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 การสมัมนาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2555 เรือ่ง การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิในศตวรรษที ่21 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดยมีการน าเสนอผลงานของ คณะเกษตรศาสตร์ในแผนพัฒนา          
คณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 10 งานที่เป็นปญัหาอุปสรรค และสามารถพัฒนาให้เป็นผลงานที่ดีของ          
คณะเกษตรศาสตรใ์นอนาคต รวมทัง้ การน าเสนองานที่จะด าเนินการในแผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์
ระยะที่ 11 ให้เป็นแนวทางในการสมัมนากลุ่มทัง้ 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการร่วมกนัเสนอแนวคดิและ
แลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็นกนัระหว่างคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะฯ เพื่อน า
ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบตัิการของคณะเกษตรศาสตร์  และ
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2555 เป็นการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเป็นการจดัศกึษาดูงานด้านการบรหิารจดัการและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานตามพันธกิจหลักของคณะ
เกษตรศาสตรต่์อไป 

 คณะเกษตรศาสตรข์อถอืโอกาสนี้กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ นคร  ณ ล าปาง รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสรมิ  ชีวะอิสระกุล และคุณธรรมรกัษ์  
พชิญกุล คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์รวมทัง้ขอขอบคุณผูบ้รหิารและหวัหน้างาน
คณะเกษตรศาสตรท์ุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเขา้ร่วมสมัมนาครัง้นี้เป็นอย่างดแีละมคีวามตัง้ใจจรงิ
ในการท างาน เพื่อให้เกิดสิง่ที่ดีๆ ในคณะฯ และขอขอบคุณคณะท างานที่ร่วมจดัสมัมนาทุกท่าน ที่ ได้
ด าเนินการจดัสมัมนาครัง้นี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
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เร่ือง         

ค าน า A 
สารบญั B 
1. สรปุผลการสมัมนา วนัท่ี 24 สิงหาคม 2555  

 นโยบายการพฒันาการศกึษาเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์ องักสทิธิ ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 สรปุผลการสมัมนาตามแผนพฒันาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์ในยทุธศาสตรท์ี ่1 
 สรปุผลการสมัมนาตามแผนพฒันาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์ในยทุธศาสตรท์ี ่2,5 
 สรปุผลการสมัมนาตามแผนพฒันาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์ในยทุธศาสตรท์ี ่3,4 
 สรปุผลการสมัมนาตามแผนพฒันาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์ในยทุธศาสตรท์ี ่6 
 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
เรือ่ง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิในศตวรรษที ่21” 
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สรปุผลการสมัมนาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

วนัศกุรท่ี์ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมปานวิมาน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

เร่ิมการสมัมนาเวลา 09.30 น. 

 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิพ์านิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานถึง
วตัถุประสงค์ของการจดัสมัมนา เรื่อง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิในศตวรรษที่ 21”  
ต่อทีป่ระชุมสมัมนา โดยการสมัมนาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
ในการหาแนวทางพฒันาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ
เกษตรศาสตร์ คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และหวัหน้างาน ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ผลงานของคณะเกษตรศาสตรใ์นแผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์ระยะที่ 10 งานที่เป็นปญัหาอุปสรรค 
และสามารถพัฒนาให้เป็นผลงานที่ดีของคณะเกษตรศาสตร์ในอนาคต รวมทัง้ น าเสนองานที่จะ
ด าเนินการในแผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 ให้เป็นแนวทางในการสมัมนากลุ่ม เพื่อให้
รบัทราบและมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555  – 
2559) รวมถงึการก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์ทัง้ 6 ยุทธศาสตร์ใหม้แีนวทางในการ
บริหารจัดการและแนวทางในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 
คณะเกษตรศาสตรส์ามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในอนาคต 

 ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ในฐานะประธาน
กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์กล่าวเปิดการสมัมนาเรื่อง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตร์
สู่ความเป็นเลศิในศตวรรษที ่21” และใหน้โยบายเรื่องการพฒันาการศกึษาเกษตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ซึง่มปีระเดน็ส าคญัดงันี้ 

 คณะเกษตรศาสตรไ์ดจ้ดัท าแผนพฒันาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งมีสาระส าคัญค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม 
เห็นสมควรให้คณะเกษตรศาสตร์ปรบัแผนการพฒันาคณะฯ และเปลี่ยนมุมมองในการบรหิารจดัการ  
โดยควรชคูวามเด่นของงานวจิยัใหเ้ป็นภาพลกัษณ์ของคณะฯ มากกว่าเรือ่งการเรยีนการสอน หรอือาจจะ
ท าควบคู่กนัไปกไ็ด ้ทัง้นี้ ตอ้งเน้นเรื่องการเกษตรทีสู่งเป็นหลกั โดยเฉพาะเรื่องเกษตรป่าไม ้และเกษตร
ชาวเขา นอกจากนี้ ควรน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เป็นหลกัในการพฒันาประเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บรหิารจดัการ โดยองิตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ซึง่มสีาระส าคญั ดงันี้ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่11 มแีนวคดิต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่10 ยดึหลกั “ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ประกอบดว้ย 

 คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา 
 การสรา้งความสมดุลการพฒันาในทุกมติ ิ
 มเีหตุผล ความพอประมาณ ระบบภมูคิุม้กนัและความรอบรู ้
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 โดยการพฒันาด้านต่างๆ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ ตามล าดบัขัน้ตอน และสอดคล้อง
กบัชวีติของสงัคมไทย รวมทัง้ สรา้งเสรมิศลีธรรมและส านึกใน “คุณธรรมจรยิธรรม” การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละ
ด าเนินชวีติดว้ย “ความเพยีร” จะเป็นภูมคิุ้มกนัทีด่ใีหพ้รอ้มเผชญิการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ทัง้ในระดบั
ปจัเจก ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ

แนวทางการสร้างภมิูคุ้มกนั 
1. การพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพ 

 การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
 การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่ทศิทางการเตบิโตในรปูแบบใหม่ 
 การสรา้งความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื 
 การสรา้งความเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
1. เพื่อเสรมิสรา้งสงัคมทีเ่ป็นธรรมและสงัคมทีเ่ป็นสุข 

2. เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่ม ทุกวยัอย่างเป็นองคร์วมทัง้กาย ใจ สตปิญัญา อารมณ์ คุณธรรม 
จรยิธรรม และสถาบนัทางสงัคมมบีทบาทหลกัในการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ 

3. เพื่อพฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ คุณภาพและยัง่ยนื  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลังงาน โดยให้
ความส าคญักบั 

 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นฐานภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็ 
 การท าใหภ้าคเกษตรเป็นฐานการผลติอาหารและพลงังานทีม่คีวามมัน่คง 
 การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 
 การสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์พนัธุส์ตัวน์ ้า 
 เทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่หมาะสมและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 การส่งเสรมิการสรา้งมลูค่าเพิม่สนิคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน 
 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และความรูส้รา้งสรรค ์
 การสรา้งความมัน่คงในอาชพี ใหก้บัเกษตรกรตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

ยทุธศาสตรค์วามเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหาร และพลงังาน 
1. สถานการณ์การเปลีย่นแปลง 

 บทบาทภาคเกษตรเริม่ลดลง แต่ยงัเป็นฐานการผลติทีส่ าคญัของประเทศ 
 ความเขม้แขง็ของภาคเกษตรไทยมแีนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 
 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการครอบครองทรพัยากรพนัธุกรรม 
ส่งผลกระทบต่อวถิกีารผลติของเกษตรกร 
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 การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เนื่องจากการเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุของประเทศไทย 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
 ทรพัยากรธรรมชาตซิึง่เป็นฐานการผลติภาคเกษตรมคีวามเสื่อมโทรมากขึน้ 
 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มแีนวโน้มรนุแรงเพิม่มากขึน้ 
 ความอ่อนแอของภาคเกษตรทีเ่ป็นฐานการผลติทีส่ าคญัของประเทศ  
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ย 
 ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานทีผ่ลติจากพชืเพื่อทดแทนพลงังานเชือ้เพลงิ 
จากฟอสซลิเพิม่มากขึน้ 

3. การสรา้งภมูคิุม้กนั 
 ความเหมาะสมของทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ 
 ฐานการผลติการเกษตรทีเ่ขม้แขง็ 
 องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
 กลไกการบรหิารจดัการทีม่ธีรรมาภบิาล 

4. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
 เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ม ัน่คงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ   
สามารถผลติสนิคา้เกษตร อาหารและพลงังานทีม่คีุณค่าเพิม่ มคีุณภาพ มาตรฐาน 
ปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้ม 
 เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและเสรมิสรา้งความมัน่คงในอาชพี และรายไดเ้กษตรกรใหม้ี
ความเขม้แขง็ยัง่ยนื 
 เพื่อส่งเสรมิชุมชนและเกษตรกรให้มสี่วนร่วมและสนับสนุน ความมัน่คงดา้นอาหาร
และพลงังาน รวมถงึสามารถพึง่พาตนเองได ้

5. แนวทางการพฒันา 
 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่ป็นฐานการผลติภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
 การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพการผลติภาคเกษตร 
 การสรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลติ 
 การสรา้งความมัน่คงในอาชพีและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
 การสรา้งความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานชวีภาพในระดบัครวัเรอืนและชุมชน 
 การสร้างความมัน่คงด้านพลงังานชวีภาพ เพื่อสนับสนุนการพฒันาประเทศและ    
ความเขม้แขง็ภาคเกษตร 
 การปรบัระบบบรหิารการจดัการภาครฐั เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่คงด้านอาหารและ
พลงังาน 
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ประเดน็ท่ีควรพิจารณา: ในการพฒันาเกษตรและการเปล่ียนแปลง 
1. ทรพัยากรธรรมชาต ิ อากาศ  น ้า ดนิ 

2. เทคโนโลยกีารผลติ 

 เทคโนโลย ี– ชวีภาพ 
 นาโนเทคโนโลย ี

3. ทรพัยากรมนุษย ์– การศกึษา/ ความรู ้
4. กระบวนการผลติ/ ระบบการผลติ 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การพฒันาการเกษตร: เป้าหมายการผลิต (ชีวิต - เศรษฐกิจ - ส่ิงแวดล้อม) 
1. เพื่อบรโิภค 

 การยงัชพี (Subsistence) 
 รสชาต ิ(Tasty) 
 สุขภาพ (Healthy) 

2. เพื่อความมัน่คงและเพยีงพอ (Security) 
3. เพื่อความปลอดภยัในการบรโิภค (Safety) 
4. เพื่อเป็นแหล่งพลงังานทดแทน (Energy) 
5. เพื่อเป็นอาหารสตัวแ์ละการพฒันาปศุสตัว ์

งานวิชาการด้านพฒันาการเกษตร 

 ควรค านึงถงึ 

1. เทคโนโลยดีา้นพนัธุ ์
2. เทคโนโลยสีนบัสนุนการผลติ - ปุ๋ ย/ ยา/ อื่นๆ 

3. เทคโนโลยดีา้นการแปรรปู/ อุตสาหกรรมอาหาร 

4. เทคโนโลยดีา้นควบคุมทรพัยากรการผลติ/ ดนิ น ้า ลม  อากาศ 

5. เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. ความสมดุล เทคโนโลย ีการขยายการผลติสิง่แวดลอ้ม 

หลกัสตูรการเกษตร 

1. เทคโนโลยกีารผลติ - ชวีภาพ, นาโน, เทคโนโลย ี

2. ระบบการผลติ Production System, Agricultural system 
3. ทรพัยากรธรรมชาต/ิ ทรพัยากรสนบัสนุนการผลติ 

4. ระบบการจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยว 

5. ระบบ Logistic ผลผลติ 
6. ระบบการจดัการฟารม์ / ธุรกจิ 

7. เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

 สาระวชิาดงันี้ 
1. เทคโนโลย ี

 เทคโนโลยกีารผลติ เช่น เทคโนโลยชีวีภาพ, เทคโนโลยกีารปรบัปรงุพนัธุ ์
 เทคโนโลยสีนบัสนุนการผลติ/ เครือ่งจกัรเทคโนโลยวีศิวกรรม 
 เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว/ อาหาร/ บรรจพุนัธุ ์
 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 

2. ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม (ดนิ น ้า อากาศ) 
3. ธุรกจิการเกษตร 

 การลงทุน/ การตลาด 
 การจดัการฟารม์ 

4. สงัคม/ เศรษฐกจิ/ เกษตรกร 

 เศรษฐกจิพอเพยีง/ ทฤษฏใีหมก่ารเกษตร 
 การพฒันาเกษตรกรภมูปิญัญาเทคโนโลยสีมยัใหม ่

5. การผลติและอุตสาหกรรมการเกษตรในเชงิบรูณาการ 

 นโยบายการลงทุนการผลติ การตลาด (รฐั และ เอกชน) 
 ระบบการผลติ /ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้มและชวีติเกษตรกร 

ระบบการเรียนการสอน 
1. ใหแ้นวทางการสอนโดยอาจารย ์ประมาณ 50 % 

2. นกัศกึษาวเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลูเทคโนโลย ี30 % (Self Study)  
3. สหกจิศกึษา 20 % (Coop. ED)  

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
ของมหาวิทยาลยัของรฐั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2493 - 2544 
 ทรงเน้นหน้าที่ของมหาวทิยาลยั คอื การวางรากฐานทางปญัญา คุณธรรม จรยิธรรม 
และวฒันธรรมใหแ้ก่นิสตินกัศกึษา โดยหลกัสูตรต้องสรา้งคนทีม่คีุณธรรมจรยิธรรม สรา้งคนทีม่จีติส านึก
เพื่อสงัคม และประเทศชาต ิเพื่อให้นิสตินักศกึษามคีวามรูท้างวชิาการ มคีวามเขา้ใจในตนเอง และใน
สภาวะแวดลอ้มเป็นอย่างด ีมคีวามคดิวนิิจฉัย สามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจปญัหาไดอ้ย่างถูกต้องตาม
เหตุผล 

คุณลกัษณะ (อุปนิสยั) บณัฑติทีพ่งึประสงคข์องไทย 
1. การคดิดว้ยจติใจทีเ่ป็นกลาง 

2. การมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติต่อบา้นเมอืง ประชาชน และหน้าที่ 
3. มคีุณธรรม 8 ประการ 

 การมศีรทัธาทีถู่กตอ้ง 
 ความอุตสาหะพากเพยีรทีต่่อเนื่อง 
 ความระลกึรูเ้ท่าทนั 
 ไมป่ระมาท 
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 ความตัง้ใจมัน่คง 
 ปญัญาความรูช้ดัในงานทีป่ฏบิตั ิ
 ความตัง้ใจจรงิทีจ่ะท าใหส้ าเรจ็ 
 ความมสีตริอบคอบ 

4. มวีนิยัของชวีติและการปฏบิตังิาน 

 การสรา้งบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องมหาวทิยาลยั (คนด ีคนเก่ง มคีวามสุข) 
1. มคีวามรู ้ทกัษะ (ดา้นวชิาการ วชิาชพี วชิาชวีติ) และความสามารถระดบัสากล เรยีนรู ้(ใฝ่รู)้ 

