
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันศุกรท์ี่ 11 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 

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

ผู้มาประชุม  

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์    นันทจิต อธิการบดี 
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม 

2. ดร. อัญชัญ    ชมภูพวง กรรมการ 
3. ดร. สมชัย    สมัยสุต กรรมการ   (Online) 
4. นายฐานพัทย ์   โชติมณีรัศม์ กรรมการ   (Online) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)  

6. ดร. บัลลพ์กุล    ทิพย์เนตร กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 
9. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน พนักงานปฏิบัติงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี / ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อธิการบดี  / ประธานที่ ประชุม  แจ้งว่า สถิติการฉีดวัคซีนของบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่  7 มีนาคม 2565) พบว่า มีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้วจ านวน 46,805 คน  
คิดเป็นร้อยละ 98 แยกเป็น บุคลากร จ านวน 12,736 คน คิดเป็นร้อยละ 99 และนักศึกษา จ านวน 34,069 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98 ซ่ึงมีสัดส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที ่1 – เข็มที ่4 เป็นดังนี้ 

 เข็มที ่1 เข็มที ่2 เข็มที ่3 เข็มที ่4 
บุคลากร 99% 98.9% 86% 55% 
นักศึกษา 97.8% 96.6% 46.98% 6.89% 

 ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายให้บุคลากรและนักศึกษาฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ให้ได้ร้อยละ 80 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได ้

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 การบริหารจัดการ 
 1.2.1 การเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ เป็นกรรมการอ านวยการ 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ได้เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ให้ด าร งต าแหน่งกรรมการอ านวยการ 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2.2 การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานข้อมูลการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย 
ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หน่วยงาน/สถาบันต่างประเทศ จ านวน 3 ฉบับ 

 

หน่วยงาน/สถาบันในประเทศ จ านวน 9 ฉบับ 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
วันเร่ิมต้น - 
วันหมดอาย ุ

รายละเอียด 
กิจกรรม/ความร่วมมือ 

หมายเหตุ 

1 บริษัท มาร์ส วัน จ ากดั 16/12/2564 - 
15/12/2569 

- การศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
- การผลติบัณฑิตให้มีความพร้อมท างานในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
- การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมร่วมกัน 

ลงนามแล้ว 

2 บริษัท ไทยออร์คิดส์แล็ป จ ากัด 09/11/2564 - 
08/11/2569 

การวิจัยและพัฒนา การผลิตพืชตน้พันธุ์ดีจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในทางการเกษตรและปา่ไม ้

ลงนามแล้ว 

3 บริษัท แนชเชอรัล  
นูเทรียนท์ส จ ากดั 

01/11/2564 - 
31/10/2565 

- ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถึงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและผลิตภณัฑ ์
- ด้านวิชาการ: เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสู่เกษตรกร 
- ด้านการเรยีนการสอนและการฝกึงาน 

ลงนามแล้ว 

4 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด 

04/03/2565 - 
03/03/2570 

- ด้านการเรยีนการสอน 
- ด้านการวิจัย: เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการผลิตโคนม
และโคเนื้อ รวมถึงการวิจยัเพื่อพัฒนาระบบการเลีย้ง 

ลงนามแล้ว 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ประเทศ 
World Ranking 

2021 
วันเร่ิมต้น – 
วันหมดอาย ุ

รายละเอียด 
กิจกรรม/ความร่วมมือ 

1 Qingdao Agricultural 
University 

จีน 1579 15/11/2021 – 
14/11/2026 

- Exchange of faculty and staff 
- Exchange of students 
- Training and joint research activities 

2 Kagawa University ญี่ปุ่น 1391 อยู่ระหว่างประสานงาน
ต่ออายุข้อตกลง 

Double Degree Program  
(Master Degree) 

3 Mie University ญี่ปุ่น 953 จะน าเข้าพิจารณาใน 
ที่ประชุม กบค.  
วันท่ี 21 มี.ค. 2565 

Joint Research Agreement on 
Microclimate for Indoor Plantation 
Technology Development 
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
วันเร่ิมต้น - 
วันหมดอาย ุ

รายละเอียด 
กิจกรรม/ความร่วมมือ 

หมายเหตุ 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทัง้สองหน่วยงานให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตและแปรรูปจากนมและเนื้อให้เป็น
อาหาร (From farm to table) 
- ด้านวิชาการ: เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการ
ผลิตโคนมและโคเนื้อสูเ่กษตรกร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ด้านการตลาด: มีการสนับสนุนและส่งเสรมิพัฒนา
ผลิตภณัฑ์อาหารที่แปรรูปจากนม เช่น ผลิตภัณฑ์พาส
เจอร์ไรส์ ยเูอชที ชีส เนย ฯลฯ และเนื้อให้สามารถ
จ าหน่ายแก่ผู้บริโภคได ้
- สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์อื่นๆ จากโคนม
และโคเนื้อ ส่วนสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (Non Food) เช่น 
ปุ๋ย หนังวัว คาร์บอน ฯลฯ 

5 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

 วิจัยและพัฒนาเครื่องมือระบบการวัด การตดิตาม  
การตรวจสอบ การทวนสอบ และการรับรอง กิจกรรม
การลดกา๊ซเรือนกระจกและการเพิ่มพูนการกักเก็บ
คาร์บอนในภาคการเกษตรและป่าไม้ทั้งในส่วนบนดิน
และในดิน 

