
 

ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ป�
2 5 6 4

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่
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 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหารร่วมกับบุคลากรทุกระดับในคณะได้จัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองและส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือรายงานข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายที่
คณบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์ได้ขับเคลื่อนคณะในหลายด้าน ทั้งด้านการเรียนการ
สอน การปรับปรุงหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์“Smart Agriculture for 
Better Life” ซึ่งหมายถึง การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในระบบการผลิตที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับการพัฒนา
บุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยยึดค่านิยมคือ AGGIE TEAM  
 คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานของคณะฯ ตลอดจนผู้บริหารคณะฯ 
คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท ช่วยกันท างาน 
และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานงานของคณะฯ ด้วยดีตลอดมา คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ งผู้ที่สนใจ
ทั่วไป 
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ชื่อคณะ : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ที่อยู ่:           239  ถนนห้วยแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 0-5394-4001, 0-5394-4008 
โทรสาร : 0-5394-4666  
Website : http://www.agri.cmu.ac.th/ 

 
  

ตราสัญลักษณ์ และสีประจ า  
  ตราสัญลักษณ์ 

ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพิ่มชื่อของคณะใต้
ตราสัญลักษณ์ คาดแถบสีประจ าคณะฯ 

  ความหมายตราสัญลักษณ์ 
สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดตราประจ ามหาวิทยาลัย เป็นรูปช้างชู

คบเพลิง และมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”  
มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง” อยู่ในวงล้อมรอบ 

รูปช้าง ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะส่องทางให้
นักศึกษาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

สีประจ าคณะเกษตรศาสตร์ คือ สีเหลืองข้าวโพด  
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 
คณะเกษตรศาสตร์  เป็ นส่ วนงานวิ ชาการในสั งกั ด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิต
ด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนือ
และประเทศโดยใช้องค์ความรู้ ด้ านวิทยาศาสตร์การเกษตร  
โดยมี อาจารย์  ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก ปัจจุบัน 
คณะเกษตรศาสตร์  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดรุณี นาพรหม 
เป็นคณบดี และมีพ้ืนที่ในการดูแลรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,482 ไร่ ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานคณะเกษตรศาสตร์ 
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สถานที ่ พื้นที่ 
อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย 77 ไร่ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 50 ไร่ 
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  1,405 ไร่ 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง   

• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม 
• หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว  

512 
98 
116 

ไร่ 
ไร่ 
ไร่ 

หน่วยวิจัยและพัฒนาล าไยหริภุญไชย (อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน) 220 ไร่ 
หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตร อ.แม่แตง  4 ไร่ 

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 2,482 ไร ่
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ประวัติการก่อตั้งคณะตั้งแต่ พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้ 
 
 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งเป็น ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่ 
กับคณะวิทยาศาสตร์ 

 

ส านักนายกรัฐมนตรี  ได้มีประกาศให้ มีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรก โดยได้
แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 
ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริม
และเผยแพร่การเกษตร 

 

ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้
ยุบภาควิชาและจัดตั้งเป็นภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
และภาควิชาอารักขาพืช 

 

ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา 

 

ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์ 

 

แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา 
กีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชา
โรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชา
สัตวศาสตร์ 

  
หลอมรวมภาควิชา จาก 8 ภาควิชา เหลือ 4 ภาควิชา ในส่วนของภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้
ขยายเพ่ิมสาขาสัตว์น้ า และจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณะ 4 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังต่อไปนี้  
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
- ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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จัดตั้งภาควิชาใหม่เพ่ิมอีก 1 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากร 
ธรรมชาติ และเปลี่ยนชื่อภาควิชา 2 ภาควิชา ดังต่อไปนี้ 
- ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็น “ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์” 
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร เป็น “ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร” 
โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านักงานคณะ 5 ภาควิชา 3 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  
ยุบรวมหน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นส่วนงานวิชาการภายในให้
ไปอยู่ภายใต้หน่วยงานต้นสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 
ส านักงานคณะ 5 ภาควิชา 4 ศูนย์วิจัย และ 1 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 
- ภาควิชากฏีวิทยาและโรคพืช  
- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  
- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
- ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
- ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
- ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
- ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 – ปัจจุบัน 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  อัศเวศน ์ คณบดี พ.ศ. 2510-2514 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร คณบดี พ.ศ. 2514-2517 
3.  รองศาสตราจารย์ บุญวาทย์  ล าเพาพงศ ์ คณบดี พ.ศ. 2517-2521 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู  ศีติสาร คณบดี พ.ศ. 2521-2523 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารง  ติยวลีย์ คณบดี พ.ศ. 2523-2527 
6.  รองศาสตราจารย์ นคร  ณ ล าปาง คณบดี พ.ศ. 2527-2531 
   คณบดี พ.ศ. 2531-2535 
7.  ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ คณบดี พ.ศ. 2535-2539 
   คณบดี พ.ศ. 2539-2543 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547-2551 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2555 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  สรวมสิริ คณบดี พ.ศ. 2543-2547 
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล คณบดี พ.ศ. 2547-2551 
10. รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดี พ.ศ. 2551-2555 
   คณบดี พ.ศ. 2555-2559 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดี พ.ศ. 2559-2563 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม คณบดี พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์  
 

Smart Agriculture for Better Life 
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
พันธกิจ  
 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู้รอบ และ

รู้ทันเศรษฐกิจ          
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือความ

ยั่งยืน 
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้างรายได้ 

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม 
4) แสวงหารายได้เพ่ือความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะเกษตรศาสตร์ 
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ น าระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน 

 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นน าระดับโลก และแก้ไขปัญหาด้าน

การเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

 

 
ค่านิยม 

AGGIE TEAM 
 

A=attitude  
มีทัศนคติที่ดี     
G=great heart  
ใจสู้     
G=gratitude  
ส านึกบุญคุณแผ่นดิน    
I= integrity  
มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม    
E=excellence  
มุ่งคุณภาพเลิศ   

 

T=technology  
มุ่งสร้างเทคโนโลยี  
E=environmental integrity  
มุ่งสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม  
A=accountability  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
M=multidisciplinary  
มุ่งสร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ 
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วัฒนธรรม 
 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  สามัคคี  มีคุณธรรม 
 
 
สมรรถนะหลัก 

 
ความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และระบบ

การเกษตรบนพ้ืนที่สูง (ข้าวก่ า ไม้ดอก สตรอว์เบอร์รี กาแฟ หอมกระเทียม พืชผักเมืองหนาว และนม
โคล้านนาคุณภาพสูง) ซึ่งเป็นผลิตผลการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ที่แตกต่างจากคณะเกษตรศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายหลักท่ีส าคัญ 
 

1) บัณฑิตเป็นคนดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
2) มุ่งพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงบูรณาการ 
3) บูรณาการบริการวิชาการ / ความรู้ของคณะ สู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
4) น าคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล 
5) พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งในการในการบริหารเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยธรรมาภิบาล 

 
 
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1.1  เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการเกษตรสมัยใหม่ ( Smart Agriculture) และการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ของบัณฑิต    
1.2  เสริมสร้างความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Critical Thinking, Creative Thinking, Learner Person 
และ English Literacy)      
ตัวช้ีวัดหลัก 
1.1.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะของบัณฑิตด้านวิชาชีพ Smart Agriculture  
1.1.2  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อหลักสูตรฯ  
1.1.3  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา  
1.1.4 ร้อยละการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  
1.1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะของบัณฑิตด้านทักษะการเป็นพลเมืองโลก  
1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษในระดับ B1 ขึ้นไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1  ผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล      
2.2  ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการเกษตร      
ตัวช้ีวัดหลัก 
2.1.1 จ านวผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.1.2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ในฐานข้อมูล Scopus  
2.1.3 Academic reputation  
2.1.4 Citation per paper  
2.1.5 H-index citation  
2.1.6  จ านวนนวัตกรรม  
2.1.7 ร้อยละต้นแบบเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ใน TRL (Technology Readiness Level) ใน
ระดับ 7  

  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3.1  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย Smart Agriculture 
ตัวช้ีวัดหลัก 
3.1.1  จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่ม
จังหวัด/ประเทศ 
3.1.2  ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์/ลดต้นทุน/มีรายได้เพ่ิม  
3.1.3  รายได้ของเกษตรกรเครือข่ายปลอดพิษแม่ปิง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
4.1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดหลัก 
4.1.1  ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ Smart Agriculture ( IoT, Drone, 
Greenhouse technology)  
4.1.2  ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแบบ smart officer  
4.1.3  ร้อยละตัวชี้วัดค ารับรองฯ (PA) ที่บรรลุเป้าหมาย 
4.1.4  จ านวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
5.1  พัฒนา smart farm ในพ้ืนที่สถานีวิจัย 
ตัวช้ีวัดหลัก 
5.1.1  ร้อยละงบประมาณในการพัฒนา smart farm  
5.1.2 จ านวนโครงการ smart farm  
5.1.3 จ านวนผู้เข้ารับบริการหลักสูตรฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับด้าน Smart Agriculture  
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1.3 โครงสร้างองค์กร 

 
  

คณะเกษตรศาสตร์ 

 

 

ภาควิชา 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

สาขาวิชากฏีวิทยา 
สาขาวิชาโรคพืช 

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
สาขาวิชาพืชไร่ 
สาขาวิชาพืชสวน 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ 

อนุรักษศาสตร์ 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่

การเกษตร 
ภาควิชาสัตวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า 
ภาควิชาเกษตรที่สงูและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

 

ศูนย์วิจัย 
ศูนย์วิจัย สาธติและฝึกอบรม

การเกษตรแม่เหยีะ 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเกบ็

เกี่ยว 

 

 

 

ส านักงานคณะ 
งานบริหารทั่วไป 
งานการเงิน การคลัง

และพัสด ุ
งานบริการการศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

งานบริหารงานวิจยั 
และวิเทศสัมพันธ ์

งานยุทธศาสตร์และ
แผน 

 
ศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
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1.5 คณะผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต 

(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
ประธานกรรมการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  สรวมศิริ กรรมการ 
 ดร.สมชัย  สมัยสุต กรรมการ 
 ดร.บัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร  

(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จ ากัด) 

กรรมการ 

 ดร.อัญชัญ  ชมภูพวง 
(หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานมูลนิธิ 
โครงการหลวงเชียงใหม่) 

กรรมการ 

 คุณฐานพัทย์  โชติมณีรัศม์ 
(นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม 
(คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) 

กรรมการและเลขานุการ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงค์แก 
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
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คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
คณบดี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
รองคณบดี  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสด ี  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาโครงการ และบริการวิชาการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ 
 

 

 
เลขานุการคณะ 

1. นางสาววิไลพร  ธรรมตา    เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์       

หัวหน้าภาควิชา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณ ี  หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  หัวหน้าภาควิชาภาควิชาเกษตรที่สูงและ 
       ทรัพยากรธรรมชาติ    

หัวหน้าศูนย์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร   
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม 

การเกษตรแม่เหียะ   
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ  ยิ้มแย้ม   หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

ผู้อ านวยการศูนย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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2.1 ผลการปฎิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 
2.1.1 การจัดการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอก  

