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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี -  
 
1.2 การบริหารจัดการ 
 1.2.1 การแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ท่านใหม่ และแนะน าทีมผู้บริหาร 
 ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ จะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีค าสั่งที่ 2094/2563 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้แต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งคณะฯ จะขอแนะน าทีมผู้บริหารชุดใหม่ดังนี้ 
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ล าดับ ต าแหน่งบริหาร ผู้ด ารงต าแหน่ง 
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม 

รองคณบดี 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก 
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ 
ผู้ช่วยคณบดี 

6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง 

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และประกันคุณภาพหลักสูตร 

อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 

9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา 
10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม 

และสารสนเทศ 
ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี 

11. ช่วยงานคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
และงานประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 

หัวหน้าภาควิชา 
12. หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 
13. หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 
14. หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม 
15. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณ ี
16. หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูง 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร 

หัวหน้าศูนย ์
17. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั แสงชโยสวัสดิ์ 
18. หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร 

แม่เหียะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาต ิสันธทรัพย์ 

19. หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม 
20. หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลกัษณ์ จันทร์บาง 

ผู้อ านวยการศูนย ์
21. ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิร ิสืบพงษ์สังข์ 

เลขานุการคณะ 
22. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ นางสาววิไลพร ธรรมตา 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2.2 การเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อว.) 

 ตามที่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด าเนิน โครงการ 
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับผู้ว่างงานจากสถานการณ์ดังกล่าว 
และเสริมสร้างศักยภาพให้กับก าลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการท างานด้านต่าง  ๆ  
ให้แก่แรงงานให้มีงานท า ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง อว. จ านวน 42 หน่วยงาน โดยไม่จ ากัด
วุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่จบ และประสบการณ์ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจน
ผู้ประกอบการรายย่อย โดยจะได้รับค่าตอบแทนจะได้รับเดือนละ 9,000 บาท แต่จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท และเกษตรกรผู้ได้รับเงินเยียวยาช่วงโควิด-19 หรือหากจะเข้ารับสิทธิในการจ้างงาน 
ต้องสละสิทธิเงินเยียวยาจากมาตรดังกล่าวก่อน นั้น 

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จ านวนประมาณ 60 โครงการ  
มีผู้จ้างงานรวมประมาณ 300 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้จะมี
คณาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นผู้ตรวจสอบผลการด าเนินงานประจ าเดือน และอนุมัติผ่านระบบ เพ่ือให้กองคลังด าเนินการ
โอนค่าตอบแทนไปยังผู้รับจ้างต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.2.3 สรุปโครงการ CMU Carelicious 

 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือด้านการลงทุนกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
(CAMP) เพ่ือจัดตั้ง Holding Company (Carelicious) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในธุรกิจจริง โดยเป็นการร่วมลงทุ นระหว่าง CAMP, คณะเกษตรศาสตร์ , Aggie Hut และ SCG  
ซึ่งใช้งบประมาณในการลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งการลงทุนเป็น คณะเกษตรศาสตร์ 30% CAMP 30%  
Aggie Hut 30% และ SCG 10% นั้น 

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 
จึงไดส้่งมอบระบบ CMU Carelicious ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1.  การบริหารจัดการบนเพจเฟสบุ๊ค และ Line OA 
2.  ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ 
3.  ระบบ Delivery 

 ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีได้ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมให้แก่ทีมของคณะเกษตรศาสตร์ 
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563  และจะท าการปรับเปลี่ยนสินค้าในระบบให้ตรงตามความต้องการของคณะฯ เพ่ือความ
เหมาะสมกับร้านค้าคณะเกษตรศาสตร์ ต่อไป 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ มีความเห็นว่า คณะฯ อาจปรับชื่อบริการให้มีความสอดคล้อง / 
รับรู้ถึงบริการส่งผลิตภัณฑ์/สินค้า แบบ Delivery เพื่อใหเ้ข้าใจง่ายและชัดเจนมากขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.3 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.3.1 ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Challenge) ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2565 
 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565) โดยได้ก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (Challenge) ของคณะเกษตรศาสตร์ใหม่ จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) 70 90 110 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 20 25 30 
  ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 50 65 80 
2 ร้อยละของจ านวนผลงาน Scopus Q1 ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด 

ในฐานข้อมูล Scopus 
20% 25% 30% 

3 จ านวนสิทธิบัตรที่ยื่นจดในประเทศ (สิทธิบัตร) หรือ TRL 4-7 
(นับรวมทะเบียนพันธุ์พืช) 

3 5 7 

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

2 3 4 

5 รายได้สนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชน หรือผู้ใช้งานจริง 
(ล้านบาท) 

10 20 30 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3.2 ผลการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอรายงานผลการแจ้งเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าคณะฯ จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่ 

(1) การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563  
(เพิ่มเติมจากเงินสะสม 1) 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(2) การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 
เพิ่มเติม (งบกลางปี) 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(3) การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563  
(เพิ่มเติมจากเงินสะสม 2) 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(4) การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 1) 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
งบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุนของส านักงานคณะฯ ค่อนข้างสูง ท าให้ต้องใช้เงินสะสม
ของส่วนงานมาเสริม จึงควรพิจารณาการใช้จ่ายหมวดนี้อย่างรอบคอบ 
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(5) การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 2) 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(7) การใช้พื้นที่ดินก่อสร้างโครงการจัดท าระบบน้ าบาดาล และสร้างระบบจัดเก็บน้ าบริเวณ
พื้นที่หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ (หริภุญชัย) และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้ พ้ืนที่ดินก่อสร้าง 
โครงการจัดท าระบบน้ าบาดาล และสร้างระบบจัดเก็บน้ าบริเวณพ้ืนที่หน่วยวิจัยพืชเศรษฐกิจ 
(หริภุญชัย) และแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ รายละเอียดโครงการฯ หลักการและเหตุผลควรระบุ
เพิ่มเติมว่ามีการท าระบบบาดาลที่มีความลึกมากขึ้น รวมถึงขอให้ตรวจสอบปริมาณน้ า 
ที่สามารถสูบข้ึนมาได้ของบ่อบาดาลว่าเพียงพอที่จะใช้งาน 

