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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อธิการบดี / ประธานที่ประชุม แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ เปิดการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยเป็นการจัดการเรียนสอน 
และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) 100% หรือส่วนงานที่มีความจ าเป็น อาจพิจารณาจัดการเรียนการสอน
และการสอบในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) โดยจัดให้มีทั้งรูปแบบออนไซต์ (On-site) และออนไลน์ (Online)  
ควบคู่กัน ซ่ึงจะต้องแจ้งนักศึกษาทราบล่วงหน้า และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยคาดว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนและ 
การสอบในรูปแบบออนไซต์ (On-site) 100% ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ และความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน COVID-19  
ของบุคลากรและนักศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2 การบริหารจัดการ 
 1.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ถึงแก่กรรม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และกรรมการอ านวยการ
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ได้มี พิธีพระราชทานเพลิงศพ  
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2.2 การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) ในการประชุม ครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่  6 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2565 - 2568 ตามแนวทางและหลักเกณฑ์แผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 

อัตราก าลัง/ชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
สายวิชาการ (5 อัตรา) 
- อาจารย์ EP080005 – EP080009 - สาขาโรคพืช 1 อัตรา 

- สาขาพืชสวน 1 อัตรา 
- สาขาปฐพีศาสตร์ 1 อัตรา 
- สาขาสัตวศาสตร์ 1 อัตรา 
- สาขาเกษตรที่สูง 1 อัตรา 

สายสนับสนุน (4 อัตรา) 
- พนักงานปฏิบัติงาน EP080010 ให้ประกาศรับสมัคร 

หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ 
- นักวิทยาศาสตร์เกษตร EP080011 - EP080012 - ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 1 อัตรา 

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 อัตรา 
- นักวิทยาศาสตร์ EP080013 สาขาปฐพีศาสตร์ 1 อัตรา 

 ทั้งนี้ อัตราที่ได้รับการจัดสรรทุกอัตราเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า แบบมีสัญญาจ้าง 3-5 ปี 
โดยหากพนักงานดังกล่าวมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างส่วนงานสามารถพิจารณา  
ต่อสัญญาจ้างต่อไปได้  
 คณะเกษตรศาสตร์ต้องเร่งด าเนินการบรรจุ อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 9 อัตรา ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นี้ เพ่ือให้การบริหาร
กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยไม่กระทบต่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งส านักงานงบประมาณ  
จะจัดสรรงบประมาณตามอัตราก าลังที่มีคนครอง 
 ส าหรับกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 - 2568 เนื่องจากเป็นการ
จัดสรรกรอบอัตราแบบ Rolling Plan โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรแผนอัตราก าลังเป็นรายปี 
ตามความเหมาะสมกับผลการด าเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้แจ้งแผนกรอบอัตราก าลังประจ าปี
ดังกล่าวให้กับส่วนงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท มาร์สวัน จ ากัด 
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น าโดย อธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะอุตสหกรรมเกษตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีวิทยาลัยศิลปะ 
สื่อและเทคโนโลยี  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิ ชาการกับ บริษัท มาร์สวัน จ ากัด  
โดยคุณกฤษณะ ธรรมวิมล กรรมการผู้จัดการ และคุณจิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ ผู้จัดการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รว่มมือกันในการพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงงานผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant factory) 
ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยทั้งต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า สามารถตอบโจทย์ 
การเรียนการสอนด้าน Smart Farm และ Food Safety ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจให้มีความรู้ สามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยัง
เป็นการสนับสนุนการผลิตพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทย  
ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นครัวของโลก และนโยบายพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือหรือ Northern Food 
Valley ของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรให้เป็น Smart farmer  
ตามนโยบายของรัฐบาล 

 ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การด าเนินการดังกล่าวมีความน่าสนใจและสามารถ
พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ควรมีช่องทางในการสื่อสาร การน าเสนอและท าการตลาด 
ในทุกกระบวนการท างานให้มากขึ้น ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า รวมถึงให้น าไปจัดแสดงนิทรรศการ 
ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งท่ี 10 ด้วย 
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1.3 งานยุทธศาสตร์และแผน 
 1.3.1 การทบทวนตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
(ฉบับทบทวนตัวช้ีวัด ปี 2565) 
 ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนตัวชี้วัด ปี 2565) ดังกล่าวไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 โดยมีค่าเป้าหมายใหม่ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด OKRs ค่าน้ าหนัก 
ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

รวม 3 ปี 
(2563 - 2565) 2563 2564 2565 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus 
(ผลงาน) 

40% 70 90 110 270 

2. ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อ
จ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล Scopus 
(ร้อยละ) 

25% 20 25 50 50 

3. จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) 
หรือ จ านวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน RL 4-7 (ผลงาน) 
(นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช) 
 

15% 3 5 7 15 
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ตัวช้ีวัด OKRs ค่าน้ าหนัก 
ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

รวม 3 ปี 
(2563 - 2565) 2563 2564 2565 

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

15% 2 3 4 9 

5. รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 
หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง (ล้านบาท) 

5% 10 20 30 60 

 

 ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 – 2564 คณะเกษตรศาสตร์มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ค่า

น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

2563 2564 2565 2563 2564 
1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
Scopus (ผลงาน) 

70 90 110 40% 68 162 

2. ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 
ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดในฐานข้อมูล 
Scopus (ร้อยละ) 

20 25 50 25% 59.46 59.26 

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

3 5 7 15% 3 9 

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

2 3 4 15% 2 2 

5. รายได้สนับสนุนงานวิจัยจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือผู้ใช้งาน
จริง (ล้านบาท) 