 
ตารางที่ 2.1.1 หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ระดับปริญญาตรี 
1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   

ระดับปริญญาโท 
1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา   
2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช   
3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่   
4.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน   
5.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
6.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร   
7.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท   
8.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร   
9.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
10.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร   

ระดับปริญญาเอก 
1.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา   
2.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช   
3.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่   
4.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน   
5.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
6.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท   
7.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์   
8.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร   
9.  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (สหสาขาวิชา

ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร) 

  

 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 
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หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
- หลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟ : ระบบการผลิตกาแฟอะราบีกาเพ่ือความยั่งยืน Sustainable 

Arabica Coffee Production System  

 
CMU-MOOC 

- ส่องธุรกิจปทุมมา อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ (CURCUMA”, SIDE BUSINESS FOR EXTRA 

INCOME) 

- การปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน (COFFEE FOR PRODUCTION SUSTAINABLE) 

- ไมโครกรีน (MICROGREENS) 

- FROM MONSTERA TO TARO: ARACEAE PLANTS IN THAI LANDSCAPES AND HOMES 

- AGRICULTURAL ECONOMICS CROP ZONING IN THAILAND 

- “พืชช าระล้างท้องถิ่น” การอนุรักษ์และเพ่ิมมูลค่าอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 2.1.2 วิชาเรียนร่วม (Credit Bank) 

ล าดับ รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา 
จ านวน 
ที่เปิดรับ 

จ านวน 
ผู้ลงทะเบียน 

1 353100 THAI RICE 5 1 
2 353441 FIELD CROP IMPROVEMENT 5 0 
3 353471 ADVANCED AGRONOMY 5 0 
4 353482 GENETIC RESOURCES IN PLANTS 5 0 
5 353701 COMMUN AGRI SCI 5 0 
6 353721 CROP PROD ENVIRON STRESS 5 0 
7 353754 ADVANCED PLANT BREEDING 5 1 
8 356748 COM ORNAM AQUA ANI PRO 5 2 
9 356752 RUMINANT NUTRITION 5 1 
10 359205 ORCHIDS WORLD 5 0 
11 359206 LAND ENVI BEHAV & MINDS 5 1 
12 359302 ADVANCED PLANT PROPAGATION 5 0 
13 359306 ENTREPRENEURSHIP IN HORT 5 0 
14 359350 PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION 5 0 
15 359401 IMPROVE HORT CROPS 5 0 
16 359408 SOILLESS CUL FOR HORT CROPS 5 0 
17 359422 VEGETABLE SEED PRODUCTION 5 0 
18 359431 MUSHROOM CULTURE 5 0 
19 359452 SUBTROPICAL FRUITS 5 0 
20 359706 MINERAL NUTRITION HORT CR PR 5 0 
21 359708 BREED & ADV HORT IMP 2 0 
22 359709 SYSTEMATICS OF HORT CROPS 5 0 
23 359715 ADVANCED ORCHIDOLOGY 3 0 
24 359716 ADV POSTHAR PHYSIOL FL CR 5 0 
25 361452 FERT & PLANT NUTRI MGMT 5 0 
26 361733 BENEFIC MICROBE SUS AGRI 5 0 
27 361751 DEC SUP SYS AGRI RES MANAGE 10 0 
28 361754 ADVANCED SOIL FERTILITY 5 0 
29 365422 FOR ECO & WATERSHED RESTOR 15 0 
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จากการประเมินหลังสูตรโดยบัณฑิตมีผลการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 3.97 และ
ผลประเมินการสอนของอาจารย์ เท่ากับ 4.11 โดยมีการเปิดกระบวนวิชาใหม่และปรับปรุงกระบวนวิชาในปี 
2563 จ านวน 297 กระบวนวิชา 

 
 

ภาพที่ 2.1.1 ผลการประเมินหลักสูตร/การสอนของอาจารย ์
โดยบณัฑิต 

ภาพที่ 2.1.2 จ านวนกระบวนวิชาเปิดใหม/่ปรับปรุง ให้มี
เนื้อหา Smart Agriculture 

 
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 

ร้อยละ 82.50 คณะฯ มีการสอดแทรกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระบวนวิชาเอก ในระดับ  
ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2563 เท่ากับร้อยละ 85.44 
 

  
ภาพที่ 2.1.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ

ที่จ าเป็น ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
ภาพที่ 2.1.4 ร้อยละของกระบวนวิชาเอก ปริญญาตรีที่มีการ

สอดแทรกการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

2.1.2 ข้อมูลนักศึกษา 
การรับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มีช่องทางการรับสมัครนักศึกษา ดังนี้ 
ปริญญาตรี  
    รับนักศึกษาตามระบบ TCAS (ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา) 
รอบที ่1 Portfolio 

1. การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  
2. รับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ 
3. โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

รอบ 2 โควตาและโครงการพิเศษ 
2.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 
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2.2 โครงการพิเศษ 
- โครงการรับนักเรียนจากโครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
- โครงการรับนักเรียนจากโครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร 
- โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
- โครงการการรับนักเรียนพิการ 
- โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา 

รอบที ่3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 
รอบที ่4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) 
รอบที ่5 รับตรงอิสระ (ทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

ปริญญาโท-เอก 
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/ 

 

ตารางที่ 2.1.3 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา 
2563 

ประกาศรับสมัคร ผู้สมัคร 
(ออกรหัสนักศึกษา) 

รับเข้าจริง 
(มารายงานตัว) 

ร้อยละ 

ปริญญาตรี 505 425 413 81.78 
ปริญญาโท  153 107 61 39.87 
ปริญญาเอก  43 26 19 44.19 

รวมทั้งสิ้น 701 558 493  
หมายเหตุ : ข้อมูลแผนที่ตั้งไว้มาจากประมาณการนักศึกษาตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ 

 
ตารางที่ 2.1.4 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562-2563 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

ร้อยละ + / - 
2562 2563 

ปริญญาตรี 1,445 1,091 -0.24 
ปริญญาโท 291 261 -0.10 
ปริญญาเอก 107 102 -0.05 

รวมทั้งสิ้น 1,843 1,454 -0.21 
 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน ในปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 90.15 ร้อยละการ
ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาในรับดับปริญญาตรี เท่ากับ 48.31 และระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับ 86.36 
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ภาพที่ 2.1.5 ร้อยละนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน ภาพที่ 2.1.6 ร้อยละการได้งานท าหลงัส าเร็จการศึกษาของบัณฑติ 

ในปีการศึกษา 2563 นายปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี รหัสประจ าตัว 600831004 ได้รับรางวัลดีเด่น จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการน าเสนอแบบบรรยาย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับการใช้เปลือกข้าวโพดหมักในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้ งที่  21 ประจ าปี  2563 ระหว่างวันที่  27 -28 มกราคม 2563  
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

หากพิจารณาจ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 29 ผลงาน ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ 
จ านวน 47 ผลงาน  

 

         ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีนักศึกษา
ต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของคณะฯ 
จ านวน 17 คน ทั้งนี้ คณะฯ ไม่มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา inbound exchange student 
และ  Outbound exchange student เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ภาพที่ 2.1.7 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ (นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา) 

 
ตารางที่ 2.1.5 นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตร จ านวน (คน) 
1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร 2 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 1 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2 
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช 8 
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา 1 
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1 
 รวม 17 
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ตารางที่ 2.1.6 ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ประเภททุนการศึกษา จ านวนทุน 

งบประมาณเงินรายได้  
1. ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์  จ านวน 67 ทุน (รวมเป็นเงิน 724,000 

บาท) 
ทุนที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก  
1. กองทุนการศึกษาทัศนียะเวช รัฐอมฤต จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท 
2. ทุนการศึกษาศิษย์เก่า คณะเกษตรฯ รุ่นที่ 6 จ านวน 2 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท 
3. ทุนการศึกษาศิษย์เก่า คณะเกษตรฯ รุ่นที่ 50 จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 23,691 บาท 
4. ทุนการศึกษาห้างหุ้นส่วนสามัญเกรทไลท์ จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท 
5. ทุนการศึกษาคุณปราณี หะซัน จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท 
6. ทุนการศึกษาคุณธวัชชัย ประศานสน์ศรีสุภาพและคุณวีระชัย ศรียี่สุ่น จ านวน 10 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท 
7. ทุนการศึกษาว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 12,000 บาท 
8. ทุนการศึกษาศิษย์เก่า คณะเกษตรฯ รุ่นที่ 26 จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
9. ทุนการศึกษาแพทย์หญิงสุชานัน รัตนสาลี จ านวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
10. ทุนการศึกษาคุณพาโชค พงษ์พานิช จ านวน 10 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
11. ทุนการศึกษาบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จ ากัด จ านวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 

 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

  

โครงการพัฒนาผู้น าองค์กรและเตรียมความพร้อมการ
บริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โครงการยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
ด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลกับครูเลดี้เก๋เก๋ 
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โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2563 โครงการเกษตรบ าเพ็ญ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

โครงการมอบเกียรติบัตรเรียนดีและพิธีทุนการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2563 

  

โครงการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ ส าหรับนักศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์ (ติววิชาการ) ประจ าปีการศึกษา 2563 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจ าปีการศึกษา 2563 

  

โครงการ “Give สุขใจผู้ให้ พอใจผู้รับ” โครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีอ าลาสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อน าเสนอในวิชาสัมมนา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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2.2 ผลการปฎิบตัิงาน ยทุธศาสตร์งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
 

คณะเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นคุณภาพผลงานวิจัย โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการวิจัย ผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเกษตร การอ้างอิงผลงานวิชาการและการต่อยอดนวัตกรรมจากการ
วิจัยสู่ต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

2.2.1 โครงการวิจัย 
ในปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ  

เพ่ือด าเนินงานวิจัย จ านวน 105 โครงการ งบประมาณรวม 91,297,406 บาท 

ตารางที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 
แหล่งทุน จ านวนโครงการ** งบประมาณ*** 

(บาท) 
ร้อยละ 

(งบประมาณ) 
ภายในสถาบัน 24 29,535,300.00 32.35 
ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 4 20,100,000.00 22.02 
ทุนวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 15 8,883,300.00  9.73 
ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ภาควิชา/
ศูนวิจัย 

5 552,000.00  0.60 

ภายนอกสถาบัน 81 61,762,106.00 67.65 
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ในประเทศ* 64 53,038,962.00  58.09 
ทุนวิจัยเอกชน 16 7,245,330.00  7.94 
ทุนวิจัยต่างประเทศ 1 1,477,814.00  1.62 

รวม 105 91,297,406.00 100.00 
หมายเหตุ :     1. *  เช่น สกสว. สวทช. วช. มูลนิธโิครงการหลวง สกอ. สสส. ฯลฯ 

2. ** จ านวนโครงการนับซ  า (เนื่องจากมีโครงการที่ได้รับมากกวา่ 1 แหล่งทุน จ านวน 8 โครงการ ถา้ไม่นับซ  าจะม ี97 โครงการ 
3. *** งบประมาณทั งโครงการที่ได้รับอนุมัติใหม่ (นับเฉพาะหัวหน้าโครงการสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.) 
4. ข้อมูลจาก CMU-MIS ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564