(8) การใช้พื้นที่ดิน จ านวน 4 พื้นที ่
- โครงการปรับปรุงระบบน้ า และโครงการปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดป่าพร้อม Evaporation  

ที่แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้แม่เหียะ 
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการฝ่ายงานวิจัยภาคสนาม เพ่ืองานวิจัย  

การเรียนการสอนสาขาพืชไร่สู่ความเป็นเกษตรสมัยใหม่ (smart farm) 
- โครงการก่อสร้างโรงคั่วกาแฟ 
- โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการใช้พ้ืนที่ดิน จ านวน 4 พื้นที่  
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ 
 1) โครงการปรับปรุงระบบน้ าฯ ควรระบุพอสังเขปว่าเป็นชลประทานแบบแม่นย า
อย่างไร การด าเนินงานครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่แปลงวิจัยทั้งหมดหรือไม่ สามารถแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้ทุกปัญหาหรือไม่ หากจ าเป็นต้องมีโครงการถัดไปควรระบุไว้ด้วย 
 2) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ มีข้อคิดเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของโครงการควรสอดคล้องกับปัญหาที่อ้างถึง ดังนั้น ควรเป็นการพัฒนา
เพื่อให้การสัญจร/ การคมนาคมบริเวณหน้าอาคารสะดวกยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุ ส่วนการเป็นสถานที่พักผ่อน การสร้างภาพลักษณ์เป็น Outcome ที่เกิดขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.4 งบประมาณและการเงิน 
 1.4.1 รายงานการเงินคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 คณะฯ ขอรายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
 

รายงานการเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปี 2563 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

 
หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ   % การเบิกจ่าย  

หมวดเงินเดือน 44,067,800.00  36,390,880.67  7,676,919.33  82.58  
หมวดเงินเดือน 
อุดหนุนพนักงาน 

93,072,900.00  79,116,551.00  13,956,349.00  85.00  

หมวดตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ 

1,855,200.00  1,047,591.84  807,608.16  56.47  

หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง 14,267,800.00  -    14,267,800.00  -    
หมวดครุภัณฑ ์ 46,579,400.00  16,314,598.00  30,264,802.00  35.03  

หมวดสาธารณูปโภค 5,040,000.00  4,222,931.87  817,068.13  83.79  

หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 331,300.00  264,600.00  66,700.00  79.87  
รวม 205,214,400.00  137,357,153.38  67,857,246.62  66.93  
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รายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2563 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

 

หมวดงบประมาณ  งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   คงเหลือ  
 % การ
เบิกจ่าย  

หมวดงบบุคลากร 10,393,615.00  8,551,268.25  1,842,346.75        82.27  
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ 

26,034,420.00  16,587,179.00  9,447,241.00        63.71  

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,235,587.49  536,260.00  24,699,327.49         2.13  
หมวดครุภัณฑ ์ 7,919,647.00  4,769,582.00  3,150,065.00        60.22  
หมวดสาธารณูปโภค 2,641,000.00  613,518.74  2,027,481.26        23.23  
หมวดเงินอุดหนุน 24,370,605.00  5,285,986.34  19,084,618.66        21.69  
หมวดงบรายจ่ายอื่น 2,262,540.00  42,240.00  2,220,300.00         1.87  

รวมทั้งสิ้น 98,857,414.49  36,386,034.33  62,471,380.16       36.81  
 
หมายเหตุ : ไม่รวมงบประมาณปี 2562  กันเหลื่อมปี 2563 
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รายงานการเงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2563 
จ าแนกตามหมวดรายการ 

 
รายการ   จ านวนเงิน   ร้อยละ  

 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา         31,489,922.68         69.82  
 รายได้ค่าบริหารโครงการวิจัย          2,545,086.65          5.64  
 รายได้ค่าขายผลผลิต          3,620,843.10          8.03  
 รายได้ค่าเช่าและบริการ          4,138,625.35          9.18  
 รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา          1,144,484.76          2.54  
 รายได้จากส่วนงานวิชาการ          1,471,806.03          3.26  
 รายได้จากการขายสินทรัพย์             245,700.00          0.54  
 รายได้อ่ืนๆ             445,496.59          0.99  
  - ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-รายได้             2,869.69      
  - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานในก ากับ                797.04      
  - รายได้ค่าขายแบบก่อสร้าง           61,650.00      
  - รายได้ค่าลิขสิทธิ์         380,179.86      

รวม     45,101,965.16       100.00  
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เงินรายได้เหลือจ่ายภาพรวม คณะเกษตรศาสตร์ 
 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.4.2 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 คณะเกษตรศาสตร์ขอน าเสนอข้อมูลรายงานบัญชีเงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกองทุน ยอดยกมา รับ จ่าย คงเหลือ 
1 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร 11,415,539.88  -  - 11,415,539.88 
2 กองทุนพัฒนานักศึกษา และพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ์มช. 2,934,926.19  710.28 - 2,935,636.47 
3 โครงการกองทุน รศ.ดร.สุขุม - รศ.ปราณี อัศเวศน์ 3,471,785.07  351.64 - 3,472,136.71 

4 
กองทุนสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะเกษตรศาสตร ์มช. 