10 20 30 5% 4.4 7.51 

     ร้อยละ 88.23 93.99 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4 งบประมาณและการเงิน 
 1.4.1 รายงานการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 
 คณะฯ ขอรายงานการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 

รายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   %การเบิกจ่าย  
หมวดเงินเดือน 39,479,400.00  38,444,940.00  1,034,460.00            97.38  
หมวดเงินเดือนอุดหนุนพนักงาน       87,563,800.00  87,476,763.23  87,036.77            99.90  
หมวดตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,695,800.00  1,386,400.54  309,399.46             81.75  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง         7,832,847.67  7,832,847.67  -              100.00  
หมวดครุภัณฑ์ 24,824,000.00  24,824,000.00  -              100.00  
หมวดสาธารณูปโภค         6,846,152.33  6,846,152.33  -              100.00  
หมวดเงินอุดหนุน 406,200.00  406,159.00  41.00            99.99  

รวม 168,648,200.00  167,217,262.77  1,430,937.23             99.15  
 

 
กราฟแสดงรายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
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รายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   % การเบิกจ่าย  

หมวดงบบุคลากร 15,478,400.00  14,034,809.63  1,443,590.37            90.67  
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 27,004,195.88  20,537,271.82  6,466,924.06            76.05  
หมวดงบลงทุน 29,386,625.21  15,320,535.91  14,066,089.30             52.13  
หมวดสาธารณูปโภค 2,943,900.00  2,127,785.32  816,114.68            72.28  
หมวดเงินอุดหนุน 30,701,203.39  18,018,000.11  12,683,203.28            58.69  
หมวดงบรายจ่ายอื่น 1,976,625.12  1,000,000.00  976,625.12            50.59  

รวมทั้งสิ้น 107,490,949.60  71,038,402.79  36,452,546.81            66.09  
 
หมายเหตุ : รายงานรายจ่ายสะสมไม่รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 กันเหลื่อมปี 2564 และค่าใช้จ่าย
งบประมาณปี 2562 กันเหลื่อมปี 2564 
 
 

กราฟแสดงรายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2564 
จ าแนกตามหมวดรายการ 
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รายงานบัญชีรายได้ ประจ าปี 2564 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
รายการ   จ านวนเงิน   ร้อยละ  

 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา        25,876,817.76                 67.06  
 รายได้ค่าบริหารโครงการวิจัย          1,927,970.74                   5.00  
 รายได้ค่าขายผลผลิต         4,009,672.35                  10.39  
 รายได้ค่าเช่าและบริการ         4,905,630.73                  12.71  
 รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา                 894.60                   0.00  
 รายได้จากส่วนงานวิชาการ          1,790,811.86                   4.64  
 รายได้อ่ืน ๆ             73,040.88                   0.19  
  - ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-รายได้   11,987.20     
  - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานในก ากับ  857.88     
  - รายได้ค่าขายแบบก่อสร้าง   46,800.00     
  - รายได้ค่าลิขสิทธิ์  13,270.80    
  - รายได้ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 125.00    

รวม 38,584,838.92  100.00  
 

เงินรายได้เหลือจ่ายภาพรวม คณะเกษตรศาสตร์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

ที่ประชุมรับทราบ 



- 8 - 

 1.4.2 รายงานการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 คณะฯ ขอรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 
 

รายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2565 (จ าแนกตามหมวดรายการ) 
 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   %การเบิกจ่าย  
หมวดเงินเดือน 37,399,939.36  6,858,912.61  30,541,026.75  18.34  
หมวดเงินเดือนอุดหนุนพนักงาน 83,456,100.00  14,044,123.00  69,411,977.00  16.83  
หมวดตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,240,100.00  188,000.00  1,052,100.00  15.16  
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1,540,000.00  -    1,540,000.00                      -    
หมวดครุภัณฑ์ 10,500,000.00  -    10,500,000.00                      -    
หมวดสาธารณูปโภค 5,977,348.60  1,439,834.92  4,537,513.68  24.09  
หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 375,700.00  -    375,700.00                      -    

รวม 140,489,187.96  22,530,870.53  117,958,317.43  16.04  
 

 
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  2,520,715.45  14,378,384.55        14.92  
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 21,707,030.00  2,256,797.76  19,450,232.24        10.40  
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,529,600.00  -    3,529,600.00            -    
หมวดครุภัณฑ์ 777,770.00  130,592.00  647,178.00        16.79  
หมวดสาธารณูปโภค 2,831,300.00  118,541.80  2,712,758.20          4.19  
หมวดเงินอุดหนุน 14,022,500.00  179,598.10  13,842,901.90          1.28  
หมวดงบรายจ่ายอื่น 2,000,000.00  -    2,000,000.00            -    

รวมทั้งสิ้น 61,767,300.00  5,206,245.11  56,561,054.89        8.43  
 
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    10,960,486.39   83.39  
 รายได้ค่าบริหารโครงการวิจัย    316,967.35   2.41  
 รายได้ค่าขายผลผลิต    744,012.00   5.66  
 รายได้ค่าเช่าและบริการ    1,121,729.40   8.53  
 รายได้อ่ืน ๆ    337.32   0.00  
  - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานในก ากับ 337.32     

รวม    13,143,532.46        100.00  
 
 

กราฟแสดงรายงานบัญชีรายได้ ประจ าปี 2565 
จ าแนกตามหมวดรายการ 
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เงินรายได้เหลือจ่ายภาพรวม คณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

