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การสัมมนาและศึกษาดูงานผูบริหาร ประจําป 2560 เรื่อง “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับ

นโยบาย Smart Agriculture” ระหวางวันท่ี 6-9 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน และการศึกษา 

ดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมระหวางผูบริหาร

และหั วหนางานของคณะเกษตรศาสตรในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ 2561 รวมถึงเพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดประโยชน

ตอการพัฒนาและตอยอดระบบการดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง

ยิ่งข้ึนตอไป รวมถึงเพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายของคณะเกษตรศาสตรท่ีมุงพัฒนาไปสูการเปน Smart 

Agriculture ซ่ึงจะสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

คณะเกษตรศาสตร ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผูบริหาร และหัวหนางานของคณะเกษตรศาสตร 

ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเขารวมสัมมนาครั้งนี้เปนอยางดี และมีความตั้งใจจริงในการทํางาน เพ่ือใหเกิด

สิ่งท่ีดี ๆ ในคณะฯ และขอขอบคุณคณะทํางานท่ีรวมจัดสัมมนาทุกทาน ท่ีไดจัดการสัมมนาครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวง

ไปดวยดี 

รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คํานํา 
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เร่ือง 

คํานํา A 

สารบัญ B 

การเปดการสัมมนา 1 

ทบทวนตัวชี้วัดหลักและเปาหมายเชิงกลยุทธของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
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ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

หมายเลข 2 กระบวนการแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

  หมายเลข 3 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 11 

(พ.ศ. 2555-2559) 

  หมายเลข 4 การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 
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ภาพกิจกรรม 37 

ภาคผนวก 

หนังสือขออนุมัติจัดโครงการและกําหนดการสัมมนา 38 

รายนามผูเขารวมสัมมนา 45 
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สรุปผลการสัมมนาและการศึกษาดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560 

เร่ือง  “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 

ระหวางวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน และการศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรีและระยอง 



เริ่มการสัมมนาเวลา 13.00 น. 

รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปดการสัมมนาเรื่อง

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” ตอท่ีประชุมสัมมนา โดยการสัมมนาครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมระหวางผูบริหารและหัวหนางานของคณะเกษตรศาสตรในการทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทํา

แผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2561 รวมถึงเพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

กับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและตอยอดระบบการดาเนินงานตามภารกิจหลักของ

คณะฯ ใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป อนึ่ง เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายของคณะเกษตรศาสตร 

ท่ีมุงพัฒนาไปสูการเปน Smart Agriculture ซ่ึงจะสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย 

ไทยแลนด 4.0
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ทบทวนตัวช้ีวัดหลักและเปาหมายเชิงกลยุทธของแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ  การศึกษา ท่ีไดบรรยายเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะ

เกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560”   ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  

วิสัยทัศน : Go for Smart Agriculture 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากล 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : ผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดี มีคุณภาพเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต มีศักยภาพในการทางานท้ังในและตางประเทศ 

กลยุทธหลกั ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 แสวงหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 1.1.1 ความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
CMU - ePro ของนศ.คณะเกษตรและของท้ังมหาวิทยาลัย 

คะแนน < -9.00 < -8.00 < -7.00 < -6.00 < -5.00

1.1.2 คาเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
ท่ีเรียนตามแผนการศึกษา (โดยไมมีการ drop W) 

คาเฉลี่ย 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาท่ีเปนสากลและ
มีคุณภาพตอบสนองความตองการของผูเรียน 
และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food 
and health)  

1.2.1 จํานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม/หลักสูตร
นานาชาติ 

หลักสตูรปรับปรุง 6 6 0 0 0 
หลักสตูรใหม 1 1 0 0 0 

หลักสตูร
นานาชาติท่ีคงอยู 

3 3 3 3 3 

1.2.2 จํานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม 
(Smart Agriculture) 

กระบวนวิชา 
ปรับปรุง/เปดใหม 

2 2 2 2 2 

1.2.3 จํานวนกระบวนวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ รอยละ 5 5 5 5 5 
1.2.4 ความพึงพอใจตอหลักสูตรของผูเรียน ระดับ (เต็ม 5) ³3.51 ³3.71 ³3.81 ³3.91 ³4.0 
1.2.5 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับ (เต็ม 5) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมทัีกษะการเปน
พลเมืองโลก (Global citizen)  