1,356,559.26  - - 1,356,559.26 

5 กองทุน ธ.กรุงเทพ จ ากดั เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช. 54,065.93  - - 54,065.93 
6 กองทุน พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และเพื่อน 235,133.79  - - 235,133.79 
7 กองทุนการศึกษาทัศนียะเวช-รัฐอมฤต 1,017,255.45  - - 1,017,255.45 
8 ผ้าป่าคณะเกษตรศาสตร ์มช. 26,003.28  - - 26,003.28 

9 
มช. รวมใจภักดิป์ลูกมเหสักข ์– สักสยามินทร ์ 
ถวายแด่องค์ราชันย ์ราชินี 

230,058.66  - - 230,058.66 

10 โครงการกิจกรรมระดมทุนกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มช. 7,874.24  - - 7,874.24 
11 เงินกองทุนพัฒนาคณะเกษตร มช. (ศูนย์วิจัยฯ เกบ็เกี่ยว) 14,380,197.65  - - 14,380,197.65 

  รวมบัญชีกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 35,129,399.40  1,061.92 - 35,130,461.32 
12 เกษตร มช. มินิมาราธอน 417,140.18  - - 417,140.18 

  รวมบัญชีกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร ์ 417,140.18  - - 417,140.18 
13 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสรมิและวิจัยตลาดกาแฟ (1) 1,043,035.03  - - 1,043,035.03 
14 เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการส่งเสรมิและวิจัยตลาดกาแฟ (2) 3,381,966.40  - - 3,381,966.40 

 
รวมบัญชีกองทุนวิจัยตลาดกาแฟ (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง) 4,425,001.43  - - 4,425,001.43 

รวมทั้งสิ้น 39,971,541.01 1,061.92  - 39,972,602.93 

ทีป่ระชุมรับทราบ 



- 10 - 

1.5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 1.5.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2563 
 ส านักพระราชวังแจ้งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ด้วยส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักสูตรที่รับการประเมินในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 21 หลักสูตร  

- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
- ปริญญาโท 10 หลักสูตร 
- ปริญญาเอก 9 หลักสูตร 

ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 
 

 
 
ผลการประเมินตามระบบ CMU-QA Curriculum ตัวบ่งช้ีที่ 2 – ตัวบ่งช้ีที่ 10 จ านวน 17 หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
แนวโน้มเพ่ิมขึน้/

คงที่เชิง + 
แนวโน้มลดลง/ไม่คงท่ี/คงท่ีเชิง - ยังไม่มีแนวโน้ม หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 อัตราการรับเข้า
ศึกษาตามแผนการศึกษา 

1 หลักสูตร 
1. วท.ม. พืชไร ่
 
 
 
 

15 หลักสูตร 
1. วท.บ. เกษตรศาสตร ์
2. วท.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
3. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 
4. วท.ม. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
5. วท.ม. ธุรกิจเกษตร 
6. วท.ม. ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7. วท.ม. กีฏวิทยา 
8. วท.ม. โรคพืช 
9. วท.ม. การจัดการระบบเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
10. ปร.ด. ส่งเสรมิการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 

- ยังไม่สามารถรายงานแนวโนม้
ได้ 1 หลักสูตรเนื่องจากเป็น
หลักสตูรใหม่ รับนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 เป็นปีแรก  
(ปร.ด. กีฏวิทยา) 
 
 

21 หลักสูตร 
“ผ่าน” 19 หลักสูตร 
“ไม่ผ่าน” 2 หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 
แนวโน้มเพ่ิมขึน้/

คงที่เชิง + 
แนวโน้มลดลง/ไม่คงท่ี/คงท่ีเชิง - ยังไม่มีแนวโน้ม หมายเหตุ 

11. ปร.ด. พืชไร่ 
12. ปร.ด. ปฐพีศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
13. ปร.ด. โรคพืช 
14. ปร.ด. การจัดการระบบเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
15. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  

ตัวบ่งช้ีที่  3 อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา 

2 หลักสูตร 
1. วท.ม.  

ธุรกิจเกษตร 
2. วท.ม.  

ปฐพีศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

8 หลักสูตร 
1. วท.บ. เกษตรศาสตร ์
2. วท.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
3. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 
4. วท.ม. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
5. วท.ม. พืชไร ่
6. วท.ม. การจัดการระบบเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
7. ปร.ด. พืชไร่ 
8. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
 

3 หลักสูตร 
1. ปร.ด. 

โรคพืช 
2. ปร.ด.

สง่เสริม
การเกษตร
และพัฒนา
ชนบท 

3. ปร.ด.  
ปฐพีศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 
 

- ยังไม่สามารถรายงาน
แนวโน้มได้ 1 หลักสูตร
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม ่
รับนักศึกษาปีการศึกษา 
2562 เป็นปีแรก  
(ปร.ด. กีฏวิทยา) 

- ไม่สามารถรายงานแนวโน้ม
ได้ 3 หลักสูตรเนื่องจากไม่ได้
รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ใหม่ (วท.ม. กีฏวิทยา, วท.ม. 
โรคพืช, ปร.ด. การจัดการ
ระบบเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ตัวบ่งช้ีที่  4 อัตราการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

- 12 หลักสูตร 
1. วท.บ. เกษตรศาสตร ์
2. วท.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
3. วท.ม. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
4. วท.ม. ธุรกิจเกษตร 
5. วท.ม. พืชไร ่
6. วท.ม. ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7. วท.ม. กีฏวิทยา 
8. วท.ม. โรคพืช 
9. วท.ม. การจัดการระบบเกษตร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
10. ปร.ด.พืชไร่ฃ 
11. ปร.ด. โรคพืช 
12. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
 

3 หลักสูตร 
1. วท.ม.

ส่งเสริม
การเกษตร
และพัฒนา
ชนบท 

2. ปร.ด.
ส่งเสริม
การเกษตร
และพัฒนา
ชนบท 

3. ปร.ด. ปฐพี
ศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- ยังไม่สามารถรายงาน
แนวโน้มได้ 1 หลักสูตร
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม ่
รับนักศึกษาปีการศึกษา 
2562 เป็นปีแรก  
(ปร.ด. กีฏวิทยา) 

- ไม่สามารถรายงานแนวโนม้
ได้ 1 หลักสูตรเนื่องจาก
ไม่ได้รายงานข้อมูลตาม
แบบฟอร์มใหม ่
ปร.ด. การจัดการระบบ
เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 คะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินกระบวนวิชา
ในหลักสูตร 

- รายงานค่าเฉลีย่ 13 หลักสูตร  

- ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียน เนื่องจากมเีฉพาะวทิยานิพนธอ์ยา่งเดียว 
4 หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 
แนวโน้มเพ่ิมขึน้/

คงที่เชิง + 
แนวโน้มลดลง/ไม่คงท่ี/คงท่ีเชิง - ยังไม่มีแนวโน้ม หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6 หลักสูตร 
1. วท.บ.