ตลอดชวีติ 

2. มคีุณธรรม จรยิธรรม วนิยั ความรบัผดิชอบและความเป็นผูน้ า 

3. มสีตปิญัญาและวจิารณญาณ มวีธิคีดิอยา่งเป็นระบบและสามารถแกไ้ขปญัหาได ้

4. เขา้ใจความเป็นจรงิของสงัคมไทยและสงัคมโลก รูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงการแข่งขนัใน
ระดบัสากลและสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

5. มคีวามเป็นประชาธปิไตย   
6. มจีติส านึกและภาคภมูใิจในความเป็นไทย สามารถใชภ้มูปิญัญาไทยในการพฒันาประเทศ 

7. ตระหนกัในคุณค่าทรพัยากร ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

8. มจีติส านึกและศกัยภาพในการสรา้งงาน 

9. มสีุขภาพกายและสุขภาพจติด ี

การเสริมสร้างคณุลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบ TQF 

1. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ดา้นความรู ้
3. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ 

4. ดา้นทกัษะทางปญัญา 

5. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและดา้นทกัษะพสิยั 

แผนการพฒันาอาจารยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือรองรบัทกัษะแห่งอนาคตใหม่  
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สรปุผลการสมัมนาตามแต่ละยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาการจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและนานาชาต ิ

ท่ีปรึกษากลุ่ม:  รองศาสตราจารย ์นคร ณ ล าปาง 
สมาชิกกลุ่ม: 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.องัสนา อคัรพศิาล ประธานกลุ่ม 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดรณุ ี นาพรหม 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัา โพธาภรณ์ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจพรรณ เอกะสงิห ์
5. นางฟองจนัทร ์ สุขสวสัดิ ์ณ อยธุยา 
6. นางสาวปราณ ี หะซนั เลขานุการกลุ่ม 

 จากการสมัมนาและอภปิรายภายในกลุ่ม สามารถสรปุประเดน็ส าคญัได ้ดงันี้ 

1. งานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา จ านวน 24 หลกัสตูร ประกอบด้วย 
1.1 หลกัสตูรท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ระดบัปริญญาตรี ปรบัปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
ในส่วนของวชิาเอกสตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ ้าและวชิาเอกปฐพศีาสตรแ์ละอนุรกัษศาสตร์ 
 ระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรใหม่ คอื หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิา
เกษตรปา่ไม ้ 

1.2 หลกัสตูรก าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณา 
 ระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาออกแบบภูมทิศัน์และการ
จดัการสิง่แวดลอ้ม 

1.3 หลกัสตูรท่ีได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุการศึกษา (TQF) 
 หลกัสตูรทีผ่่านการรบัรองจาก สกอ.ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 2 หลกัสตูร 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2553 (เริม่ใชต้ัง้แต่ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2553) 
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลกัสูตร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553 (เริม่ใชต้ัง้แต่ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2554) 
 หลกัสตูรทีจ่ดัส่งใหม้หาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้ 
 ระดับปริญญาโท จ านวน 10 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตทางเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร ์
เกษตรศาสตรเ์ชงิระบบ สตัวศาสตร ์กฏีวทิยา โรคพชื เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
ธุรกจิเกษตร และการเกษตรยัง่ยนืและการจดัการลุ่มน ้าแบบบรูณาการ 
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 ระดบัปริญญาเอก จ านวน 6 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ เกษตรศาสตร์เชิงระบบ    
สตัวศาสตร ์และโรคพชื 

 หลกัสตูรทีอ่ยูร่ะหว่างด าเนินการปรบัปรงุทีส่าขาวชิา 
 ระดับปริญญาโท  จ านวน 1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑติทางเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาส่งเสรมิการเกษตร 
 ระดบัปริญญาเอก จ านวน 1 หลกัสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏี

บณัฑติ สาขาวชิาส่งเสรมิการเกษตรและพฒันาชนบท 

2. การรบันักศึกษาเข้าศึกษา 
2.1 โครงการใหม่ในปีการศึกษา 2554 – 2555 

 ระดบัปรญิญาตร ี
 โครงการนกัวทิยาศาสตรเ์กษตร 
 โครงการเดก็ดมีทีีเ่รยีน 
 โครงการส านึกรกัษ์บา้นเกดิเพื่อการเกษตรทีย่ ัง่ยนื 

 ระดบัปริญญาโท โครงการ Double Degree ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กับ
Kagawa University  
 ระดบัปริญญาเอก โครงการ Double Degree ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์กบั 
Nigata University  

2.2 จ านวนนักศึกษารบัเข้าศึกษาทุกระดบั ปีการศึกษา 2551 – 2554 
 

ระดบั 
ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2554 
ปริญญาตรี 311 354 365 364 
ปริญญาโท 134 162 135 102 
ปริญญาเอก 22 24 12 14 

 

2.3 จ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดบั ปี 2554 
 

ระดบั จ านวน (คน) 
ปริญญาตรี 1,346 
ปริญญาโท 542 
ปริญญาเอก 115 

รวม 2,003 
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2.4 รายได้จากการรบันักศึกษาเข้าศึกษาโครงการพิเศษของคณะ โครงการอดุมศึกษาเพ่ือ
ทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตรเ์กษตร ย้อนหลงั 5 ปี 

 

ปีการศึกษา โครงการทายาทเกษตรกรฯ โครงการนักวิทยาศาสตรเ์กษตร รวม 

2552 52,072 - 52,072 

2553 39,408 - 39,408 

2554 48,722 - 48,722 
2555 136,563 61,534 198,097 

2556 164,783 133,799.75 298,582.75 

รวม 441,548 195,333.75 636,881.75 
 

หมายเหต ุ โครงการนกัวทิยาศาสตรเ์กษตร เริม่เปิดรบัสมคัรตัง้แต่ปีการศกึษา 2555 

3. โครงการ/ กิจกรรม ปี 2554 
3.1 ส าหรบันักศึกษา (เพ่ือตอบรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน) 

โครงการ/ กิจกรรม วนั/ เดือน/ ปีท่ีจดักิจกรรม 

โครงการบรรยายเพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัศกึษาชัน้ปี 4  
เรื่อง "การพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้
ท างาน และธุรกจิดา้นการเกษตร" โดยบรษิทั มอนซานโต ้จ ากดั 

22 มถุินายน 2554 

โครงการอบรมภาษาองักฤษเพื่อน าเสนอในวชิาสมัมนา 22 มถุินายน 2554 
27 กรกฎาคม 2554 
24 สงิหาคม 2554 
7 กนัยายน 2554 

โครงการอบรมภาษาองักฤษ "การสรา้งแรงบนัดาลใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ” 26 ตุลาคม 2554 
โครงการ “เทคนิคการน าเสนอผลงานในกระบวนวชิาสมัมนาเป็นภาษาองักฤษ” 14 ธนัวาคม 2554 

 
3.2 ส าหรบัคณาจารย ์

โครงการ/ กิจกรรม วนั/ เดือน/ ปีท่ีจดักิจกรรม 

โครงการอบรม “การจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัและ
การวจิยัในชัน้เรยีน” 

18 สงิหาคม 2553 
23 ธนัวาคม 2553 
30 มนีาคม 2554 

กจิกรรมคลนิิก มคอ.สญัจร รว่มกบัส านกัพฒันาคุณภาพการศกึษา 12 พฤษภาคม 2554 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “การอบรมเทคนิคการสอนเ ป็น
ภาษาองักฤษอยา่งมปีระสทิธภิาพ” 

30 พฤศจกิายน 2554 
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3.3 ส าหรบับคุลากร 

โครงการ/ กิจกรรม วนั/ เดือน/ ปีท่ีจดักิจกรรม 
โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้KM งานบรกิารดา้นการศกึษา 
“การจดัตารางสอนผ่านระบบ Internet และการลงทะเบยีนของนักศกึษา
ผ่านระบบ Internet ประจ าภาคการศกึษาที ่2/ 2554” 

15 กนัยายน 2554 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ KM ภายในงานบรกิารการศึกษาฯ และ
เผยแพรข่อ้มลูทาง Website (การตอบค าถามทีถ่ามบ่อย) 

ภาคการศกึษาละ 2 ครัง้ 

 
 
3.4 ส าหรบันักศึกษา/ศิษยเ์ก่า 

โครงการ/ กิจกรรม วนั/ เดือน/ ปีท่ีจดักิจกรรม 

โครงการเสรมิสร้างความรู้ให้กับศิษย์เก่า เรื่อง “นาโนเทคโนโลยดี้าน
การเกษตรทีม่ผีลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในโลกปจัจบุนั” 

28 พฤษภาคม 2554 

โครงการจติอาสา สรา้งคุณค่านกัศกึษาไทย 22 ตุลาคม 2554 
โครงการปลกูขา้ววนัแม ่เกีย่วขา้ววนัพ่อ 3 ธนัวาคม 2554 
โครงการงานประเพณ ี4 จอบแห่งชาตคิรัง้ที ่29 
(คณะเกษตรศาสตร ์มช. ไดร้บัรางวลัถว้ยรวมรองชนะเลศิอนัดบั 2 
 ในการแขง่ขนักฬีาทกัษะ) 

4 - 9 ธนัวาคม 2554 

 
 
4. การปรบัสถานท่ีสนับสนุนการศึกษา 

1. ปรับห้องท างานงานบริการการศึกษาฯ ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องเรียน       
ความจ ุ200 คน จ านวน 1 หอ้ง 

2. ปรบัหอ้งท างานหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศกึษา ชัน้ 4 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิเป็นหอ้งท างาน
ส าหรบัหลกัสตูรนานาชาต ิSAIWAM จ านวน 1 หอ้ง 

3. ปรับห้องปฏิบัติโรคพืช ชัน้ 1 อาคารเรียนเดิม (ตึก AB1) เป็นห้องท างานงานบริการ
การศกึษาฯ และหน่วยพฒันาคุณภาพนกัศกึษา 

4. ห้องปฏิบัติการโรคพืช 1 ความจุ 50 คน จ านวน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการโรคพืช 2     
ความจ ุ30 คน จ านวน 1 หอ้ง ชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(ตกึ AB5) 

5. หอ้งเรยีน AB5-333 ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิความจ ุ100 คน จ านวน 1 หอ้ง 
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งานริเร่ิมใหม่ในช่วงแผนพฒันาการศึกษา ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2556 – 2559) 
1. ข้อสงัเกต/ ข้อคิดเหน็ของสมาชิกในกลุ่ม 

 1.1 อาจารย/์ นักศึกษา 
 วธิกีารสอนและเนื้อหาของอาจารยไ์มส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของยคุสมยั 
 นกัศกึษายงัขาดทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ 
 นกัศกึษาปฏบิตัจิรงิตามหลกัสากลไมไ่ด้ 
 นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาไมส่ามารถส าเรจ็การศกึษาได้ตามหลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้
 กจิกรรมการรบัน้องไมเ่ป็นสากล กระทบกบัคุณภาพการศกึษา 

 1.2 หลกัสตูร 
 การเปิดหลกัสูตรใหม่มขีอ้จ ากดัด้านอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจต้องพจิารณาปรบั
ลดหลกัสตูรเดมิเพื่อใหม้คีวามเป็นสากลมากขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะจากกลุ่ม 
 2.1 การพฒันาอาจารย/์ บุคลากร/ นักศึกษา 

 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ในด้านการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในดา้นการบรกิารการศกึษาใหไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล 
(ควรเป็นเรือ่งที ่1) 
 การพัฒนาระบบการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรชาวต่างชาติสายอาจารย์ โดยการ
แลกเปลีย่นบุคลากรกบัต่างประเทศ  

 2.2 ด้านหลกัสตูร 
 ควรมกีารเปิดหลกัสตูรเกษตรบรูณาการนานาชาต ิ(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
โดยมรีปูแบบใหม ่ดงันี้ 
 ปรญิญาตร ี- โท (ภาษาองักฤษ) 3 + 2 (เรยีน 5 ปี ไดร้บั 2 ปรญิญา)  
 3 ปี ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร์เกษตร (Bachelor of Agricultural 

Sciences) 
 2 ปี ปรญิญาโท ระบุสาขา (Master of Agricultural Sciences) 

หรือ 
 ปรญิญาตร ี- โท (ภาษาองักฤษ) 3.5 + 1.5 (เรยีน 5 ปี ไดร้บั 2 ปรญิญา)  
 3.5 ปี ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์เกษตร (Bachelor of Agricultural 

Sciences) 
 1.5 ปี ปรญิญาโท ระบุสาขา (Master of Agricultural Sciences) 

 การปรบัหลกัสตูร 
 การปรับหลักสูตร/ เนื้อหา/ วิธีการสอน/ สารสนเทศของอาจารย์ให้เป็น 

ปจัจุบนั โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง และมกีารบูรณาการกระบวนวชิาต่างๆ       
มากขึน้ (สารสนเทศเกษตร) 
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 การปรบัหลกัสูตรให้มเีนื้อหาที่ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ท้องถิน่/ สรา้งประโยชน์/ 
ช่วยเหลอืชุมชน และเชื่อมโยงกบัประเดน็การพฒันาระดบัสากล โดยเฉพาะ
ความมัน่คงและปลอดภยัทางอาหาร (Food Security and Food Safety) 
สิง่แวดลอ้ม และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติ (เช่น การเชญิ
ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวทิยากรพเิศษการฝึกงานของนักศกึษาในทอ้งถิน่/ 
พืน้ทีสู่งการวเิคราะหค์วามต้องการของผูใ้ชบ้ณัฑติ เช่น หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการระดบันานาชาต ิเป็นตน้) 

 การจดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 การใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อการสอน (ตอ้งมกีารแจง้นกัศกึษาทีจ่ะรบัเขา้ใหม่

ในปีการศกึษา 2557 ให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมกีารจดัการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษบางกระบวนวชิา) 

 ในปีการศึกษา 2557 ควรจะมีการจดั Refresher Course ภาษาองักฤษ
ให้กบันักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 (ช่วงประมาณเดอืนมถุินายน – สงิหาคม 2557) 

 การจดั Clinic ความเป็นสากลให้กบันักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์        
(การจดัสื่อการเรยีนภาษาองักฤษไดด้ว้ยตนเอง) 

 การจดัระบบการแลกเปลี่ยน/ดูงาน/ฝึกงานระหว่างประเทศให้กบันักศกึษา
(การเชื่อมโยงขององคก์ร โดยเฉพาะ ASEAN) 

 การปรบัเนื้องานของ Thesis ใหเ้หมาะสมเพื่อใหน้ักศกึษาส าเรจ็การศกึษา
ตามหลกัสตูร 

 การปรบักจิกรรมรบัน้องใหเ้หมาะสมและไมก่ระทบต่อการเรยีน 
 การส่งเสรมิการจดัสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ รวมทัง้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาการศกึษา (Learning Space and Environment) 

 การปรบัเนื้อหากระบวนวชิาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยม
องค์กรโดยเน้นเรื่องจิตอาสามีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สามัคค ี           
มคีุณธรรมจรยิธรรม 