1.3.1 จํานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา รางวัล ³5 ³5 ³5 ³5 ³5 
1.3.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาท่ีได
งานทําในตางประเทศ/องคกรนานาชาติ/ธุรกิจขามชาติ 

รอยละ ³5 ³5 ³5 ³5 ³5 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 :งานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพ่ือพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :  

2.1 เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 

2.2 เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 

กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 พัฒนาโครงการวิจัยรวมขนาดใหญ (Mega 

Project)  (Smart Agriculture, food and 

health) 

2.1.1 จํานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิง

ประจักษเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

โครงการ/

ผลงาน 

³1 ³1 ³1 ³1 ³1 

2.2 สราง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม 

2.2.1 จํานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม 

โครงการ ³3 ³3 ³3 ³3 ³3 

2.3 เพ่ิมทุนวิจัยท้ังจากแหลงทุนภายในและ

ภายนอก 

2.3.1 สัดสวนงบประมาณตอนักวิจัย ลานบาท ³0.6 ³0.6 ³0.6 ³0.6 ³0.6 

2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) ³3.51 ³3.51 ³3.51 ³3.51 ³3.51 

2.4.2 จํานวนโครงการพัฒนาชุมชน โครงการ 15 15 15 15 15 

2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัย 

2.5.1 จํานวนนักศึกษามีช่ือรวมในโครงการวิจัย คน 10 10 15 15 20 

2.6 เพ่ิมผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopus 

2.6.1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล ISI หรือ 

Scopusตอจํานวนอาจารย (ปปฏิทิน) 

สัดสวน 0.3 0.325 0.35 0.375 0.4 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริการวิชาการและรับใชสังคม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 

3.1 ถายทอดองคความรูเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

3.2 สรางรายไดจากโครงการบริการวิชาการโดยใชองคความรูดานวิทยาศาสตรเกษตร 

กลยุทธหลัก ตัวช้ีวัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สรางโครงการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได 3.1.1  อัตราการเจริญเติบโตของรายไดสุทธิจากการ

บริการวิชาการของปท่ีผานมา 

รอยละ 5 5 5 5 5 

3.2 สรางโครงการบริการวิชาการรับใชสังคม 3.2.1  จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีผลตอการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการ 10 11 12 14 15 

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน ระดับ (เต็ม 5) ³3.51 ³3.71 ³3.81 ³3.91 ³4.0 

3.3 สรางโครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชน และชุมชนดานการบริการวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ 

3.3.1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความรวมมือ

กับหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนดานการ

บริการวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

โครงการ 3 3 3 3 3 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 :การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 

4.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 

4.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4.2 เพ่ือใหบุคลากรมีความสุขและภักดีตอองคกร 

4.4 เพ่ือใชงบประมาณอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธหลกั ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/
workshop/Mentor) 

4.1.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

รอยละ 10 12 13 14 15 

  4.1.2 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีย่ืนขอตําแหนงทาง
วิชาการตอจํานวนผูมีสิทธิข์อตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 5 5 5 5 5 

  4.1.3 การเลื่อนตําแหนงของบุคลากร สายปฏิบัติการ คน 1 1 1 1 1 
4.2 สรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 4.2.1 ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบประเมินความผูกพัน

ของบุคลากรตอองคกร) 
ระดับ (เต็ม 5) ³3.51 ³3.71 ³3.81 ³3.91 ³4.0 

4.3 ปรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนน
ประสิทธิผล 

4.3.1 คาเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมขึน้ รอยละ  - 0.5 0.5 0.5 0.5 

4.4 พัฒนาการบรหิารจดัการงบประมาณ  4.4.1 จํานวนเงินรายไดเหลือจายสุทธ ิ ลานบาท 40 43 45 47 50 
4.5 พัฒนาระบบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงาน
สํานักงาน  

4.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกร
เพ่ิมขึ้น 

ระบบ 3 3 3 3 3 

4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองคกร 4.6.1 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรตามแนวทาง 
CMU PEx 

ระดับ (เต็ม 5) ³3.0 ³3.25 ³3.5 ³3.75 ³4.0 

4.6.2 ผลการประเมินการดําเนินงานขององคกรตามแนวทาง 
CMU EdPEx 

ระดับ (เต็ม 5) ³3.0 ³3.25 ³3.5 ³3.75 ³4.0 

 