เกษตรศาสตร ์
2. วท.ม.  

ส่งเสริม
การเกษตร
และพัฒนา
ชนบท 

3. วท.ม.
เศรษฐศาสตร์
เกษตร 

4. วท.ม. พืชไร ่
5. ปร.ด. ส่งเสรมิ

การเกษตร
และพัฒนา
ชนบท 

6. ปร.ด. พืชไร่ 

8 หลักสูตร 
1. วท.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
2. วท.ม. ธุรกิจเกษตร 
3. วท.ม. ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
4. วท.ม. กีฏวิทยา 
5. วท.ม. โรคพืช 
6. ปร.ด. ปฐพีศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
7. ปร.ด. โรคพืช 
8. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

2 หลักสูตร 
1. วท.ม.  

การจัดการ
ระบบ
เกษตร 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

2. ปร.ด. 
การจัดการ
ระบบ
เกษตร 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

ยังไม่สามารถรายงานแนวโนม้
ได้ 1 หลักสูตรเนื่องจากเป็น
หลักสตูรใหม่ รับนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 เป็นปีแรก 
(ปร.ด. กีฏวิทยา) 

ตัวบง่ช้ีที่ 7 การบรรลุผลการ
เรียนรู้ (learning Outcomes) 

- ก าหนด PLOs 9 หลักสตูร 

- ยังไม่ได้ก าหนด PLOs 8 หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้

- ทวนสอบ 11 หลักสูตร 

- ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนื่องจากมีเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  
4 หลักสูตร  

- ไม่ได้จัดการทวนสอบ 2 หลักสูตร (ปร.ด.โรคพืช, ปร.ด.เก็บเกี่ยว) เป็นหลักสูตร
ที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 

ตัวบ่งช้ีที่  9 คุณภาพบัณฑิต 
ด้านคุณธรรม คุณภาพ และ
ทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

1 หลักสูตร 
1. วท.บ.

เกษตรศาสตร ์

12 หลักสูตร 
1. วท.บ. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
2. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 
3. วท.ม. เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
4. วท.ม. ธุรกิจเกษตร 
5. วท.ม. พืชไร ่
6. วท.ม. ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
7. วท.ม. กีฏวิทยา 
8. วท.ม. โรคพืช 
9. ปร.ด. ส่งเสรมิการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 
10. ปร.ด. พืชไร่ 
11. ปร.ด. โรคพืช 
12. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  

3 หลักสูตร 
1. วท.ม. การ

จัดการระบบ
เกษตร 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

2. ปร.ด. ปฐพี
ศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3. ปร.ด. การ
จัดการระบบ
เกษตร 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

ยังไม่สามารถรายงานแนวโนม้
ได้ 1 หลักสูตรเนื่องจากเป็น
หลักสตูรใหม่ รับนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 เป็นปีแรก 
(ปร.ด. กีฏวิทยา) 



- 13 - 

ตัวบ่งชี้ 
แนวโน้มเพ่ิมขึน้/

คงที่เชิง + 
แนวโน้มลดลง/ไม่คงท่ี/คงท่ีเชิง - ยังไม่มีแนวโน้ม หมายเหตุ 

ตั วบ่ ง ช้ีที่  10 (ปริญ ญ าตรี ) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

- 2 หลักสูตร 
1. วท.บ.เกษตรศาสตร ์
2. วท.บ.เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

- - 

ตั วบ่ ง ช้ีที่  10 (ปริญ ญ าโท ) 
ผลงาน ของนั กศึ กษ าและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

4 หลักสูตร 
1. วท.ม.

เศรษฐศาสตร์
เกษตร 

2. วท.ม.  
ธุรกิจเกษตร 

3. วท.ม.  
ปฐพีศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

4. วท.ม.  
กีฏวิทยา 

3 หลักสูตร 
1. วท.ม. ส่งเสริมการเกษตรและ

พัฒนาชน 
2. วท.ม. พืชไร ่
3. วท.ม. โรคพืช 

1 หลักสูตร 
1. วท.ม.  

การจัดการ
ระบบ
เกษตร 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

  
ตัวบ่ งช้ีที่  10 (ปริญญาเอก) 
ผลงาน ของนั กศึ กษ าและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดั บ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

- 4 หลักสูตร 
1. ปร.ด. ส่งเสรมิการเกษตรและ

พัฒนาชนบท 
2. ปร.ด. พืชไร่ 
3. ปร.ด. โรคพืช 
4. ปร.ด. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

2 หลักสูตร 
1. ปร.ด. ปฐพี

ศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

2. ปร.ด.  
การจัดการ
ระบบ
เกษตร 
(หลักสูตร
นานาชาติ) 

ยังไม่สามารถรายงานแนวโนม้
ได้ 1 หลักสูตรเนื่องจากเป็น
หลักสตูรใหม่ รับนักศึกษาปี
การศึกษา 2562 เป็นปีแรก 
(ปร.ด. กีฏวิทยา) 

 
ผลการประเมินตามระบบ สกอ. องค์ประกอบท่ี 2 - 6 จ านวน 4 หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 
ผลประเมินเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

(คะแนนปี 61, ปี 62) 
น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก ดีขึ้น ลดลง 

- - 1. วท.ม. พืชสวน (3.27) 
2. ปร.ด. พืชสวน (3.19) 
3. วท.ม. สัตวศาสตร์ 

(3.59) 
4. ปร.ด. สัตวศาสตร ์

(3.36) 

- 1. วท.ม. สัตวศาสตร์ 
(3.17, 3.59) 