 
เงินรายได้เหลือจ่ายคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 - 2565 

 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4.3 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอน าเสนอข้อมูลรายงานบัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกองทุน ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 
1 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร 12,543,891.60  74,123.90   -    12,618,015.50  
2 กองทุนพัฒนา นศ.และพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช. 3,179,885.80  151,810.26   -  3,331,696.06  
3 โครงการ กองทุน รศ.ดร.สุขุม-รศ.ปราณี อัศเวศน ์ 3,589,522.78  1,672.21   -    3,591,194.99  

4 
กองทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวจิัย 
คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

1,666,953.80  -     -    1,666,953.80  

5 กองทุน ธ.กรุงเทพ จ ากัด เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช. 54,295.71  -     -    54,295.71  
6 กองทุน พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และเพื่อน 237,194.90  -     -    237,194.90  
7 กองทุนการศึกษาทัศนียะเวช-รัฐอมฤต 1,012,349.86  -     -    1,012,349.86  
8 ผ้าป่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. 94,678.24  -     -    94,678.24  
9 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร มช. (ศูนย์วิจัยฯเก็บเกีย่ว) 14,546,023.00  109,095.17   -    14,655,118.17  
10 กองทุนเกษตรพัฒน ์ 3,393,651.36  10,000.00   -    3,403,651.36  
11 โครงการสร้างหอพักนักศึกษาสตัวศาสตร์และสัตว์น้ าฯ 1,895,708.57  1,260,000.00   -    3,155,708.57  
12 กองทุนชงโค 371,025.00  -     -    371,025.00  

  รวมบัญชีกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 42,585,180.62  1,606,701.54  -  44,191,882.16  
13 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสริมและวิจัยตลาดกาแฟ (1) 1,045,644.25  -     -    1,045,644.25  
14 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสริมและวิจัยตลาดกาแฟ (2) 3,397,875.28  -     -    3,397,875.28  

 
รวมบัญชีกองทุนวิจัยตลาดกาแฟ (ศนูย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง) 4,443,519.53                  -     -    4,443,519.53  

รวมท้ังสิ้น  47,028,700.15 1,606,701.54       -  48,635,401.69 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.4.4 รายงานงบการเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 จากส านักงานการตรวจสอบภายใน 
 คณะเกษตรศาสตร์  ขอรายงานงบการเงิน  ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564  
จากส านักงานการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

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

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

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 13 ,799,405.35 บาท ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 20,552,217.48 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 6 ,752,812.13 บาท  
และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 13,748,209.52 บาท 

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

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

สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 12 ,896,251.00 บาท ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 20,119,593.02 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 7 ,223,342.02 บาท  
และมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 6,524,867.50 บาท 

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

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
2. ผลการด าเนินงาน 
3. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน และโครงการ 
4. การควบคุมพัสดุ 
5. การขออนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน  

สัดส่วนงบแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 – 2564 
7. การจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
8. การสอบทานการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนกันยายน 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 21 ,082,921.20 บาท ค่าใช้จ่าย 
จากการด าเนินงาน 31,668,389.46 บาท มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายประจ าเดือนจ านวน 10 ,585,468.26 บาท  
และมีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 4,060,600.76 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.4.5 รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 
 ด้วยส านักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจสอบการด าเนินงาน  
ด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 12 - 23 
กรกฎาคม 2564 โดยได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะเกษตรศาสตร์แล้ว ซึ่ งพบบางประเด็น 
ที่คณะฯ จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและหาแนวทางการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  
เรื่องนี้  คณะฯ ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายใน  และได้ด าเนินการแจ้งผล 
การตรวจสอบให้คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ผ่านการแจ้งเวียนโดยจดหมาย ทั้งนี้ คณะฯ ได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายใน การด าเนินการของคณะตามข้อเสนอแนะ 
ด้านการสรุปรายรับ-รายจ่าย โครงการอบรมวิชาการ 
 ให้คณะเพ่ิมระบบการควบคุมภายในด้าน
ก ากับดูแลติดตามโดยผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัด
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

 
 
- คณะฯ ได้ก าชับให้ผู้จัดกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงาน 
ที่ เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ  
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

ด้านโครงการวิจัยท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปี 2563 
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้องด าเนิ นการติดตาม 
การด าเนินงานโครงการวิจัยของปีงบประมาณ 2563 
ที่ครบก าหนดแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ 
ให้เร่งด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
และแจ้งให้หัวหน้าโครงการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือติดตามความส าเร็จของงาน 

 
- คณะฯ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
ไปยังหัวหน้าโครงการให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใต้เงื่อนไขของการรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

2. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการน าส่งเงินสมทบกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจ าปี 
2563 ที่ยังไม่ได้น าส่งให้มหาวิทยาลัยและส่งเงิน
สมทบกองทุนฯ ไม่ครบ 24 โครงการ 

- คณะได้ด าเนินการติดตามการน าส่งเงินสมทบ
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกแล้ว 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจกรรมกีฬา 
      ให้คณะก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก ากับดูแล
การท างานของสโมสรนักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
ให้ เป็ น ไปตามประกาศมหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา 
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- คณะฯ ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการก ากับ
ดูแลการท างานของสโมสรนักศึกษา ให้ตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเคร่งครัด  
- ได้อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ ให้แก่นายกสโมสรนักศึกษาและ 
รองนายกสโมสรนักศึกษาฯ เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการด าเนินกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 1.5.1 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ให้ส่วนงานพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบตามความจ าเป็นของแต่ละกระบวนวิชา 
ดังนี้ 
1.1 การจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) โดยจัดให้มีทั้งรูปแบบออนไซต์ 