 2.3 การส่งเสริมทางกายภาพ 
 การส่งเสริมการจดัสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้
รวมทัง้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สนับสนุนระบบการเรยีนรู้และพฒันา
การศกึษา (Learning Space and Environment) 
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ข้อคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมสมัมนา 
1. ด้านหลกัสตูร 

 หลกัสตูรคณะเกษตรศาสตรป์จัจุบนัจะต้องไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงใหม่อย่างจรงิจงั
เพื่อใหส้ามารถผลติบณัฑติไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติอยา่งชดัเจน 
 ปญัหาส าคญัของหลกัสูตร คือ เรื่องของคุณภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะเป็น
มหาวิทยาลัยวิจ ัย ดังนั ้น ควรที่จะเพิ่มปริมาณ/ คุณภาพของนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา เพื่อตอบสนองนโยบายในการทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
 ในเรื่องของความเป็นสากล จ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเตรยีมตวั ทัง้ในเรื่องของหลกัสูตร 
งานวจิยัและการบรกิารวชิาการ เพื่อใหช้าตอิื่นๆ สามารถมารว่มศกึษาดว้ยได ้ 

2. ด้านสหกิจศึกษา 
 ในเรื่องของสหกจิศกึษา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จะต้องมคีวาม
ตระหนักและให้ความส าคญัมากยิง่ขึน้ เนื่องจากหลกัสูตรของคณะได้ก าหนดให้มี
กระบวนวิชาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต ไว้แล้วทุกสาขา และ สกอ.มี
ขอ้ก าหนดไวว้่าการทีจ่ะเป็นสหกจิไดน้ัน้ อาจารยท์ีท่ าหน้าทีน่ิเทศสหกจิจะต้องผ่าน
การอบรมการเป็นอาจารยน์ิเทศ และต้องไปนิเทศหรอืไปเยีย่มนักศกึษาที่ไปสหกจิ
ศกึษาอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 การด าเนินงานสหกิจศกึษาแต่ละมหาวทิยาลยัจะมปีญัหาเรื่องของงบประมาณใน
การด าเนินงานมาก โดยเฉพาะเรื่องของการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมการเป็น
อาจารย์นิเทศมคี่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะฉะนัน้ในเมื่อมหาวทิยาลยั/  คณะฯ มี
นโยบายที่จะขบัเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจรงิจงัต้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณไว้
โดยตรงเช่นเดยีวกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี ซึ่งได้จดัตัง้หน่วยงานสหกิจ
ศกึษาและมงีบประมาณสนบัสนุนโดยตรง 

3. ด้านนักศึกษา 
 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปบางสาขาวิชาไม่สามารถหางานท าได้ 
เพราะฉะนัน้ ในการที่คณะฯ คดิจะพฒันาหรอืท าอะไร ควรที่จะมีการหารอืร่วมกนั
กบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
 คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ต้องผลติบณัฑติทีม่อีตัลกัษณ์ของตนเอง 
บณัฑติคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ควรจะมจีุดเด่นทีต่่างกบัสถาบนั
อื่นอยา่งชดัเจน 
 คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ตอ้งค านึงถงึสดัส่วนจ านวนนักศกึษาชาย
และนักศกึษาหญงิว่าปจัจุบนัจะมนีักศกึษาหญงิมากกว่า เพราะฉะนัน้ ควรจะมอบ
โจทยน์ี้ใหก้บับรษิทั/ หน่วยงานว่าควรจะท าอย่างไร เพราะส่วนใหญ่จะเลอืกบณัฑติ
ผูช้ายเขา้ท างานมากกว่าผูห้ญงิ 
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4. ด้านแหล่งทุน 
 คณาจารยค์ณะเกษตรศาสตร ์เป็นผูท้ีม่ศีกัยภาพสูงแต่ความสามารถในการหาแหล่ง
ทุนสนบัสนุนการวจิยัยงัค่อนขา้งมปีญัหา แต่หากทางผูบ้รหิารช่วยหาแหล่งทุนมาให้
และท าเป็นโครงการวจิยัทีช่ดัเจน มัน่ใจจะมคีณาจารยใ์ห้ความสนใจจ านวนมากขึน้
กว่าเดมิ 
 หากมทีุนวจิยัจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา ขอให้ทางคณะประชาสมัพนัธ์ข้อมูล
เกีย่วกบัทุนวจิยันัน้ๆ ใหก้บัคณาจารยไ์ดร้บัทราบกนัอย่างทัว่ถงึดว้ย 

5. ด้านการส่งเสริมทางกายภาพ 
 อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ควรจะมีการ
วางแผนในการจดัซื้อ จดัหา ให้ชดัเจน และมคีวามเพยีงพอกบัความต้องการของ
นักศึกษา เพราะปจัจุบนักระบวนวชิาที่มปีฏบิตัิการ (Lab) นักศึกษาไม่สามารถ
เข้าถึงเครื่องมอืได้ จงึท าให้เกิดปญัหาในการท าวจิยัและส่งผลไปถึงเรื่องของการ
ตพีมิพด์ว้ย 
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สรปุผลการสมัมนาตามแต่ละยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  พฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิและการวจิยัทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของคณะฯ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5  พฒันาความเป็นสากลของคณะ 
ท่ีปรึกษากลุ่ม:  1. ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์

 2. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ ชวีะอสิระกุล 
สมาชิกกลุ่ม: 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สญัชยั จตุรสทิธา ประธานกลุ่ม 
2. อาจารย ์ดร.จริวฒัน์ พสัระ  
3. รองศาสตราจารย ์ดร.จริาพร กุลสารนิ 
4. รองศาสตราจารย ์ร าไพพรรณ อภชิาตพิงศช์ยั 
5. นางสาววไิลพร ธรรมตา เลขานุการกลุ่ม 
6. นางสาวชดิชนก สทิธกินั ผูป้ระสานงานกลุ่ม 

 จากการสมัมนาและอภปิรายภายในกลุ่ม สามารถสรปุประเดน็ส าคญัได ้ดงันี้ 

เป้าหมายงานวิจยั 
1. ผลงานวจิยัของคณะเกษตรศาสตรม์คีุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน สามารถ

เผยแพร่ผลงานได้ในระดับสากลและมคีวามเป็นเลศิอย่างน้อย 1 ด้าน เช่น ระบบเกษตร 
เกษตรที่สูง ขา้วพื้นเมอืง กาแฟ ล าไย ไมด้อก ผลติผล เกษตรปลอดภยัและโคขาวล าพูน 
เป็นตน้ 

2. ศูนยว์จิยั สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ เป็นศูนยว์จิยั สาธติและฝึกอบรมหลกัของ
คณะฯ มงีบประมาณ การพฒันาด้านกายภาพ จ านวนบุคลากรที่เข้าไปใช้บริการและมี
ผลงานวจิยัเพิม่มากขึน้ 

3. คณะเกษตรศาสตร ์มจี านวนโครงการวจิยั ความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการศกึษาและการ
วจิยักบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนจากในและต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

หน่วยวิจยัภายใต้คณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 16 หน่วย 
1. หน่วยวจิยัระบบสบืพนัธุป์ศุสตัวส์ าหรบัชุมชน 
2.  หน่วยวจิยัการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่วพชืสวน 
3.  หน่วยวจิยัการปลกูพชืแบบไมใ่ชด้นิ 
4.  หน่วยวจิยัครัง่และผลติภณัฑค์รัง่ 
5.  หน่วยวจิยัการผลติและพฒันาปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละปุ๋ ยอนิทรชีวีภาพ 
6.  หน่วยวจิยัหอ้งปฏบิตักิารพนัธุกรรมและธาตุอาหารพชื 
7.  หน่วยวจิยัเศรษฐกจิและธุรกจิชุมชน 
8. หน่วยวจิยัธุรกจิเกษตร 
9. หน่วยวจิยัระบบเกษตรยัง่ยนื 
10.  หน่วยวจิยังานวเิคราะหป์รมิาณและการใชฮ้อรโ์มนพชืในทางเกษตร 
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11.  หน่วยวจิยันาโนเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 
12.  หน่วยวจิยังานพฒันาและเทคโนโลยไีมด้อกไมป้ระดบั 
13.  หน่วยวจิยัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการลดการใชส้ารเคมเีกษตรและสภาวะโลกรอ้น 
14.  หน่วยวจิยัพลงังานชวีมวล 
15.  หน่วยวจิยัหมหูลุม 
16. หน่วยวจิยัวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์ 

 

โครงการวิจยัท่ีด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ  2550 - 2554 

ปี จ านวนโครงการ งบประมาณ 
2550 184 85,826,463.93 
2551 205 104,090,434.97 
2552 182 86,444,225.31 
2553 148 73,038,485.85 
2554 164 66,067,636.17 

*หมายเหตุ   งบประมาณโครงการวจิยัหารเฉลี่ยตามการปฏิบตัิงานจรงิของ อาจารย์ และบุคลากรของ   
คณะเกษตรศาสตร ์(ยกเวน้เงนิสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากแหล่งทุนภายในมหาวทิยาลยัทีไ่มไ่ดห้ารเฉลีย่) 

 

งบประมาณวิจยัจ าแนกตามแหล่งทุน ประจ าปีงบประมาณ 2550 - 2554 

แหล่งทุน  2550  2551 2552 2553 2554 

แหล่งทุนภายในมหาวทิยาลยั 3,496,195.00 6,500,041.00 5,259,493.00 4,695,008.00 10,010,186.87 

- งบประมาณแผ่นดนิ 2,003,686.00 3,088,084.00 4,690,127.00 3,542,138.00 8,977,498.58 

- งบประมาณเงนิรายได ้ 1,492,509.00 3,411,957.00 569,366.00 1,152,870.00 1,032,688.29 
แหล่งทุนภายนอก
มหาวทิยาลยั 

82,818,382.90 97,590,393.97 81,184,732.31 68,343,477.85 56,057,449.30 

- แหล่งทุนภายในประเทศ 62,407,629.50 75,049,857.47 62,498,786.64 55,319,970.68 55,227,312.85 
- แหล่งทุนภายนอกประเทศ 20,410,753.40 22,540,536.50 18,685,945.67 13,023,507.17 830,136.45 

รวมงบประมาณทัง้หมด 86,314,577.90 104,090,434.97 86,444,225.31 73,038,485.85 66,067,636.17 

 

 

 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

18 การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 

เงินรายได้จากโครงการวิจยั ปีงบประมาณ 2550 - 2554 

ปี คณะเกษตรศาสตร ์ ภาควิชา/ศนูยฯ์ รวม 
2550 1,059,858,26 1,252,617.62 2,312,475.88 
2551 1,577,631,56 2,306,024.70 3,883,656.26 

2552 1,568,021.15 1,634,656.82 3,202,677.97 
2553 1,528,480.09 1,523,596,.44 3,052,076.53 
2554 1,393,927.21 1,968,296.80 3,362,224.01 

 

จ านวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ปีปฏิทิน 2550 - 2554 

การตีพิมพ ์ 2550 2551 2552 2553 2554 
ระดบัชาต ิ 73 85 111 91 99 
ระดบันานาชาต ิ 22 38 47 52 39 
รวม  95 123 158 143 138 

 

ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการอ้างอิงในระดบันานาชาติ  ปีปฏิทิน 2550-2554 
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จ านวนงบประมาณวิจยัต่อนักวิจยัทัง้หมด ประจ าปีงบประมาณ 2550 - 2554 

ปี งบประมาณ จ านวนนักวิจยั* สดัส่วนนักวิจยัต่องบประมาณ 
2550 86,314,577.90 129 1 : 669,105.26 
2551 104,090,434.97 128 1 : 813,206.52 
2552 86,444,225.31 122 1 : 708,559.22 
2553 73,038,485.85 117 1 : 624,260.56 

2554 66,067,636.17 111 1 : 595,203.93 

*หมายเหต ุ  อาจารย ์นกัวชิาการเกษตร นกัวทิยาศาสตรเ์กษตร นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัวชิาการสตัวบาล 

 

ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการจดทะเบียนทรพัยสิ์นทางปัญญา ปีปฏิทิน 2550 - 2554 

ปี 
สิทธิบตัร อนุสิทธิบตัร จดทะเบียนพนัธุพื์ช/สตัว ์

ย่ืน ได้รบั ย่ืน ได้รบั ย่ืน ได้รบั* 

2550 1 - - - - 1 

2551 - - 1 - - 4 
2552 - - 2 - - 18 
2553 1 - 1 - - 1 
2554 7 - - - 1 - 

*หมายเหต ุ  ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนพนัธุพ์ชื/ สตัว ์ทีย่ ืน่ขอจดก่อนปี 2550 
 

 

รางวลัผลงานวิจยั ปีงบประมาณ 2550 - 2554 

รางวลัผลงานวิจยั 
(เรื่อง) 

2550 2551 2552 2553 2554 

ระดบัชาต ิ 1 - 5 1 3 
ระดบันานาชาต ิ - - 1 - 2 
รวม - - 6 - 5 
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กิจกรรมสนับสนุนการวิจยั ปี 2550-2554 

1. ปีงบประมาณ 2550 
 การแสดงนิทรรศการ ในงานวนัวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครัง้ที ่2 
 การแสดงนิทรรศการในงานวนัวทิยาศาสตรเ์กษตร ครัง้ที ่3 
 งบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัสถาบนั จ านวน 2 โครงการ  (20,000 บาท) 
 งบประมาณสนับสนุนทุนวจิยั (Matching Fund) ร่วมกบัฝ่าย สกว. จ านวน 2 ทุน 
(400,000 บาท)  

2. ปีงบประมาณ 2551 
 การแสดงนิทรรศการ ในงานวนัวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครัง้ที ่3 
 การแสดงนิทรรศการในงานวนัวทิยาศาสตรเ์กษตร ครัง้ที ่4 
 การขึน้ทะเบยีนหน่วยวจิยั จ านวน 16 หน่วย 
 งบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัสถาบนั  จ านวน 1 โครงการ (8,000 บาท) 
 งบประมาณสนบัสนุนทุนการเรยีนการสอน จ านวน 2 ทุน (20,000 บาท) 

3. ปีงบประมาณ 2552 
 การแสดงนิทรรศการ ในงานวนัวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครัง้ที ่4 
 การประสานงานเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยบูรณาการ ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจ ัย          
4 กลุ่ม (กลุ่มขา้ว ล าไย กาแฟ สตัวเ์ศรษฐกจิ) 
 การบรรยายพเิศษ เรือ่ง เทคนิคการเขยีนโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุนทุนวจิยั 
 โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขยีนผลงานวชิาการเพื่อการตีพมิพ์ในระดบั
นานาชาต ิ
 งบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัสถาบนั  จ านวน 2 โครงการ (20,000 บาท) 