2. ปร.ด. สัตวศาสตร ์
(3.00, 3.36) 

1. วท.ม. พืชสวน  
(3.45, 3.27) 

2. ปร.ด. พืชสวน 
(3.44, 3.19) 
(ประเมินในรูปแบบ 
consensus) 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.5.3 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 คณะฯ ขอรายงานจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
รายละเอียดดังนี้ 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS ออกรหัสนักศึกษา 

รวม รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 
 - เศรษฐศาสตร์เกษตร 3 5 20 68 96 
 - เกษตรศาสตร์ 37 32 89 171 329 

รวม 40 37 109 239 425 

โดยสรุปแล้ว คณะเกษตรศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รายงานตัวขึ้นเป็น
นักศึกษาใหม่ จ านวนทั้งหมด 417 คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.4 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการวิจัยสถาบันเรื่อง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2561 โดยมีผลการศึกษาของบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (คน) 

 
  
 ปี 2563 คณะเกษตรศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 444 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี  
จ านวน 339 คน ระดับปริญญาโท 96 คน และปริญญาเอก 9 คน ทั้งนี้ มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
436 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จ านวน 334 คน (ร้อยละ 98.53) ระดับปริญญาโท จ านวน 93 คน  
(ร้อยละ 96.88) และระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน (ร้อยละ 100.00) 
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2. สถานภาพการท างานของบัณฑิต 

 
  
 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 53.29 โดยเป็นบัณฑิตที่ท างานแล้ว ร้อยละ 
52.99 และบัณฑิตที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 0.30  ระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 95.70 โดยเป็น
บัณฑิตที่ท างานแล้ว ร้อยละ 68.82 และบัณฑิตที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 26.88  และระดับ
ปริญญาเอกเป็นบัณฑิตที่ท างานแล้วคิดเป็นร้อยละ 66.67 

 
 

3. ประเภทงานที่ท าของบัณฑิต 

 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  
ร้อยละ 77.40 ระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 29.69 
รองลงมา คือ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน ร้อยละ 26.56 และระดับปริญญาเอกประกอบอาชีพเป็น
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 100.00 
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4. สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างานของบัณฑิต 

35.00 34.17

20.00

10.83
16.00

56.00

16.00
12.000.00

66.67

33.33

0.00

ยังไม่ประสงค์ท างาน รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน หางานท าไม่ได้ อ่ืน 

ร้อยละสาเหตุท่ียังไม่ได้ท างาน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 
 
 สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นจ านวนมากที่สุด คือ ยังไม่ประสงค์ท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 35.00 ส าหรับระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างาน เป็นจ านวนมากที่สุด 
คือ รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และ 66.67 ตามล าดับ 

 
 

5. ระยะเวลาการได้งานท า 

50ปริญญาเอก

ร้อยละระยะเวลาการได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา

ได้งานทันที 1   3 เดือน 4   6 เดือน

 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานท าภายใน 3 เดือนหลังส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 54.24  
บัณฑิตระดับปริญญาโทได้งานท าระหว่างศึกษา ร้อยละ 39.47 และบัณฑิตปริญญาเอกได้งานท าทันทีหลังส าเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 50.00  
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6. ความพอใจต่องานที่ท า 

 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีความพอใจต่องานคิดเป็นร้อยละ 92.09 ร้อยละความไม่พอใจต่องาน
คิดเป็นร้อยละ 6.25 โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของความไม่พอใจต่องาน คือ ขาดความมั่นคง ระดับปริญญาโท 
มีความพอใจต่องานคิดเป็นร้อยละ 93.75 ร้อยละความไม่พอใจต่องานคิดเป็นร้อยละ 6.25 โดยสาเหตุส่วนใหญ่
ของความไม่พอใจต่องาน คือ ค่าตอบแทนต่ า  และระดับปริญญาเอกมีความพอใจต่องานคิดเป็นร้อยละ 100.00 
  
 

7. ร้อยละของความรู้ความสามารถพิเศษท่ีช่วยให้ได้ท างาน 

 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทระบุว่าความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ 
ได้ท างานจ านวนสูงสุด ได้แก่ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 35.03 และ 34.38 ตามล าดับ และระดับ
ปริญญาเอกระบุว่าความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านอ่ืน ๆ (ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ความสามารถและประสบการณ์ในการท าวิจัย) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
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8. รายวิชาหรือความรู้ในหลักสูตรที่ควรเพิ่มเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

0.30

1.08

0.00

0.46

7.19

12.90

11.11

8.49

7.19

8.60

0.00

7.34

2.40

3.23

0.00

2.52

82.93

74.19

88.89

81.19

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทุกระดับ

ร้อยละของรายวิชาหรือความรู้ในหลักสูตรท่ีควรเพ่ิม
เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

การใช้งานอินเทอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติจริง
คอมพิวเตอร์/การใช้โปรแกรม บัญชี
ภาษาอังกฤษ

 
  
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุว่า รายวิชาหรือความรู้เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพที่ควรเพ่ิมในหลักสูตร เป็นจ านวนสูงสุด คือ ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 82.93 
74.19 และ 88.89 ตามล าดับ 

 
 

9. การท างานตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 

42.37

67.19

100

57.63

32.81

0

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ร้อยละการท างานตรงสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา

ท างานตรงสาขาวิชา ท างานไม่ตรงสาขาวิชา

 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ได้งานท าไม่ตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 57.63  
ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโทส่วนใหญ่ได้งานท าตรงสาขาวิชา ร้อยละ 67.19 และบัณฑิตระดับปริญญาเอก 
ได้งานท าตรงสาขาวิชา ร้อยละ 100.00   
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10. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
 
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนเท่ากับ  
14,929.04, 21,524.84 และ 36,520.00 บาท ตามล าดับ 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทุกระดับ 
1. มีความทันสมัย ทันต่อสภาวะการณ์ 

ในปัจจุบัน 

4.04 
(พึงพอใจมาก) 