อยู่ระหว่าง
ประสานงาน 
การลงนาม 

6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บลูคอฟฟี ่  - พัฒนาการตลาดและธรุกิจกาแฟที่เป็นอัตลักษณ์ของ
กาแฟบนท่ีสูงของคณะเกษตรศาสตร์ มช.  
- ยกระดับคณุภาพการผลิต และผลิตภณัฑ์กาแฟ
คุณภาพระดับพรีเมีย่ม ของสถานวีิจัยเกษตรทีสู่งของ
คณะเกษตรศาสตร ์
- ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการฝึกงานด้านธุรกิจกาแฟ 
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า สนับสนุนการฝึกงานของ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เกษตรกร และผู้ทีส่นใจ  
- พัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านกระบวนการผลิตกาแฟ 
และงานวิจัยอ่ืน ๆ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาเก่า และ
บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร ์
- สนันสนุนกิจกรรมในอาคาร Agri. learning space 
ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่างเสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณา
และมอบอ านาจ 
ลงนาม 

7 บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จ ากัด  - พัฒนาโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษา และ
การวิจัยส าหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
ทั้งสองฝ่าย 
- ร่วมมือในการวิจัยที่ท้ังสองฝ่ายตกลงกัน 
- จัดท าโปรแกรมการฝึกอบรม/ฝกึงานท่ีทั้งสองฝ่ายตก
ลงกัน 
- ร่วมมือในการให้บริการโดยเฉพาะการตรวจสอบการ
ตกค้างในผลติภณัฑ์ทางการเกษตร 
- ร่วมใช้พื้นที่แปลงเกษตรกรของคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทดสอบระบบ Agriculture 
Supply Chain กับ ผู้ซื้อ Modern Trade และ Local 
Food ในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร 
 

อยู่ระหว่างเสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณา
และมอบอ านาจ 
ลงนาม 



- 4 - 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน 
วันเร่ิมต้น - 
วันหมดอาย ุ

รายละเอียด 
กิจกรรม/ความร่วมมือ 

หมายเหตุ 

8 สมาคมไมซ์และออกาไนซ์เซอร์
ภาคเหนือตอนบน (ม่วน) 

 - การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครัง้ที่ 10 ระหว่างวันท่ี   
1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ร่วมมือในการส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์การจดั
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- การจัดประชุมสัมมนา การฝึกอบรมหรือประชุม 
เชิงปฏิบัติการร่วมกัน 
- ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่ท้ังสองหน่วยงานเห็นชอบ
ร่วมกัน อาทิ 
  1. สนับสนุนการจัดงานรูปแบบไมซ์เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจและ กระจายรายได้สู่ชุมชน   
  2. ส่งเสริมการจัดงานรปูแบบไมซ์ด้วยการบริการ 
ช้ันเลิศและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  3. ยกระดับและพัฒนาการจดังาน เพื่อความยั่งยืนของ
การจัดงานในระยะยาว 

อยู่ระหว่างเสนอ
มหาวิทยาลยัพิจารณา
และมอบอ านาจ 
ลงนาม 

9 คณะสังคมศาสตร ์  บูรณาการการท างานร่วมกันทางดา้นวิชาการ วิจัย 
นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในการเสริมศักยภาพ 
ความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยน า 
องค์ความรู้ศาสตร์ทางการเกษตรไปประยุกต์ใช้ 
ในการสนับสนุนงานด้านสังคมชุมชน ตลอดจนงาน
วิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จะน าเข้าพิจารณาใน 
ที่ประชุม กบค.  
วันท่ี 21 มี.ค. 2565 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2.3 รายงานข้อมูลการด าเนินการบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานข้อมูลการด าเนินการบรรจุอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งหมด  
9 อัตรา ดังนี้ 

อัตราก าลัง/ชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร การด าเนินการ 
สายวิชาการ (5 อัตรา) 
- อาจารย์ EP080005 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

สาขาโรคพืช  
บรรจุแล้วเมื่อวันที่  
12 มกราคม 2565 

 EP080006 ภาควิชาพืชศาสตร์ 
และปฐพีศาสตร์ 
(พืชสวน) 

อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติการรับสมัคร 

 EP080007 ภาควิชาพืชศาสตร์ 
และปฐพีศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) 

อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติการรับสมัคร 

 EP080008 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า บรรจุแล้วเมื่อวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2565 

 EP080009 ภาควิชาเกษตรที่สูง 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

อยู่ระหว่างการรอสอบสัมภาษณ์  
(วันที่ 14 มีนาคม 2565) 
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อัตราก าลัง/ชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร การด าเนินการ 
สายสนับสนุน (4 อัตรา) 
- พนักงานปฏิบัติงาน EP080010 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  อยู่ในระหว่าง 

การรอสอบสัมภาษณ์ 
(วันที่ 14 มีนาคม 2565) 

- นักวิทยาศาสตร์เกษตร EP080011  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  บรรจุแล้วเมื่อวันที่  
7 ธันวาคม 2564 

 EP080012 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง บรรจุแล้วเมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2565 

- นักวิทยาศาสตร์ EP080013 ภาควิชาพืชศาสตร์ 
และปฐพีศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์)  

บรรจุแล้วเมื่อวันที่ 
4 มกราคม 2565 

 
  ทั้งนี้ อัตราที่ได้รับการจัดสรรทุกอัตราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า แบบมีสัญญาจ้าง  
3 – 5 ปี โดยหากพนักงานดังกล่าวมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างส่วนงานสามารถ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไปได้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2.4 รางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์ 

 ด้วยในปีพุทธศักราช 2565 เป็นวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งในวาระดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์  
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ 55 ท่าน เพ่ือเป็นรางวัลส าหรับเชิดชูเกียรติ 
ให้แก่นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความส าเร็จอย่างโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และ
สร้างผลงานอันประจักษ์จากการประกอบสัมมาอาชีพหรือกิจกรรมของตนเอง อุทิศตนเพ่ือสังคมและประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนคณะฯ น าซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาเก่า  
และนักศึกษาปัจจุบัน โดยพิจารณาจากหลากหลายสาขา ได้แก่ 