4. ปีงบประมาณ 2553 
 บรรยายพเิศษ เรื่อง "เขยีนผลงานวชิาการอย่างไร? ใหไ้ด้รบัการตพีมิพใ์นวารสาร   
นานาชาต"ิ  
 การใชโ้ปรแกรมการจดัการทางบรรณานุกรม (EndNote Web) 2 ครัง้ 
 การจดัแสดงผลงานวชิาการในงานวนัวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ครัง้ที ่5 
 การจดัประชุมนักวจิยัเพื่อพฒันาโครงการวจิยับูรณาการ ภายใต้มหาวทิยาลยัวจิยั              
4 กลุ่ม (กลุ่มขา้ว ล าไย กาแฟ สตัวเ์ศรษฐกจิ) 
 งบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัสถาบนั  จ านวน 2 โครงการ (20,000 บาท) 

5. ปีงบประมาณ 2554 
 การบรรยายพเิศษ เรือ่ง แนวทางการวจิยัเกษตรเพื่อใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 
 โครงการนกัวจิยัพบแหล่งทุนวจิยั (สกว.) 
 การใชโ้ปรแกรมการจดัการทางบรรณานุกรม (Endnote Web) 
 โครงการฝึกอบรม เรือ่ง “หลกัการเขยีนบทความวชิาการทีด่”ี  



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

21 การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 

 จดัตัง้คลสัเตอรม์ลูค่าเพิม่ของการผลติและแปรรปูพชืและสตัวเ์ศรษฐกจิเพื่อเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 18 โครงการย่อย งบประมาณ 
14,905,000 บาท 
 งบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยัสถาบนั  จ านวน 2 โครงการ (20,000 บาท)  
 งบประมาณสนบัสนุนการเรยีนการสอน จ านวน 1 โครงการ (10,000 บาท) 
 งบประมาณสนับสนุนโครงการวจิยัรเิริม่แบบมุ่งเป้า ประเภทนักวจิยัรุ่นใหม่ จ านวน 
6 โครงการ (600,000 บาท)  
 งบประมาณสนบัสนุนทุนวจิยัพฒันาบณัฑติศกึษา จ านวน 9 โครงการ (180,000 บาท)  

6. ปีงบประมาณ 2555 
1. โครงการวจิยั จ านวน 138 โครงการ งบประมาณ 48,560,636.17 บาท                                                  

 แหล่งทุนภายใน      2,161,288.05 บาท 
 แหล่งทุนภายนอก   46,399,322.17 บาท 
 รายไดจ้ากโครงการวจิยั จ านวน 1,630,506.55 บาท 
- คณะเกษตรศาสตร ์ 659,877.80 บาท  
- ภาควชิา/ศูนย ์       970,628.75 บาท 
 สดัส่วนงบประมาณวจิยัต่อนกัวจิยั  1: 458,119.21 บาท 
 ผลงานวจิยัทีต่พีมิพเ์ผยแพร ่(ปีปฏทินิ) จ านวน 32 เรือ่ง  
- ระดบัชาต ิ19 เรือ่ง 

      - ระดบันานาชาต ิ13 เรือ่ง 

จดุแขง็/ จดุอ่อนของงานวิจยั  

 จดุแขง็ 
 นกัวจิยัมศีกัยภาพในการแสวงหาทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก 
 ระบบสารสนเทศและบรหิารจดัการงานวจิยัทีเ่ขม้แขง็ 

 จดุอ่อน 
 นกัวจิยัอาวุโสทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการวจิยัสงู  เกษยีณอายรุาชการจ านวนมาก 
 การทดแทนนกัวจิยัไมท่นัตามเวลา 
 งานวจิยัเชงิพาณชิยท์ีก่่อใหเ้กดินวตักรรมยงัมน้ีอย และยงัไมไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร  
 งานวจิยัทีจ่ดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพนัธุส์ตัวย์งัไมส่ามารถนับเป็นค่า KPI ได ้
 อุปกรณ์และเครือ่งมอืวจิยัค่อนขา้งเก่า มอีายกุารใชง้านมาก 

แนวทางการพฒันางานวิจยั แผนพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะ 11 (2555 - 2559) 
1. สรา้ง Cluster งานวจิยั เน้นอตัลกัษณ์ โดยบรูณาการทัง้คณะ และส่วนงานมหาวทิยาลยั 

 ขา้ว  
 ล าไย  
 CMU Coffee  
 CMU Beef 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

22 การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 

 โคขาวล าพนู  
 ไมด้อก 
 อาหารปลอดภยั 
 งานวจิยัพืน้ทีส่งู 
 สมนุไพร 
 ผกัพืน้บา้น 

2. ผลกัดนัศูนยว์จิยัวฒันธรรมขา้วลา้นนา ใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็นเลศิ  
3. ด าเนินการจดัท า Mentor ส าหรบังานวจิยั  
4. หาทุนสนบัสนุนนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในรปู TA และ RA  
5. จา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาในการช่วยการเตรยีม Manuscript  
6. หาทุนเพื่อ Matching fund กบัโครงการวจิยั  
7. รว่มมอืกบัต่างประเทศ (ASEAN, GMS, ASIA, International) 

 
งานวิเทศสมัพนัธ ์คณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2550 - 2554 

นโยบายสู่ความเป็นสากล 
1. ขยายความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศดา้นวชิาการและงานวจิยั  
2. เปิดสอนหลกัสตูรทีเ่ป็นความตอ้งการของกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง 
3. พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รใหส้ามารถแขง่ขนัในเวทปีระชาคมได ้ 

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์
1. หลกัสตูรพเิศษระยะสัน้ Kinki Intensive Course Program ณ คณะเกษตรศาสตร ์ 
2. International Exchange and Educational Program for Food Safety at Kagawa 

University, Japan 
3. โครงการศกึษาดงูานของนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์ณ มหาวทิยาลยัคนิก ิประเทศญีปุ่น่  

ทิศทางการพฒันาสู่ความเป็นสากลในอนาคต 
1. พฒันาความร่วมมอืและความสมัพนัธ์กับสถาบนัการศึกษาและวิชาการต่างประเทศ ใน

ภมูภิาคอาเซยีน เอเชยี และนานาชาต ิ
 สรา้งเครอืขา่ยและความรว่มมอืทางวชิาการกบัสถาบนัวชิาการต่างประเทศ 

2. เตรยีมคณะเกษตรศาสตรเ์ขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 
 แสวงหาแหล่งทุนจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษา ในการพฒันาทกัษะเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
 พฒันาส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะใหแ้ก่บุคลากรและนักศกึษาในการผลติ
และน าเสนอผลงานทางวชิาการ ในเวทนีานาชาติ ในภูมภิาคอาเซยีน เอเชยี และ
นานาชาต ิ
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สรปุผลการสมัมนาตามแต่ละยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  ใหบ้รกิารวชิาการบนฐานความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิน่ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ท านุบ ารงุศาสนา ศลิปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ท่ีปรึกษากลุ่ม:  คุณธรรมรกัษ์ พชิญกุล 
สมาชิกกลุ่ม: 

1. อาจารย ์ดร.ธนะชยั พนัธเ์กษมสุข ประธานกลุ่ม 
2. อาจารยณ์ฐัศกัดิ ์ กฤตกิาเมษ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สุชน   ตัง้ทววีพิฒัน์ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.โชค   มเิกลด็ 
5. นางสาวศศรินิทร ์ อธมิา เลขานุการกลุ่ม 
6. นางสาวดวงหทยั  ปรติา ผูป้ระสานงานกลุ่ม 

 จากการสมัมนาและอภปิรายภายในกลุ่ม สามารถสรปุประเดน็ส าคญัได ้ดงันี้ 

ผลการปฏิบติังานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี 2552 - 2554 
 การจดัตัง้ศนูยบ์ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

1. พนัธกจิ 
 สนบัสนุนการเรยีนการสอนและการฝึกงาน   เป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตังิานของนักศกึษา
และการเชื่อมโยงประสานงานหน่วยงานจากภาครฐั เอกชน กลุ่มเกษตรกรในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวชิาการเกษตร ตลอดจนประสานงานจดัหา
แหล่งฝึกงานใหม่ๆ  ใหก้บันกัศกึษา  
 ด าเนินการให้บรกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการเกษตรอย่างครบวงจร   
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรสู่ชุมชน ผ่านการจดัฝึกอบรม สมัมนา เสวนา ประชุมวชิาการ นิทรรศการ 
รวมทัง้การให้บริการข่าวสารและความร้านด้านการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ให้
ค าปรกึษา การจดัการธุรกจิแก่ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร SMEs และการให้บรกิาร
วเิคราะห์ผลติภณัฑ์และปจัจยัการผลติทางด้านการเกษตร รวมทัง้เป็นศูนย์กลาง
ขอ้มลูดา้นการเกษตร (E-Centre) 

2. วตัถุประสงค ์
 เป็นแหล่งฝึกงานของนกัศกึษาคณะเกษตรศาสตร ์
 ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรแก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ
และผู้สนใจทัว่ ไป โดยการบูรณาการองค์ความรู้จากคณะเกษตรศาสตร์              
และหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ  
 สนับสนุน ส่งเสริม การบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ โดยให้มีการ
ผสมผสาน กบัการจดัการบรกิารวชิาการให้สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน
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และสนองตอบต่อ การแก้ปญัหาของชุมชนและประเทศชาติโดยรวม รวมถึง
พฒันาการบรกิารวชิาการสู่ระดบันานาชาต ิ 
 สนบัสนุนใหค้ณาจารย ์และนักศกึษาในคณะเกษตรศาสตร ์ปฏบิตัหิน้าทีใ่นดา้นการ
บรกิารวชิาการแก่ชุมชนเพื่อเสรมิงานดา้นการเรยีนการสอนและการวจิยั  
 เป็นศูนยก์ลางในการใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพผลติภณัฑ ์และปจัจยัการผลติ
ดา้นการเกษตรทีม่มีาตรฐาน 
 เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิเกษตร ใหเ้กดิรายได ้และน าไปสู่การพึง่พาตวัเองของ
คณะเกษตรศาสตร ์
 เพื่อประชาสมัพนัธช์ื่อเสยีงของคณะเกษตรศาสตร ์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง ยิง่ขึน้  

 
 

กิจกรรมบริการวิชาการ 

กิจกรรม 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จ านวน
ครัง้ 

ผูร้บั 
บริการ 

จ านวน
ครัง้ 

ผูร้บั 
บริการ 

จ านวน
ครัง้ 

ผูร้บั 
บริการ 

1. ฝึกอบรม/ สมัมนา/ เสวนา 20 688 34 1,987 24 1,046 
2. รายการวิทยุเกษตร มช.  
   เพื่อหมู่เฮา จงัหวดัเชียงใหม่ 

52 21,000 52 21,000 52 21,000 

3. รายการวิทยุเกษตร มช.  
   เพื่อหมู่เฮา จงัหวดัตาก 

52 24,000 52 21,000 52 21,000 

4. รายการวิทยุเกษตรใกล้ตวั 52 21,000 48 24,000 51 24,000 
5. รายการวิทยุเกษตรเพื่อชีวิต 106 7,000 50 7,000 - - 
6. รายการวิทยุเกษตร มช. 

เพื่อสงัคม 
- - - - 9 50,000 

7. บทความเกษตรใกล้ตวั 49 36,000 51 36,000 50 36,000 
8. บทความข่วงเกษตร 69 18,000 71 18,000 63 18,000 
9. งานเกษตรภาคเหนือครัง้ท่ี 6 - - 1 70,000 - - 

10. ค่ายวิทยาศาสตรเ์กษตร 
ภาคฤดรูอ้น 

- - 1 28 1 59 

11. เคาน์เตอรเ์กษตร 365 60,000 365 60,000 365 60,000 
12. กาดวฒันธรรมเกษตร 12 7,500 6 5,300 1 2,000 
13. การจดันิทรรศการภาคนอก 2 800 4 1,600 10 16,000 
14. วิ เ ค ร า ะ ห์ ตั ว อ ย่ า ง ท า ง

การเกษตร 
4,926 3,500 5,645 6,080 3,554 2,750 

15. กิจกรรมสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

1,200 143 1,360 230 984 234 

รวม 6,906 200,130 7,740 272,225 5,216 252,689 
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แหล่งรายได้ 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ 
1. ฝึกอบรม/ สมัมนา/ เสวนา 219,070 6.17 149,800 4.60 484,243.42 12.06 
2. การวิ เคราะห์ผลผลิตทาง

เกษตร 
981,582 27.62 1,086,453 33.39 1,843,749 45.93 

3. ค่าธรรมเนียมห้องปฏิบติัการ 13,412.35 0.38 28,880 0.89 36,674.50 0.91 
4. Overhead Charges 54,150 1.52 31,625 0.97 48,316 1.20 
5. โครงการปุ๋ ยอินทรียชี์วภาพ 951,273 26.77 527,960 16.23 440,018.45 10.96 
6. รา้นค้าเกษตร 1,003,637 28.24 1,113,422.40 34.22 1,099,745.23 27.39 
7. การจ าหน่ายบารโ์ค้ด 29,360 0.83 31,620 0.97 35,000 0.87 
8. การเช่าพืน้ท่ีจ าหน่ายผกั - - - - 16,800 0.42 
9. กาดวฒันธรรมเกษตร 300,864 8.47 228,606.60 7.03 - - 

10. รายได้อ่ืนๆ - - 55,491 1.70 10,000 0.25 
รวม 3,553,348.35 100 3,253,858 100 4,014,546.60 100 

 

รายได้ของศนูยบ์ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แยกตามปีงบประมาณ 

 
โครงการบริการวิชาการท่ีก าลงัด าเนินการ 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพโคเนื้อเพื่อผลติเนื้อโคขนุคุณภาพ (CMU Beef) 
 ศูนยบ์รกิารวชิาการฯ รว่มกบั บรษิทัเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ากดั 

2. โครงการจ าหน่ายเนื้อโคคุณภาพ CMU Steak คณะเกษตรศาสตร ์   
 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ศูนยบ์รกิารวชิาการฯ รว่มกบั บรษิทัเชยีงใหมเ่ฟรชมลิค ์จ ากดั 

3. โครงการความรว่มมอืทางวชิาการดา้นไขไ่ก่ 
 ภาควชิาสตัวศาสตร์ฯ และบรษิัทกรุงเทพผลติผลอุตสาหกรรมการเกษตร จ ากัด 
มหาชน 

4. โครงการจดัจ าหน่ายน ้าผึง้ทีม่คีุณภาพ 
 รบัผดิชอบโดยสาขาวชิากฏีวทิยา  

2000000
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3500000

4000000
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3,553,348.35 
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4,014,546.60 
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5. โครงการการศกึษาดงูานจากหน่วยงานในต่างประเทศ 
 การศกึษาดงูาน Animal Production Value Chain in Chiang Mai 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติผกัปลอดสารพษิ 

6. โครงการวเิคราะหป์รมิาณถ่านหนิในเหมอืงแร่ 
7. โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์ 

อนาคตของศนูยบ์ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
1. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ระหว่าง ภาครฐั/ เอกชน องค์กรอสิระ 

หน่วยงานต่างประเทศ ผูบ้รโิภค ศษิยเ์ก่า และภาควชิา/ หน่วยงาน/ องคก์รภายใน  
2. มุง่เน้นการสรา้งฐานขอ้มลูทางการเกษตรเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ทางวชิาการแก่ชุมชนแบบมี