29,535,300

61,762,106

ทุนภายใน ทุนภายนอก

10.36%

89.64%
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ตารางที่ 2.2.2 สถานะโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 
โครงการ จ านวนโครงการ แล้วเสร็จ ยังไม่แล้วเสร็จ 

โครงการวิจัยใหม่* 106 33 73 
โครงการวิจัยเดิม 88 59 29 

รวม 194 92 102 
หมายเหตุ : * อนุมัติในปีงบประมาณ 2564 รวมทั งหัวหน้าโครงการสังกัดนอกคณะ (มีทั งชื่อเร่ืองใหม่ และชื่อเร่ืองเดิมที่อนุมัติเป็นปีๆ) 

 
2.2.2 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

 ในปี 2564 คณะฯ มีจ านวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จ านวน 291 ผลงาน ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus และ ISI คิดเป็นร้อยละ 72.16 รองลงมาตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ร้อยละ 26.46 และอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 1.38 

ตารางที่ 2.2.3 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ปี 2564 

การตีพิมพ์ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ฐานข้อมูล TCI 96 43.24 52 24.76 77 26.46 
ฐานข้อมูล Scopus, ISI, 
ScienceDirect 

99 44.59 149 70.95 210 72.16 

วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 2 0.90 7 3.33 2 0.69 
Proceeding ระดับชาติ 21 9.46 2 0.95 2 0.69 
Proceeding ระดับนานาชาติ 4 1.80 0 0.00 0 0.00 

รวม 222 100.00 210 100.00 291 100.00 
หมายเหตุ : ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 2.2.3 บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)  

ในปี 2564 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุด 5 อันดับ
แรก มีการอ้างอิงทั งหมด 52 ครั ง จากบทความ Notes, outline and divergence times of Basidiomycota 
ในวารสาร Fungal Diversity Volume 99, Issue1, 1 November 2019, Pages 105-367 
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ตารางที่ 2.2.4 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุด 5 อันดับแรก ในปี
ปฏิทิน 2564 

ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (citation) 

ชื่อวารสาร ชื่อผู้ร่วมหลัก / ผู้ร่วมรอง 

ชื่อฐานข้อมูล 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติที่น าไป
อ้างอิง 

1 Notes, outline and 
divergence times of 
Basidiomycota 

Fungal Diversity 
Volume99, Issue1, 1 
November2019, 
Pages105-367 

He, M.-Q., Zhao, R.-L., Hyde, 
K.D., Begerow, D., Kemler, M.,  
Yurkov, A., McKenzie, E.H.C.,  
Raspé, O., Kakishima, M,  
Sánchez-Ramírez, S., Vellinga, 
E.C., Halling, R., Papp, V., 
Zmitrovich, I.V., Buyck, B., Ertz, 
D., Wijayawardene, N.N.,  
Cui, B.-K., Schoutteten, N.,  
Liu, X.-Z.a, Li, T.-H.s, Yao, Y.-J.,  
Zhu, X.-Y., Liu, A.-Q., Li, G.-J.,  
Zhang, M.-Z., Ling, Z.-L., Cao, B.,   
Ratchadawan, C.,  etc. 

Scopus 
(อ้างอิง 90 ครั ง) 

2 Lactic acid bacteria in 
finfish-An update 

Frontiers in 
Microbiology 
Volume9, Issue AUG, 
10 August2018, 
Articlenumber1818 

Ringø, E.,  Hoseinifar, S.H.,  
Ghosh, K.,  Doan, H.V.,   
Beck, B.R.,  Song, S.K.   

Scopus 
(อ้างอิง 59 ครั ง) 

3 Probiotic application 
for sustainable 
aquaculture 

Reviews in 
Aquaculture 
Volume11, Issue3, 
2019, Pages907-924 

Dawood, M.A.,   
Koshio, S.,   
Abdel-Daim, M.M.,   
Van Doan, H.   

Scopus 
(อ้างอิง 48 ครั ง) 

4 Families of 
Sordariomycetes 

Fungal Diversity 
Volume 79, Issue 1, 1 
July 2016 

Maharachchikumbura, S.S.N.,  
Hyde, K.D.,  Jones, E.B.G.,  
McKenzie, E.H.C.,  Bhat, J.D.,  
Dayarathne, M.C.,  Huang, S.-K.,  
Norphanphoun, C.,  Senanayake, 
I.C.,  Perera, R.H.,  Shang, Q.-J.,  
Xiao, Y.,  D’souza, M.J.,  
Hongsanan, S.,  Jayawardena, 
R.S.,  Daranagama, D.A.,  Konta, 
S.,  Goonasekara, I.D.,  Zhuang, 
W.-Y.,  Jeewon, R.,  Phillips, 

Scopus 
(อ้างอิง 44 ครั ง) 



การวิจัย 
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ล าดับ 
ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (citation) 

ชื่อวารสาร ชื่อผู้ร่วมหลัก / ผู้ร่วมรอง 

ชื่อฐานข้อมูล 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติที่น าไป
อ้างอิง 

A.J.L.,  Abdel-Wahab, M.A.,  Al-
Sadi, A.M.,  Bahkali, A.H.,  
Boonmee, S.,  Boonyuen, N.,  
Cheewangkoon, R.,  
Dissanayake, A.J.,  Kang, J.,  Li, 
Q.-R.,  Liu, J.K.,  Liu, X.Z.j, Liu, Z.-
Y.,  Luangsa-ard, J.J.,  Pang, K.-L.,  
Phookamsak, R.,  Promputtha, I.,  
Suetrong, S.,  Stadler, M.t,,  Wen, 
T.,  Wijayawardene, N.N. 

 Host-associated 
probiotics boosted 
mucosal and serum 
immunity, disease 
resistance and growth 
performance of Nile 
tilapia (Oreochromis 
niloticus) 

Aquaculture 
Volume 491, 1 April 
2018, Pages 94-100 

Van Doan, H.,  Hoseinifar, S.H.,  
Khanongnuch, C.,  Kanpiengjai, 
A.,  Unban, K.,  Van Kim, V.,  
Srichaiyo, S. 

Scopus 
(อ้างอิง 44 ครั ง) 

5 Host-Associated 
Probiotics: A Key 
Factor in Sustainable 
Aquaculture 

Reviews in Fisheries 
Science and 
Aquaculture 
Volume 28, Issue 1, 2 
January 2020, Pages 
16-42 

Van Doan, H., Hoseinifar, S.H., 
Ringø, E., Ángeles Esteban, M., 
Dadar, M., Dawood, M.A.O., 
Faggio, C. 

Scopus 
(อ้างอิง 41 ครั ง) 

หมายเหตุ : บทความที่ได้รับการอ้างอิง เป็นบทความที่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เป็นชื่อแรก (First Author) และเป็นผู้รับผิดชอบผลงานตีพิมพ์ 
(Corresponding Author) รวมทั งมีส่วนร่วมในบทความ (Co-author)  (ข้อมูลตามรอบปีปฏิทิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
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2.3 ผลการปฎิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 
 

คณะฯ มีการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและผลงานวิจัย
แก่เกษตรกร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกษตรอย่างถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น การบริการรับตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร และสารเคมีในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
รวมถึง การให้บริการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพ่ือรับรองความปลอดภัยของสินค้าเกษตรของเกษตรกร 
เป็นต้น  

ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่การบริการวิชาการ โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์มากขึ้น อาทิ หลักสูตรบริการวิชาการออนไลน์ การจัดท าคลิปวีดิโอ และการใช้ Facebook Live 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน 31 โครงการ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

1 โครงการกาแฟสร้างป่า รักษาป่าและการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปีที่อมก๋อยและแม่แจ่ม 
2 โครงการ "การท าอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration: TMR) ส าหรับเกษตรกรรายย่อย" 
3 โครงการ "คืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์" 
4 โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ - ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรร่วมกับความหลากหลายทางชีวภาพของปุ๋ยจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช 
และลดปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาท าลาย" 

5  โครงการ "การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่
สูงเพื่อความม่ันคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พ้ืนเมืองในระดับ
ท้องถิ่น" 

6  การปรับปรุงพันธุ์ลิลี  
7 การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย  
8 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกด าขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง 
9 การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง 
10 โครงการ"ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่" 
11 โครงการ "อนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์พืชในระบบการปลูกข้าวบนที่สูง" 
12 โครงการ "การสร้างต้นแบบระบบการเกษตรอนุรักษ์ท่ีเกษตรกรมีรายได้จากกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ 

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" 
13 โครงการ "ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวเพ่ือความม่ันคงทางอาหารของ

เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง" 
14 โครงการการจัดการศัตรูกาแฟร่วมกับการเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟคุณภาพ 
15  โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการอาหารช้างของปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์อนุรักษ์

ช้างไทย จังหวัดล าปาง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
16 การสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลออนใต้ 

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
17 การพัฒนาศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โรงเรียนแม่ตะไคร้ ต าบลทาเหนือ 

อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
18 การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และความมั่นคงทางอาหารแก่นักเรียนและประชาชนบน

พ้ืนที่สูงอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
19 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
20 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลเมืองนะ อ าเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
21 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนวัตกรรมจุลินทรีย์ 
22 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - ไข่ไก่

อารมณ์ดี / ไก่ประดู่หางด า 
23 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - น้ าผึ้ง

ดอกกาแฟ 
24 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - ปลา

นิล ปลากดคัง ปลากะพง 
25 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - กุ้ง

ก้ามกราม 
26 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - 

มะเขือเทศ / พริก 
27 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - โคนม 
28 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - ข้าว

ก่ าจ้าวมช./ข้าวก่ าดอยสะเก็ด 
29 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - 

ข้าวโพดหวานและถ่ัวเหลืองฝักสด / หอมแดง 
30 โครงการอบรมพัฒนาทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - การ

ผลิตไมโครกกรีน / ผักเชียงดา / ผักขี้หูด 
31 โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดโรคแบบเฉพาะราย 

 
ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ มีจ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวง

กว้างต่อชุมชน กลุ่มจังหวัด ประเทศ จ านวน 3 โครงการ (ตารางที่ 2.3.2) และมีการเผยแพร่ความรู้พร้อมใช้ 
นวัตกรรม และบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชนท้องถิ่นและ
สังคม (ตารางที่ 2.3.3) และจัดท าสื่อวีดีทัศน์ และบทความ เพ่ือการบริการวิชาการฯ ผ่านช่องทาง
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ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ เพจ Facebook ศูนย์บริการวิชาการฯ และ YouTube ศูนย์บริการวิชาการฯ 
จ านวน 94 สื่อ 92 หัวข้อ (ตารางท่ี 2.3.4) ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3.2 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/
ประเทศ ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ ผลงาน  หัวหน้าโครงการ 

1 การตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตร (Ag-Trace) รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  
2 การพัฒนาระบบการผลิตกล้า สตรอว์เบอร์รีปลอดโรคเชิงการค้า รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  
3 ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มี

ผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 

ตารางที่  2.3.3 คลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง 
(Empowerment) ของชุมชนท้องถิ่นและสังคม ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ หัวข้อ 
1 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
2 ความต้องการผู้บริโภคของตลาดพืชผักและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากร

เกษตร 
3 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นพลังงานทดแทนในชุมชนพ้ืนที่สูง 
4 กระเทียมด า นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
5 เกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ 
6 ข้าวก่ าล้านนา “ก่ าหอม มช.” นุ่มหอม ต้านอนุมูลอิสระ 
7 ‘ก่ าเจ้า มช.107’ ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ต้านมะเร็งกระเพาะ-ป้องกันโรคหัวใจ 
8 การปลูกไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค ภายใต้โรงเรือนระบบปิด 
9 การตรวจสอบย้อนกลับพืชอาหารปลอดภัย โดย ระบบ AgTrace 
10 เส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมและธุรกิจ กาแฟอะราบิก้า 
11 การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค 
12 น้ านมคุณภาพ 
13 อควาโปนิกส์ความสมดุลทางธรรมชาติระหว่างพืชและปลา 
14 มั่นคง พอเพียง อ่ิมท้อง 
15 ทักษะเกษตรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - ไข่ไก่อารมณ์ดี / ไก่ประดู่

หางด า 
16 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - น้ าผึ้งดอกกาแฟ 
17 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - ปลานิล ปลากดคัง ปลา

กะพง 
18 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - กุ้งก้ามกราม 
19 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - มะเขือเทศ / พริก 
20 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - มะเขือเทศ / พริก 
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ล าดับ หัวข้อ 
21 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) – ข้าวก่ าจ้าวมช./ข้าวก่ า

ดอยสะเก็ด 
22 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - ข้าวโพดหวานและถั่ว

เหลืองฝักสด / หอมแดง 
23 ทักษะเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบท้องถิ่น (Gastronomy) - การผลิตไมโครกกรีน / ผัก

เชียงดา / ผักขี้หูด 

ตารางที่ 2.3.4 สื่อวีดีทัศน์ และบทความ เพ่ือการบริการวิชาการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ เรื่อง 
1.  Live สด "แนะน าร้านค้าเกษตร มช." 
2.  Live สด “จิบกาแฟยามเช้ากับชาวเกษตร มช.” 
3.  Live สด “พูดคุยกับเจ้าของสวนผักอินทรีย์” 
4.  Live สด“แนะน า ร้านต้นไม้ เกษตร มช. ตอนน้ าหมักผักยิ้ม” 
5.  ระบบ Agtrace "New normal ทางเลือกคือทางรอด" 5 ตอน 

EP1 : "จะอยู่รอดได้อย่างไรถ้าไม่ปรับตัว" สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์ 
6.  Live สด“แนะน า ร้านต้นไม้ เกษตร มช. ตอน แคคตัสน่ารู้” 
7.  ทีเซอร์กิจกรรมการสาธิตการชงกาแฟแบบ Slow bar  ที่กาดโก้งโค้ง 
8.  ระบบ Agtrace "New normal ทางเลือกคือทางรอด" 5 ตอน 

EP2 : "ไม่แปลกไม่ปลูก" สวน PAPA farm" 
9.  Live สด“น้ าผึ้ง ความหวานที่ต้องชม ไม่ขมก็เป็นยาได้” 
10.  Live สด บรรยากาศภายในกาดโก้งโค้ง และกิจกรรม Workshop การชงกาแฟแบบ Slow bar 
11.  Live สด "Korinoโครีดนม นมต้มเกษตรมช." 
12.  Live สด "ดินเกษตร มช." 
13.  ระบบ Agtrace "New normal ทางเลือกคือทางรอด" 5 ตอน 

EP3 : "ความสุขที่ลงมือท า" ฟาร์มค าปัน ออแกนิค 
14.  Live สด“กระเช้าสุขภาพ” 
15.  ทีเซอร์กิจกรรมการสาธิต "การท าแยมผลไม้โฮมเมดจากผลิตภัณฑ์แบรนด์Wild nature" ที่กาดโก้งโค้ง 
16.  Live สด“มาแอ่วร้านเกษตร มช. กั๋นเต๊อะ” 
17.  Live สด บรรยากาศภายในกาดโก้งโค้ง และกิจกรรม Workshop "สาธิตการท าแยมผลไม้สดแบบง่าย" 
18.  Live สด“บุกไร่สตรอวเบอรรี่” 
19.  ระบบ Agtrace "New normal ทางเลือกคือทางรอด" 5 ตอน 

EP4 : "เศรษฐกิจเชิงผสม สู่ชุมชนที่ยั่งยืน" สวนผักฮักมี 
20.  Live สด "ไข่ไก่อินทรีย์อารมณ์ดี" 
21.  ระบบ Agtrace "New normal ทางเลือกคือทางรอด" 5 ตอน 
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ล าดับ เรื่อง 
EP5 : "รู้เขา รู้เรา รู้รอด" สวน Sunshine garden 

22.  Live สด "มะเดื่อฝรั่ง" 
23.  ทีเซอร์กิจกรรมโปรโมทผลผลิตสตรอเบอรรี่และผักปลอดสาร ของขวัญจากก้อนดินฟาร์มที่กาดโก้งโค้ง 
24.  Live สด บรรยากาศภายในกาดโก้งโค้ง 
25.  การผลิตกาแฟอราบิก้าครบวงจร 4 ตอน 

EP.1 การจัดการในแปลงกาแฟอราบิก้า 
26.  Live สด บรรยากาศงานกาดโก้งโค้งปีใหม่เมือง 
27.  Live สด "ไร่องุ่นที่ปลูกด้วยความประณีตใส่ใจทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ผลิต" 
28.  การผลิตกาแฟอราบิก้าครบวงจร 4 ตอน 

EP.2 สายพันธุ์กาแฟอราบิก้า 
29.  บทความ เรื่อง " สมุนไพรไทยต้านโควิด - 19 " 
30.  Live สด "เมนูอาหารกักตัว ฉบับเด็กหอ" ตอน :พิซซ่าญี่ปุ่นเพ่ือสุขภาพ 
31.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "โอกาสของเกษตรกร และประชาชนไทย กับสมุนไพร

พ้ืนบ้าน (ฟ้าทะลายโจร)" 
32.  ร้านเกษตร มช. ร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยในรั้ว มช. 
33.  บทความ เรื่อง "ร้านเกษตร มช. ร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดภัยในรั้ว มช." 
34.  Live สด "เมนูอาหารกักตัว ฉบับเด็กหอ" ตอน : Smoothies ผักและผลไม้เพ่ือสุขภาพ 
35.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "สารกัญชาที่ไม่ได้มาจากพืชตระกูลกัญชา" 
36.  บทความ เรื่อง "มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองเบอร์ 4 ในระบบการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ" 
37.  การผลิตกาแฟอราบิก้าครบวงจร 4 ตอน 

EP.3 กระบวนการเก็บเก่ียวและแปรรูปกาแฟอราบิก้า 
38.  Live สด "เทรนต้นไม้ปลูกไว้ในห้อง" ตอน : การปลูกแคคตัสอย่างง่าย 
39.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "การปลูกพืชผักของเกษตรกรไทย ท าไมต้องใช้โรงเรือน" 
40.  บทความ เรื่อง "การผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนระบบปิด" 
41.  การผลิตกาแฟอราบิก้าครบวงจร 4 ตอน 

EP.4 การท ากับดักมอดอย่างง่าย 
42.  บทความ เรื่อง "ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถางทานเองปลอดภัย ต้านภัยโควิด-19" 
43.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "การเปลี่ยนเศษใบไม้-กิ๋งไม้ ให้เป็นปุ๋ย" 
44.  Live สด "ช่วยเหลือเกษตรกรกาดโก้งโค้ง" ตอน :มะม่วงจินหวง 
45.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "AgTraceพืชผักปลอดภัย มั่นใจตรวจสอบได้" 
46.  บทความ เรื่อง สับปะรดสี ไม้ดีที่น่าปลูก :  

EP 1 ท าความรู้จักกับสับปะรดสีกันก่อน 
47.  ร้านเกษตร มช."แหล่งเรียนรู้งานของนักศึกษา" 
48.  คลิป "ร้านเกษตรพาชิม" ตอน : มะม่วงหลายสายพันธุ์ 
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ล าดับ เรื่อง 
49.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "Microgreensผักจิ๋วประโยชน์แจ๋ว" 
50.  บทความ เรื่อง สับปะรดสี ไม้ดีที่น่าปลูก :  

EP 2 ปลูกอย่างไรดีและเทคนิคท่ีควรรู้ 
51.  ผลผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 
52.  คลิป "ผักพ้ืนบ้าน ไม่บ้านอย่างที่คิด" 
53.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "เกษตรกรไทย ท าไมต้อง GAP" 
54.  บทความ เรื่อง สับปะรดสี ไม้ดีที่น่าปลูก :  

EP 3 ง่ายๆ กับการขยายพันธุ์ 
55.  กระบวนการผลิตไก่พ้ืนเมือง (พันธุ์ไก่ประดู่หางด า) 
56.  คลิป "เกษตรอยู่ได้ กับไร่บุญเฆม" 
57.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "หน้าฝนดูแลต้นไม้อย่างไรให้ปลอดภัยและสวยงาม" 
58.  บทความ เรื่อง “สารกัญชาที่ไม่ได้มาจากพืชตระกูลกัญชา” 
59.  คลิป "เมนูอาหารกักตัวฉบับเด็กหอ" ตอน : สปาเก็ตตี้กิมจิ หอยลาย 
60.  โครงการการจัดการสุขภาพสัตว์และการตรวจวิเคราะห์น้ านมส าหรับเกษตรฟาร์มโคนม 
61.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "ปลานิลแดงปลอดภัย เลี้ยงง่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน" 
62.  บทความ เรื่อง “หน้าฝนดูแลต้นไม้อย่างไรให้ปลอดภัยและสวยงาม” 
63.  Live สด "ดินภูเขาไฟ ผลผลิตโตไว ไร้สารเคมี" 
64.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "น้ าผึ้งแท้ ไม่ได้มีแค่ความหวาน" 
65.  การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในระบบไบโอฟลอค 
66.  คลิป เมนูกินได้ ท าง่าย อร่อยด้วย "Philly cheesesteak" 
67.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "โรคพืชจัดการได้ ไม่ยากอย่างที่คิด" 
68.  บทความ เรื่อง “ปลานิลแดงปลอดภัย เลี้ยงง่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน” 
69.  คลิป "ไข่ไก่ Get farmilyเกษตรกรในสวนเพื่อน" 
70.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "นมไม่เบื่อ เมื่อกักตัว" 
71.  บทความ เรื่อง “น้ าผึ้งแท้ไม่ได้มีแค่ความหวาน” 
72.  การพัฒนาวิธีเหนี่ยวน าการตกไข่อย่างแม่นย าเพ่ือเพ่ิมอัตราการตั้งท้องในแม่พันธุ์แพะ 
73.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "เลี้ยงกล้วยไม้ ง่ายจริงหรือ" 
74.  บทความ เรื่อง " สมุนไพรไทยต้านโควิด - 19 " 
75.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทย" 
76.  "ระบบ Aquaponicsสมดุลธรรมชาติระหว่างพืชและปลา" 
77.  บทความ เรื่อง " โรคพืชจัดการได้ ไม่ยากอย่างที่คิด " 
78.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "เคล็ด (ไม้ลับ) ปลูกแวนด้าสร้างรายได้" 
79.  บทความ เรื่อง " AgTrace CMU พืชผักปลอดภัย มั่นใจตรวจสอบได้ " 
80.  คลิป “ไร่ฮักริมปิง ผลผลิตอินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง EP 1. ผลผลิตองุ่น 
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ล าดับ เรื่อง 
81.  คลิป “ไร่ฮักริมปิง ผลผลิตอินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง EP 2. ผลผลิตอินทผลัม 
82.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วง (BCG 