1) ด้านบริหารองค์กรการศึกษา 
2) ด้านบริหารราชการ 
3) ด้านบริหารรัฐกิจ 
4) ด้านบริหารธุรกิจ 
5) ด้านบริหารองค์กร 
6) ด้านบริการสังคม 
7) ด้านอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

 ทั้ งนี้  คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการคัดเลือกผู้ที่ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าเกียรติยศ  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 55 ท่าน เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายชื่อตามท่ีได้แจ้งในที่ประชุมแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 งานยุทธศาสตร์และแผน 
 1.3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2565 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 2563-2565 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus (ผลงาน) 

70 90 110 40 149 206 52 407 

2. ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 
ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมดใน
ฐานข้อมูล Scopus (ร้อยละ) 

20 25 50 25 53.69 61.17 75.00 60.20 

3. จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ 
(สิทธิบัตร) หรือ RL 4-7 (นับรวมทะเบียน
พันธุพ์ืช) 

3 5 7 15 3 9 4 16 

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

2 3 4 15 2 2 0 4 

5. รายไดส้นับสนุนงานวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือผู้ใช้งาน
จริง (ล้านบาท) 

10 20 30 5 4.40 8.08 5.78 18.26 

      ร้อยละ  97.20 92.02 53.44 88.19 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ขอให้คณะเกษตรศาสตร์เร่งด าเนินการในส่วนของตัวชี้ วัด 
ที่ยังได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย ได้แก่ 

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

2. รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4 งบประมาณและการเงิน 
 1.4.1 รายงานการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
 คณะฯ ขอรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ดังนี้ 
 

รายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2565 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   %การเบิกจ่าย  
หมวดเงินเดือน  37,399,939.36   12,980,132.61   24,419,806.75   34.71  
หมวดเงินเดือนอุดหนุนพนักงาน  83,005,100.00   29,348,166.00   53,656,934.00   35.36  
หมวดตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  1,240,100.00   466,554.37   773,545.63   37.62  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง  1,540,000.00   -     1,540,000.00   -    
หมวดครุภัณฑ์  10,500,000.00   -     10,500,000.00   -    
หมวดสาธารณูปโภค  5,977,348.60   1,974,601.34   4,002,747.26   33.03  
หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  375,700.00   321,240.00   54,460.00   85.50  

รวม  140,038,187.96   45,090,694.32   94,947,493.64   32.20  
 

 
กราฟแสดงรายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2565  

(จ าแนกตามหมวดรายการ) 
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รายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2565 
(จ าแนกตามหมวดรายการ) 

 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   % การเบิกจ่าย  

หมวดงบบุคลากร  16,899,100.00   5,103,778.13   11,795,321.87   30.20  
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  21,738,900.00   5,033,396.68   16,705,503.32   23.15  
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  3,529,600.00   -     3,529,600.00   -    
หมวดครุภัณฑ์  777,770.00   368,952.00   408,818.00   47.44  
หมวดสาธารณูปโภค  2,831,300.00   411,138.72   2,420,161.28   14.52  
หมวดเงินอุดหนุน  14,319,124.00   602,477.00   13,716,647.00   4.21  
หมวดงบรายจ่ายอื่น  1,939,200.00   -     1,939,200.00   -    

รวมทั้งสิ้น  62,034,994.00   11,519,742.53   50,515,251.47   18.57  
 
หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณปี 2564  กันเหลื่อมปี 2565 
 
 

กราฟแสดงรายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2565 
(จ าแนกตามหมวดรายการ) 
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รายงานบัญชีรายได้ ประจ าปี 2565 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

 
รายการ   จ านวนเงิน   ร้อยละ  

 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา     197,204.00   4.69  

 รายได้ค่าบริหารโครงการวิจัย     617,056.94   14.68  

 รายได้ค่าขายผลผลิต     1,433,708.01   34.11  
 รายได้ค่าเช่าและบริการ     1,948,278.80   46.36  
 รายได้อ่ืน ๆ     6,635.39   0.16  
  - ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-รายได้ 6,298.07   
  - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานในก ากับ 337.32     

รวม     4,202,883.14        100.00  
 
 

กราฟแสดงรายงานบัญชีรายได้ ประจ าปี 2565 
จ าแนกตามหมวดรายการ 
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เงินรายได้เหลือจ่ายภาพรวม คณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

 
เงินรายได้เหลือจ่ายคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 - 2565 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4.2 รายงานบัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอน าเสนอข้อมูลรายงานบัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกองทุน ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 
1 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร  13,623,155.58   989.69   -     13,624,145.27  
2 กองทุนพัฒนา นศ.และพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช.  3,215,495.55   777.62   99,500.00   3,116,773.17  
3 โครงการ กองทุน รศ.ดร.สุขุม-รศ.ปราณี อัศเวศน ์  3,592,407.23   95,673.60   -     3,688,080.83  

4 
กองทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวจิัย 
คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

 1,670,277.05   -     -     1,670,277.05  

5 กองทุน ธ.กรุงเทพ จ ากัด เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช.  54,295.71   -     -     54,295.71  
6 กองทุน พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และเพื่อน  237,194.90   478.29   -     237,673.19  
7 กองทุนการศึกษาทัศนียะเวช-รัฐอมฤต  1,002,373.01   5,011.54   -     1,007,384.55  
8 ผ้าป่าคณะเกษตรศาสตร์ มช.  94,769.69   -     -     94,769.69  
9 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร มช. (ศูนย์วิจัยฯเก็บเกีย่ว)  14,655,118.17   -     -     14,655,118.17  
10 กองทุนเกษตรพัฒน ์  3,901,941.59   50,000.00   -     3,951,941.59  
11 โครงการสร้างหอพักนักศึกษาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ าฯ  3,000,355.60   -     141,663.55   2,858,692.05  
12 กองทุนชงโค  371,225.76   -     -     371,225.76  
13 กองทุนการศึกษา รศ.ดร.พิทยา สรวมศิร ิ  220,000.00   -     -     220,000.00  

  รวมบัญชีกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  45,638,609.84  152,930.74  241,163.55  45,550,377.03  
14 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสริมและวิจัยตลาดกาแฟ (1)  1,046,954.88   -     -     1,046,954.88  
15 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสริมและวิจัยตลาดกาแฟ (2)  3,401,052.06   -     -     3,401,052.06  

 
รวมบัญชีกองทุนวิจัยตลาดกาแฟ (ศนูย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง)  4,448,006.94   -     -     4,448,006.94  

รวมท้ังสิ้น 50,086,616.78 152,930.74     241,163.55   49,998,383.97 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4.3 รายงานงบการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จากส านักงานการตรวจสอบภายใน 
 คณะเกษตรศาสตร์ ขอรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 จากส านักงาน
การตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

(1) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม 2564 
 ส านักงานการตรวจสอบภายใน แจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2564 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. งบแสดงผลการด าเนินงาน 
3. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การสอบทานการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 14 ,144,393.34 บาท ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 15,646,728.68 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 1,502,335.34 บาท 

(2) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
 ส านักงานการตรวจสอบภายใน แจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

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

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 14 ,619,175.01 บาท ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 19,554,369.37 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 4 ,935,194.36 บาท  
และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 6,437,528.70 บาท 

(3) ผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน ประจ าเดือนธันวาคม 2564 
 ส านักงานการตรวจสอบภายใน แจ้งผลตรวจสอบรายงานทางการเงินของคณะเกษตรศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2564 โดยแสดงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปี 2564 - 2565 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนธันวาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 14 ,402,468.98 บาท ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 18,137,221.54 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 3 ,734,752.56 บาท  
และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 10,172,281.26 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 1.5.1 สถิติการสมัคร TCAS และเคลียริ่งเฮาส์ รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด าเนินการเปิดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
TCAS รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบท่ี 1 ไปแล้ว   
 ในการนี้ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดท าสถิติการสมัคร TCAS  
และเคลียริ่งเฮาส์ รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

 

ชื่อโครงการ 

จ านวน
รับตาม
ประกาศ 

จ านวน
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ์
สอบ

สัมภาษณ์ 

ผู้ผ่าน
สัมภาษณ์/
ส่งเคลียริ่ง

เฮาส ์

Clearing House 
สละ
สิทธิ ์

ไม่เข้า
ด าเนินกา
รใด ๆ 

คงเหลือ
ผู้ยืนยัน
สิทธิ ์

เทียบกับ
จ านวนรับ

ตามประกาศ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
41 19 18 17 0 6 11 -30 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

250 102 82 77 1 31 45 -205 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

110 88 72 69 0 28 41 -69 

รวม 401 209 172 163 1 65 97 -304 
 

ที่มา: ส านักทะเบียนและประมวลผล วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการปรับจ านวนรับในระบบการรับรอบที่ 2 Quota โควตา  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 

ประเภท ชื่อโครงการ จ านวนรับ 
ตามประกาศ 

ปรับเพ่ิม 
จ านวนรับ รอบ 2 

จ านวนรับ รอบ 2 
ที่ปรับเพ่ิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ   50 20 70 
โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการอุดมศึกษา- 

เพื่อทายาทเกษตรกร 
10 10 20 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ   150 195 345 
โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการอุดมศึกษา- 

เพื่อทายาทเกษตรกร 
20 10 30 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ   65 50 115 
โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการอุดมศึกษา- 

เพื่อทายาทเกษตรกร 
2 3 5 

โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการรับนักเรียนจาก- 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

1 5 6 

โครงการพิเศษอ่ืน ๆ โครงการทายาทนักศึกษาเก่า
คณะเกษตรศาสตร์ 

2 5 7 

โครงการพิเศษอ่ืนๆ โครงการรับนักเรียน 
จากสมาคมสัตวบาลแห่ ง -
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

3 6 9 
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  คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื่องการรับนักศึกษาในโครงการพิเศษ 
โดยเสนอให้คณะเกษตรศาสตร์จัดท าโครงการพิเศษส าหรับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน  
และเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วย 

 อธิการบดี/ ประธานที่ประชุมฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้ที่คณะเกษตรศาสตร์
จะรับนักศึกษาในโครงการพิเศษส าหรับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยอาจน าไปหารือร่วมกัน 
ในที่ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการด าเนินงานในภาพรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตรทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและแนวทางการด าเนิน
โครงการได้จากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณะฯ ขอรายงานความก้าวหน้าในการเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ การด าเนินการ 
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
พ.ศ. 2565  

สป.อว. ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
โดยแจ้งในระบบ CHECO ว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านการพิจารณา เม่ือวันที่ 21 
มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

คณ บดีคณ ะเกษตรศาสตร์  และ  ผศ .ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  
เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลการเสนอขอเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (BSLA) ต่อที่ ประชุมสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 และรอ
มติสภาวิชาการต่อไป 

3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ  
หลักสูตรพหุวิทยาการ  
พ.ศ. 2566 

- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2928/2564  
สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 

- จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ากระบวนวิชาใหม่ 

4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวนเกษตร 
และทรัพยากรป่าไม ้

- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ โดยรอการตอบรับจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ท่าน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า (ร่าง) มคอ.3 กระบวนวิชาเปิดใหม่ 
จ านวน 1 กระบวนวิชา 