(On-site) และออนไลน์ (Online) ควบคู่กันไป 
1.2 การจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) 100% 
1.3 การจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไซต์ (On-site) 100% 

 กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไซต์  (1.1 และ 1.3) ให้หัวหน้า 
ส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความจ าเป็น ทั้งนี้ จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า และต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
 ทั้งนี้ ส านักทะเบียนและประมวลผลจะเปิดระบบให้ทุกส่วนงานน าเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 เพ่ือเป็นช่องทางให้นักศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาต่าง  ๆ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

2. มหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไซต์  (on-site) 100%  
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ในประเทศ และความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษา 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.2 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) 
 คณะเกษตรศาสตร์มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) 
ในหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (AAS) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (AEC) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (AGRI) 

ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ล าดับ การรับเข้าศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2565 
จ านวนรับ (คน) 

AAS AEC AGRI 
รอบท่ี 1 Portfolio (ไม่มีสอบข้อเขียน) 

 1.1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน   70 20 140 
 1.2 การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/นานาชาต ิ
      และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ 

  3 

 1.3 การรับนักเรียนพิการ 
 

 1 3 
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ล าดับ การรับเข้าศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2565 
จ านวนรับ (คน) 

AAS AEC AGRI 
 1.4 โครงการพิเศษอ่ืนๆ 
  โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 5 5 44 
  โครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร   10 40 

  โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์   5 10 

  โครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

9   

  โครงการทายาทสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 9   
  โครงการสัตวบาลขยายโอกาส 9   

  โครงการผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก 8   

  โครงการ Smart English Smart Agriculture   10 

รวม (401) 110 41 250 
รอบท่ี 2 Quota 
2.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ 65 50 150 
2.2 การรับนักเรียนพิการ  1 1 
2.3 การเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา   4 
2.4 โครงการพิเศษอ่ืนๆ    
  โครงการอุดมศึกษาเพ่ือทายาทเกษตรกร  2 10 20 
  โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์  2 5 10 
  โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ  1 10 35 
  โครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
3   

  โครงการผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก 2   
  โครงการ Smart English Smart Agriculture   10 

รวม (381) 75 76 230 
รอบท่ี 3 Admission  10 20 30 

รวมจ านวนรับนักศึกษาทั้งหมด (842) 195 137 510 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.5.3 รายงานความก้าวหน้าการจัดท าหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานความก้าวหน้าการจัดท าหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ การด าเนินการ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2565  
เสนอ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้อง ผ่านระบบรับทราบหลักสูตร 
(CHECO): อยู่ในขั้นตอน A2 ผู้อ านวยการกลุ่ม สป.อว. ตรวจสอบ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สภาวิชาการมีมติด้านวิชาการ เรื่อง การเสนอขอเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (BSLA) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ 
ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการร่างหลักสูตรฯ เข้าร่วมชี้แจงเหตุผล
ทางวิชาการและน าเสนอข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
ต่อไป 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตร
พหุวิทยาการ พ.ศ. 2566 

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

- จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ากระบวนวิชาใหม่ 

การปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินการ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

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

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  

- เสนอ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้อง ผ่านระบบรับทราบ
หลักสูตร (CHECO) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.6 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 1.6.1 การด าเนินโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ SO1 ตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ด้วยมหาวิทยาลั ย เชียงใหม่ ได้ พิ จารณาสนับสนุนงบประมาณ ให้คณะเกษตรศาสตร์  
เพ่ือด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ SO1 : สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก: นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

 

โครงการ มหาวิทยาลัย 
คณะ

เกษตรศาสตร์ 
เป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมและพัฒนาการลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชน
ในการท าวิจัยด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

200,000 110,000 (1) จ านวนนวัตกรรม EE TRL 4-7  
(1 ผลงาน) 

(2) SROI ด้าน EE (1 ล้านบาท) 
(3) สัดส่วนของการใช้พลังงานต่อ

การใช้พลังงานรวม ร้อยละ 2 
(4) ร้อยละ Carbon Footprint ที่ลด

การปล่อย ร้อยละ 2 
(5) จ านวนคู่ความร่วมมือกับองค์กร

ภาครัฐและเอกชนชั้นน า 1 MOU 
2. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ

การผลิตผลงานด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

200,000 100,000 (1) ผลงานวิจัยด้าน EE ที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus (4 บทความ) 

(2) SROI ด้าน EE (1 ล้านบาท) 
รวมงบประมาณ 400,000 210,000  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.6.2 ทุนวิจัยที่ได้รับการสนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนโครงการวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1: ตามแหล่งทุน 

 
* เช่น เงินรายได้จากมหาวิทยาลัย, งบประมาณแผ่นดินผ่านมหาวิทยาลัย 
** เช่น กระทรวง กรม จังหวัด เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2: ตามภาควิชา/ศูนย์วิจัยฯ 

 
 
 
 

 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.6.3 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus และ TCI ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานจ านวนผลงานวิจัยที่ตี พิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus  
และ TCI ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ ว้นที่ 18 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้ 
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ที่ประชุมรับทราบ 
 
1.7 การด าเนินงานศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม
ครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 
  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่  3/2564  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ความก้าวหน้าการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. 
 ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ในโอกาสเฉลิมฉลอง 
คณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารขอจัดตั้งมูลนิธิ  
ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ยื่นเอกสารไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด 
การด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมูลนิธิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และจะได้เสนอให้นายทะเบียนมูลนิธิของจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา  

2. ประธานคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. (ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล) ได้เสนอขออนุญาต 
ใช้ชื่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของชื่อและตราสัญลักษณ์มูลนิธิฯ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  

3. ประธานคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. (ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล) ได้เสนอขออนุญาตใช้
สถานที่คณะเกษตรศาสตร์  (บริ เวณส านักงานคณะฯ ) เป็นที่ ตั้ งของส านักงานมูลนิธิฯ  
ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  
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4. กรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. 17 ท่าน ได้ส่งเอกสารหนังสือรับรองการเป็นกรรมการ
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว  

5. ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. (ดร.ธรรมรักษ์ พิชญกุล) และรองประธานกรรมการ
มูลนิธิฯ (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ) ได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้งมูลนิธิ  
ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564  

6. การจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. คาดว่าจะได้รับการจัดตั้งก่อนวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565  
ซึ่งเป็นวันครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ 

 
3.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการบูรณาการโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่วิจัยและ  
ศูนย์ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ 

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการบูรณาการโครงสร้างการบริหารจัดการพ้ืนที่วิจัย  
และศูนย์ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการศึกษาแนวทางในการบูรณาการ
ศูนย์วิจัย 3 ศูนย์ ได้แก่  

 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์  ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ Smart Agriculture for Better Life โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้มีการบูรณาการทรัพยากร 
ของศูนย์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอัตราก าลัง ด้านครุภัณฑ์ และด้านการบริหารจัดการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่  10/2564 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2564 ได้ มีมติ 
ให้ความเห็นชอบการบูรณาการโครงสร้างการบริหารจัดการพ้ืนที่วิจัยและศูนย์วิจัยทั้ง 3 ศูนย์ เป็นศูนย์เดียว  
ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ โดยให้รวมส่วนพื้นที่รับบริจาคที่อ าเภอแม่แตงไว้ในศูนย์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ด้วย นั้น 

 ในการนี้  คณะฯ ขอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการบูรณาการฯ ดังนี้ 

1. แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ เน้นการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ  
ตามแนวทาง BCG model โดยจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ โดยแบ่งตามนวัตกรรม ได้แก่ (1) นวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ 
(2) นวัตกรรมด้านการจัดการระบบการผลิตพืช (3) นวัตกรรมการเก็บเก่ียว (4) นวัตกรรมด้านการตลาด  

2. พิจารณาข้อมูลอัตราก าลัง เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ปฏิบัติงานด้านส านักงาน และภาระงานของนักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ของทั้ง 3 ศูนย์ฯ ดังนี้ 

2.1 ภาระงานของสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านส านักงานทั้ง 3 ศูนย์ด าเนินการจัดสรรคนลง
ตามกรอบภาระงานจากการประเมินค่าน้ าหนักภาระงานได้กรอบภาระงานทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มงานบริหาร
และยุทธศาสตร์ (2) กลุ่มงานบัญชี การเงินและพัสดุ และ (3) กลุ่มงานบริการ 

2.2 ภาระงานของนักวิชาการ/ นักวิทยาศาสตร์ ได้จัดกลุ่มภาระงานตามภาระงานหลัก 
ที่รับผิดชอบอยู่ โดยภาระงานของนักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งภาระงานประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านการเรียนการสอน 
2)  ด้านการวิจัย 
3)  ด้านบริการวิชาการ 
4)  ด้านการหารายได้ 
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ทั้งนี้ ให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจของศูนย์ฯ 
และเน้นภาระงานที่มีการใช้เทคโนโลยี (Technology based) เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน 

3. อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดระยะเวลา และจัดเตรียมเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาปรับโครงสร้างศูนย์วิจัยฯ ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ภายในกรอบระยะเวลาการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 และมีก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2565 

4. การมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยงาน และ
จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งหน่วยงาน เพ่ือให้พร้อมในการด าเนินงานศูนย์ฯ ใหม่ ภายในปีงบประมาณ 2567 

5. อยู่ระหว่างการจัดท าระบบสารสนเทศให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือความมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และเครื่องจักรกล ที่เดิมเคยอยู่ในความรับผิดชอบของ 3 ศูนย์วิจัยฯ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่ม
ทดลองใช้ระบบการขอใช้/คืน ระหว่างหน่วยงานภายใน เพ่ือตรวจสอบประเด็นความเหมาะสมในการใช้งานของ
ระบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมในด้านการบันทึกข้อมูลทางสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ รวมไปถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านบัญชีวัสดุ (น้ ามันเชื้อเพลิง) 
 
3.3 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในภาคการเกษตรและป่าไม้ 
(Agriculture and Forestry Climate Change Research Center, AFCC) 
 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ใน ภ าคการ เกษ ตรและป่ า ไม้  (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; AFCC)  
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนากลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมและป่าไม้
ในภาคเหนือตอนบนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (Sustainable development gold, SDGs) 
โดยในระยะเริ่มต้นได้หารือความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพ่ือสนับสนุนการผลิต 
กล้าไม้ที่มีคุณภาพ อาทิ ไม้สัก ผ่านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตลอดจนร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ ระเบียบ
วิธีการและการรับรอง carbon credit ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (AFCC) ซึ่งมีท้ังหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. วิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรและป่าไม้ที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมการ
กักเก็บคาร์บอน 

2. พัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรและป่าไม้  
ให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก 

3. พัฒนามาตรฐานด้านการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกด้านเกษตร  
และป่าไม้ของหน่วยงานและบุคลากร 

4. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ 

 ที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
(1) เสนอให้คณะท างานของศูนย์ฯ ด าเนินการประสานความร่วมมือไปที่ องค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : TGO เนื่องจากเป็นองค์การที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการต่อยอดการท างาน  
ของศูนย์ฯ 