4.14 
(พึงพอใจมากท่ีสุด) 

4.22 
(พึงพอใจมากที่สุด) 

4.11 
(พึงพอใจมาก) 

2. รายวิชามีความเหมาะสม และเพี ยงพอ  
ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ 

3.93 
(พึงพอใจมาก) 

4.09 
(พึงพอใจมากท่ีสุด) 

4.33 
(พึงพอใจมากท่ีสุด) 

4.08 
(พึงพอใจมาก) 

3. อาจารย์มี เทคนิ คการถ่ ายทอดความรู้  
และน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน 

4.08 
(พึงพอใจมาก) 

4.22 
(พึงพอใจมากท่ีสุด) 

4.44 
(พึงพอใจมากท่ีสุด) 

4.21 
(พึงพอใจมาก) 

4. ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียน  
การสอนมีความเหมาะสม และเพียงพอ 

3.82 
(พึงพอใจมาก) 

3.92 
(พึงพอใจมาก) 

3.89 
(พึงพอใจมาก) 

3.84 
(พึงพอใจมาก) 

5. อาจารย์ ที่ ป รึ กษ า  ติ ด ต าม  ดู แ ล ให้
ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด 

4.07 
(พึงพอใจมาก) 

4.30 
(พึงพอใจมากที่สุด) 

4.89 
(พึงพอใจมากที่สุด) 

4.34 
(พึงพอใจมากที่สุด) 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 
3.99 

(พึงพอใจมาก) 
4.13 

(พึงพอใจมาก) 
4.36 

(พึงพอใจมากท่ีสุด) 
4.11 

(พึงพอใจมาก) 
 
 บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
เท่ากับ 4.11 โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
ในระดับมาก เท่ากับ 3.99 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นอาจารย์มีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
และน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอน เท่ากับ 4.08  บัณฑิตระดับปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในระดับมาก เท่ากับ 4.13 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม ดูแลให้ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด เท่ากับ 4.13  และบัณฑิตระดับปริญญาเอก
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.36 และมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นอาจารย์ที่ปรึกษา ติดตาม ดูแลให้ค าปรึกษาระหว่างเรียนอย่างใกล้ชิด  
เท่ากับ 4.89  
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12. ข้อเสนอแนะ 
บัณฑิตผู้ตอบแบบส ารวจทุกระดับและทุกคณะได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร 

และสาขาวิชาที่เรียน การจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
1) ด้านหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน ควรพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาให้มีความทันสมัย

เท่าทันโลก ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งด้านความรู้ ทักษะการท างาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
รวมถึง ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  หรือภาษาที่สาม ตลอดจนเพ่ิมทักษะการใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการท างานของแต่ละสายอาชีพให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความโดดเด่น
ให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพ่ิมโอกาสในการได้งานท า 

2) ด้านการเรียนการสอน  ควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม  
เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้มากขึ้น สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้จริงในการท างาน เพ่ิมการ
ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ รวมถึงการศึกษาดูงาน การเยี่ยมชม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา องค์กร/
หน่วยงานวิชาชีพทั้ง ในและต่างประเทศ อีกทั้งเพ่ิมเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย หลากหลาย 
และเพียงพอต่อ ความต้องการของผู้เรียน 

3) ด้านกิจกรรมนักศึกษา ควรเน้นกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับสาขาที่ เรียน  
เน้นปฏิบัติ ลงมือท าให้มาก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียน การท างาน เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และความรู้ทางด้านจิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน เพ่ิมกิจกรรมการแนะแนว
การหางานของ นักศึกษา แนวทางการท างาน การสอบราชการ การเรียนต่อ การสอบภาษารวมถึงทบทวน 
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้คะแนนเป็นตัวบังคับ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5.5 ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ารายงานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
และผู้บังคับบัญชาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 โดยมีผลการศึกษาบัณฑิตของคณะเกษตรศาสตร์ 
สรุปได้ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี 

 ค่าเฉลี่ยผลรวมการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.33 
หากพิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าความเฉลี่ยพึงพอใจสูงที่สุดคือ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 4.57 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 
ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเท่ากับ 4.13 

คณะเกษตรศาสตร์ 

จ านวน
บัณฑิต
ที่ได้รับ
การ

ประเมิน 

(1) 
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม 

(2) 
ด้าน

ความรู ้

(3) 
ด้าน

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

(4) 
ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่าง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

(5) 
ด้านทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(6) 
ด้าน

วิชาชีพ 
ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน

รวม
คุณลักษณะ 

6 ด้าน 

ผลการ
พัฒนา   

บัณฑิตตาม     
อัตลักษณ์    

ของ   
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

ด้าน
ทักษะ

การเป็น
พลเมือง

โลก 

ระดับปริญญาตรี  
สาขาเกษตรศาสตร ์ 56 4.50 4.29 4.10 4.56 4.11 4.41 4.31 4.38 4.27 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 23 4.60 4.32 4.18 4.60 4.31 4.54 4.40 4.52 4.39 

รวม 79 4.53 4.30 4.13 4.57 4.17 4.45 4.33 4.42 4.30 
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- ระดับปริญญาโท 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวน
บัณฑิตที่
ได้รับการ
ประเมิน 

(1) 
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม 

(2) 
ด้าน

ความรู ้

(3) 
ด้าน

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

(4) 
ด้านทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

(5) 
ด้านทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(6) 
ด้าน

วิชาชีพ 
ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน

รวม
คุณลักษณะ 

6 ด้าน 

ผลการพัฒนา   
บัณฑิตตาม     
อัตลักษณ์    

ของ   
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาพืชไร ่ 4 4.00 3.58 3.90 4.19 3.85 4.00 3.92 4.13 
สาขาวิชากีฏวิทยา 3 4.33 4.11 4.07 4.67 4.00 5.00 4.36 4.17 
สาขาวิชาโรคพืช 2 4.50 4.83 4.30 4.25 3.90 4.50 4.38 4.75 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 4.75 4.00 4.20 4.00 4.20 4.00 4.19 4.00 
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร 7 4.39 4.10 4.03 4.39 4.17 4.43 4.25 4.43 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบท 