Model)" 
83.  บทความ เรื่อง " ร้านเกษตร มช. (AGGIE CMU SHOP) " 
84.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "จับประเด็นจุดเด่นไม้ด่าง" 
85.  โครงการวิจัยการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสม 
86.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "Agro on Farm" 
87.  บทความ เรื่อง " ไมโครกรีน (microgreens) " 
88.  โครงการวิจัยการพัฒนาระบบผลิตเมล็ดพันธุ์พริก 
89.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "แม่เหียะModel ท่องเที่ยวเชิงเกษตร" 
90.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "BCG  Model ไร่แม่เหียะ" 
91.  Live สด รายการเกษตรวันศุกร์ ตอน "จุลินทรีย์ดีต่อพืชตระกูลถั่ว" 
92.  "นักปรับปรุงพันธุ์กับงานพัฒนาพันธุ์เมล่อนและฟักทองประดับ" 
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2.4 ผลการปฏิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4.1 ด้านการบริหารจัดการอัตราก าลัง และบุคลากร 

คณะฯ มีอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ  
มีบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน ในอัตราส่วน 1:2 เนื่องจากการด าเนินงานของคณะฯ ต้องใช้บุคลากร
ภาคสนามเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ อีกทั้ง มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบรวม 2,482 ไร่ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนกลุ่มงานสนามและบริการ 115 คน คิดเป็นพ้ืนที่ที่ดูแลเฉลี่ยคนละ 22 ไร่ ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานต่อบุคลากรสายวิชาการจะมีสัดส่วนประมาณ 1:1  

ตารางที่ 2.4.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
บุคลากร 2562 2563 2564 

สายวิชาการ 94 93 85 
สายสนับสนุน 215 220 208 

รวม 309 313 293 

ตารางที่ 2.4.2 จ านวนบุคลากรแบ่งตามประเภท ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
ประเภท จ านวน 

ข้าราชการ 37 
พนักงานมหาวิทยาลัย 161 
ลูกจ้างประจ า 39 
พนักงานส่วนงาน 56 

รวม 293 

 

ภาพที่ 2.4.1 บุคลากรสายวิชาการแบ่งตามต าแหน่งวิชาการ 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการ  
คณะฯ มีวัฒนธรรมขององค์กร “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” เนื่องจากลักษณะงานด้าน

การเกษตรโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนจ านวนมาก การเอื้อเฟื้อ เผื ่อแผ่  
จึงเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรมาอย่างช้านาน มีการก าหนดแผนปฏิบัติการประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งเสริมค่านิยม AGGIE TEAM และการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ทั้งระดับคณะฯ และหน่วยงาน อาทิ งานเกษตรสัมพันธ์ วันสื่อสารองค์กร งานเกษตรภาคเหนือ 
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โดยการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีการติดตามประเมินผล  
และวัดผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน น าข้อมูลไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคณะฯ  

  

ภาพที่ 2.4.2 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะ Smart Agriculture 

ภาพที่ 2.4.3 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่เข้าอบรมพัฒนา
ความรู้/ทักษะ 

  

ภาพที่ 2.4.4 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแบบ smart officer 

ภาพที่ 2.4.5 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบตัิการในแต่ละ
หน่วยงานท่ีมีกระบวนการปรับปรงุงานประจ า 

คณะฯ ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance base) ที่มีตัวชี้วัด
ชัดเจน เพ่ือกระตุ้นการพัฒนางาน สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ พิจารณาให้ค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการ
ประเมินอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสื่อสารเกณฑ์การประเมินไปยังบุคลากรผ่านการแจ้งอย่างเป็นทางการ 
และกิจกรรมวันสื่อสารองค์กร มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพ่ือรับรางวัล “บุคลากร
ดีเด่นประจ าปี” รวมทั้งรางวัลระดับมหาวิทยาลัยและภายนอก เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดี  
คณะฯ มีการจัดการบุคลากรที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และทักษะการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีร้อยละของการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก 84.41 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 75  

 ก าหนด KPI ของคณาจารย์ และเกณฑ์การให้คะแนนตามค่า KPI ที่บรรลุผล ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้มี
การท าประชาพิจารณ์ รับฟังข้อเสนอแนะก่อนประกาศใช้ ผลส าเร็จ อาทิ ผลงานวิชาการ การตีพิมพ์  
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ผลงานด้านบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และรายได้สนับสนุนงานวิจัย 
จากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง 

ส าหรับสายสนับสนุน พิจารณาจากความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยการก าหนด 
KPI ระดับหน่วยงาน และรายบุคคล ซึ่งให้น้ าหนักคะแนนกับงานเชิงพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้ คณะฯ มีการประเมิน  
และทบทวนวิธีการประเมินประสิทธิผลทุกปี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ของคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานที่มี
กระบวนการปรับปรุงงานประจ า 66.83 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 50 

2.4.3 ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ  
คณะฯ มีการเสนอค าขอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหมวด

งบประมาณด้านการด าเนินงานจะจัดสรรตามจ านวนนักศึกษาและบุคลากรในแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน  
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เพ่ือใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมและสิ่งเรียนรู้ ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ คณะฯ มีกระบวนการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน เริ่มจากการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ คณะฯ มีการก ากับให้ภาควิชา/หน่วยงาน พิจารณา
วงเงินตามค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้สมดุลกับเงินรายได้ที่ได้รับจริงของปีที่ผ่านมา และพิจารณาจัดท า
แผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แต่ละด้าน มีการทบทวนปรับปรุงแผนงบประมาณตามรอบของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารสามารถก ากับติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน ผ่านระบบ Budget 
Management 

ตารางที่ 2.4.3 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ 2562 2563 2564 

งบประมาณแผ่นดิน 197,616,000 204,949,800 163,332,000 
งบประมาณเงินรายได ้ 45,918,400 74,394,200 89,149,100 
ศูนย์บริการวิชาการฯ 18,009,600 17,414,900 16,812,100 

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ณ เดือนตุลาคมของทุกปี 

ด้านการเงินและงบประมาณของคณะฯ พิจารณาจากความสามารถในการหารายได้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายวางไว้ การมีความมั่นคงทางการเงินเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความ
คาดหวังของผู้ เรียนด้านทุนการศึกษา ทั้งนี้  คณะฯ มีเป้าหมายรายได้ในช่วง 55-60 ล้านบาทต่อปี  
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจแก่นักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้คณะฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง  

ด้านความมั่นคงทางการเงิน คณะฯ ตั้งเป้าเงินรายได้สะสมของคณะฯ ไว้ที่  75 ล้านบาท  
และมีกองทุนพัฒนาคณะฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าคณะฯ ควรมีแหล่งทุนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะฯ  
ที่นอกเหนือจากแหล่งเงินงบประมาณปกติ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเล็งเห็นความส าคัญ 
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และแนวโน้มการลดลงของจ านวนนักศึกษาซึ่งเป็นแหล่งรายได้ส าคัญ  
จึงพยายามแสวงหาโอกาส และแนวทางใหม่ๆ ในการหารายได้จากศักยภาพด้านอื่น ๆ ของคณะฯ  

 
ภาพที ่2.4.6 รายได้ในปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร ์
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ภาพที่ 2.4.7 จ านวนเงินสะสมของคณะ(ล้านบาท) ภาพที่ 2.4.8 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ (ล้านบาท) 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4.9 รายรับจริงและรายได้จริงจากงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณ 2564 
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2.5 ผลการปฏิบตัิงาน ยทุธศาสตร์การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

คณะฯ มีการพัฒนาระบบกายภาพ ก ากับดูแลหน่วยอาคารสถานที่ เ พ่ือสร้างสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศการท างานของบุคลากร โดยให้ค านึงถึงความสุขความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความสะอาดสวยงามของสถานที่ มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (e-service) ที่บุคลากร
ในคณะฯ สามารถแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่หากพบสิ่งที่เสียหาย และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ 
ซึ่งสามารถติดตามได้ และมีระบบ QR Code เป็นช่องทางส าหรับผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และรายงานผล
การด าเนินงานต่อกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ทุกไตรมาส 

ส าหรับระบบความปลอดภัยมีการจัดบุคลากรอยู่เวรยามในช่วงวันหยุดและกลางคืน ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดทุกอาคาร และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง มีการส ารวจอาคารสถานที่และจัดท าแผนซ่อมบ ารุง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 3.93 

คณะฯ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดประเด็นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน การจราจร และภัยธรรมชาติ ซึ่งมีการติดตามการจัดการความเสี่ยง และรายงาน 
มหาวิทยาลัยฯ ทุกไตรมาส ดังนี้  

1. ด้านอัคคีภัย ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบส่งน้ าดับเพลิง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ า ตรวจสอบ
ระบบการท างานถังดับเพลิง เป็นต้น 

2. ด้านงานจราจร ท าเหล็กกั้นป้องกันรถยนต์จอดในสนามหญ้า งานก่อสร้างถนน คสล.เข้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น 

3. ด้านความปลอดภัย ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ิมเติม เพ่ิมแสงสว่างไฟถนน งานซ่อมแซมหลังคารั่ว 
ก าจัดปลวก ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าประปา ท าความสะอาดพ้ืนที่ถุงเก็บน้ าขึ้น
อาคาร เป็นต้น 

4. ภัยธรรมชาติ งานซ่อมแซมหลังคา ซ่อมท่อสปริงเกอร์หลังคา ตัดแต่งก่ิงไม ้เป็นต้น 

  
  

ภาพที่ 2.5.1 ตรวจสอบระบบน้ าดับเพลิงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 



การจัดการด้านกายภาพ 
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ภาพที่ 2.5.2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ าอาคารเฉลมิพระเกียรต ิ
  

ภาพที่ 2.5.3 ตรวจสอบระบบการท างานถังดับเพลิง อาคาร AB-1 /AB2 /AB3 /AB4 /AB5 

  

ภาพที่ 2.5.4 ท าเหล็กกั้นป้องกันรถยนต์จอดในสนามหญ้า 
  

ภาพที่ 2.5.5 งานก่อสร้างถนน คสล.เข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ภาพที่ 2.5.6 กล้อง CCTV ภายในและภายนอกอาคาร 



การจัดการด้านกายภาพ 
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ภาพที่ 2.5.7 เพิ่มแสงสว่างไฟถนนสายหน้าภาควิชาสตัวศาตร์ และ ป้าย 

  

ภาพที่ 2.5.8 งานซ่อมแซมหลังคารั่ว (AB5) ช้ัน 5 ฝั่ง สกว. ภาพที่ 2.5.9 ก าจัดปลวกห้องพงษ์ศักดิ์ 

  

ภาพที่ 2.5.10 งานซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ า ภายในคณะเกษตรศาสตร ์

  

ภาพที่ 2.5.11 ล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าประปาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 



การจัดการด้านกายภาพ 
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ภาพที่ 2.5.12 ท าความสะอาดพื้นที่ถุงเก็บน้ าขึ้นอาคาร
(AB2) /หน้าห้องท างาน ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังสี  (AB2) 