ส่วนรว่ม ทัง้ในประเทศและในประชาคมอาเซยีน 
3. สร้างระบบฐานข้อมูล การจดัการองค์ความรู ้(KM) และน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการ

บรหิารใหแ้ก่ชุมชนในเครอืขา่ย 

จดุแขง็ จดุอ่อน และวิธีเสริมให้แกร่งของศนูยบ์ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
จดุแขง็ 

1. มรีะบบการเชื่อมโยงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนกบังานวจิยัและการเรยีนการสอนอย่าง
ชดัเจน 

2. มหีน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระและสามารถสรา้งรายได้ในการรบัผดิชอบงานบรกิารวชิาการ
แก่ชุมชน 

3. มโีอกาสในการบรกิารวชิาการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
จดุอ่อน 

1. บุคลากรมจี านวนจ ากดั ในขณะทีป่รมิาณงานมเีพิม่มากขึน้  
วธิเีสรมิใหแ้กรง่ 

1. ควรมกีารประเมนิผลความส าเรจ็ของวตัถุประสงค์ของโครงการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนให้
ชดัเจนขึน้  

ผลการปฏิบติังานด้านท านุบ ารงุศาสนา ศิลปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2552 - 2553 

 กิจกรรม ปี 2552 ปี 2553 
1. กจิกรรมวนัอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมแต่งการดว้ยผา้ไทย ตลอดปี ตลอดปี 
2. โครงการธารน ้าใจชาวเกษตร ตลอดปี ตลอดปี 
3. กจิกรรมท าบุญตกับาตรเทโวโรหณะ 15 ตุลาคม 2551 5 ตุลาคม 2552 
4. กจิกรรมพธิทีอดกฐนิมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 25 ตุลาคม 2551 31 ตุลาคม 2552 
5. กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาบุคลากร พฤศจกิายน - 

ธนัวาคม 2551 
พฤศจกิายน - 
ธนัวาคม 2552 

6. พิธีจุดเทียนชยัถวายพระพรชยัมงคลและถวายสตัย์
ปฏญิาณฯ 

5 ธนัวาคม 2551 5 ธนัวาคม 2552 
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 กิจกรรม ปี 2552 ปี 2553 
7. กจิกรรมงานวนัเกษตรสมัพนัธ ์ 29 ธนัวาคม 2551 29 ธนัวาคม 2552 
8. กจิกรรมท าบุญตกับาตรวนัขึน้ปีใหม่ 1 มกราคม 2552 1 มกราคม 2553 
9. กจิกรรมพธิที าบุญวนัครบรอบวนัสถาปนา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
25 มกราคม 2552 24 มกราคม 2553 

10. พิธีท าบุญทอดผ้าป่าสามคัคีและสมโภชพระพุทธรูป
ประจ ามหาวทิยาลยั 

- 9 กุมภาพนัธ ์2553 

11. กจิกรรมวนัมาฆบชูา 9 กุมภาพนัธ ์2552 28 กุมภาพนัธ ์2553 
12. กจิกรรมพธิที าบุญครบรอบวนัสถาปนา 

คณะเกษตรศาสตร ์
25 กุมภาพนัธ ์2552 25 กุมภาพนัธ ์2552 

13. กจิกรรมรว่มขบวนแห่ในงานประเพณสีงกรานต์ 13 เมษายน 2552 13 เมษายน 2553 
14. กจิกรรมพธิรีดน ้าด าหวัอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และผูอ้าวุโสมหาวทิยาลยั 
23 เมษายน 2552 23 เมษายน 2553 

15. กจิกรรมพธิรีดน ้าด าหวัอดตีคณบดแีละผูอ้าวุโส 
คณะเกษตรศาสตร ์

23 เมษายน 2555 23 เมษายน 2555 

16. กจิกรรมวนัวสิาขบชูา 8 พฤษภาคม 2552 28 พฤษภาคม 2553 
17. กจิกรรมพธิที าบุญสบืชะตาเมอืงเชยีงใหม่ 4 มถุินายน 2552 3 มถุินายน 2553 
18. กจิกรรมพฒันาสภาพแวดลอ้มคณะเกษตรศาสตร ์

(Big Cleaning Day) 
7 มถุินายน 2552 13 มถุินายน 2553 

19. กจิกรรมพธิหีล่อเทยีนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร ์ 23 มถุินายน 2552 14 กรกฎาคม 2553 
20. กจิกรรมพธิสีมโภชและหล่อเทยีนพรรษา 

ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
- 20 กรกฎาคม 2553 

21. กจิกรรมพธิถีวายเทยีนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร ์ 1 กรกฎาคม 2552 13 กรกฎาคม 2553 
22. กจิกรรมวนัอาสาฬหบชูา 7 กรกฎาคม 2552 26 กรกฎาคม 2553 
23. กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนิี 12 กรกฎาคม 2552 11 สงิหาคม 2553 
24. กจิกรรมพธิมีทุติาจติผูค้รบเกษยีณอายรุาชการ 23 กรกฎาคม 2552 29 สงิหาคม 2553 

ผลการปฏิบติังานด้านท านุบ ารงุศาสนา ศิลปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 กิจกรรม ปี 2555 
1. พธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2555 
21 ตุลาคม 2554 

2. พธิที าบุญทอดผา้ปา่สามคัคคีณะเกษตรศาสตร ์
และสมาคมนกัศกึษาเก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

18 พฤศจกิายน 2554 

3. พธิลีงนามถวายพระพร 5 ธนัวามหาราช 5 ธนัวาคม 2554 
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 กิจกรรม ปี 2555 
4. รว่มจดังานแถลงขา่วและขอบคุณสื่อมวลชน ประจ าปี 2554 7 ธนัวาคม 2554 
5. งานประกวด ไมต้ดัดอก ไมด้อกกระถาง  

และสวนหยอ่ม งานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิ 
พระเกยีรต ิราชพฤกษ์ 2554 

14 ธนัวาคม 2554 

6. รว่มแขง่ขนักฬีาบุคลากรมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2554 24 ธนัวาคม 2554 
7. กจิกรรมงานวนัเกษตรสมัพนัธ ์ 29 ธนัวาคม 2554 
8. กจิกรรมพธิที าบุญครบรอบวนัสถาปนาคณะเกษตรศาสตร ์ 24 กุมภาพนัธ ์2555 
9. กจิกรรมรว่มขบวนแห่ในงานประเพณสีงกรานต์ 13 เมษายน 2555 
10. กจิกรรมพธิรีดน ้าด าหวัอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และผูอ้าวุโสมหาวทิยาลยั 
27 เมษายน 2555 

11. กจิกรรมพธิรีดน ้าด าหวัอดตีคณบดแีละผูอ้าวุโส 
คณะเกษตรศาสตร ์

27 เมษายน 2555 

12. รว่มพธิหีล่อเทยีนและสมโภชเทยีนพรรษา 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าปี 2555 

25 กรกฎาคม 2555 

13. พธิถีวายตน้เทยีนพรรษา คณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 26 กรกฎาคม 2555 
14. กจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหามหาราชนิี 8 สงิหาคม 2555 
15. พธิสี่งมอบอาคารสตัวน์ ้า เพื่อการศกึษาและวจิยัของ 

ภาควชิาสตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ ้า คณะเกษตรศาสตร ์
10 สงิหาคม 2555 

 
โครงการเพ่ิมเติมในอนาคต 

 ประเพณปีลกูขา้ววนัแมเ่กีย่ววนัพ่อ 

ปัญหา/ อปุสรรคงานด้านท านุบ ารงุศาสนา ศิลปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 งบประมาณในการจดักจิกรรมแต่ละกจิกรรมไมเ่พยีงพอ 
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สรปุผลการสมัมนาตามแต่ละยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 
และการหารายได ้

ท่ีปรึกษากลุ่ม:  รองศาสตราจารย ์ธรีะ วสิทิธพ์านิช 
 
สมาชิกกลุ่ม: 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร ประธานกลุ่ม 
2. อาจารย ์ดร.พรสริ ิ สบืพงษ์สงัข ์  
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมล  งามสมสุข 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทรงเชาว ์ อนิสมพนัธ ์
5. นางชนนิกานต ์ แกว้เทพ 
6. นางสุดใจ สนัธทรพัย ์ เลขานุการกลุ่ม 
7. นางชนนิกานต ์ แกว้เทพ ผูป้ระสานงานกลุ่ม 

 จากการสมัมนาและอภปิรายภายในกลุ่ม สามารถสรปุประเดน็ส าคญัได ้ดงันี้ 

ผลการด าเนินงานของงาน ในช่วงแผนพฒันาการศึกษา ระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 25554) 
งานบริหารทัว่ไป 

1. มกีารพฒันาระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล อาทิ การกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางไปยังภาควิชา ศูนย์ และหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเพิม่ขึน้ มุ่งเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพประสทิธผิลการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิความ
คุ้มค่าและประหยดัโดยอาศัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการพัฒนาระบบงานด้วย
โปรแกรมส าเรจ็รูปต่างๆ รวมทัง้ การสร้างค่านิยมเรื่องการบรหิารจดัการที่ยดึหลกัความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้มรีะบบการประเมนิทีค่รอบคลุมการปฏบิตังิานตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร
จนถงึระดบัปฏบิตักิาร 

2. มกีารพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น  มี
แผนพฒันาบุคลากรที่ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน รวมทัง้มีกระบวนการ
ตดิตามและประเมนิแผนอยา่งต่อเนื่อง  

3. มกีารพฒันากระบวนการจดัการองค์ความรูภ้ายในหน่วยงาน (Knowledge Management)      
โดยการก าหนดประเดน็ขององค์ความรูอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ องค์ความรูเ้พื่อพฒันางาน
การเรยีนการสอน องค์ความรู้เพื่อพฒันางานวจิยั และองค์ความรู้เพื่อพฒันาด้านบรหิาร
จดัการ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบในแต่ละกลุ่มความรู้ มกีารจดัท าแผนการ
จดัการองคค์วามรู ้การด าเนินกจิกรรมและการตดิตามประเมนิผล นอกจากนี้ ยงัมกีารพฒันา
เวบ็ไซดเ์พื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นความรูภ้ายในหน่วยงาน 

4. มกีารพฒันาระบบการใหบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภคและการซ่อมบ ารุงโดยผ่านระบบออนไลน์ 
อาท ิการจองหอ้งประชุม การขอใชย้านพาหนะ การแจง้ซ่อมระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ 
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5. มกีารพฒันาระบบกายภาพและภูมทิศัน์ อาท ิ
 ปรบัปรุงห้องประชุมและจดัหาคอมพิวเตอร์/  โสตทศันูปกรณ์ส าหรบัห้องประชุม 
ได้แก่ ห้องประชุมสุขุม อศัเวศน์ ห้องประชุมพศิิษฐ์ วรอุไร ห้องประชุมพงษ์ศกัดิ ์  
อังกสิทธิ ์ห้องประชุมบุญญวาส ล าเพาพงศ์ ห้องประชุมด ารง ติยวลีย์ และห้อง
ประชุมมนู ศตีสิาร  
 ปรบัปรงุและต่อเตมิหอ้งผูบ้รหิาร (รองคณบด/ีผูช้่วยคณบด)ี ใหอ้ยูใ่นโซนเดยีวกนั 
 ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารโรคพชืใหเ้ป็นหอ้งของงานบรกิารการศกึษาเพื่อใหผู้ป้กครอง
และนกัศกึษาตดิต่อไดส้ะดวก 
 ปรบัภูมทิศัน์บรเิวณโดยรอบคณะฯ โดยความร่วมมอืของศษิยเ์ก่า มกีารปลูกต้นไม้
ขนาดใหญ่ เพื่อเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวโดยรอบอาคาร ซึ่งจะช่วยลดปรมิาณความรอ้นจาก
แสงแดดที่สาดส่อง เข้ามาในอาคารช่วยให้ลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจาก
เครือ่งปรบัอากาศและช่วยลดภาวะโลกรอ้น 
 จดัท าหอ้งประวตัแิละนิทรรศการคณะเกษตรศาสตร ์ 
 ปรบัปรงุภมูทิศัน์โดยรอบลานเกยีรตภิมู ิสุขมุ อศัเวศน์ และจดัสรา้งก าแพงเกยีรตยิศ       
โดยความรว่มมอืของศษิยเ์ก่า 
 จดัท าห้องเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัให้บรกิารแก่นักศึกษา รวมทัง้ห้องชมรม
บณัฑติศกึษา 

6. พฒันากระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นอาคารสถานทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  มี
การติดตัง้กล้องวงจรปิดบรเิวณอาคารต่างๆ รวม 48 จุด รวมทัง้ การฝึกอบรมเรื่องการ
ป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนีไฟอยา่งต่อเน่ือง 

ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ 10 และแนวทางการพฒันาในแผนฯ 11 

ปัญหา/ อปุสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ 10 แนวทางการพฒันาในแผนฯ 11 
บุคลากรสายคณาจารย์เกษียณอายุจ านวนมาก และ
คณะฯ ไม่ได้รบัการจดัสรรอตัราก าลงัทดแทนที่เพยีงพอ
กับภาระงานที่มีอยู่จริง คณาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระ
รับผิดชอบด้านการสอนเกินจ านวนภาระงานขัน้ต ่ าที่
ก าหนด ท าให้ไม่มีเวลาส าหรับการพัฒนางานวิจัย
เท่าทีค่วร 

ควรเสนอมหาวทิยาลยัปรบัวธิกีารพจิารณา
การจัดสรรอัตราก าลังสายคณาจารย์ 
เพื่อให้การจดัสรรอตัราก าลงัสอดคลอ้งกบั
ภาระงานและวตัถุประสงค์ของการพฒันา
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
วจิยัทีส่ามารถแข่งขนัในระดบัโลกได ้

กระบวนการจดัการองค์ความรู้ของคณะฯ ยงัไม่เด่นชดั
เท่าที่ควร ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การ
รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ยงัไม่มกีารพฒันาไปสู่การ
เกดิองคค์วามรูใ้หม ่หรอื Best Practice  

ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมี
ความรู้ความเข้า ใจในหลักการและ
ความส าคัญของการจดัการองค์ความรู ้
เพื่อพัฒนาคณะฯ ไปสู่องค์กรแห่งการ
เรยีนรู้ร่วมกนั รวมถึงการส่งเสรมิให้เกิด
การรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนนักปฏบิตัเิพื่อ
สรา้งบรรยากาศการเรยีนรูร้่วมกนัรวมทัง้
หาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการปฏบิตังิาน 
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ปัญหา/ อปุสรรคในการด าเนินงานตามแผนฯ 10 แนวทางการพฒันาในแผนฯ 11 
กระบวนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยหลัก
สมรรถนะบุคลากร (Competency) ยงัไม่ได้ด าเนินการ
อยา่งชดัเจนเท่าทีค่วร 
 

คณะเกษตรศาสตร์ควรก าหนดเป็น
นโยบายในการน าหลักสมรรถนะ
บุคลากร มาใชใ้นการพฒันาบุคลากร 

การลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้า ยงัไม่สามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายได ้