8 4.31 4.58 4.03 4.38 3.80 4.25 4.23 4.13 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 4.75 4.67 4.47 4.58 4.73 4.67 4.65 4.67 
สาขาวิชาพืชสวน 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 3 4.75 4.67 4.53 4.58 4.73 4.67 4.66 4.33 

รวม 32 4.53 4.39 4.28 4.45 4.26 4.50 4.40 4.40 

ค่าเฉลี่ยผลรวมการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโท อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.40 
หากพิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าความเฉลี่ยพึงพอใจสูงที่สุดคือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีค่าเท่ากับ 4.53 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเท่ากับ 4.26 

- ระดับปริญญาเอก 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวน
บัณฑิตที่
ได้รับการ
ประเมิน 

(1) 
ด้าน

คุณธรรม
จริยธรรม 

(2) 
ด้าน

ความรู ้

(3) 
ด้าน

ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

(4) 
ด้านทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

(5) 
ด้านทักษะ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(6) 
ด้าน

วิชาชีพ 
ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน

รวม
คุณลักษณะ 

6 ด้าน 

ผลการพัฒนา   
บัณฑิตตาม     
อัตลักษณ์    

ของ   
มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาพืชไร ่ 2 4.63 4.67 4.30 4.75 4.60 5.00 4.66 4.25 
สาขาวิชาพืชสวน 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
สาขาวิชาการจดัการระบบเกษตร 1 4.50 5.00 4.60 4.75 4.80 4.50 4.69 4.00 
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

รวม 5 4.53 4.67 4.48 4.63 4.60 4.63 4.59 4.31 

ค่าเฉลี่ยผลรวมการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.59 
หากพิจารณาจากคุณลักษณะบัณฑิตในแต่ละด้านพบว่า ด้านที่มีค่าความเฉลี่ยพึงพอใจสูงที่สุดคือ ด้านความรู้ มีค่า
เท่ากับ 4.67 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะทักษะทางปัญญา มีค่าเท่ากับ 4.48 

ที่ประชุมรับทราบ 
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1.6 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
 1.6.1 การท าความร่วมมือโครงการวิจัย เรื่อง การผลิตและการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยชน์ 

ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ จ ากัดได้ท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “วิจัย พัฒนา เพ่ือผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย”์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีข้อตกลงความร่วมมือดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพ่ือผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade 
(2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์เวชส าอางจากสารสกัดกัญชา 
(3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ 

 ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
ให้คณะเกษตรศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.6.2 การท าความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรม  (AIC) ร่วมกับ 
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและนวัตกรรม  (Agritech and Innovation Center : AIC) 
จัดตั้งตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0  
จ านวนรวม 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด โดยศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม  
ผู้น าสถาบันเกษตร Smart Farmer, Young Smart Farmer, Start Up เกษตร และ SME เกษตร ทั้งยังพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร  
การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการวิจัยการพัฒนา 
การลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตร
และนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้  ได้ก าหนด 
ให้ใช้อาคารส านักงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เป็นที่ตั้งของศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ อาคารส านักงานศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.6.3 การด าเนินงานโครงการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์ 
ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจ านวน 2 ทุน ซึ่งมีผลการ
ด าเนินการโดยสรุปดังนี้ 
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กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลงานตีพิมพ์ ผลงานอ่ืน   ผลงานตีพิมพ์ ผลงานอ่ืน  
กลุ่มวิจัยไม้ดอกเศรษฐกิจ   2 5 1 - ขึ้นทะเบียนพันธุ์ 

  จ านวน 3 พันธุ์ 
- ขึ้นทะเบียนพันธุ์ออนไลน์     
  จ านวน 1 พันธุ์ 

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเกษตร 25 2 22 ก าลังยื่นขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ 
จ านวน 1 พันธุ์ 

ผลงานอ่ืน   ประกอบด้วย 1. การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช 2. Prototype  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.6.4 โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม (Cluster) วิจัยแบบบูรณาการ ประจ าปี 2563 

คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนากลุ่ม (Cluster) วิจัยแบบบูรณาการ 
ประจ าปี 2563 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการในเบื้องต้นให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการ 
ให้มีการท างานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกันภายในคณะฯ โดยได้ก าหนดกรอบเพื่อการพัฒนากลุ่ม ดังนี้ 

(1) กลุ่มปรับปรุงพันธุ์พืช 
(2) กลุ่มปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
(3) กลุ่ม Functional ingredient / functional food 
(4) กลุ่มนวัตกรรมเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โดยสนับสนุนไม่เกินกลุ่มละ 20,000 บาท ซึ่งคณะฯ ได้พิจารณาสนับสนุนจ านวน 8 กลุ่มวิจัย ดังนี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ล าดับ ชื่อกลุม่ (Cluster) วิจัย หัวหน้ากลุ่ม/ผู้ร่วม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
1 การพัฒนาการผลิตและการตลาดพืช  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขัน  
อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย ์
 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 
(12 เดือน) 

19,800 

2 นวัตกรรมการออกแบบ ผลิต และดูแล 
โครงสร้างพื้นฐานพืชอาหารพื้นเมอืง  

อ.เอกชัย ใยพิมล  
 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

3 กลุ่มนวัตกรรมปจัจัยการผลิต 
เพื่อเกษตรปลอดภัย 

รศ.ดร.เกวลิน คณุาศักดากุล 
 

มิ.ย. 63 - พ.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

4 แมคคาทรอนิคทางการเกษตร 
(Agriculture mechatronics) 

ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ ์ 3 ส.ค. 63 – 2 ส.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

5 การปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง 
และลูกผสมพื้นเมือง  

ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง 3 ส.ค. 63 – 2 ส.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

6 กลุ่มพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลย ี
เมลด็พันธ์ุ 

ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมด ี 3 ส.ค. 63 – 2 ส.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