ภาพที่ 2.5.13 งานซ่อมแซมหลังคาอาคารพืชศาสตร์  
จากลมพายุฤดูร้อน 

  

ภาพที่ 2.5.14 ซ่อมท่อสปริงเกอร์หลังคาห้องผลิตเอกสาร/
ร้านถ่ายเอกสาร 

ภาพที่ 2.5.15 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามบาส สนาม
วอลเล่ย์บอล และอาคารหน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ศูนย์บริการวิชาการฯ     

  

ภาพที่ 2.5.16 ตัดแต่งต้นไมล้านจอดรถอาคารภาควิชาสตัว
ศาสตร์และสัตว์น้ า 

ภาพที่ 2.5.17 ตัดแต่งต้นไมภ้ายในคณะเกษตรศาสตร ์

เนื่องด้วยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการป้องกันแก่นักศึกษา และบุคลากร โดยด าเนินการ ดังนี้  กั้นพ้ืนที่จุดคัดกรองพร้อมบริการ 
เจลล้างมือท าความสะอาดมือตามจุดเสี่ยง และพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น 



การจัดการด้านกายภาพ 
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ภาพที่ 2.5.18 กั้นพื้นที่และจุดคัดกรอง 

   
ภาพที่ 2.5.19 พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควดิ -19 AB-2  AB-5 ห้องเรียน ห้องประชุม ลิฟท์ 

คณะฯ มีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญของคณะฯ  
โดยใช้ระบบ Firewall และใช้ระบบความปลอดภัยสารสนเทศของ มช. ( ISO/IEC 27001:2013) คณะฯ 
มอบหมายให้หัวหน้าหน่วย IT ด าเนินการตรวจติดตาม และเช็คระบบการส ารองข้อมูล และระบบรักษาความ
ปลอดภัยทุกเดือน และมอบหมายให้มีการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ เป็นต้น 
โดยจัดให้มีระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับ Server เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและ
สารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีการวางระบบส ารองข้อมูล (backup) ใน Server  
โดยอัตโนมัติไปยัง Server ส ารองทุกวัน รวมทั้งส ารองข้อมูลจากห้อง Server ไปเก็บไว้ที่ห้องควบคุมในทุก
เดือน โดยมอบหมายให้หัวหน้าหน่วย IT เป็นผู้ monitor การส ารองข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลได้ถูกส ารอง
อย่างถูกต้อง ถ้าหากเกิดภาวะฉุกเฉิน คณะฯ มีระบบการกู้คืนข้อมูล โดยการน าอุปกรณ์ส ารองที่เก็บรักษาไว้ใน
หน่วย IT หรือข้อมูลที่ส ารองไว้ในระบบ cloud มากู้คืนเพ่ือให้ระบบกลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน 
1 ชั่วโมง และได้น าระบบ Cloud ของ มช. มาใช้ในการส ารองข้อมูลอีกทางหนึ่ง ในส่วนของภาค/ศูนย์  
ให้ด าเนินการเก็บข้อมูลที่ส าคัญในฐานข้อมูล website และแยกจัดเก็บลงบนฮาร์ดไดร์ฟของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส าคัญไม่สูญหาย หรือโดนโจรกรรม  

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 100 คณะฯ 
ด าเนินการตามกิจกรรมควบคุมตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินซึ่งมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  
 



การจัดการด้านกายภาพ 
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ตารางที่ 2.5.1 ผลการด าเนินงานการจัดการทางด้านความปลอดภัยคณะเกษตรศาสตร์  

ผลลัพธ์ หน่วยนับ 
ผลการด าเนินงาน 

แนวโน้ม 
2562 2563 2564 

(1) จ านวนครั้งการถูกโจมตีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ครั้ง 0 0 0 ดี 

(2) จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเป็นศูนย์ ครั้ง 0 0 0 ดี 
(3) จ านวนครั้งในการเกิดโจรกรรม ครั้ง 0 0 0 ดี 
ผลการประเมินของบุคลากร/นักศึกษาต่อ
บรรยากาศและความปลอดภัยในการท างาน/การ
เรียนการสอน 

ระดับ 
(เต็ม 5) 

3.27 3.60 3.98 
ดีขึ้น 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการปรับปรุงระบบกายภาพ
ของคณะฯ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าอาคารสัตวศาสตร์ 
2. ปรับปรุงท่อเมนน้ าประปาคณะเกษตรศาสตร์ 
3. ปรับปรุงห้องเรียน และห้องกิจกรรมห้องวิจัยบัณฑิตศึกษา  
4. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรม  
5. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องกิจกรรมห้องสอบวิทยานิพนธ์ ห้องดุษฎีนิพนธ์ 
6. ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ 
7. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรหลังที่ 1 และหลังที่ 2 และอาคาร

ประภาวิริยะประไพกิจ 
8. ปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตรในแปลงพืชไร่ 
9. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 เฟส ในแปลงพืชไร่ 
10. ปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ศวทก. (ส านักงาน) 
11. ปรับปรุงระบบน้ าแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ 
12. โรงเก็บเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ 

และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในการปรับปรุงระบบกายภาพของคณะฯ ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชงานปรับปรุงห้องน้ า

อาคาร 3 (พืชศาสตร์) 
2. งานปรับปรุงหอพักศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
3. เจาะบาดาลแปลงวิจัยถาคสนาม 
4. โครงการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
5. งานก่อสร้างโรงคั่วกาแฟ 
6. งานปรับปรุงห้องส านักงานงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 



การจัดการด้านกายภาพ 
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7. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Insect Molecular Taxonomy and Systematics ภาควิชา 
กีฏวิทยาและโรคพืช 

8. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 
9. งานปรับปรุงที่จอดรถอาคารเรียนและปฏิบัติการพืชไร่ 
10. งานปรับปรุงรั้วลวดหนาม ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
11. งานปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมไทย-ญี่ปุ่น 
12. โครงการท าถนน คสล.ทางเข้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ข้างอาคารเก็บเกี่ยว 
13. งานก่อสร้างรั้ว ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
14. งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (โซนติดเชิงดอย) ศูนย์วิจัย สาธิตและ

ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
 

นอกจากนี้ คณะฯ ให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม
นโยบายในการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย จึงมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะฯ โดยขอความร่วมมือ
บุคลากรลดชั่วโมงการท างานเครื่องปรับอากาศห้องท างาน และห้องเรียนให้เปิดในช่วงเวลาที่จ าเป็น  
เวลา 13.00 - 16.00 น. และขอความร่วมมือปิดไฟฟ้าห้องท างานในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงานพบว่า  
การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับร้อยละ 2.48 คณะฯ 
สามารถควบคุมการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ คณะฯ จัดโครงการ/กิจกรรม และการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก
จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.2 โครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา สถานที่จัด 

1. โครงการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ  
เพ่ือความสะอาด ปลอดภัย
จากฝุ่นละออง/เชื้อโรค  
และประหยัดพลังงาน 

หน่วยกายภาพ ทุก 3 เดือน คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. กิจกรรมการใช้พลังงานก๊าซ
ชีวภาพทดแทนการใช้
เชื้อเพลิงในการหุงต้ม 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
และสัตว์น้ า 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 
กันยายน 
2564 

โรงเรือนของภาควิชา 
สัตวศาสตร์และ 
สัตว์น้ า 
 



การจัดการด้านกายภาพ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา สถานที่จัด 

3. กิจกรรมการรณรงค์ให้งด
การใช้โฟม โดยขอความ
ร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน
ภายในคณะฯ งดการใช้โฟม 
และให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีท า
จากวัสดุธรรมชาติ 
ที่ย่อยสลายได้ทดแทน 

หน่วยกายภาพ 1 ตุลาคม 
2563 – 30 
กันยายน 
2564 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. กิจกรรมรณรงค์การลดการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
ปิดน้ า – ไฟ – แอร์ – 
คอมพิวเตอร์ – 
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
เมื่อเลิกใช้และการรณรงค์
ให้ออกก าลังกาย โดยการ
ขึ้น – ลง บันไดชั้นเดียว
แทนการใช้ลิฟต์ 

หน่วยกายภาพ 1 ตุลาคม 
2563 – 30 
กันยายน 
2564 

คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5. ตลาดนัดเกษตรปลอดภัย 
ทุกวันพุธและวันเสาร์ 

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 
กันยายน 
2564 

คณะเกษตรศาสตร์  
และศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

6. โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน “การศึกษาระบบ
เกษตรปลอดพิษที่ยั่งยืนสู่
การเป็นศูนย์การเรียนรู้
แบบครบวงจร” 

ศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร 

1 ตุลาคม 
2563 – 30 
กันยายน 
2564 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร
เกษตร ภายในศูนย์วิจัย สาธิต
และฝึกอบรมการเกษตร 
แม่เหียะ 

7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การฟ้ืนฟู
ระบบไร่หมุนเวียนโดยการ
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้
ระยะแปลงพักด้วยไม้เบิก
น า 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
ที่สูง 

19 
ธันวาคม 
2563 

บ้านแม่ราจี ต าบล 
แม่ศึก อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา สถานที่จัด 

   21 
ธันวาคม 
2563 

บ้านอมแพม ต าบลม่อนจอง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
พืชในระบบการเกษตรบน
พ้ืนที่สูง เพ่ือความมั่นคง
ของระบบการผลิตอาหาร
และการอนุรักษ์พืชพันธุ์
พ้ืนเมืองในระดับท้องถิ่น 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
ที่สูง 

25 
ธันวาคม 
2563 

หมู่บ้านแม่ริดป่าแก่ ต าบล 
แม่เหาะ อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

9. โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะครบวงจร 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 มกราคม 
– 30 

มีนาคม 
2565 

ภาควิชาเกษตรที่สูง  
และทรัพยากรธรรมชาติและ
แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้แม่เหียะ 
ภายในศูนย์วิจัย สาธิต และ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

10. โครงการวิจัยการจัดการป่า
ไม้และไฟป่าอย่างยั่งยืน 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 มกราคม 
– 30 

มีนาคม 
2565 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และแปลง
วิจัยเกษตรป่าไม้แม่เหียะ 
ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
และพ้ืนที่วิจัยการจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
และเชียงราย 

11. โครงการระบบบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค
อัจฉริยะและยั่งยืนภายใน
ฟาร์ม SMART US-Farm 
ภายใต้แผนปฏิบัติ
การเกษตรอัจฉริยะ  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์น้ า 

1 มีนาคม 
– ธันวาคม 

2564 

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา สถานที่จัด 

12. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
เกษตรกรรมธรรมชาติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 
ที่สูง 

2 – 5 
มีนาคม 
2564 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

13. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ – ชีวภาพ แบบ
ครบวงจร แก่นักเรียนและ
ประชาชนพ้ืนที่สูงอ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตร 
แม่เหียะ 

5 มีนาคม 
2564 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

14. กิจกรรมการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของโครงการลด
ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัคร
ใจตามมาตรฐานประเทศ
ไทย (T-VER) สาขาป่าไม้
และพ้ืนที่สีเขียว (FOR) ใน
โครงการคุณดูแลป่า เรา
ดูแลคุณ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ร่วมกับกรมป่าไม้ และ
คณะกรรมการป่าชุมชน 
บ้านสบป่อง ป่าชุมชน
บ้านต่อแพ และ 
ป่าชุมชนบา้นแม่สุ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และภาควชิาเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