ก าหนดมาตรการ เชิง รุก ในการลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากรเพื่อร่วมกันลด
การใช้ไฟฟ้า รวมถึงมีการติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานอย่างจรงิจงั
และต่อเนื่อง 

 
งานการเงิน การคลงัและพสัดคุณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

1. ผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา (ปีงบประมาณ 2552 - 2555) ระยะที ่10 
 มกีารปรบัโครงสร้างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อคล่องตวัในการบรหิารจดัการ
ดา้นการเงนิ และงบประมาณทีไ่ดร้บัจากแหล่งทุนวจิยัทัง้ภายในและภายนอกคณะฯ
ซึ่งจากเดมิหน่วยงานบรหิารการวจิยัเป็นผู้ดูแล โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา นัน้ ได้มี
การปรบัโครงสร้างการบรหิารงาน โดยมอบหมายให้งานการเงนิ การคลงัฯ เป็น
ผูด้แูลควบคุมงบประมาณทีไ่ดร้บัจากแหล่งทุนวจิยันัน้ๆ  
 มกีารปรบัเปลีย่นผงัทีน่ัง่ภายในหน่วยงานอยา่งเป็นสดัส่วน เพื่อความสะดวกส าหรบั
ผูท้ีม่าตดิต่อประสานงาน 
 มกีารพฒันาและปรบัปรุงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เช่น การปรบัปรุงรปูแบบและเมนู
การใช้งานของเว็บไชต์ และการปรบัปรุงฐานขอ้มูลด้านกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วในการเบกิจา่ยใหเ้ป็นปจัจบุนัเพื่อความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 มีการวิเคราะห์สถานะภาพทางการเงินของคณะฯ ในแต่ละไตรมาสเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการตดัสนิใจส าหรบัผู้บรหิารเพื่อการวางแผนการบรหิารจดัการด้าน
การเงนิ ของคณะฯ ในปีต่อๆ ไป 
 มกีารจดัซื้อวัสดุประจ าปี โดยท าการคดัเลือกเฉพาะรายการที่มีความจ าเป็นใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสมต่อการใชง้านของแต่ละภาควชิาและหน่วยงานในคณะฯ อีกทัง้ยงั
ไดท้ าการร่วมรายการจดัซือ้กบัทางมหาวทิยาลยัท าใหม้อี านาจต่อรองราคาและเป็น
การประหยดังบประมาณ หรอืลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 
 มกีารจดัหาครุภณัฑค์อมพวิเตอรส์ าหรบับุคลากรในคณะฯ โดยได้ร่วมรายการเช่า
คอมพวิเตอรก์บัทางมหาวทิยาลยั (ระยะเวลาเช่าซือ้ 3 ปี) ซึง่ท าใหภ้าควชิาฯ ไดร้บั
ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ อีกทัง้ยังเป็นการประหยัด
งบประมาณของคณะฯ 
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 มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางคณะฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี และสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการปฏบิตัิงานของภาควชิาฯ เพื่อลดปญัหาของกระบวนการเบกิจ่าย
งบประมาณประจ าปีต่อไป 
 มกีารจดัท างานวจิยัสถานบนั ในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานด้านการเงนิ 
การคลงัและพสัดุ ของคณะฯ เพื่อเป็นการศกึษาหรอืวเิคราะหป์ระเดน็ต่างๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน หรอืสถานะภาพทางการเงนิของคณะฯ ทัง้ในปจัจุบนั
และอนาคต โดยน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัดงักล่าว ไปปรบัปรุงและพฒันางานต่อไป 

ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษา ระยะท่ี 10 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
คณาจารย ์นักวจิยั ยงัไม่ทราบอย่างทัว่ถงึในการ
ให้บริการและการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการ
บริหารการเงินของโครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก 

ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งคณาจารย์ นักวิจยัที่
ได้ร ับทุนวิจ ัยจากแหล่งทุนให้ทราบเกี่ยวกับ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านการเงินฯ 
ของโครงการวจิยั  

การบรหิารงบประมาณประจ าปีของคณะฯ ยงัมไิด้
เ ป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ  ที่วางไว้
เท่าที่ควร เช่น มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการใน
หมวดครุภัณฑ์ประจ าปีมากเกินไป มีการโอน
งบประมาณข้ า มหมวด ร ายจ่ า ย  มีก า รตั ้ง
งบประมาณบางหมวดไว้แ ต่มิได้มีเบิกจ่าย
งบประมาณแต่อยา่งใด  

คณะเกษตรศาสตร์ควรก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางในการบริหารงบประมาณประจ าปี 
เพื่อให้ภาควิชาฯ ได้ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั 
ต่อไป 
 

ในการจัดท างบประมาณประจ าปี ของ  คณะ
เกษตรศาสตร์ ยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิในแต่ละปี 

ในการจดัท างบประมาณประจ าปี ของภาควชิา
ควรใช้ฐานขอ้มูลและตวัเลขของค่าใช้จ่ายจรงิที่
เบิกจ่ายในแต่ละปี  เ ป็นตัวก าหนดวงเงิน
งบประมาณของแต่ละหมวดรายจ่าย 

มบีางภาควชิาทีม่กีารจดัตัง้งบประมาณประจ าปีใน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่มไิด้มีการเตรียม
ความพรอ้มดา้นแบบรปูรายการก่อสรา้งทีถู่กตอ้ง 

ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลหรือ
เอกสารต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการเบิกจ่ าย
งบประมาณหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้างประจ าปี
ของคณะฯ ก่อนการจดัท างบประมาณประจ าปี  

การจดัซือ้จดัจา้งครภุณัฑป์ระเภทเดยีวกนัในคราว
เดยีวกนั ส่วนใหญ่ไมบ่รรลุวตัถุประสงคถ์งึแมว้่าจะ
ไดค้รุภณัฑท์ี่มคีุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ แต่เนื่องจากวิธีการดงักล่าวมผีู้ประกอบการ
สนใจเข้าร่วมน้อยราย ท าให้การแข่งขนัราคาน้อย 
จงึไมส่ามารถประหยดังบประมาณไดเ้ท่าทีค่วร 

ควรให้ภาควชิาฯ ได้ด าเนินการจดัหาเอง โดย
ก าหนดให้มกีารเทียบราคาจากผู้ประกอบการ
อย่างน้อย 2 รายขึ้นไป และควรด าเนินการ
จดัซือ้ตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้
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ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ยงัไม่มกีารประสานงานแผนการด าเนินงาน และ
ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างภาพรวมของคณะฯ 
เท่าทีค่วร ท าใหเ้กดิปญัหาต่อการปฏบิตังิาน 

ควรมกีารประชุมระหว่างภาควชิาและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหารอืรว่มกนัในประเดน็ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏบิตังิาน
ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัต่อไป 

ภาควิชา ศูนย์ ยงัมไิด้มกีารก าหนดแผนกลยุทธ์
ด้านการแสวงหาเงนิรายได้ประจ าปี (แผนกลยุทธ์
ทางการเงนิ) อยา่งชดัเจน 

ควรให้ภาควิชาฯ ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการ
แสวงหาเงนิรายไดป้ระจ าปี และใหส้อดคลอ้งกบั
แผนกลยุทธ์ทางการเงนิของคณะฯ และควรมี
การทบทวน หรอืประเมินผลการแสวงหาเงิน
รายได้ประจ าปี ของคณะฯ ทัง้ในระดบัภาควชิา 
ศูนยว์่าเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม ่

    
 งานนโยบายและแผน  และประกนัคณุภาพการศึกษา 
    ในช่วงระหว่างแผนพฒันาการศกึษาระยะที ่10  คณะเกษตรศาสตรม์กีารปรบัโครงสรา้ง

การแบ่งส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในส านักงานส่วนงาน
วชิาการและส านักงานส่วนงานอื่น ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2553 ให้ส านักงานคณะเกษตรศาสตร ์
ประกอบดว้ย 

1. งานบรหิารทัว่ไป 
2. งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ 
3. งานนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศกึษา 
4. งานบรกิารการศกึษาและพฒันาคุณภาพนกัศกึษา 
5. งานบรหิารงานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ ์

     ภาพรวมการปฏิบตัิงานของงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาใน
แผนพฒันาการศึกษาระยะที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) มกีารด าเนินการและพฒันารูปแบบการ
ปฏบิตังิานไวใ้นดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. ดา้นการจดัท าแผนปฏบิตักิาร/ การงบประมาณ/ อตัราก าลงั  
2. ด้านการพฒันาระบบการจดัท าค าของบประมาณ นับตัง้แต่ปี พ.ศ.2552 การจดัท าค าขอ

งบประมาณมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจดัท าค าของบประมาณ จากเดมิใช้เอกสารมาใช้
งานบนระบบ e-Budgeting เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายดา้นเอกสาร และพฒันาวธิกีารท างานให้
ทนัสมยัโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วย จนถึงปจัจุบนัได้พฒันาระบบการจดัท าค าขอ
งบประมาณ e-Budgeting Version 3 พฒันาให้สามารถแจงรายละเอยีดไปถงึโครงการ/ 
กจิกรรมตามรายยทุธศาสตร ์

3. ดา้นยุทธศาสตรแ์ละการพฒันาระบบการจดัท าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ผูบ้รหิารไดใ้ห้
ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในภาควิชา/  ศูนย์/ 
หน่วยงาน สนบัสนุนใหง้านนโยบายและแผน 
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4. จดัโครงการอบรมหลกัสูตรการวางแผนกลยุทธท์างการเงนิ เมื่อวนัที ่2 พฤศจกิายน 2553  
ณ โรงแรมศรินิาถ การเ์ดน้ท ์โดยเกบ็ค่าลงทะเบยีนจากคณะ/ สถาบนั/ ส านักทีส่นใจเขา้ร่วม 
สามารถน าส่งเป็นรายไดข้องคณะ  

5. จดัอบรมหลกัสูตรยุทธศาสตร์การบรหิารพฒันาองค์การสมยัใหม่ โดยใช้กระบวนการของ
การบรหิารงานแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์(Results Based Management: RBM) ระหว่างวนัที ่             
2 - 4 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมศรินิาถ การเ์ดน้ท ์โดยเก็บค่าลงทะเบยีนจากคณะ/ 
สถาบนั/ ส านกัทีส่นใจเขา้รว่ม สามารถน าส่งเป็นรายไดข้องคณะ  

6. จดัโครงการทบทวนหลกัเกณฑก์ารจดัท าค าของงบประมาณ และการจดัท าแผนปฏบิตักิาร     
(Action Plan) จดัเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหส้ามารถน าไปเป็นแนวทางวเิคราะหแ์ละจดัท าค าขอ
งบประมาณ 

7. ดา้นการประเมนิผล มกีารสรุปและรวบรวมผลการปฏบิตังิานรายยุทธศาสตรปี์ละ 2 ครัง้ มี
การรายงานในรูปแบบต่างๆ รายมติิ เช่น มติิของงบประมาณ มิติรายยุทธศาสตร์ เพื่อ
น าเสนอผูบ้รหิารเพื่อน าเป็นขอ้มลูส าหรบัการบรหิารจดัการ 

8. ดา้นอตัราก าลงั สายวชิาการและสายปฏบิตักิาร มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

ส าหรบัสายวิชาการจะวิเคราะหอ์ตัราก าลงั 3 ปีต่อครัง้ 
มหาวิทยาลยัจดัสรรอตัราสายวิชาการ ตัง้แต่ปี 2552 - 2555 

สายวิชาการ ได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2552 - 2553 6 อตัรา 
ปีงบประมาณ 2554   5 อตัรา 
ปีงบประมาณ 2555 1 อตัรา 

รวมทัง้ส้ิน 12 อตัรา 

 มหาวทิยาลยัก าหนดแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัการจดัสรรอตัราสายปฏบิตักิารวเิคราะหจ์าก        
ผูเ้กษยีณอายุราชการปีละ 1 ครัง้ (ช่วงเดอืนพฤษภาคมของทุกปี) ตัง้แต่ปี 2553 - 2555 เพื่อบรรจุในปี
ถดัไปในช่วงระยะเวลาดงักล่าว คณะเกษตรศาสตรไ์ดร้บัการจดัสรรและบรรจ ุดงันี้ 

สายปฏิบติัการ ได้รบัจดัสรร 
ปีงบประมาณ 2554  
อตัราพนกังานปฏบิตังิาน 
(ทดแทนขา้ราชการเสยีชวีติ 1 อตัรา) 
อตัรานกัวทิยาศาสตรเ์กษตร 

 
2 อตัรา 

 
1 อตัรา 

ปีงบประมาณ 2555 
อตัราพนกังานปฏบิตังิาน 
อตัรานกัวทิยาศาสตรเ์กษตร 
อตัราพนกังานบรกิารฝีมอื 

 
2 อตัรา 
1 อตัรา 
1 อตัรา 

รวมทัง้ส้ิน 7 อตัรา 
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 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะที่ 10 ระดบัการวดัผลการด าเนินการตามองค์ประกอบทัง้ 9 องค์ประกอบ ในช่วง         
3 ปีแรก พ.ศ. 2550 – 2552 ก าหนดการใหใ้ชเ้กณฑค์่าคะแนนสงูสุดเท่ากบั 3 และในปีพ.ศ.2553 - 2554 
ใชเ้กณฑค์่าคะแนนสงูสุดเท่ากบั 5 
 

องคป์ระกอบท่ี 
น ้าหนัก ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

ความส าคญั 2550 2551 2552 2553 2554* 
1. ปรชัญา ปณธิานฯ 5 1.50 2.00 2.00 4.61 4.33 
2. การเรยีนการสอน 30 2.29 2.29 2.20 4.21 4.37 
3. กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา 10 3.00 3.00 2.67 4.50 5.00 
4. การวจิยั 20 2.71 2.79 2.71 4.71 4.14 
5. การบรกิารวชิาการแก่สงัคม 10 3.00 3.00 3.00 5.00 4.50 
6. การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 5 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 
7. การบรหิารและการจดัการ 10 2.50 2.71 2.88 4.79 5.00 
8. การเงนิและงบประมาณ 5 2.40 3.00 3.00 5.00 5.00 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 5 3.00 2.67 3.00 4.35 5.00 

คะแนนรวม 100 2.53 2.60 2.61 4.58 4.53 

* คะแนนจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายในคณะ (ยงัไม่ทราบผลคะแนนจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายคะแนน ปี 2550 - 2551  ความหมายคะแนน ปี 2553 - 2554 
≤1.50 = ยงัไมไ่ดคุ้ณภาพ  0.00 - 1.50 = ปรบัปรงุเรง่ด่วน 

1.51 – 2.00 = พอใช ้  1.51 - 2.50 = ปรบัปรงุ 
2.01 - 2.50 = ด ี  2.51 - 3.50 = พอใช ้
2.51 – 3.00 = ดมีาก   3.51 - 4.50 = ด ี
     4.51 - 5.00 = ดมีาก 
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 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศการน าระบบสารสนเทศของหน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใช้
เพื่อการบรหิารจดัการในแผนพฒันาการศกึษาระยะที ่10 (พ.ศ. 2551 - 2554) 
 

