสรรประมาณ 136.65 ล้านบาท ในส่วนของบประมาณเงินรายได้ในปี
2558 มีจานวน 46.29 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากปี 2556 และ 2557 (ภาพที่ 4.5.1) โดยแหล่งที่มาของ
เงินรายได้หลักคือ รายได้จากการบริการวิชาการและขายสินค้า 48% และรายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษา
40% (ภาพที่ 4.5.2) อย่างไรก็ตามคณะฯ มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็น ควบคุมรายจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพทาให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย งบประมาณเกินดุล เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่คณะฯ อยู่ในภาวะ
ขาดดุล นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์มีศิษย์เก่าจานวนมาก และมีความผูกพันกับคณะฯ อยู่ในระดับสูง เป็นผู้ที่
มีส่วนได้ส่ วนเสียในการดาเนินงานของคณะฯ และให้ความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ
สม่าเสมออย่ างต่อเนื่ อง ผลจากการระดมทุนเพื่อเพิ่มรายได้ของคณะฯ จะเห็นได้ว่าจานวนเงินบริจาคจาก
เครือข่ายศิษย์เก่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับปี 2557 (ภาพที่ 4.5.4)

4.5 ก(2) ผลลัพธ์ด้านการตลาด
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักและผู้เลือกเรียนอยู่ในอันดับต้น ๆ เมื่อเทียบกับ
คณะเกษตรศาสตร์ ของมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ จะเห็ น ได้ จ ากจ านวนผู้ ส มั ครสอบ Admission ที่ เ ลื อ กคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งมีจานวนร้อยละสูงเท่า ๆ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสู งกว่าการเลื อกเรี ย นที่ มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น (ภาพที่ 4.5.1) ส าหรั บคะแนนสู งสุ ดต่าสุ ดในการสอบ
Admission เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบพบว่าคะแนนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีคะแนนสูงสุดประมาณ
16,000-18,000 คะแนน และมีคะแนนต่าสุดประมาณ 12,000-13,000 คะแนน (ตารางที่ 4.5.2)
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่
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ตารางที่ 4.5.2 คะแนน Admission สูงสุดและต่าสุดของผู้สมัครเข้าเรียนคณะเกษตรศาสตร์ของ 3 มหาวิทยาลัย
ปี
2557
2558
2559

มช.
15,782
16,775
18,314

คะแนนสูงสุด
มก. (บางเขน)
16,954
17,942
17,608

มข.
18,421
16,373
18,695

รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่

มช.
13,130
13,018
13,348

คะแนนต่าสุด
มก. (บางเขน)
12,688
13,842
12,705

มข.
13,033
12,872
13,424
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