28 
มิถุนายน - 

4  
กรกฎาคม 

2564 

ป่าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

15. กิจกรรมการปลูกกล้าไม้ที่
ใส่เชื้อเห็ดป่า เสริมในแปลง 
ปลูกยางนา และแปลง
ระบบวนเกษตรแบบการ
ปลูกพืชล้มลุกระหว่างแถว
ต้นไม้ (Alley Cropping 
Agroforestry System) 
เพ่ือเพ่ิมพลังให้กล้าไม้
เจริญเติบโตเร็วขึ้น  
ตามเป้าหมายการบรรเทา
วิกฤติสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Crisis 
Mitigation) 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

25 
กันยายน 
2564 

แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ แม่เหียะ 
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รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเปลี่ยนจากการใช้กล่อง
โฟมบรรจุอาหารมาเป็นกล่องกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ และมีนโยบายการคัดแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง  
ในปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงานร้อยละ 100 และได้มี
การวัดปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากโรงอาหารคณะฯ ทุก 3 เดือน  

 คณะฯ มีวิสัยทัศน์  “Smart Agriculture for Better Life” การเกษตรที่มีการใช้ เทคโนโลยี   
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้มีแผนกลยุทธ์เชิงรุก
พัฒนา smart farm ของคณะฯ ขึ้นโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีโครงการพัฒนา smart farm ได้แก่ 

1. โครงการวิจัยพัฒนาสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ระยะที่ 2 
2. โครงการบริหารจัดการสาธารณูปโภคอัจฉริยะและยั่งยืนภายในฟาร์มภายใต้แผนปฏิบัติ

การเกษตรอัจฉริยะ คณะเกษตรศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบเกษตรอัจฉริยะภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. โครงการ Smart Farm BCG Model 
5. โครงการการจัดท าผังแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลบน Cloud ส าหรับโรงเรือนปลูกพืช 
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ตารางที่ 3.1.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน (OKR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ล ำดับ ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำร

ด ำเนินงำน 

1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus  ผลงาน 90 207 

 - ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผลงาน 25 52 

 - ด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผูสู้งอาย ุ ผลงาน 65 103 

 -  ด้านวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม ผลงาน 0 52 

2 ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวนผลงาน
ตีพิมพ์ท้ังหมดในฐานข้อมูล Scopus 

ร้อยละ 25 62.80 

3 จ านวนสิทธิบตัรที่ยื่นจดในประเทศ หรือ TRL 4-7 (นับรวม
ทะเบียนพันธุ์พืช) 

สิทธิบัตร/ผลงาน 5 9 

4 จ านวนการให้บริการ IP ต่อป ีหรอืจ านวน Spin off/Start up 
ต่อป ีหรือผลงานท่ีเทียบเท่า TRL 8-9  

สิทธิบัตร/ธุรกิจ/
ผลงาน 

3 2 

5 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือ
ผู้ใช้งานจริง  

ล้านบาท 20 8.08 

 

ตารางที่ 3.1.2 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนค ารับรองการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน   
1.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก 

บาท 18,450,000 3,894,662.11 

1.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS 

บาท 2,000,000 69,482.29 

1.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 

บาท 1,500,000 3,521,105.46 

1.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

บาท 1,400,000 0 

1.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ 

บาท 50,000 304,074.36 

1.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ 
(ทุนส่วนตัว) 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

1.12 ร้อยละของการประหยัดคา่ใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา (หมายเหตุ เป้าหมายมีค่าติดลบเนื่องจากค่าเป้าหมายปีปัจจบุัน

ร้อยละ -10 2.48 

สว่นที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 



 49 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
สูงกว่าค่าเป้าหมายปีท่ีผา่นมา) 

1.12.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 2564 บาท 8,784,600 9,247,864.90 
1.12.2 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 2563 บาท 7,986,000 9,482,858.74 

1.14 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
พลังงานอย่างมีจิตส านึก 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 15 

1.15 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน ร้อยละ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

100 

1.15.1 ปริมาณขยะที่คดัแยกตามประเภทของขยะ กิโลกรมั ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

100 

1.15.2 ปริมาณขยะทั้งหมด กิโลกรมั ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

100 

1.16 โครงการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขยีวภายในส่วนงาน ร้อยละ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0.04 

1.16.1 ข้อมูลปริมาณพื้นทีส่ีเขียวของส่วนงาน (ตารางเมตร) พิ้นที ่ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

45.11 

1.16.2 ข้อมูลปริมาณพื้นที่ท้ังหมดของส่วนงาน (ตารางเมตร) พิ้นที ่ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

123,671.07 

1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน  ส่วนงานท่ีมีร้านอาหาร/
โรงอาหาร/ร้านกาแฟ ต้องด าเนินการติดตั้งระบบดักไขมันใหเ้รียบรอ้ย
จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้วดัระดับปรมิาณไขมันในน้ าหลังผ่านระบบ
ดักไขมันเพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ า 

มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0.07 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ   
2.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิจากนวัตกรรม
ด้านอาหารและสุขภาพ และการดแูลผูสู้งอาย ุ

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

2.1.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิจาก
นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอาย ุ

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

2.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอาย ุ

บาท 17,000,000 0 

2.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) ธุรกิจ 1 1 
2.4 จ านวนนวัตกรรมดา้นอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอาย ุ ผลงาน/

ช้ินงาน 
1 8 

2.6 จ านวนบทความตีพิมพ์ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอายุ ในฐานข้อมูล Scopus ของอาจารย์และนักวิจยั 

ผลงาน 23 103 

2.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus 
ด้านอาหารและสุขภาพ และการดแูลผูสู้งอาย ุ

ผลงาน 80 274 

2.8 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน 20 21 
2.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน บาท 48,200,000 37,841,964.34 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ภายนอก 

2.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS 

บาท 7,000,000 17,000,000.00 

2.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดินจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 

บาท 40,000,000 18,532,292.00 

2.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) 

บาท 600,000 2,165,283.15 

2.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ 

บาท 600,000 144,389.19 

2.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ 
(ทุนส่วนตัว) 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

2.12 การมีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูลด้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูสู้งอายุ 

ประเด็น/ 
หัวข้อท่ี
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

1 1 

2.13 จ านวนผู้ใช้ฐานข้อมูลและคลังความรูด้้านอาหารและสุขภาพ และ
การดูแลผูสู้งอายุ 

คน 900 464 

2.14 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีน่ าไปขับเคลื่อนการแก้ปญัหาด้าน
อาหาร สุขภาพ และการดูแลผูสู้งอายุ 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 8 

2.15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมสรา้งสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอาย ุ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

5 

2.16 จ านวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and 
balanced nutrition) 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 16 

2.17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ Healthy University โครงการ/
กิจกรรม 

2 15 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ล้ำนนำสร้ำงสรรค์   
3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ด้านล้านนาสร้างสรรค ์

โครงการ/
กิจกรรม 

3 12 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภำพ และมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก   
4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคณุธรรม คณุภาพ 
และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ภายหลังการท างาน 1 ปี) 

ระดับ 4.4 4.65 

4.1.1 ระดับปริญญาตร ี ระดับ 4 4.40 
4.1.2 ระดับปริญญาโท ระดับ 4.25 4.71 
4.1.3 ระดับปริญญาเอก ระดับ 4.25 4.84 

4.2 ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ 80 48.31 

4.2.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปีหลังส าเรจ็การศึกษา 

คน 0 100 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
4.2.2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด ภายใน 1 ปีหลัง

ส าเรจ็การศึกษา 
คน 0 207 

4.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาตอ่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (ท่ี
คณะกรรรมการบณัฑติศึกษาประจ าคณะใหค้วามเห็นชอบ)  

ร้อยละ 11.11 19.35 

4.3.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน) 

ผลงาน 5 2 

4.3.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในวารสาร
ระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน) 

ผลงาน 5 10 

4.3.3 จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา (ปีการศึกษา) คน 90 62 
4.4 ร้อยละผลงานของนักศึกษาท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต่อจ านวน
ผลงานท่ีเผยแพร่ทั้งหมด  

ร้อยละ 28 91.67 

4.4.1 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ผลงาน 1 2 
4.4.2 จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ผลงาน 6 9 
4.4.3 จ านวนผลงานท้ังหมดที่เผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ ผลงาน 25 12 

4.5 ร้อยละของหลักสูตรระดับปรญิญาตรีที่มี 
Entrepreneurship/Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหน่ึงของ
หลักสตูร  

ร้อยละ 100 100 

4.5.1 จ านวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทีม่ี 
Entrepreneurship/ Startup/สหกิจศึกษา/WIL เป็นส่วนหน่ึงของ
หลักสตูร 

หลักสตูร 2 2 

4.5.2 จ านวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทั้งหมด หลักสตูร 2 2 
4.6 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL   ร้อยละ 13.51 9.46 

4.6.1 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา / WIL คน 200 128 
4.6.2 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด คน 1,480 1,353 

4.7 จ านวนหลักสูตรนานาชาต ิ หลักสตูร 4 2 
4.7.1 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปรญิญาตร ี หลักสตูร 1 0 
4.7.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปรญิญาโท หลักสตูร 2 1 
4.7.3 จ านวนหลักสูตรนานาชาติระดับปรญิญาเอก หลักสตูร 1 1 

4.8 จ านวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหลักสูตร หลักสตูร 1 2 
4.10 ร้อยละของหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติ
ต่อหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ 16.67 10.53 

4.10.1 จ านวนหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาโท หลักสตูร 2 1 
4.10.2 จ านวนหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาเอก หลักสตูร 1 1 
4.10.3 จ านวนหลักสูตระดับบณัฑติศึกษาท้ังหมด หลักสตูร 18 19 

4.11 ร้อยละของกระบวนวิชาระดบัปริญญาตรีทีม่ีกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาต่างประเทศ   

ร้อยละ 100 85.44 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
4.11.1 จ านวนกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 
กระบวน

วิชา 
315 176 

4.11.2 จ านวนกระบวนวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

กระบวน
วิชา 

ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

4.11.3 จ านวนกระบวนวิชาระดับปริญญาตร ี กระบวน
วิชา 

315 206 

4.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มผีลการสอบวัดความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเรจ็การศึกษา ตามมาตรฐาน Common 
European Framework of Reference for Language อยู่ในระดับ 
B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 48 4.33 

4.12.1 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มผีลการสอบวัด
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเรจ็การศึกษา ตามมาตรฐาน 
Common European Framework of Reference for Language 
อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป 

คน 143 17 

4.12.2 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่เข้าสอบทั้งหมด คน 300 393 
4.13 ร้อยละของอาจารย์ที่สามารถน าเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมือง
โลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ร้อยละ 100 100 

4.13.1 จ านวนอาจารย์ที่สามารถน าเครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และ/หรือทักษะการเป็นพลเมือง
โลกไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

คน 84 85 

4.13.2 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด คน 84 85 
4.14 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เป็นพลเมืองโลกและประกอบอาชีพในอนาคต โดยผา่นกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูร  

ร้อยละ 100 82.50 

4.14.1 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเป็นพลเมืองโลกระดับปริญญาตร ี

คน 1,470 1,353 

4.14.2 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเป็นพลเมืองโลกระดับปริญญาโท 