 ทั้งนี้  กระบวนวิชาอ่ืนที่จะบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรฯ 
สามารถบรรจุกระบวนวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติได ้
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การปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินการ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

- แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2284/2564  
สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 

- อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เสนอ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้อง ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร 
(CHECO): อยู่ในขั้นตอนส่งไป สป.อว. แล้ว 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

การปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินการ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรบูรณาการปราดเปรื่อง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว  
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าบทสรุปผู้บริหาร มคอ.2 และ มคอ.3   
- จัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความต้องการบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาของสาขาวิชาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้ให้ความเห็นในประเด็นเรื่ องการเสนอขอเปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตรและทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีความเห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์ มช.  
เป็นส่วนงานของสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ  จึงควรมุ่งเน้นการสร้างจุดเด่นและอัตลักษณ์ 
ของการเกษตรบนพื้นที่สูง และหากคณะเกษตรศาสตร์ด าเนินโครงการพิเศษส าหรับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล ก็จะสอดรับกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานด้วย ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ยังได้มีข้อเสนอแนะให้คณะเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งจะเป็น
จุดเด่นและมีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวนเกษตร 
และทรัพยากรป่าไม้ จึงอาจมีขอบเขตของเนื้อหาการเรียนการสอนที่ไม่ครอบคลุมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน 
ของการเกษตรบนพื้นที่สูง และไม่หลากหลายเท่ากับสาขาวิชาเกษตรที่สูง รวมทั้งจะท าให้หลักสูตร 
ไม่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมากนัก ในการนี้จึงขอให้น าไปหารือกับคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ 
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาในประเด็นนี้ด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.3 “หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช” ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่น ประจ าปี 2564 
 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัล 
หลักสูตรดีเด่น ประจ าปี 2564 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 1.6.1 รายงานผลการด าเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน) (สวพส.) ซึ่งเมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ 
ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน มีรายละเอียดผลการด าเนินงานดังนี้ 
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แนวทางความร่วมมือในการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย 
 เน้นสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และนโยบายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค เพ่ือการท างานร่วมกับ
หน่วยงาน function ได้แก่ 

 Area-based : พื้นที่อมก๋อย 

แนวทางการวิจัย ประเด็นการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
ทีมนักวิจัย 

สวพส. มช. 
1. วิจัยกลุ่มกาแฟ  
rain forest 

ประเด็นพันธุ์ และ โรคราสนิม ให้
มีอัตลักษณ์ (อาจจะเอางาน AFCC - 
carbon credits) ผลักดันการผลิต
กาแฟอินทรีย์ BCG ยกระดับ
มาตรฐาน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
อาจต้องระวังเรื่องประเด็นน้ าเสีย 
(พ้ืนที่วาวี) GI ส่งเสริมการขยายกล้า 
(กรณีพันธุ์ดี tissue culture) 

ดร.สิทธิเดช อ.ชูชาติ / อ.เยาวลักษณ์ 
/ อ.มนตรี แสนวังสี /  
อ.นริศ / อ.ชมพูนุช / 
อ.ณฐิตากานต์ /  
อ.จามจุรี / คณะวิศวะ 
หรือ คณะวิทย์
(สิ่งแวดล้อม) 

2. การใช้สารเคมีเกษตร 
ในการผลิตพริกหวานและ
มะเขือเทศ 

ปลูกในโรงเรือน สารเคมีตกค้าง    
ชีวภัณฑ์ การจัดการระบบการผลิต 
การยอมรับ 

ดร.สุมาลี/ 
คุณนิตยา/ 
คุณอิทธิพล/ 
คุณธีรนาท 

อ.จุฑามาส / 
อ.นครินทร์/ อ.ยุพา/ 
อ.ชูชาติ/ อ.อังสนา/ 
อ.อรอุมา 

3. พืชไร่ - พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 
ถั่วพื้นเมือง 

รักษาพันธุกรรม การใช้ประโยชน์ 
เพียงพอบริโภค และ เหลือขาย เพิ่ม
ผลผลิต คุณภาพเมล็ด ฟางข้าวเลี้ยง
สัตว์ ปุ๋ย ธาตุอาหารในข้าว 

ดร.จันทร์จิรา/ 
ดร.อดิเรก 

ศูนย์ข้าวลา้นนนา / 
อ.นริศ/ อ.เสาวลักษณ์/ 
อ.มนตรี ปัญญาทอง/ 
คณะเภสัชฯ/  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

4. ปศุสัตว์ / สัตว์น้ า / แมลง
อุตสาหกรรม โคเนื้อ กระบือ 
ช้าง 

โปรแกรมวัคซีน ช่วงโรคระบาด 
ปลายฝนต้นหนาว อาหารเพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน อนุรักษ์พันธุ์ปลา 
มาตรฐานการผลิตน้ าผึ้ง 
 

คุณสุคีพ /  
คุณธีรนาท 

อ.เกศินี / อ.วรวิทย์ / 
อ.แสงทิวา / 
อ.วรรณพร / อ.Linh / 
อ.บาจรีย์ 

5. พืชสมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพ ต ารับยา 
พืชใต้ร่มเงากาแฟ พืชทดแทนผงชูรส-
การผลิตขม้ิน-ตลาด 

ดร.จารุณี / 
คุณอัปสร/ 
คุณกรรณิกา 

คณะเภสัช/ อ.รติรส/ 
คณะแพทย์ /อ.สรณะ 

6. บุก 
 

การผลิตหัวพันธุ์ การผลิตในแปลง
เพาะปลูก การขออนุญาตเก็บบุก  
อยู่ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
(กรมป่าไม้) ความหลากหลาย 
สายพันธุ์ การขยายพันธุ์ 