  
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 6 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : 

5.1 สรางคณะเกษตรศาสตรใหมีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมท่ีดีอยางยั่งยืนและรองรับ AEC 

5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลและการติดตอสื่อสาร 

5.3 เพ่ือเสริมสรางความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 

5.4 เพ่ือใชพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามเง่ือนไข 

 
กลยุทธหลกั ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด เปาหมายเชิงกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 Green & Clean Faculty 5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ระดับ (เต็ม 5) ³3.51 ³3.71 ³3.81 ³3.91 ³4.0 

  5.1.2 จํานวน Carbon Emission ลดลง (หนวยวัด กก. เปน

คาเทียบเทา Carbon Equivalent) 

รอยละ 1 1 1 1 1 

  5.1.3 การเพ่ิมขึ้นคาใชจายดานพลังงาน/เชื้อเพลิง รอยละ £5 £5 £5 £5 £5 

5.2 Digital Faculty 5.2.1 มีระบบเครือขายไรสายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รอยละ 

(ของพ้ืนท่ี) 

60 70 80 90 100 

5.3 Happiness and Safety workplace 5.3.1 จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นเปนศูนย ครั้ง 0 0 0 0 0 

  5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร ระดับ (เต็ม 5) ³3.51 ³3.71 ³3.81 ³3.91 ³4.0 

5.4 Land use Development 5.4.1 รอยละของความสําเร็จตามแผนแมบท รอยละ  -  20 50 80 100 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 

การสัมมนา 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 7 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 1 

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 8 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 9 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 10 

 

 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 11 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 2 

กระบวนการแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 12 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 13 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 14 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 15 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 16 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 17 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 18 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 19 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 20 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 21 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 22 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 23 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 24 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 25 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 27 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 3 

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 28 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 29 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 30 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 31 

 

 

 

 



 
 

โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 

 

“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 32 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 4 

การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลประเมิน

โครงการ 
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“ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 33 

สรุปผลการศึกษาดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560 

ระหวางวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 

ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 

  การจัดการไมผลเพ่ือการสงออก ณ สวนลําไยคุณชยันต เนรัญชร จังหวัดจันทบุรี 

 การจัดการสวนทุเรียนเพ่ือการสงออก ณ สวนอุดมทรัพย จังหวัดจันทบุรี 

 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 

 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง จังหวัดระยอง 

ความรู/ประโยชน/ประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน 

 ไดรับรูแนวคิดของผูประกอบการขนาดใหญ และแนวคิดการผลิตสินคาเพ่ือการสงออก 

 ไดเรียนรูแนวคิดของเกษตรกร ระบบการจัดการระบบน้ํา และการใชปุย สําหรับการทําสวนลําไย 

 ไดเรียนรูการปลูกและการผลิตผลไมนอกฤดูกาลรวมถึงการจัดการโรคและแมลงสําหรับ 

การสงออกผลไมนอกฤดูกาล 

 ไดเรียนรูกระบวนการ บริหารจัดการการผลิตทุเรียนหลังการเก็บเก่ียวทุเรียน เพ่ือการสงออก 

ไปตางประเทศ และการเพ่ิมมูลคาผลผลิตโดยวิธีการแปรรูป 

 ไดรับรูการรวมกลุมทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลตอการตอรองในเชิงตลาด 

 การฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมใหเปนปาท่ีสามารถใชประโยชนได 

 แนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรของรัชกาลท่ี 9 และความเปนอยูในการทําการเกษตร

(ประมง) พ้ืนท่ีบริเวณอาวคุงกระเบน 

 ไดเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และแนวทางการอนุรักษธรรมชาติพ้ืนท่ีชุมน้ํา

รวมกับการการจัดการเสนทางธรรมชาติ 

 การใชเทคโนโลยีเพ่ือฟนฟูสภาพแวดลอมในปาชายเลน 

 แนวทางการปลูกพืชในโรงเรือน โดยใชนวัตกรรมท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาพัฒนาในเชิงเกษตร 

ไดแก การควบเย็นในการปลูกพืช การใชเทคโนโลยีควบคุมการใหปุย 

 การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชความเย็นท่ีไดจากการแยกกาซมาใชใน