คน 330 0 

4.14.3 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเป็นพลเมืองโลกระดับปริญญาเอก 

คน 70 0 

4.14.4 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มสีถานภาพ (ข้อมูล 
CMU-EIS) 

คน 1,470 1,353 

4.14.5 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทที่มสีถานภาพ (ข้อมลู 
CMU-EIS) 

คน 330 205 

4.14.6 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ีมสีถานภาพ (ข้อมลู 
CMU-EIS) 

คน 70 82 

4.15 จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาในหลักสูตรของ คน 27 25 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

4.15.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปรญิญาตรี (ณ ภาคเรียน
ที่ 1) 

คน 5 0 

4.15.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปรญิญาโท (ใช้ข้อมูลภาค
เรียนที ่2) 

คน 10 8 

4.15.3 จ านวนนักศึกษาต่างชาติระดับปรญิญาเอก (ใช้ข้อมูล
ภาคเรยีนที ่2) 

คน 12 17 

4.16 จ านวน inbound exchange student คน 13 0 
4.16.1 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี คน 10 0 
4.16.2 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโท คน 2 0 
4.16.3 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก คน 1 0 

4.17 จ านวน Outbound Exchange Student  คน 11 0 
4.17.1 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี คน 5 0 
4.17.2 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโท คน 5 0 
4.17.3 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก คน 1 0 

4.18 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International Staff)  คน 1 1 
4.19 จ านวนนักศึกษาทุกระดับที่กระท าผดิวินัยนักศึกษา คน 0 1 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : วิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม  
5.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิจากวิจัยและ
นวัตกรรม (นอกมหาวิทยาลัย) 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

5.2 รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากวิจยัและนวัตกรรม บาท 2,800,000 0 
5.3 จ านวนธุรกิจเกิดใหม่ (Spin off / Start up) ธุรกิจ 1 2 
5.4 จ านวนนวัตกรรม ผลงาน 1 16 
5.6 จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของ
อาจารย์และนักวิจัย 

บทความ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

287 

5.6.1 จ านวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ของ
อาจารย์และนักวิจัย 

บทความ 24 207 

5.6.2 จ านวนบทความตีพิมพ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในวารสาร 
ระดับนานาชาติ (ไม่นับรวม Scopus) 

บทความ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

3 

5.6.3 จ านวนบทความตีพิมพ์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในวารสาร 
ระดับชาต ิ

บทความ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

77 

5.7 จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) ในฐานข้อมูล Scopus บทความ 50 501 
5.8 จ านวนผลงานทางวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์จริง ผลงาน 18 49 
5.9 จ านวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุน
ภายนอก  

บาท 55,500,000 78,314,535.51 

5.9.1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านระบบ NRMS (ด้านอ่ืนๆ) 

บาท 0 20,227,515.08 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
5.9.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากหน่วยงาน

ภายนอก (ภาครัฐ) 
บาท 54,000,000 46,104,062.47 

5.9.3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม (เอกชน) (ด้านอื่นๆ) 

บาท 1,500,000 5,123,906.52 

5.9.4 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ (ด้านอื่นๆ) 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

4,299,580.00 

5.9.5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากแหล่งอื่นๆ 
(ทุนส่วนตัว) (ด้านอ่ืนๆ) 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

5.9.6 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าท่ีเปน็หน่วยงานกลางประสานงานด้าน
งบประมาณการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

2,559,471.44 

5.10 จ านวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking 
by Subject (สาขาวิชา) (อันดับต่ ากว่า 300)  

สาขาวิชา 1 1 

5.11 จ านวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลยั  

สัญญา 0 2 

5.12 จ านวนอาจารย์และนักวิจยัที่มีผลงานวิจัย/วิชาการ/สิ่งประดษิฐ์/
งานสร้างสรรค์  

คน 21 63 

5.13 จ านวนโครงการวิจัย  โครงการ 138 192 
5.13.1 จ านวนโครงการวิจัยด้านสิง่แวดล้อมและพลังงาน 

(ข้อมูล CMU-EIS) 
โครงการ 35 29 

5.13.2 จ านวนโครงการวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผูสู้งอายุ (ข้อมูล CMU-EIS) 

โครงการ 65 64 

5.13.3 จ านวนโครงการวิจัยด้านลา้นนาสร้างสรรค์ (ข้อมูล 
CMU-EIS) 

โครงการ ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

5.13.4 จ านวนโครงการวิจัยด้านอ่ืนๆ โครงการ 38 99 
5.14 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนสุิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์ท่ียื่นขอรับความคุ้มครองทั้งหมด  

ผลงาน 0 0 

5.14.1 จ านวนสิทธิบัตร ผลงาน ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

5.14.2 จ านวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภณัฑ ์ ผลงาน ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

5.14.3 จ านวนอนุสิทธิบัตร ผลงาน 0 0 
5.14.4 จ านวนลิขสิทธิ์ท่ียื่นขอรับความคุ้มครอง ผลงาน ไม่สญัญา แต่

ต้องส่งข้อมูล 
0 

5.15 จ านวนทุน Post-doctoral Fellowships ทีส่นับสนุนโดยส่วน
งานหรือทุนที่ส่วนงานสามารถแสวงหาได้เพิ่มเติม  

ทุน 1 4 

5.17 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา ผลงาน 61 38 
5.17.1 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านสิ่งแวดล้อม ผลงาน 16 8 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
และพลังงาน 

5.17.2 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านอาหารและ
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอาย ุ

ผลงาน 45 30 

5.17.3 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนา
สร้างสรรค ์

ผลงาน ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

0 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : บริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์แก่สังคม  
6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการ
วิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม 

บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

38,901,907 

6.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจาก
การวิจัยและพัฒนา) 

บาท 10,000,000 38,901,907 

6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (ดา้นอ่ืนๆ) บาท 10,000,000 35,831,458 
6.2.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (ด้านอ่ืนๆ) บาท ไม่สญัญา แต่

ต้องส่งข้อมูล 
0 

6.2.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ (ด้านอื่นๆ) บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

3,051,649 

6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ (ด้านอื่นๆ) บาท ไม่สญัญา แต่
ต้องส่งข้อมูล 

18,800 

6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร นับข้อมูล
สะสม 

คน 20 117 

6.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน คน 5 32 
6.3.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอาย ุ คน 5 43 
6.3.4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม คน 10 42 

6.4 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการทีส่ร้างผลกระทบสูงในวง
กว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 

ผลงาน 2 3 

6.5 จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม คน 30 41 
6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลงัความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและ
บทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) 
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

ประเด็น/ 
หัวข้อท่ี
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

5 24 

6.6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็น/ 
หัวข้อท่ี
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

1 3 

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูสู้งอาย ุ ประเด็น/ 
หัวข้อท่ี
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

3 21 

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค ์ ประเด็น/ ไม่สญัญา แต่ 0 
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ยุทธศำสตร์ หน่วยวัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
หัวข้อท่ี
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ต้องส่งข้อมูล 

6.6.4 ด้านอื่น ๆ ประเด็น/ 
หัวข้อท่ี
เข้ามามี
ส่วนร่วม 

1 0 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 : แสวงหำรำยได้เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
7.1 จ านวนรายไดร้วมหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 75,000,000 13,567,172.25 
7.2 ร้อยละของรายได้จากคา่ธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้รวม บาท 10 12.44 

7.2.1 รายได้จากคา่ธรรมเนียมการศึกษา บาท 35,000,000 37,692,129.12 
7.2.2 รายได้รวม บาท 338,000,000 303,002,975.63 

7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจยัต่อรายไดร้วม ร้อยละ 52.44 18.33 
7.3.1 รายได้จากการวิจัย บาท 86,000,000 55,527,548.99 
7.3.2 รายได้รวม บาท 164,000,000 303,002,975.63 

7.4 ร้อยละของรายได้จากการบรกิารวิชาการต่อรายได้รวม ร้อยละ 12.20 6.80 
7.4.1 รายได้จากการบริการวิชาการ บาท 20,000,000 20,604,270.93 
7.4.2 รายได้รวม บาท 164,000,000 303,002,975.63 

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบ
ด าเนินงาน) 

ปี 0.33 0.52 

7.5.1 งบบุคลากรและงบด าเนินงาน บาท 181,000,000 170,854,122.87 
7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน บาท 60,000,000 89,592,141.53 

7.6 จ านวนเงินรายไดจ้ากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 3,800,000 31,047,373.86 
7.7 จ านวนเงินรายไดจ้ากการให้บริการวิชาการหลังหักค่าใช้จ่าย บาท 2,800,000 5,143,925.02 
7.8 จ านวนรายไดจ้ากการแปลงสนิทรัพย์ บาท 4,003,000 2,017,539.30 

7.8.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ บาท 3,000,000 1,553,008.50 
7.8.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย ์ บาท 1,000,000 451,260.00 
7.8.3 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา บาท 3,000 13,270.80 

7.9 จ านวนรายไดจ้ากการบริจาค บาท 7,000,000 9,311,646.04 
7.9.1 เงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า บาท 5,000,000 5,603,537.24 
7.9.2 เงินบริจาคอื่นๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า) บาท 2,000,000 3,708,108.80 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 : บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร  
8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคณุภาพการศึกษาเพื่อ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx200) 

คะแนน 200 200 

8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณ
ทั้งหมดของส่วนงาน 

ร้อยละ 20 1.30 

8.3 สัมฤทธิผลของการปฏริูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล       
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8.3.1 ร้อยละของอัตราว่างรอบรรจุของจ านวนบุคลากร ร้อยละ 2 0 
8.3.2 ร้อยละของอัตรารับสมัครทีข่อขยายเวลารับสมัครและ

ยกเว้นคุณสมบตั ิ
ร้อยละ 2 0 

8.3.3 ร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
อยู่ในระดับดมีาก 

ร้อยละ 74 84.21 

8.3.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่เข้า
สู่ระดับต าแหน่งทีสู่งขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของส่วนงานท้ังหมด 

ร้อยละ 2.65 36.36 

8.3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับรางวัลในระดับต่างๆ ของส่วน
งาน 

ร้อยละ 3 12.29 

8.3.6 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาทักษะ (ความรู้ใน
งาน ทักษะ สมรรถนะ ฯลฯ) 

ร้อยละ 90 84.64 

8.3.7 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ดร้ับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 

ร้อยละ 35 2.39 

8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย   0   
8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มตี่อองค์กรที่อยู่ใน

ระดับสูง 
ร้อยละ 78 85.60 

8.8 ระดับการรับรูภ้าพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและ
บุคลากรภายในส่วนงาน 

ระดับ 5 3.75 

8.9 ระดับการรับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ าคัญของบุคลากรและนักศึกษา
ภายในส่วนงาน 

ระดับ 4 3.50 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติมตำม Commit สภำฯ  
1 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม ่ กระบวน

วิชา 
2 297 

2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 4.40 4.65 
2.1 ระดับปรญิญาตร ี ระดับ 4.00 4.40 
2.2 ระดับปรญิญาโท ระดับ 4.25 4.71 
2.3 ระดับปรญิญาเอก ระดับ 4.25 4.84 

3 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน โครงการ 40 56 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ KPI ONLINE ณ วันที่ 27 มกราคม 2565  
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