7 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
ส าหรับการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร 

ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 3 ส.ค. 63 – 2 ส.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

8 กลุ่มวิจัยปลาสวยงาม อ.ดร.ศิริพร โทลา 
ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันต ิ

3 ส.ค. 63 – 2 ส.ค. 64 
(12 เดือน) 

20,000 

 งบประมาณรวมท้ังสิ้น 159,800 



- 24 - 

 1.6.5 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย ประจ าปี 2563 
 คณะเกษตรศาสตรืได้ด าเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนา 

สถานีวิจัย ประจ าปี 2563 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการท างานวิจัยของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์  
ในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน ให้สามารถสร้างสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพแข่งขันได้ และสามารถพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป  

โดยผู้วิจัยจะต้องด าเนินการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ที่ก าหนด และมีเจ้าหน้าที่ประจ าของแต่ละ
พ้ืนที่เข้าร่วมด าเนินการโครงการด้วย ประกอบด้วย 

(1) สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หน้า (site A) 
(2) สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง (site B) 
(3) สถานีเกษตรที่สูงหนองหอย 
(4) สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ 

ซ่ึงสนับสนุนไม่เกินทุนละ 100,000 บาท ผลการพิจารณา ไม่มีผู้ยื่นขอรับสนับสนุน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.6.6 ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ด้าน Smart Agriculture ประจ าปี 2563 

 คณะเกษตรศาสตร์มีแผนพัฒนางานวิจัยด้าน Smart Agriculture เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ 
คณะเกษตรศาสตร์ “Go for Smart Agriculture” โดยคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  
ได้พิจารณากรอบการวิจัย จ านวน 4 ด้าน  ประกอบด้วย 

(1) Functional ingredient / functional food 
(2) นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ 
(3) Internet of Things (IoT)  
(4) นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 ซึ่งสนับสนุนไม่เกินทุนละ 175,000 บาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่  3/2562  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ต่อไป 

 ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 
4.1 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที ่13 (พ.ศ. 2564 - 2569) 
ความเป็นมา 
 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  
ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2564 - 2569) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนี้ “Smart Agriculture for Better Life” คือ 
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ค่านิยม 
 AGGIE     TEAM 
 A=attitude/ability ทัศนคติเชิงบวก T=technology มุ่งสร้างเทคโนโลย ี
 G=great heart ใจสู้    E=environmental integrity มุ่งสร้างความสมบูรณ์ทางสิ่งแวดล้อม 
 G=gratitude แทนคุณแผ่นดิน  A=accountability รับผิดชอบต่อสังคม 
 I= integrity มีศักดิ์ศรี/คุณธรรม  M=multidisciplinary สร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ 
 E=excellence มุ่งความเป็นเลิศ 

วัฒนธรรมองค์กร เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล  
           และเพ่ือพัฒนาชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดท ากลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
ในแต่ละยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะฯ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ เพ่ือพิจารณา 
และให้ข้อคิดเห็นต่อไป 

 มติ ที่ประชุมฯ เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2564 - 2569) ดังกล่าว โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้ 

(1) คณะฯ ต้องรู้ตัวตนและแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งจะท าให้
แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ มีความชัดเจนมากขึ้น 

(2) ควรปรับวิสัยทัศน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้องกัน เนื่องจาก
เห็นว่า ค าอธิบายภาษาไทยเน้นเรื่องการผลิต ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษ 

(3) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ควรเน้นเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่มีความส าคัญ และตรงเป้าประสงค์มากที่สุด 
ไม่เน้นปริมาณมากเกินไป เนื่องจากต้องด าเนินการภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 
ทั้งนี้เห็นว่าคณะฯ ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่ก าหนด 

(4) ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เน้นการพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษา 
รวมถึงเน้นการด าเนินงานแบบ Research Innovation ให้เพิ่มมากขึ้น 
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4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดินคณะเกษตรศาสตร์ 

ความเป็นมา 
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ประสงค์ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ดิน เพ่ือด าเนินงาน จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. สร้างโรงเก็บเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

2. ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจากระบบการก าจัดของเสีย 
จากฟาร์มสัตว์ ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 

 ทั้งนี้ พ้ืนที่ที่จะใช้ด าเนินงานทั้งหมด ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร
แม่เหียะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดไว้ว่า การใช้พื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานก่อนที่จะเสนอขออนุมัติใช้พื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัย นั้น 

 มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการใช้พื้ นที่ ดินคณะเกษตรศาสตร์  
เพื่อด าเนินงานภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จ านวน 2 รายการ ตามที่เสนอ 
คือ 

(1) สร้างโรงเก็บเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  ภายในบริเวณ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร  
รวมพื้นที่ 54 ตารางเมตร 

(2) ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตเม็ดกากตะกอนปั้นเม็ดจากระบบการก าจัดของเสีย 
จากฟาร์มสัตว์ ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิต 
และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร รวมพื้นที่  
100 ตารางเมตร 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า คณะเกษตรศาสตร์ควรต้องจัดท า 
แผน Master Plan การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ให้มีความ
ชัดเจน เนื่องจากจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 
4.3 การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความเป็นมา 
  ด้วย ในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีที่คณะเกษตรศาสตร์สถาปนาครบรอบ 55 ปี และเพ่ือเป็นการ 
เฉลิมฉลองในวาระส าคัญดั งกล่ าว คณ ะฯ จึ งก าหนดจัด กิจกรรม งานเกษตรภาคเหนือ ครั้ งที่  10  
“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่ อ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน : Smart Agricultural Innovation for 
Sustainable Development Goals (SDGs)” ระหว่างวันที่  10 - 16 มกราคม 2565 ณ  ศูนย์ประชุม 
และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ภายในงานจะมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านนวัตกรรมเกษตร การพัฒนาระบบ  
การผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร ซึ่งถือได้ว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นกระบวนการส าคัญประการหนึ่ง 
ของการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 