การเกษตร การทําสวนสมุนไพร การปลูกสตอเบอรี่และดอกไมท่ีตองควบคุมความเย็นเพ่ือให

เกิดผลผลิต 

 ไดรับรูการบริหารจัดการความรวมมือกับชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 ไดรับรูการวางแผนทางการตลาดท่ีตองทําใหเกิดจุดคุมทุน และการหาชองทางการผลิต 

ท่ียั่งยืน 
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แนวทางในการนําความรู/ประโยชน/ประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาดงูานไปประยุกตใช 

 สามารถนํามาประยุกตใชในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย 

ในมหาวิทยาลัยได 

 สามารถนําไปปรับปรุงระบบน้ําในไรแมเหียะใหทันสมัย และการใชเทคโนโลยีมาชวยพัฒนา

ความเปน smart farmer ของเกษตรกร 

 เสริมสรางความรูใหกับนักศึกษาในการทําธุรกิจเพ่ือการสงออกสินคาเกษตร และความสําคัญ

ของการรวมกลุมของเกษตรกร 

 นําความรูไปใชในการเรียนการสอน การทําวิจัย ในดานการมีสวนรวมของประชากรในทองถ่ิน 

และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 การจัดระบบนิเวศในไรแมเหียะใหเหมาะสม 

 การพัฒนางานของคณะฯ ในรูปแบบการทําบริษัทเพ่ือพัฒนางานวิจัยตอไป 

 การวางแผนการบริหารโครงการขนาดใหญดานการตลาดสินคาเกษตรสตอเบอรี่ การวิจัย และ

การตอยอดธุรกิจเกษตร 

 การประยุกตใชในการเรียนการสอน การฝกงานของนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา  

 การนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือผลิตพืชเมืองหนาว เพ่ือสรางตลาด และการสรางรายไดใหกับองคกร 
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สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาผูบริหาร ประจําป 2560 

เร่ือง “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 

ระหวางวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

สวนท่ี 1   สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

สถานะผูประเมิน จํานวน (คน) 

ผูบริหารคณะเกษตรศาสตร/หัวหนางาน 22 

รวมท้ังหมด 22 
 

สวนท่ี 2  ประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน * คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ ์

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 

1.1 การประสานงานการศึกษาดูงาน 4.40 

1.2 การชี้แจงรายละเอียดจากคณะฯ กอนไปศึกษาดูงาน 4.33 

1.3 ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 4.53 

1.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 4.87 

1.5 ความเหมาะสมของโรงแรมท่ีพัก 4.40 

1.6 ความสะดวกในการเดินทาง 4.67 

1.7 ความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษาดูงาน 4.40 

2. ประเมินผลการศึกษาดูงาน      

2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน 4.40 

2.2 เนื้อหาและประเด็นของงานมีความนาสนใจและเปนประโยชน 

 ตอการพัฒนาคณะฯ 

4.13 

2.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ การเรียน 

     การสอนและการวิจัย 

3.87 

2.4 ไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ จากสถานท่ีศึกษาดูงาน 4.40 

2.5 สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได 4.07 

2) ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานในภาพรวม 4.38 

3) ความพึงพอใจตอการศึกษาดูงานในภาพรวม 4.50 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.39 
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*ความหมายของคะแนน 

 1.00 – 1.79 = ไมพอใจเลย 

 1.80 – 2.59 = ไมพอใจ 

 2.60 – 3.39 = ปานกลาง 

 3.40 – 4.19 = พอใจมาก 

 4.20 – 5.00 = พอใจมากท่ีสุด 

สรุปการประเมินผล 

ในภาพรวมของการประเมินผลการจัดโครงการศึกษาดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 

2560 เรื่อง “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” ระหวางวันท่ี 7 - 9 มิถุนายน 

2560 ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง พบวา จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูเขารวม

สัมมนาดังกลาว ซ่ึงมีท้ังหมด 22 คน มีความพึงพอใจตอการจัดการสัมมนาในดานตางๆ ดังนี้ 

 ประเมินความพึงพอใจและความรู ท่ีไดรับหลังการการเขารวมโครงการ มีคะแนน  

เฉลี่ยรวม เทากับ 4.39 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด  

สวนท่ี 3  ความตองการ / ความคาดหวังของผูรับบริการ  

3.1 สถานท่ีท่ีตองการใหมีการศึกษาดูงานครั้งตอไป  

  บริษัทเอกชน/ ผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ  

  ดูงานท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาคตะวันตก  

  ดูงานดานการบริหารจัดการงานสํานักงานของมหาวิทยาลัย top5  

3.2 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งตอไป   

 ควรมีเวลาชี้แจงรายละเอียด เปาหมาย การดูงานกอนการเดินทาง และการจัดระยะเวลา  

ในการเดินทางแตละสถานท่ี   

 ควรมีการวางกําหนดการดูงานท้ังหัวขอเรื่องและสถานท่ีรวมกันของผูบริหาร เพ่ือจุดมุงหมาย 

เดียวกัน เนื่องจากผูบริหารมาจากหลายสาขาวิชาใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

 ควรมีเวลาสําหรับการปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาคณะฯ 



โครงการสัมมนาและดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ประจําป 2560 
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ภาพกิจกรรมการสัมมนาวันที่ 6 มถิุนายน 2560 ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน 
 

ภาพกิจกรรมการการศึกษาดูงานวันที่ 7-9 มถิุนายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรีและระยอง 
 



 

ภาคผนวก 
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1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560

 เรื่อง “ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture” 

2. ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์

4. หลักการและเหตุผล

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์  “Go for Smart 

Agriculture” และได้ก าหนดพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen 

ด้านงานวิจัยที่เป็นเลิศ ด้านบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ด้านแสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน 

และด้านบริหารจัดการเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรช้ันน าระดับโลก 

และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตร 

และยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนอืและประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เกษตร 

ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง ท าให้เห็นว่ามีสิ่งใดที่คณะฯ ต้องปรับปรุง

เพิ่มเติม และต้องเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 

เพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของคณะฯ ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ 

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใหม่  ๆ 

ที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ ในช่วงต่อไป 

คณะเกษตรศาสตร์จึงเห็นควรให้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปี  2560 เรื่อง “ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างานของคณะเกษตรศาสตร์ 

ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระยะที่  12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 

รวมถึงเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ  

การพัฒนาและต่อยอดระบบการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง

ยิ่งขึ้นต่อไป อน่ึง เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะเกษตรศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็น 

Smart Agriculture ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
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5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ ในการทบทวน 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่  12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

5.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการหากรอบทิศทาง พันธกิจและแนวทางในการพัฒนา 

คณะเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสอดรับกับวิสัยทัศนท์ี่ได้ก าหนดไว้ 

5.3 เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียง 

และมีคุณภาพ เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาและต่อยอดระบบการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ของคณะเกษตรศาสตร์ ใหเ้ป็นระบบที่มปีระสิทธิภาพสูงยิ่งขึน้ต่อไป 

6. ระยะเวลาและสถานที่

- วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

สัมมนา เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตรข์องคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560”

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

- วันพุธที่ 7 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

เยี่ยมชมงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 2560 

ศกึษาดูงานการจัดการไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ สวนล าไยคุณชยันต์ เนรัญชร  

อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

ศึกษาดูงานการจัดการสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ สวนอุดมทรัพย์ ต าบลทุ่งเบญจา 

อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

ศึกษาดูงานความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ งกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี 

ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต าบลมาบตาพุด 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ

7.1 การสัมมนา: ผูบ้ริหาร เลขานุการคณะและหัวหนา้งานคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 30 คน 

7.2 การศกึษาดูงาน: ผูบ้ริหาร เลขานุการคณะและหัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 21 คน

(ตามรายชื่อดังแนบ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ ในการทบทวน 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระยะที่  12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
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8.2 ได้กรอบทิศทาง พันธกิจและแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

และสอดรับกับวิสัยทัศนท์ี่ได้ก าหนดไว้ 

8.3 ได้รับความรู้และโลกทัศน์ใหม่ ๆ ในการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ องค์กร 

ที่มี ชื่อเสียงและมีคุณภาพ  เพื่ อน าข้อมูลมาพัฒนาและต่อยอดระบบการด าเนินงาน 

ตามภารกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ ใหเ้ป็นระบบที่มปีระสิทธิภาพสูงยิ่งขึน้ต่อไป 