ดร.จารุณี / 
คุณเดชธพล/ 
คุณกลมทิพย์ 

อ.ธีระพงษ/์อ.จุฑามาส/ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

7. ตลาด  ตลาดออนไลน์และ logistics คุณไฉไล / 
คุณสายทอง /
คุณวรุมดี 

AgTrace /อ.เทวินทร์ / 
อ.กรรณิกา /อ.บุศรา /
อ.พรสิริ 
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 งานวิจัยรายประเด็น 

แนวทางการวิจัย ประเด็นการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
ทีมนักวิจัย 

สวพส. มช. 
1. Hemp คุณภาพเมล็ดส าหรับการบริโภค 

วัตถุดิบเศษเหลือ-ส่วนไหนในการ
ผลิตอาหารสัตว์ แพะ 

 อ.Hien /อ.วรรณพร / 
อ.ทศพล /อ.สงวนศักดิ์ 

2. พลับพันธุ์ P2 
(บ้านป่าเกี๊ยะใหม่) 

• การบ่มใน scale ใหญ่  
• การแปรรูป การตลาด  
 

คุณปัญชพัฒน์ 
คุณกรรณิกา 
คุณชวลิต 

อ.พิมพ์ใจ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

3. การเลี้ยงผึ้งหรือชันโรง 
ในระบบโรงเรือน 

เพ่ือการผลิตเมล่อน และพริก คุณธีรนาท อ.บาจรีย์/ อ.จิราพร 

4. การจัดการน้ าในการผลิต   อ.ชูชาติ 
5. โครงการการเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนเกษตรแบบ 
บูรณาการ 

เพ่ือการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม 
ในการลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร 
(ด้วยระบบเกษตร) 
พ้ืนที่อมก๋อย ตาก แม่ฮ่องสอน 

 อ.บุศรา/ อ.จิราวรรณ   

 ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพ่ือยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ตอบโจทย์ และการพัฒนาพ้ืนที่ของ สวพส. น่าจะมีแนวโน้ม 
ที่ดีที่ สวก. จะพิจารณา โดยทาง สวพส. มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่สามารถช่วยในส่วนของการลงพ้ืนที่และท างานวิจัย
ในพ้ืนที่ให้กับคณาจารย์ได้ รวมถึงเกษตรกรที่เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ก็สามารถช่วยในรายละเอียดงานวิจัยบางส่วนได้  

 โดยคณะเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการจัดท ากรอบการศึกษาและวิจัย กรอบระยะเวลาส าหรับการ
ประชุมเพ่ือหารือต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.6.2 รายงานผลการด าเนินงานเครือข่ายบริหารงานวิจัย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

 ตามที่ เครือข่ายบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เรื่อง Natural bio-active ingredients and Lanna highland agriculture  
ในกรอบการวิจัยแผนงานที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications และแผนงานที่ 2 Highland 
Agriculture and Environment เพ่ือแก้ปัญหาหมอกควัน  (Particles) พ้ืนที่ ภาคเหนือของประเทศไทย  
โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น 

 ในการนี้ เครือข่ายบริหารงานวิจัยฯ โดยส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
หรือ สวก. ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการอนุมัติเบื้องต้น ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565  
จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 7,806,841 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  
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แผนงานที่ 1 Natural Bio-active ingredients and applications 

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
ชื่อโครงการ/ชุดโครงการ หัวหน้าโครงการ/สังกัด 

1 N18 การพัฒนานวัตกรรมสารเสริมอาหารสุกรที่มีคุณสมบัติในการต่อต้าน
เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสและไข้หวัดใหญ่สุกรจากพืชท้องถิ่น 

ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 N35 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมืองล้านนาท่ีมี
สารออกฤทธิ์ชีวภาพสูงแบบครบวงจรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง 

อ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย 
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3 N36 การเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองล้านนาคุณภาพสูงและสิ่งเหลือใช้จาก
กระบวนการผลิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) 

รศ.ดร.ศันสนยี์ จ าจด 
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4 N41 สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับโรคเรื้อรัง
ที่ไม่ใช่โรคติดต่อจากงาขี้ม้อน ด้วยแนวคิดของเหลือทางการเกษตร 
เป็นศูนย์ 

ผศ.ดร. ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุม้ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
แผนงานที่ 2 Highland Agriculture and Environment เพื่ อแก้ปัญ หาหมอกค วัน  (Particles) พื้ น ที่
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นกลไกการแก้ปัญหาทางการเกษตร 
 -ไม่มีโครงการผ่านการพิจารณา- 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 
  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 ในการนี้ คณะฯ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนขอพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ความก้าวหน้าการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. 
 ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ในโอกาสเฉลิมฉลอง 
คณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2565 นั้น 
 ในการนี้  คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช.  
โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ให้มีฐานะ 
เป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนเลขที่ ชม 713 ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2565 และได้มีการเปิดตัวมู ลนิธิฯ  
ไปแล้วเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี  
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. จ านวน 17 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1) ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล    ประธานกรรมการ 
2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
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3) รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช   กรรมการ 
4) นายสิธิชัย จินดาหลวง    กรรมการ 
5) นายสุภนันทน์ ศรีทองสุข    กรรมการ 
6) รองศาสตราจารย์ถนอม คลอดเพ็ง   กรรมการ 
7) นายดิษฐกร พันธาภา    กรรมการ 
8) รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ กรรมการ 
9) นายนพรัตน์ จันทร์เอี่ยม    กรรมการ 
10) นายสมชาย บริรักษ์เลิศ    กรรมการ 
11) นายพรเทพ อินทะชัย    กรรมการ 
12) ดร.อัญชัญ ชมภูพวง    กรรมการ 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  กรรมการ 
14) ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร    กรรมการและเหรัญญิก 
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  กรรมการและเลขานุการ 
16) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
17) นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อนึ่ง คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
เพื่อเรียนเชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ ที่ปรึกษามูลนิธิ และกรรมการมูลนิธิฯ เพิ่มเติม  
ซึง่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาบทาม ได้แก่ 