(2) เสนอให้หารือความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องด้วยขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวง
ได้ด าเนินการเรื่อง พลังงานทางเลือกเพื่อน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการ การปลูกป่า  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเรื่อง carbon credit  

http://forprod.forest.go.th/forprod/techtransfer/document/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf
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3.4 รายงานผลการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ จ านวน 2 เรื่อง 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้แจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ า
คณะฯ จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งกรรมการอ านวยการฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2566  
หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
คณะกรรมการอ านวยการฯ ทุกท่าน มีมติเห็นชอบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. การขอใช้พื้นที่ดินเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ และการเรียนรู้กาแฟบนพื้นที่สูง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร้าน Blue Coffee by The Baristro 

 คณะกรรมการฯ จ านวน 4 ท่าน (จาก 5 ท่าน) มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้กาแฟบนพ้ืนที่สูง ควรด าเนินกิจกรรมที่ตอบพันธกิจของ 

คณะและมหาวิทยาลัยด้านการสอนและการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการ
วิชาการสู่ชุมชนด้วย 

 การเลือกต าแหน่งร้านควรสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กรณีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ หรือบริเวณใกล้เคียง  
แต่หากมุ่งกลุ่มลูกค้าภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วย อาจต้องพิจารณาจ านวนของ
บุคคลภายนอกที่ผ่านในบริเวณดังกล่าว 

 ประธานกรรมการอ านวยการฯ เห็นว่า มีรายละเอียดต้องพิจารณาหลายประเด็น และขอ
รายละเอียดการมอบพ้ืนที่สถานีวิจัยเกษตร และหน่วยพัฒนากาแฟ ได้มอบหมายให้คณะ 
ใช้ในลักษณะใด ขอเอกสารยืนยัน รวมทั้งการให้เอกสารมาใช้พ้ืนที่ (การใช้พ้ืนที่ของเอกชน 
เป็นอ านาจพิจารณาของมหาวิทยาลัย) 

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ขอเรียนชี้แจงเรื่องการขอด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านธุรกิจ และการเรียนรู้กาแฟบนพ้ืนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร้าน Blue Coffee 
by The Baristro ดังกล่าวเพ่ิมเติม และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ และการเรียนรู้กาแฟบนพ้ืนที่สูง  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร้าน Blue Coffee by The Baristro 

2. การใช้ พ้ืนที่ ดิ น เพ่ือด าเนิน โครงการดั งกล่ าว บริ เวณทางเข้ าคณ ะเกษตรศาสตร์  
มีขนาด 19.2×13.2 เมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 253.44 ตารางเมตร 

 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการแจ้งเวียนเพื่อขอความเห็นชอบทั้งสองเรื่องดังกล่าว และได้ร่วมกัน
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการขอใช้พื้นที่ดินเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ และการเรียนรู้ 
กาแฟบนพื้นที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร้าน Blue Coffee by The Baristro  
ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจ และการเรียนรู้กาแฟ
บนพื้นที่สูง คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับร้าน Blue Coffee by The Baristro  
และให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดินเพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว บริเวณทางเข้าคณะเกษตรศาสตร์  
มีขนาด 19.2×13.2 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 253.44 ตารางเมตร ตามที่เสนอ 
 
 
 
 
 



- 25 - 

3.5 ความก้าวหน้าในการจัดตั้ง บริษัท เกษตรแก้ว จ ากัด 
  ตามที่  คณะเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า และน าศักยภาพของศิษย์เก่ามาส่งเสริมพัฒนา
คณะฯ โดยการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการขยายผล
ไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรในระดับประเทศอย่างกว้างขวาง โดยได้ด าเนินโครงการจัดตั้งบริษัทเกษตรแก้ว จ ากัด 
ภายใต้บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จ ากัด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

 ในการนี้ คณะเกษตรศาสต์ขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งบริษัทเกษตรแก้ว จ ากัด 
ดังนี้ 

พันธกิจหลัก 
1. ด้านการหารายได้  

 เพ่ิมศักยภาพทางการตลาดของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของคณะเกษตรศาสตร์ และเกษตรกรในเครือข่าย 
 บริการด้านการเกษตรเพื่อหารายได้ 

2. ด้านการศึกษา 
 สนับสนุนการฝึกงาน/ ฝึกสหกิจศึกษาด้านธุรกิจเกษตรให้แก่นักศึกษา 
 เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้กับนักศึกษา 

3. ด้านการวิจัย 
 สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ 
 ร่วมพัฒนาโครงการวิจัย ประสานรับโจทย์วิจัยจากหน่วยงานภาคเอกชน 

4. ด้านบริการวิชาการ 
 สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการด้านการเกษตร 

 

สัดส่วนการถือหุ้น 
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คณะกรรมการบริษัท 
1. นายสมชัย สมัยสุต 
2. นายดวงมน ู ลีลาวณิชย์ 
3. นายณรงค ์ เจียมใจบรรจง 
4. นางสาวประกายแก้ว ทองเจริญ 
5. นายเอกภพ ช่างแก้ว 
6. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (ตัวแทนจาก บริษัท อ่างแก้วโฮลดิ้ง จ ากัด) 
7. นางพรสิริ สืบพงษ์สังข์ (ตัวแทนจาก บริษัท อ่างแก้วโฮลดิ้ง จ ากัด; คณะเกษตรศาสตร์) 
8. เลขานุการ (นายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์; นายฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์) 
9. ผู้ช่วยเลขานุการ (เลขานุการสมาคม; นางมัทนีญา พฤฒิยานนท์) 