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ 

 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 แผนงานการเรียนการสอน

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ จ านวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น

บาทถ้วน)

 เงินสมทบจากผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน (21 คน * 2,000 บาท) จ านวน 42,000 บาท

(สีห่มื่นสองพันบาทถ้วน)

รวมเป็นเงนิทั้งหมด 162,000 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

9.2 ประมาณการรายจ่าย (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 (จ านวนเงนิ 1,500 บาท) 

 ค่าอาหารว่าง (จ านวน 30 คน คนละ 40 บาท)  1,200 บาท 

 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนาและเบ็ดเตล็ด  300 บาท 

วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 (จ านวนเงนิ 160,500 บาท) 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 66,000 บาท 

 ค่าโรงแรมที่พัก จ านวน 11 หอ้ง 38,500 บาท 

(จ านวน 2 คนื คนืละ 1,750 บาท)

 ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 30,000 บาท 

(จ านวน 3 วัน วันละ 10,000 บาท)

 ค่าเบีย้เลีย้งผูเ้ข้าร่วมศึกษาดูงาน (จ านวน 21 คน * 3 วัน)  10,320 บาท 

 ค่าของที่ระลึก  2,000 บาท 

 ค่าประกันการเดินทางแบบหมู่คณะ   3,000 บาท 

 ค่าอื่น ๆ  10,680 บาท 

รวมเงนิที่ใช้ในโครงการทั้งหมด 162,000 บาท 

(หน่ึงแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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ก าหนดการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 
เรื่อง “ยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์กับนโยบาย Smart Agriculture” 

เวลา ก าหนดการ 

การสัมมนา 
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน 

13.00 – 13.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ ์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

13.15 – 16.30 น. สัมมนา เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรข์องคณะเกษตรศาสตร์ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

* อาหารว่างบริการในห้องประชุม 

การศึกษาดูงาน 

ระหว่างวันพุธที่ 7 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุร ีและจังหวัดระยอง 

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 

07.15 น. ผูบ้ริหารพบกันบริเวณด้านหน้าคณะเกษตรศาสตร์ 

เพื่อเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม ่

08.15 - 09.30 น. เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  

ไปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

(โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 102) 

10.00 - 13.00 น. เดินทางไปที่อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

(โดยรถบัสปรับอากาศแบบเช่าเหมา) 

13.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน* 

14.00 - 17.00 น. เยี่ยมชมงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดจันทบุรี ประจ าปี 2560  

และดูงานการจัดการไม้ผลเพื่อการส่งออก ณ สวนล าไยคุณชยันต์ เนรัญชร 

อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

17.00 - 19.00 น. เดินทางไปโรงแรมที่พัก 

19.00 น. Check in เข้าที่พัก โรงแรมเจา้หลาวทอแสงบีซ (Chaolao Tosang Beach Hotel) 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น* - พักผอ่นตามอัธยาศัย 
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เวลา ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดีท่ี 8 มิถุนายน 2560 

07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 - 12.00 น. ดูงานการจัดการสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก 

ณ สวนอุดมทรัพย์ ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.30 น. ดูงานความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี 

16.30 - 17.30 น. เดินทางกลับที่พัก โรงแรมเจา้หลาวทอแสงบีซ (Chaolao Tosang Beach Hotel) 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น* - พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 

07.00 - 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 - 10.30 น. ออกเดินทางไปโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 

10.30 - 12.00 น. เข้าพบผูบ้ริหารบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน* 

13.00 - 14.30 น. ศกึษาดูงานระบบการบริหารจัดการโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง 

ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

14.30 - 15.00 น. เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 

18.35 - 19.45 น. เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม ่

(โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 103) 

* ไม่เบิกค่าอาหารจากงบประมาณของคณะฯ 

** เวลาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2560 

ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 



การศึกษาดูงาน ระหว่างวันพุธที่ 7 - วันศุกร์ที่ 9 มิถนุายน 2560 

ณ จังหวัดจันทบุรแีละจังหวัดระยอง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน   คุณาศักดากุล รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริวรรณ  กิจชัยเจรญิ รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

5. รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร  กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศกึษาเก่าสัมพันธ์ 

6. อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

8. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา 

10. อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

11. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณ ี  ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนาระบบกายภาพ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศวิาพร ธรรมดี หัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศริิสัญลักษณ์ รักษาการแทนหัวหนา้ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

15. อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวเิชยีร หัวหนา้ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

16. อาจารย์ ดร.นรศิ ยิ้มแย้ม หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

18. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง หัวหนา้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

19. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

20. นางลาลิตยา นุ่มมีศร ี หัวหนา้งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

21. นางสาวศศริินทร์ อธิมา ผูจ้ัดการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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ลําดับ รายนามผูเขารวมการสัมมนา ลายมือช่ือลงนาม 

1. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม 

รองคณบดีฝายบริหาร 

3. รองศาสตราจารย ดร.เกวลิน   คุณาศักดากุล 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 

รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

5. รองศาสตราจารย ดร.จิราพร  กุลสาริน 

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและนักศึกษาเกาสัมพันธ 

6. อาจารย ดร.ชูชาต ิ สันธทรัพย 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

7. ผูชวยศาสตราจารยดร.ฉันทลักษณ ติยายน 

ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

8. อาจารย ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตศึกษา 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปลันธนา  ฐาปนพงษวรกุล 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

11. อาจารย ดร.ทศพล มูลมณี 

ชวยงานคณบดีดานพัฒนาระบบกายภาพ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา อัครพิศาล 

หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวาพร ธรรมดี 

หัวหนาภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

14. รองศาสตราจารย ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ 

รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560

เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560”

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ลําดับ รายนามผูเขารวมการสัมมนา ลายมือช่ือลงนาม 

15. รองศาสตราจารย ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 

หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

16. อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 

หัวหนาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

หัวหนาศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

18. อาจารย ดร.นริศ ยิ้มแยม  

หัวหนาศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง 

หัวหนาศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

20. นางสาวพิกุล มูลนิลตา 

แทนหัวหนาศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิร ิ สืบพงษสังข 

ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

22. นางสาววิไลพร ธรรมตา 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

23. นางสาวปราณี หะซัน 

หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

24. นางสาวสากันย สุวรรณการ 

รักษาการแทนหัวหนางานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

25. นางลาลิตยา นุมมีศรี 

หัวหนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

26. นางสาวศศิรินทร อธิมา 

ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560

เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560”

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ลําดับ รายนามผูเขารวมการสัมมนา ลายมือช่ือลงนาม 

27. นางอรพรรณ การคนซ่ือ 

แทนหัวหนางานหองสมุดคณะเกษตรศาสตร 

28. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน 

แทนหัวหนางานบริหารท่ัวไป 

29. นางสุทธิณี อินถา 

30. นายธีระพงศ ปญญาตุย 

31. นางสาวพัชราพร บุญจันตะ 

32. นางสาววิราวรรณ ใจเงิน 

33. นางสาวประกายเพชร ปญโญ 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560

เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560”

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



ลําดับ รายนามผูเขารวม ลายมือช่ือลงนาม 

1. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม 

รองคณบดีฝายบริหาร 

3. รองศาสตราจารย ดร.เกวลิน   คุณาศักดากุล 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 

รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

5. รองศาสตราจารย ดร.จิราพร  กุลสาริน 

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและนักศึกษาเกาสัมพันธ 

6. อาจารย ดร.ชูชาต ิ สันธทรัพย 

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

7. ผูชวยศาสตราจารยดร.ฉันทลักษณ ติยายน 

ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

8. อาจารย ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล 

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการบัณฑิตศึกษา 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปลันธนา  ฐาปนพงษวรกุล 

ผูชวยคณบดีฝายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

11. อาจารย ดร.ทศพล มูลมณี 

ชวยงานคณบดีดานพัฒนาระบบกายภาพ 

12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา อัครพิศาล 

หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวาพร ธรรมดี 

หัวหนาภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร 

14. รองศาสตราจารย ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ 

รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

53

รายชื่อผูเขารวมการศึกษาดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560

เรื่อง “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture”

ระหวางวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560

ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง



ลําดับ รายนามผูเขารวม ลายมือช่ือลงนาม 

15. อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 

หัวหนาภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ

16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

หัวหนาศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

17. อาจารย ดร.นริศ ยิ้มแยม  

หัวหนาศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง 

หัวหนาศูนยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

19. นางสาววิไลพร ธรรมตา 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

20. นางลาลิตยา นุมมีศรี 

หัวหนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

21. นางสาวศศิรินทร อธิมา 

ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
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รายชื่อผูเขารวมการศึกษาดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560