กรรมการกิตติมศักดิ์ 
และอุปถัมภ์มูลนิธิฯ 

ที่ปรึกษามูลนิธิฯ 
กรรมการมูลนิธิฯ 

(เพิ่มเติม) 
1. พระราชวิสุทธิญาณ  

(ดร.ฤทธิรงค์ ญาณวโร) 
2. ผศ. ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร 
3. อาจารย์ เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง 
4. ดร.สุเมธ เจียรวนนท์ 
5. ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ 
6. นายเดชา ตุลานันท ์
7. ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ 

1. ดร.นิรันดร โพธิกานนท์ 
2. รศ. ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 
3. นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ 
4. นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ 
5. ดร.ประจิตต์ อุดหนุน 
6. พลอากาศตรี ธานี ปิณฑะบุตร 
7. ดร.สมชัย สมัยสุต 
8. ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ 
9. นายก าธร ล้อวงศ์งาม 
10. นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข 
11. ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ 
12. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร 
13. นายชยันต์ เนรัญชร 
14. นายอนุพงษ์ อุดมรัตนกูลชัย 
15. นายวิชัย วชิรพงศ์ 
16. นายดวงมนู ลีลาวณิชย์ 
17. ดร.วรเนตร พลภาณุมาศ 
18. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ 
19. นายสตาร์ จริงเข้าใจ 
 

1. นายวสันต์ ลีละยูวะ 
2. นายพาโชค พงษ์พานิช 
3. นายปราโมทย์ ยาใจ 
4. นายศิวัจน์ วิมลนพลักษณ์ 
5. นายจิรายุทธ ภูวพูนผล 
6. นางสาวนฤมล ทักษอุดม 
7. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
8. นายธนิต สุวณิชย์ 
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การจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. มีผู้ให้การสนับสนุนทุนเริ่มแรกในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
มูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ได้แก่ 

(1) ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล   สนับสนุน 100,000   บาท 
(2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สนับสนุน 100,000   บาท 
(3) ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร   สนับสนุน 100,000   บาท 

รวมเป็นเงิน 300,000   บาท 

 ส าหรับข้อมูลยอดเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช.  
มีจ านวนทั้งหมด 1,398,314 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565) 
 
3.2 ความก้าวหน้าในการจัดตั้ง บริษัท เกษตรแก้ว จ ากัด 
 ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า และน าศักยภาพของศิษย์เก่ามาส่ งเสริมพัฒนา
คณะฯ โดยการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการขยายผล
ไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรในระดับประเทศอย่างกว้างขวาง โดยได้ด าเนินโครงการจัดตั้งบริษัทเกษตรแก้ว จ ากัด 
ภายใต้บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จ ากัด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้ง บริษัท เกษตรแก้ว จ ากัด  
ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0505565003887 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีกรรมการ
ของบริษัท จ านวน 5 คน ได้แก่ 
 1. นายเอกภพ ช่างแก้ว   2. นายอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ 
 3. นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์  4. นางสาวทฤษฎี ค าหล่อ 
 5. นายซวง ชัยสุโรจน์ 

พันธกิจหลัก เพ่ือหารายได้จากการเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดของผลิตผล ผลิตภัณฑ์และการบริการวิชาการ
ของคณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและเครือข่ายศิษย์เก่า เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สัดส่วนการถือหุ้น 

 
หมายเหตุ: การช าระค่าหุ้น ช าระขั้นต่ า ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นที่ถือ 
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3.3 รายงานผลการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้แจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ า
คณะฯ จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งกรรมการอ านวยการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 คณะกรรมการอ านวยการฯ ทุกท่าน มีมติเห็นชอบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  2565 เพิ่มเติม  
(งบกลางปี) 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ทุกท่าน มีมติเห็นชอบโดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 เห็นชอบการใช้งบประมาณสะสมของส่วนงาน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายรับของ

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ว่าจะเป็นไปตามเป้าประมาณ
การรายได้หรือไม ่

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้ให้ความเห็นว่า ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร ต้องประเมินรายได้ทุกเดือน ซึ่งหากไม่เป็นไปตามประมาณการรายได้ ก็ต้องพิจารณาลดรายจ่ายลง
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและสมดุล 
  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดินเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจร 
ในโรงเรือนผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant Factory) 
ความเป็นมา 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท มาร์ส วัน จ ากัด  
เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงงานผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant Factory) ที่ได้
มาตรฐานและทันสมัยร่วมกันในการพัฒนาทางวิชาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมถึงให้
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัท มาร์ส วัน จ ากัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะเกษตรศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนจาก บริษัท มาร์ส วัน จ ากัด จ านวน 1 โรงเรือน 
วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นั้น 

   เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดไว้ว่า การใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัย จะต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่ไปท่ีมหาวิทยาลัย  
ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้  
ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดินเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงเรือนผลิตพืชควบคุม
สภาพแวดล้อม (Plant Factory) ซ่ึงมีเป้าหมายโครงการเพ่ือ 

1. สามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมท างานในอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อาหารได้อย่างเป้นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

2. เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรโดยได้รับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ  

3. ให้นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเข้าศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา ฝึกอบรม ท าวิจัย ท าปัญหาพิเศษ หรือท างานพิเศษ ในโรงเรือนผลิตพืชผัก
ปลอดภัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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4. ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่น าไปใช้งานในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  โดยมีพ้ืนที่ด าเนินการโครงการ คือ บริเวณแปลงปลูกต้นอินทผลัม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี พ้ืนที่ขนาด 30 x 30 เมตร  
รวม 900 ตารางเมตร ซึ่งภายในประกอบด้วย ห้องปลูกผัก ห้องเปลี่ยนชุด ห้อง Air Shower ห้องโถงและ 
ห้องไฟฟ้า  