 โดยให้กรรมการบริษัทฯ เฉพาะวาระแรกนับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ให้มีวาระ 5 ปี  
(มีวาระถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) หลังจากนั้น ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของบริษัทเกษตรแก้ว จ ากัด 
1. ปทุมมา 
2. กาแฟอราบิก้า 
3. กล้าไม้สัก 
4. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

การประมาณการยอดขายสินค้า 

 

 ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้ง บริษัท เกษตรแก้ว จ ากัด ตามที่เสนอ 
โดยได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) เสนอให้มีการคิดค านวณต้นทุนด้วย เพื่อจะได้ทราบก าไรสุทธิที่จะได้รับในแต่ละปี 
(2) ผลิตภัณฑ์กาแฟ เสนอให้คัดเลือกเกรดแบบพรีเมียม โดยใช้งานวิจัยเป็นตัวรับรอง 
(3) จากข้อมูลที่น าเสนอ เห็นว่า ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดต่อปี มีจ านวนน้อยไป 

อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งในส่วนนี้ เสนอให้หาความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่าของคณะฯ เพื่อให้ต่อยอดท า start up ในเชิงธุรกิจร่วมกัน 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ความเป็นมา 

   ด้วยมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะเกษตรศาสตร์พิจารณาจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งภาควิชา/
หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (รอบที่  1) ในระบบ Budget Management แล้ว ในการนี้  จึ งประสงค์ขอเสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบค าของบประมาณดังกล่าว วงเงินรวมทั้งสิ้น 
73,687,900 บาท (เจ็ดสิบสามล้านหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

คณะเกษตรศาสตร์ 56,873,200 บาท 
 

 - งบบุคลากร 14,491,500 บาท 25.48% 
 - งบด าเนินงาน 21,236,300 บาท 37.34% 
 - ค่าสาธารณูปโภค 2,912,600 บาท 5.12% 
 - งบเงินอุดหนุน 15,003,900 บาท 26.38% 
 - งบลงทุน 2,328,900 บาท 4.09% 
 - งบรายจ่ายอื่น 900,000 บาท 1.58% 
ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 16,814,700 บาท 

 
 - งบบุคลากร 3,330,500 บาท  19.81% 
 - งบด าเนินงาน 630,000 บาท  3.75% 
 - ค่าสาธารณูปโภค 8,300 บาท  0.05% 
 - งบเงินอุดหนุน 12,732,900 บาท  75.72% 
 - งบลงทุน 113,000 บาท  0.67% 

 
*งบบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนจริงในระบบ CMU-HR 

   ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
19/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 แล้ว นั้น 

 มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้น 73,687,900 บาท (เจ็ดสิบสามล้านหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพัน 
เก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีประมาณการเงินสะสมส่วนงานที่น ามาตั้งงบประมาณ จ านวน 15,174,100 บาท  
(สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 17.35 ของเงินสะสมของคณะฯ  
ตามทีเ่สนอ 
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4.2 การพัฒนาพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์เป็น Innovation Alley 

ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564  
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาคณะในระยะ 5 ปีข้างหน้า ในประเด็น
การพัฒนาด้าน Smart farm ให้ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการตลาด รวมทั้งควรมีการพัฒนาพ้ืนที่ 
อาทิ พ้ืนที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นศูนย์ฝึกงานครบวงจร ทั้งในด้านพืชและสัตว์ 
ประกอบกับคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ของคณะเกษตรศาสตร์บริเวณติดรั้วด้านถนนคลองชลประทาน เป็นถนนนวัตกรรม ( Innovation 
Alley) นั้น 
 เรื่องนี้  คณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่  17/2564 เม่ือวันที่  
3 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะฯ ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ของคณะฯ บริเวณที่ติดรั้ว
ด้านถนนคลองชลประทาน เป็นถนนนวัตกรรม (Innovation Alley) และให้การเชื่อมโยงกิจกรรมบริการ
วิชาการของทุกหน่วยงานในคณะฯ ตั้งแต่อาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเกษตร
ที่สูง กลุ่มโรงเรือน กีฏวิทยา โรงอาหาร clean food อาคารสารสกัดพืชสมุนไพรโครงการหลวง ศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า เชื่อมต่อไปจนถึงตลาดนัดปลอดสารพิษ/ 
ตลาดวัฒนธรรม โดยให้จัดท าผังการใช้พื้นที่และแผนกิจกรรมบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
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 ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์จึงประสงค์ขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่คณะเกษตรศาสตร์เป็น Innovation Alley ต่อไป 

 มติ ที่ประชุมฯ รับทราบการด าเนินการพัฒนาพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์เป็น Innovation 
Alley ตามที่เสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) เสนอให้มีด าเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของพื้นที่ที่จะด าเนินการเป็น Innovation 
Alley ให้มีความสะอาดและสวยงาม 

(2) เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์ และสื่อออนไลน์  
เพื่อให้เกิดการรับรู้จากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

(3) ควรจัดท าป้าย/แผนผัง เพื่อแสดงจุดกิจกรรมในแต่ละอาคาร  รวมถึงต้องสร้างจุด
เชื่อมโยงระหว่างอาคารและกิจกรรมเพื่อความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์มากที่สุด 