เรื่อง “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture”

ระหวางวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560

ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 

โครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560 
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สวนท่ี ๑  ขอมูลผูเขารวมโครงการ 

๑. เพศ  (    )  ชาย (    )  หญิง 

๒. อายุ   (    ) นอยกวา ๒1 ป  (    )  ๒1 – ๓๐ ป  (    )  ๓๑ – ๔๐ ป   (    )  ๔๑ – ๕๐ ป   (    )  ๕๑ ปขึ้นไป 

๓. สถานภาพ   (    )  ผูบริหาร  

(    )  หัวหนางาน           (    )  สายปฏิบัติการ             (    )  อื่น ๆ ระบุ ...................... 

สวนท่ี ๒  ประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 

(๕  =  มากท่ีสุด    ๔  =  มาก    ๓  =  ปานกลาง       ๒  =  นอย     ๑  =   นอยท่ีสุด) 

ประเด็นการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑ ผู เข ารวมโครงการได มีส วนรวมในการทบทวนการจัด ทําแผนพัฒนาการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 

๒.๒ ผู เข าร วม โครงก ารได แ ลก เป ล่ี ยนข อ คิ ด เห็ น ในก ารห าก รอบ ทิ ศท าง พั น ธกิ จ 

และแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ไปในทิศทางท่ีถูกตองและสอดรับ 

กับวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว 

สวนท่ี 3  ประเมินความพึงพอใจและความรูท่ีไดรับหลังการการเขารวมโครงการ 

ประเด็นการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

3.1 ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการโดยภาพรวม 

3.2 ความรูความเขาใจตอเน้ือหาหลังการเขารวมโครงการ 

3.3 สามารถนําความรู ท่ี ได จ ากการเข ารวมโครงการไป ใชประโยชน และ นําขอ มูล 

มาพัฒนาและตอยอดระบบการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร 

ใหเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นตอไป 

สวนท่ี 4  ประเมินความตองการ / ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

4.๑  หัวขอท่ีควรจัดในครั้งตอไป 

.......................................................................................................................................................................... 

4.๒  วิทยากรท่ีทานสนใจ ................................................................................................................................. 

4.๓  ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไข 

.......................................................................................................................................................................... 

4.๔  ขอเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................................... 

สวนท่ี 5 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการและการนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในหนวยงาน 

5.1 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 

   ................................................................................................................................................................... 

5.2 การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน 

   ................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณ 
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แบบประเมินโครงการศึกษาดูงานผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2560 

เร่ือง “ยุทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรกับนโยบาย Smart Agriculture” 

ระหวางวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 

ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

สวนท่ี 1   สถานะของผูตอบแบบประเมิน 

(    )  ผูบริหาร 

(    )  หัวหนางาน (    )  อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจและประโยชนท่ีไดรับ  (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็น) 

หัวขอการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1) การศึกษาดงูาน ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

1. ประเมินผลการบริหารจัดการ

1.1 การประสานงานการศึกษาดูงาน 

1.2 การชี้แจงรายละเอียดจากคณะฯ กอนไปศึกษาดูงาน 

1.3 ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน 

1.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 

1.5 ความเหมาะสมของโรงแรมท่ีพัก 

1.6 ความสะดวกในการเดินทาง 

1.7 ความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษาดูงาน 

2. ประเมินผลการศึกษาดูงาน

2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน 

2.2 เนื้อหาและประเด็นของงานมีความนาสนใจและเปนประโยชน 

 ตอการพัฒนาคณะฯ 

2.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 

     และการวิจัย 

2.4 ไดรับความรูและประสบการณใหม ๆ จากสถานท่ีศึกษาดูงาน 

2.5 สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชได 

2) ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานในภาพรวม

3) ความพึงพอใจตอการศึกษาดูงานในภาพรวม

โปรดพลิกดานหลัง >> 
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สวนท่ี 3  ความตองการ/ ความคาดหวังของผูรับบริการ 

3.1 สถานท่ีท่ีตองการใหมีการศึกษาดูงานครั้งตอไป (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. ................................ 

3.2 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานครั้งตอไป (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
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