 ซึ่งเรื่องนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์  โดยวิธีการ
แจ้งเวียนเป็นหนังสือแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้พื้นที่ดินเพื่อด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงเรือนผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant Factory) โดยมีพื้นที่
ด าเนินการโครงการ คือ บริเวณแปลงปลูกต้นอินทผลัม ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
คณะเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ขนาด 30 x 30 เมตร รวม 900 ตารางเมตร ตามทีเ่สนอ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการด าเนินโครงการฯ 
และสร้างโรงเรือนดังกล่าว โดยให้เว้นระยะห่างจากถนนด้วย เนื่องจากมหาวิทยาลัยอาจมีการขยายถนน  
หรือท าท่อระบายน้ า ในภายหลัง 
 
4.2 พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ระยะ 5 ปี โดยได้ขยายระยะเวลาการใช้
แผนฯ มาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ระยะที่ 12 ซึ่งมีการทบทวนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และขยายระยะเวลาการใช้แผนฯ จนถึงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 นั้น 
 ในการนี้ คณะฯ จึงได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ และผู้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่ เป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าต่าง ๆ อาทิ  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะฯ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของประเทศไทย  
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียงของผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 อนึ่ง (ร่าง) แผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ระยะที่ 13 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ “Smart Agriculture for Better Life” โดยมีตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ  
3 ประการ คือ 

(1) การได้รับการจัดอันดับ QS University Ranking by Subject  
สาขา Agriculture and Forestry อยู่ในล าดับที่ 51 - 100 

(2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (SROI)  
(3) การได้รับการประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด า เนิ น ก ารที่ เป็ น เลิ ศ  (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)  
ในระดับ 300 คะแนน 
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โดยมีเป้าหมายส าคัญ ดังนี้ 

 
 ทั้งนี้ คณะฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ฯ ระยะท่ี 13 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นจากบุคลากรภายในคณะฯ ผ่านกิจกรรมวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  1  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และโดยการ  
แจ้งเวียนตามบันทึกข้อความที่ อว 8393(2)1.5/ 26 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 มติ ที่ประชุมฯ รับทราบแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ในข้อความภาษาอังกฤษ “Smart Agriculture for 
Better Life” มีความกระชับและเข้าใจง่าย แต่เห็นควรปรับความหมายของวิสัยทัศน์ 
ในข้อความภาษาไทยให้เป็นถ้อยค าที่สละสลวยและกระชับมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่า 
เป็นข้อความท่ียาวมาก ซึ่งจะท าให้จ าได้ยาก 

(2) คณะเกษตรศาสตร์ต้องมุ่งเน้นให้คณาจารย์และนักศึกษา มีความรู้ความสามารถเท่าทัน
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความก้าวหน้าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเสนอให้มี 
การแสวงหาความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคเอกชนชั้นน า และแสวงหา
ความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนทางวิชาการและพัฒนาคณะฯ  
ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวโน้ม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน/ ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้งานจริงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

(3) ควรผลักดันนโยบายการฝึกสหกิจศึกษาในภาพรวมระดับคณะอย่างจริงจัง เนื่องจากเห็นว่า
เป็นกระบวนวิชาที่มีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จาก
หน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้คณะฯ ได้น าข้อมูลที่ส าคัญไปปรับปรุง
หลักสูตรให้ตอบโจทย์มากขึ้น นอกจากนี้ การฝึกสหกิจศึกษายังเป็นการเพิ่มโอกาส 
ให้นักศึกษาได้รับการทาบทามให้เข้าท างานหลังจากจบการศึกษาได้ด้วย 
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(4) คณะเกษตรศาสตร์ควรมุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาได้ เรียนรู้และมองเห็นถึงความ
สอดคล้องของทิศทางกระบวนวิชาอย่างเป็นระบบ  รวมถึงต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคตด้วย 

(5) การมุ่งไปสู่ EdPEx 300 ต้องเน้นให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ในหมวดที่ 1 – หมวดที่ 6 ตั้งแต่กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
สมรรถนะหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้เรียน/ลูกค้า บุคลากร ตลอดจนกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของกระบวนการขององค์กรในหมวดที่ 7 อย่างเป็น
ระบบและเชื่อมโยงกัน 
 นอกจากนี้ ควรค านึงถึงปัจจัยที่ใช้รองรับการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และ
สมรรถนะหลักของคณะฯ ได้แก่ 1) ก าลังคน 2) ผลงานวิจัย 3) หลักสูตรการเรียนการสอน 
และ 4) การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม 

(6) บุคลากรสายวิชาการ ถือเป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย  
ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีจ านวนที่มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามจ านวนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  
กลับมีจ านวนที่ลดน้อยลง ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ต้องผลักดันและส่งเสริมให้
คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

(7) ประเด็นที่ประสงค์เสนอให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาด าเนินการ ได้แก่ 
 การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) โดยคณะฯ ได้

จัดตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ (AFCC)  
ซึ่งถือเป็นศูนย์วิจัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ให้มุ่งให้เกิดการผลิต
แบบ Zero Carbon  หรือ Carbon Neutral 

 กัญชา/กัญชง/กระท่อม โดยเห็นควรสร้างความร่วมมือและบูรณาการกับส่วนงานอ่ืน
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาทิ  คณ ะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ ฯลฯ เพื่อต่อยอดและยกระดับการพัฒนางานให้อยู่ในระดับ 
Medical Grade 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งต่อไป 
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม) 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 