(4) ในระยะเริ่มต้น ต้องก าหนดกรอบในการด าเนินงานโดยอาจเป็นการน าผลิตภัณฑ์หรือ 
งานบริการวิชาการที่มีอยู่ของคณะฯ มาต่อยอดด าเนินการในส่วน Innovation Alley 
ซึ่งต้องมีการวางแผน วิเคราะห์จัดกลุ่มงาน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจุดกิจกรรม เพื่อให้ครอบคลุมการด าเนินงานในภาพรวมให้มากที่สุด 

 
4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดินเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าและ 
การผลิตพืชแบบเกษตรแม่นย า 

ความเป็นมา 
 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
เพ่ือพัฒนา Smart Farm ด้านสัตว์และพืช โดยให้มีการจัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา Smart Farm 
ได้แก่ โครงการ IOT & Smart Farming, โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกพืช 
ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะเกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้  
จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าและการผลิตพืชแบบเกษตรแม่นย าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. พัฒ นาและ เพ่ิ มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจั ดการแปลงผลิ ต พื ช  (แปลงผลิ ต พื ช  
คณะเกษตรศาสตร์ ) ด้ วยระบบนวัตกรรมเกษตรแบบดิจิทั ล  (digital agricultural 
innovation system) 

2. พัฒนาพ้ืนที่แปลงทดลอง เพื่อรองรับการเรียนการสอน/งานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา 
ตลอดจนเป็นสถานทีแ่ลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกงาน ดูงาน และฝึกอบรมด้านเกษตรแม่นย า 

3. พัฒนาระบบนวัตกรรมเกษตรดิจิทัลส าหรับการเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) โดยการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการทดสอบการรับ-ส่งข้อมูลทางการเกษตรแบบดิจิทัลในรูปแบบอุปกรณ์ 
และวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร 
(Agricultural data analytics) ภายใต้ ระบบ cloud computing และการสื่ อสารข้อมูล 
ในรูปแบบต่ าง ๆ เช่ น  Web Page, Data Platform, Web Application และ Mobile 
Application เป็นต้น 

 โดยมีพื้นที่ด าเนินการโครงการ คือ แปลงปลูกพืชของคณะเกษตรศาสตร์ มีขนาดประมาณ 
13,000 ตารางเมตร และพื้นที่สร้างบ่อเก็บน้ าขนาด 1,200 ลูกบาศก์เมตร (ตามรูปภาพ) 
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 ส าหรับแหล่งงบประมาณ ใช้จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
แผนงานวิจัย งานบริหารการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนา smart farm  
คณะเกษตรศาสตร์) จ านวน 860,000 บาท 

 มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้ใช้พื้นที่ดินเพื่อด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าและการผลิตพืชแบบเกษตรแม่นย า บริเวณแปลงปลูกพืชของคณะเกษตรศาสตร์  
มีขนาดประมาณ 13 ,000 ตารางเมตร และพื้นที่สร้างบ่อเก็บน้ าขนาด 1 ,200 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (โครงการพัฒนา Smart Farm คณะเกษตรศาสตร์) 
จ านวน 860,000 บาท ตามที่เสนอ โดยท่ีประชุมฯ ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) คณะฯ ต้องมีมุมมองในการพัฒนาพื้นที่ แปลงเกษตรให้เป็น Smart Agriculture  
อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นองค์กรที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพ  ซึ่งจะมี 
แนวทางการด าเนินงานอย่างไรให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

(2) เสนอให้คณะฯ หารือร่วมกับภาคเอกชนหรือศิษย์เก่า เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่
แปลงเกษตรให้เป็น Business Model เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีความเป็น Smart Agriculture 
และเพื่อให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษา 

(3) ควรสร้างพื้นที่โดยรอบบริเวณบ่อเก็บน้ าให้มีกิจกรรมอ่ืนที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึน มีระบบ
การหมุนเวียนการใช้น้ า เช่น การสร้างโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะครอบด้านบนของบ่อเก็บน้ า การปลูกพืชระบบ 
Substrate Culture และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เป็นต้น 

(4) เสนอให้มีการปรับใช้แนวคิดของโครงการแก้มลิง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ า
ดังกล่าวด้วย รวมถึงอาจพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรและระบบน้ าให้เชื่อมโยงไปถึงโรงเรือนปลูกพืชของคณะฯ  
ก็จะท าให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 
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4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ความเป็นมา 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการ พ.ศ. 2555 
ได้ก าหนดให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงาน
วิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 มาใช้ในการบริหารหน่วยงานของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งในข้อ 10.1 ระบุว่า “ให้คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 
ท าหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี” นั้น 

 เพ่ือให้การบริหารหน่วยงานของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการนี้ คณะฯ จึงขอ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ 
บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2705 แห่งบริษัท ไทยออดิเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด  
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

   มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง “รองศาสตราจารย์ บุญสวาท 
พฤกษิกานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  2705 แห่งบริษัท ไทยออดิเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด”  
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ตามที่เสนอ 
 
4.5 พิจารณารายการครุภัณฑ์คงเหลือของศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเป็นมา 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจ าปี 2561 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ก าหนดว่า 
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ตามข้อ 215 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  
1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น (งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึง
วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน) ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  
มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพหรือสูญหายไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐต่อไป  
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่เริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ และให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานด้วย นั้น 

 ในการนี้  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  
ได้ด าเนินการจัดท ารายการครุภัณฑ์คงเหลือของศูนย์ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้เสนอรายงานผล 
การตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คงเหลือของศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

   มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายการครุภัณฑ์คงเหลือของศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีครุภัณฑ์
ทั้งหมด 381 รายการ มีสภาพดี 360 รายการ และสภาพช ารุด 21 รายการ ตามที่เสนอ 