ล าดบั ระบบสารสนเทศ 
1 AG-MIS ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 

เป็นระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศตามภารกจิทุกดา้นของคณะ เพื่อใชใ้นการวางแผนตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิาร 

2 KM Corner การจดัการองคค์วามรู้ 
เป็นระบบรวบรวมองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับ โดยแบ่งเป็นการจดัการความรู้ด้าน
การศกึษา การจดัการความรูด้า้นการวจิยั และการจดัการความรูด้า้นการบรหิาร  

3 Car Reserve ระบบจดัการขอใช้บริการยานพาหนะ 
เป็นระบบจดัการขอใชบ้รกิารยานพาหนะ โดยบุคลากรสามารถแจง้ความประสงคใ์ช้งาน และ
ตรวจสอบ 

4 Study Room Reserve ระบบจดัการขอใช้บริการห้องเรียน 
เป็นระบบจดัการขอใช้บรกิารห้องเรยีน โดยบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ใช้งาน และ
ตรวจสอบได ้

5 Time Attendance ระบบลงเวลาปฏิบติังาน 
เป็นระบบลงเวลาเขา้ปฏบิตังิาน และลงเวลาออกจากปฏบิตังิาน ผ่านทางระบบเครอืข่ายภายใน
เท่านัน้ 

6 Meeting Room Reserve ระบบจดัการขอใช้บริการห้องประชุม 
เป็นระบบจดัการขอใช้บรกิารห้องประชุม โดยบุคลากรสามารถแจง้ความประสงค์ใช้งาน และ
ตรวจสอบได ้

7 Vehicle Managementระบบจดัการยานพาหนะ 
เป็นระบบจดัการขอ้มลูยานพาหนะ เช่นประวตักิารใชน้ ามนั และการซ่อมบ ารงุ 

8 Service Management ระบบแจ้งซ่อม 
เป็นระบบจดัการแจง้ซ่อม โดยบุคลากรสามารถแจง้ความประสงคซ์่อม และตรวจสอบได้ 

9 Poll Online ระบบแบบส ารวจ 
เป็นระบบรวบรวมแบบส ารวจการด าเนินงานต่างๆ พรอ้มประมวลผลการส ารวจ 

10 Computer Clean Project ระบบคอมพิวเตอรสี์ขาว 
เป็นระบบใหบ้รกิารคอมพวิเตอร ์โดยการตดิตัง้ซอฟทแ์วรถ์ูกกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็น
มาตรฐานเดยีวกนั พรอ้มระบบฐานขอ้มลูประวตักิารดแูลและการซ่อมบ ารุง 
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  มกีารจดัอบรมที่พฒันาความรู้และเสรมิทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัและ

สามารถน าไปใช้งานได ้โดยจดัให้แก่บุคลากรของคณะเกษตรศาสตรอ์ย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปีงบประมาณ 

2553 เป็นตน้มา ดงันี้ 

ท่ี โครงการ/ กิจกรรม วนั/ เดือน/ ปี 
จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม 

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2553 

1 การจัดการและแก้ไขปญัหาระบบเครือข่าย
เบือ้งตน้ (Basic Network) 

28 เมษายน 2553 30 ไมม่กีารใช ้
งบประมาณ 

2 การอบรม "พรบ. คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550" 12 พฤษภาคม 2553 49 ไมม่กีารใช้
งบประมาณ 

3 การใช้งาน Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น 
(Basic) 

26 พฤษภาคม 2553 24 ไมม่กีารใช้
งบประมาณ 

4 การใช้งาน Microsoft Word 2007 เบื้องต้น 
(Basic) 

24 มถุินายน 2553 25 ไมม่กีารใช้
งบประมาณ 

5 การใช้งาน Microsoft Access 2007 เบื้องต้น 
(Basic) 

28 กรกฎาคม 2553 25 ไมม่กีารใช้
งบประมาณ 

6 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Macromedia  
Flash เบือ้งตน้ (Basic) 

25 สงิหาคม 2553 25 ไมม่กีารใช้
งบประมาณ 

7 การใชง้าน Microsoft PowerPoint 2007 เบือ้งต้น 
(Basic) 

22 กนัยายน 2553 25 ไมม่กีารใช้
งบประมาณ 

    รวม 203 - 
ปีงบประมาณ 2554 

1 การตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ขีาว 
ระดบัภาควชิา/ ศูนยว์จิยัคณะเกษตรศาสตร ์

2 มนีาคม 2554 20 3,200 

2 การลดความเสีย่งจากการปฏบิตังิาน 
ดา้นคอมพวิเตอร ์

30 มนีาคม 2554 70 5,800 

3 การสร้างแผนที่ความคิดด้วยโปรแกรม Free 
Mind และการสร้างผงัการปฏิบัติงานด้วย
โปรแกรม Visio 

27 เมษายน 2554 25 3,250 

4 การใชง้านเวบ็ไซตค์ลงัความรูอ้งคก์ร 
(KM Conner) คณะเกษตรศาสตร ์

24 พฤษภาคม 2554 25 1,500 

5 การจดัท าและดแูลเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Joomla 27 กนัยายน 2554 24 1,500 

  รวม 164 15,150 
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ปีงบประมาณ 2555 

1 เทคนิคการใช้โปรแกรมส านักงาน Microsoft 
Office 2010 

30 พฤษภาคม 2555 30 1,000 

2 การพฒันาเวบ็ไซตข์ัน้สงูดว้ย Joomla 11 เมษายน 2555 25 1,000 

3 การจัดการความเสี่ยงจากการท างานกับ
คอมพวิเตอร ์

28 มถุินายน 2555 70 3,550 

4 เทคนิคการใช้งานเว็บไซต์คลังความรู้องค์กร
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(KM Conner version 2012) 

9 สงิหาคม 2555 38 1,000 

5 อบรมระบบสารสนเทศและบรกิารออนไลน์คณะ
เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2555 (e-Service version 2012) 

16 สงิหาคม 2555 29 1,000 

  รวม 192 7,550 

  รวมทัง้ส้ิน 559 22,700 

 
 
ปัญหา/ อปุสรรคการปฏิบติังานช่วงแผนพฒันาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ์ระยะท่ี 10 

การจดัท างบประมาณและแผนการปฏิบติัการ  
ปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัปิระจ าปีงบประมาณ 2552 

ล าดบั ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 โครงการ/ กิจกรรม ควรมกีารทบทวนและ

แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏบิตัิงานภาควิชา/ 
ศูนย/์ หน่วยงาน เพื่อใหโ้ครงการ/ กจิกรรม
เ ป็ น ไ ป ในทิศ ท า ง เ ดี ย ว กัน ใ น แ ต่ ล ะ
ยทุธศาสตร ์ 

จดัโครงการทบทวนหลกัเกณฑก์ารจดัท าค า
ของบประมาณ 

2 งบประมาณการด าเนินแต่ละกิจกรรมควร
แยกแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนที่ชดัเจน 
ให้ ส ามา รถต รวจสอบประสิทธิภ าพ 
ประสทิธผิลของการใชจ้่ายงบประมาณ และ
สามารถเปรยีบเทยีบได ้ 

ก าหนดแบบฟอร์มให้ชัดเจนตามแหล่ง
งบประมาณที่ได้รบัเพื่อจะได้ไม่เกิดความ
ซ ้าซอ้น 

3 โครงการ/ กจิกรรมทีไ่ม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนปฏบิตักิาร ควรให้เหตุผล ปญัหา
และอุปสรรค เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรบัการ
พฒันาปรบัปรงุ   

เพิ่มช่องปญัหา/  อุปสรรคที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนได ้
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ปญัหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ประจ าปีงบประมาณ 2553 

ล าดบั ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 การทบทวน และปรบัแผนปฏบิตัิการ เพื่อให้

การด าเนินงานตรงกับสภาพความเป็นจริง  
โดยเฉพาะด้านการใช้งบประมาณไม่ตรงกับ
ความเป็นจรงิ และควรใหเ้หตุผลไวด้ว้ย 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนความเห็นของ
ผูป้ฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่อง 

2 งบประมาณที่ได้รบัจากการบรจิาคเพื่อด าเนิน
กจิกรรมควรแยกใหช้ดัเจน 

ปรบัปรุงแบบฟอร์มให้ชัดเจน และสร้าง
ความรูค้วามเขา้ใจของผู้ปฏบิตังิานในการ
จดัท าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 

3 ภาควชิา/ ศูนย์ควรพจิารณาแยกงบประมาณ
แหล่งที่มาที่ได้รบัการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกออกจากการด าเนินการตามแผน
งบประมาณประจ าปี 

จัดพบปะบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อท า
ความเขา้ใจใหต้รงกนัโดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่น (KM) 

ปญัหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ประจ าปีงบประมาณ 2554 

ล าดบั ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 งบประมาณรายจ่ ายที่ ไม่ สามารถลงตาม

ยุทธศาสตร์ได้ ท าให้ร้อยละการใช้งบประมาณ
ตามยทุธศาสตร ์ไมเ่ป็นไปตามนโยบายของคณะฯ 

งานนโยบายและแผนฯ รวบรวมปญัหาและ
หาวธิกีารด าเนินการใหเ้หมาะสม  

2 การตัง้ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ให้สอดคล้องใน
การจดัท าแผนปฏบิตักิาร 

การก าหนดชื่อโครงการ/ กิจกรรมแบบ
กว้างๆ แล้วน าโครงการย่อยมาใส่ ใน
โครงการใหญ่ โดยขอศึกษาการจัดท า
โครงการของศูนย์วิจ ัยระบบทรัพยากร
เกษตรเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการ 

3 โปรแกรมเว็บไซต์มบีางส่วนที่ยงัไม่สนับสนุน
ผูป้ฏบิตังิาน 

พัฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ก า ร จั ด ท า ค า ข อ
งบประมาณเพื่อ เพิ่มความสะดวกแก่
ผู้ปฏบิตังิาน และมกีารทดลองก่อนการใช้
งานจรงิ 

4 การตดิตามและรายงานผล จดัท าเวบ็ไซตเ์พื่อสนบัสนุนการรายงานผล
ตามแผนปฏบิตักิาร 
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ล าดบั ปัญหา แนวทางแก้ไข 
5 การอนุมตัโิครงการ/ กจิกรรมในแผนปฏบิตักิาร 

มโีครงการใดบา้งทีต่อ้งอนุมตัใินโครงการ 
สื่อสาร ท าความเข้าใจกับบุคลากรที่
ปฏิบตัิงานในภาควิชา/ ศูนย์/ หน่วยงาน 
บางกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องมีโครงการ
รองรับ เพราะเป็นเนื้องานที่ปฏิบัติเป็น
ประจ าแลว้ เช่น เงนิเดอืน การจดัซือ้จดัหา
พัสดุ ส่วนโครงการจะเป็นลักษณะการ
พฒันาและตอ้งการผลสมัฤทธิ ์ 

6 ความเข้าใจในกฎและระเบียบการวางแผน
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละโครงการ 

จดัอบรม/ แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่าง
งานนโยบายและแผนกบัผู้ปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ปัญหาอปุสรรคด้านการปฏิบติัหน่วยประกนัคณุภาพการศึกษา 

ล าดบั ปัญหาและอปุสรรค แนวทางแก้ไขและพฒันา 
1 การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง มปีญัหา

เรือ่งเอกสารอา้งองิยงัไมต่รงกบัเกณฑ ์
อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวชี้ว ัด 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศกึษาใหบุ้คลากรมากขึน้ และผู้ก ากบั
ตวัชีว้ดัในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ ควร
ควบคุมคุณภาพงานอยา่งจรงิจงั 

2 บางงานส่งเอกสารและจดัท ารายงานล่าช้ากว่า
ก าหนดมากท าให้ไม่มเีวลาตรวจสอบและแก้ไข
ปญัหาทีผ่ดิพลาด 

บุคลากรควรมีความรับผิดชอบมากขึ้น
รวมทั ้ง  บุคลากรทุกระดับควรพัฒนา
คุณภาพตนเองให้สอดคล้องกบัหน้าที่และ
สถานการณ์ปจัจุบนั เน่ืองจากพบปญัหา
เดิมๆ ซ ้าซาก อาจจะเนื่ องมาจากขาด
ความใส่ใจ/ มคีวามรู้ไม่เพยีงพอในหน้าที ่          
ทีร่บัผดิชอบ/ ไม่ยอมพฒันาตน/ ขาดขวญั
ก าลังใจ/ ไม่มีการควบคุมคุณภาพอย่าง
จรงิจงั 

3 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญระบบ programming 
ขัน้สงู 

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการสร้าง
ระบบโปรแกรมทีจ่ าเป็นจาก programmer 
ภายนอก เนื่องจากเป็นงานขัน้สูงใช้เวลา
ท างานมากและต้องพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่องไม่สามารถใช้พนักงานประจ าที่มี
หน้าทีห่ลายดา้นได ้
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ปัญหาอปุสรรคด้านการปฏิบติัหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดบั ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1 ข้อก าหนดวิสัยทัศน์  วัต ถุประสงค ์

นโยบายและมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศยงัไมช่ดัเจน 

ก าหนดวิสยัทศัน์ วตัถุประสงค์ นโยบายกลยุทธ ์
และมาตรฐานสารสนเทศให้ชดัเจน และเหมาะสม 
เช่น ก าหนดว่าจะใช้สารสนเทศท าหน้าที่อะไรบ้าง
เพื่อให้ตอบสนองและสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของ
หน่วยงานหลักได้ มาตรฐานด้าน ฮาร์ดแวร ์
ซอฟตแ์วร ์ระบบเครอืขา่ย ขอ้มลู รหสัขอ้มลู ฯลฯ 

2 การวางแผนระยะยาว (แผนแมบ่ททีด่)ี ควรก าหนดแผนการด าเนินงานใหค้รอบคลุม 3 - 5 ปี 
และต้องระบุรายละเอียดต่างๆที่ส าคัญ  เช่น 
แผนการจดัซื้อครุภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ แผนการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เป็นตน้ 

3 งบประมาณบ ารุงรกัษาด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศค่อนขา้งสงู 

การขออนุมัติโครงการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศราคาฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์
จะใช้งบประมาณสูงกว่างบประมาณด้านอื่นๆ ที่
เหน็เป็นรูปธรรมมากกว่า จงึดูเหมอืนไม่คุ้มค่า ซึ่ง
ต้องอาศยัการสื่อสารท าความเข้าใจ และผลกัดนั
จากผูบ้รหิารอยา่งจรงิจงั 

4 กระบวนการตดิตามผล ติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือการใช้สารสนเทศอย่างเป็น
กระบวนการทีช่ดัเจน 

5 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและ
เจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิาร 

ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความส าคัญของเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ น้อย  หรือมี เ จตคติว่ า ผู้ บ ริห า ร             
ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ   
จากการให้ความส าคัญน้อยจึงส่งผลให้ระดับ
ปฏบิตักิารขาดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาตนเอง 
หรือไม่พัฒนาฟงัก์ชันเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก
หน้าที่  เห็นว่ าผู้บริหารและ เจ้าห น้าที่ ร ะดับ
ปฏิบัติการควรให้ความส าคัญด้านนี้ มากขึ้น 
เน่ืองจากปจัจุบันมสีารสนเทศใหม่ที่ต้องติดตาม 
หรอืพฒันาตนเองให้ทนัต่อสภาพแวดล้อมที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดรวดเร็ว เช่น ความรู้ด้าน
ระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล  ความรู้ด้านความมัน่คงปลอดภัย 
ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย เป็นตน้ 
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ล าดบั ปัญหา แนวทางแก้ไข 
6 การพฒันาระบบสารสนเทศที่ไม่เป็นไป

ตามขอ้ก าหนด 
การพฒันาระบบสารสนเทศมหีลายวธิ ีอนัไดแ้ก่การ
พฒันาระบบขึน้มาใชเ้องจะเกดิปญัหาความล่าชา้ใน
การพฒันา แต่สามารถควบคุมข้อก าหนดได้ทุกๆ 
ข้อตามความสามารถ ทัง้ของผู้ใช้และผู้พฒันา 
นอกจากนี้  ยงัมีการจ้างบริษัทให้มาพัฒนาระบบ   
จะเกิดปญัหาการควบคุมการท างานไม่เคร่งครดั 
หรอืผู้ควบคุมไม่มคีวามรู้รายละเอียดด้านเทคนิค 
และต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งต้องอาศัย
การสื่อสารท าความเขา้ใจ และผลกัดนัจากผูบ้รหิาร 

7 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง น โ ย บ า ย ห รื อ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูบ่อยครัง้ 

การพฒันาระบบสารสนเทศมกัจะมกีารเพิม่เงื่อนไข 
ข้อ มู ล สน เทศ ให้ เ พิ่ม ขึ้ น  จนส่ ง ผล ให้ ร ะบบ
สารสนเทศทีใ่ชง้านอยู่แลว้ไม่สามารถใหส้ารสนเทศ
ต่อนโยบายใหม่ๆ ได ้ซึง่ต้องมกีารก าหนดขอ้ตกลง
ก่อนการพฒันา การประสานงานระหว่างผูใ้ชง้านกบั
ผู้ออกแบบ การท าโปรแกรมต้นแบบ (prototype)    
ใหผู้ใ้ชด้กู่อน 

8 ระบบสารสนเทศขาดคุณภาพ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสารสนเทศขึน้มาบา้งแลว้ 
ได้แก่ มาตรฐาน CMM หรอื capability maturity 
model คุณภาพระบบสารสนเทศวัดกันด้วย
มาตรฐานการสรา้งและความความสะดวกสบายใน
การใชร้ะบบสารสนเทศ 

 
บทสรปุ 
 ปญัหาด้านระบบสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร ์มกัจะเกดิจากการผลกัดนัของผู้บรหิาร
ระดบัสูงหรอืผู้บรหิารระดบักลาง ซึง่ส่วนใหญ่จะขาดแผนแม่บททีด่ ีขาดการศกึษาความเป็นไปได้ หรอื
เป็นแผนแม่บทที่ถูกออกแบบมาอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนองผูบ้รหิาร จงึท าให้เกดิปญัหาต่างๆ ตามมา 
ซึ่งเมื่อระบบสารสนเทศมใีช้ในหน่วยงานแล้ว หวัหน้างานระดบัต่างๆ ก็ไม่เรยีกใช้ข้อมูลเพื่อน ามา
ตดัสนิใจ หรอืขาดการติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผู้ใช้งานระดบัปฏบิตัิการละเลยการป้อนหรอื
ปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจบุนั ผลทีไ่ดข้องสารสนเทศจะไมส่ามารถน ามาใชใ้นการท างานใดๆ ไดเ้ลย และ
บางส่วนงานก็มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตข้อมูล เปลี่ยนนโยบายหรือโครงสร้างข้อมูลท าให้ต้อง
ปรบัเปลีย่นแกไ้ขระบบสารสนเทศตามมา สุดทา้ยปญัหาทีพ่บมากทีสุ่ดไดแ้ก่ ระบบสารสนเทศไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานดงัมรีายละเอยีดขอ้ 3.3 
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งานริเร่ิมใหม่ (Initiative) ตามพนัธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงแผนพฒันาการศึกษา     
ระยะท่ี 11 และความพร้อมท่ีจะด าเนินการริเร่ิมงานตามพนัธกิจดงักล่าวให้ประสบความส าเรจ็ได้ 

งานบริหารทัว่ไป 

งานริเร่ิมใหม่ (Initiative) ในแผนฯ 11 แนวทางการด าเนินงาน/ ระยะเวลา 
สร้างระบบบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นการลดต้นทุน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ประหยดั
และรวดเรว็  

พัฒนาระบบโปรแกรมอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
รองรบังานของสายปฏบิตัิการที่มลีกัษณะเป็น
งานประจ า เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงาน ซึ่งมี
ระยะเวลาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

พัฒนางานด้านการจัดการองค์ความรู้ ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

ใหค้ณะกรรมการจดัการองค์ความรูท้ ัง้ 3 กลุ่ม 
ปรบัเพิม่รูปแบบการด าเนินงานจากเดมิที่เน้น
เฉพาะการแลกเปลี่ยนเรยีนรูภ้ายในกลุ่ม โดย
ใหเ้พิม่กระบวนการ KM ทีมุ่่งสรา้งองคค์วามรู้
ใหม่ๆ และหา Best Practice ซึ่งมรีะยะเวลา
ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

พฒันาบุคลากรโดยน าหลกัการสมรรถนะบุคลากร 
(Competency) มาใช้ในการประเมินเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพ 

ก าหนดเกณฑส์มรรถนะบุคลากรแต่ละสายงาน 
และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการประเมนิ
สมรรถนะบุคลากร ซึ่งผลการประเมินควร
น า ไป ใช้ ใน เ ชิงการพัฒนาบุ คลากร ให้มี
ศกัยภาพการท างานมากขึน้ (ไม่ควรน าผลไป
พิจารณาร่วมกับการเลื่อนเงินเดือน)  ซึ่งมี
ระยะเวลาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559 

ด าเนินการวจิยัสถาบนัในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรพัยากรบุคคล และการประหยดังบประมาณ
ดา้นสาธารณูปโภค 

ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นตน้ไป 
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งานการเงิน การคลงัและพสัด ุ

งานริเร่ิมใหม่ (Initiative) ในแผนฯ 11 แนวทางการด าเนินงาน/ ระยะเวลา 
จดัท าโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างภาควชิา 
หน่วยงาน ศูนย์ ภายในคณะฯ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือกระบวนการ
บริหารด้านการเงินและงบประมาณประจ าปีของ
คณะฯ ภายใต้โครงการ “การพฒันากระบวนการ
บรหิารด้านการเงนิ และงบประมาณ ของภาควชิา 
หน่วยงาน ศูนย ์ภายในคณะฯ” 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 - 2559 
ปีละ 1 โครงการ 

การพฒันาและปรบัปรุงเวบ็ไชต์ของหน่วยงาน เพื่อ
สอดรบักบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 

ปีงบประมาณ 2556 

จัดท าโครงการงานวิจัยสถาบันโดยมุ่งเน้นที่จะ
ศกึษาในประเดน็หรอืหวัขอ้ทีจ่ะน าไปสู่วธิกีารแก้ไข
ปญัหา หรอืพฒันางานของหน่วยงาน ต่อไป 

ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2559 
 

 
งานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศึกษา 

งานริเร่ิมใหม่ (Initiative) ในแผนฯ 11 ในช่วงปี งบประมาณต่อปี 
หน่วยยทุธศาสตร ์
1. การสนบัสนุนจากฝา่ยบรหิารในการพฒันาดา้นต่างๆ 
เช่น การพฒันาโปรแกรม การจดัโครงการลกัษณะการ
บริหารและพัฒนางาน จัดโครงการเพื่อแลกเปลี่ยน
ความเหน็ระหว่างผูป้ฏบิตังิาน 
2. แกป้ญัหาการปฏบิตังิานดว้ยการใชว้จิยัสถาบนั 
3.  รวบรวมและจดัท ารายงานประจ าปีของงานนโยบาย
และแผน 
4. พฒันาระบบการปฏิบตัิงานรายงานติดตามผลการ
ปฏบิตังิานบนระบบสารสนเทศ 
5. จดัอบรมด้านการคิดต้นทุนในมติิต่าง ๆ เช่น ด้าน
การเรียนการสอน การจัดการผลผลิตของคณะ
เกษตรศาสตร์  และความรู้ด้ านการตลาด เพื่ อ
ประกอบการบรหิารจดัการและการตดัสนิใจลงทุน (เชญิ
วทิยากรภายนอก) 

2555 - 2559 
 
 
 
 

2555 
2555 

 
2555 - 2556 

 
2556 

20,000 บาท 
 
 
 
 

12,000 บาท 
5,000 บาท 

 
5,000 บาท 

 
30,000 บาท 
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งานริเร่ิมใหม่ (Initiative) ในแผนฯ 11 ในช่วงปี งบประมาณต่อปี 
หน่วยประกนัคณุภาพการศึกษา 
1. พัฒนาระบบโปรแกรมที่จ าเป็นจาก Programmer 
ภายนอก ไดแ้ก่ e-QA-Document และ SAR Online 
ให้มปีระสทิธภิาพสูงขึน้จาก Version แรก เช่น ระบบ
ยังไม่สามารถค านวณค่าคะแนน และไม่สามารถ
ปรบัปรงุเพิม่เตมิตวัแปรทีม่กีารเปลีย่นแปลงทุกๆ ปีได้ 
2. พฒันาระบบ cockpit แบบ real time ส าหรบัการ
ตดิตามงานดา้นค ารบัรองการปฏบิตังิาน 

 
2555 - 2559 

 
 
 
 

2555 - 2559 
 

 
50,000 

 
 
 
 

30,000 
 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้า ใจด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การอบรมสัมมนา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนบัสนุนพนัธกจิต่างๆ ของคณะฯ) 
2. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัผู้บรหิาร 
(Executive Information System; EIS) 
3. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้รกิาร 
(e-Service) 
4. โครงการพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัเครอืข่าย
และระบบยนืยนัผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (Firewall and 
Authentication) (ความปลอดภยั ความมเีสถียร และ
รองรบัการขยายงานในอนาคต) 
5.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เ น็ต
โปรโตคอลเวอร์ชัน่ 6 และเครอืข่ายเสมอืน (Internet 
Protocol version 6; IPv6 and VLAN)  
(ความมเีสถยีร และรองรบัการขยายงานในอนาคต) 
6. โครงการพฒันาระบบตรวจสอบการจราจร เครอืข่าย 
(Multi Router Traffic Grapher; MRTG)  
(ความปลอดภยั และการรายงานผล) 
7. โครงการพฒันาระบบศูนยร์วมขอ้มลู (Data Center)  
(ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ระบบตรวจจบัน้ารัว่ซมึอตัโนมตั ิระบบควบคุมความชืน้ 
และระบบรกัษาความปลอดภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ) 
8. โครงการพฒันาระบบส ารองและกู้ข้อมูล แบบ DR 
Site  (Disaster Recovery site) (DR Site คอืสถานที่
ส ารองขอ้มลูและกูข้อ้มลูในยามฉุกเฉิน) 

2555 - 2559 
 
 
 
 

2555 - 2559 
 

2555 - 2559 
 

2556 
 
 
 

2556 - 2559 
 
 
 

2557 
 
 

2558 
 
 
 

2559 

50,000 บาท 
 
 
 
 

10,000 บาท 
 

10,000 บาท 
 

130,000 บาท 
 
 
 

400,000 บาท 
 
 
 
- 
 
 

300,000 บาท 
 
 
 

60,000 บาท 
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ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
เร่ือง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21” 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 

 ด้านการพฒันาการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

1. การจดัการศกึษาเพื่อไปสู่ความเป็นสากลนัน้ นอกจากจะต้องพฒันาหลกัสูตรแล้วจะต้องมี
การวางแผนในการพฒันานักศึกษาด้วย ว่าจะท าอะไรให้นักศึกษาบ้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยขีองคณะ มคีวามพรอ้มหรอืไม่ รวมไปถงึการ
สรา้งบรรยากาศให้เกดิการเรยีนรู้ขึ้นภายในคณะ เพราะสิง่เหล่านี้จะเป็นการเสรมิสร้างให้
นกัศกึษาไดร้บัการพฒันาทกัษะในดา้นการเรยีนรูน้วตักรรม สื่อสารสนเทศ ทีจ่ะไปใชใ้นการ
ด าเนินชวีติและการท างานในอนาคต 

2. คณะเกษตรศาสตรม์กีจิกรรมทีจ่ดัใหน้ักศกึษาจ านวนมาก หากสามารถปรบัเปลี่ยนรปูแบบ
การจดักจิกรรมนักศึกษาใหก้ระชบัควบคู่การเรยีนจะเป็นผลดมีาก กรณีทีค่ณะต้องการทีจ่ะ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้นักศกึษาควรจดัโครงการ/ กจิกรรม ที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อใน
การจดัโครงการ/ กจิกรรมต่างๆ 

3. การทีจ่ะก้าวไปสู่การเป็นอาเซยีน/ สากลนัน้ อาจารยแ์ละนักศกึษาจะต้องไดร้บัการปรบัปรุง
พฒันาไปด้วยกนัทัง้สองส่วน โดยเห็นว่าอาจารย์ควรจะได้รบัการพฒันาก่อนเพื่อจะได้ไป
พฒันานกัศกึษาได ้

4. การทีค่ณะมนีโยบายใหอ้าจารยส์อนเป็นภาษาองักฤษนัน้เป็นสิง่ทีด่มีาก ๆและยงัคดิว่าหาก
อาจารย์ท่านใดสามารถ Lecture เป็นภาษาองักฤษได้ ขอให้ด าเนินการได้ทนัทแีต่ต้อง
เตรยีมสื่อให้พร้อมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรอืในเบื้องต้นอาจใช้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผสมผสานกนับา้งกไ็ด ้

5. คณะเกษตรศาสตร ์ควรมกีระบวนวชิาทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัสมัมนาส าหรบันักศกึษาชัน้ปีที ่1
จ านวน 1 หน่วยกติ ใหว้ดัผลเป็น S/U โดยเชญิอาจารยอ์าวุโสหรอืผูท้ีม่ปีระสบการณ์มาพูด/ 
คุย/ เล่าใหน้กัศกึษาฟงั 

6. เพื่อเป็นการประเมนิการวดัผลและประเมนิผล ซึ่งเป็นการวดัพฒันาการของนักศกึษา ควรจะมี
การท าวจิยัการเรยีนการสอน ตลอดจนการท าขอ้สอบของนกัศกึษา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องทีม่ ี
ความส าคญัมาก 

7. รปูแบบของการจดัหลกัสูตรทีน่ าเสนอมา น่าสนใจมาก ควรจะมกีารพจิารณาในรายละเอยีด
กนัต่อไป 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 มกีลยุทธ์ถึง 8 ข้อ คดิว่ามากเกินไป หากจะให้มคีวามเหมาะสมควรจะมี
ประมาณ 3 – 4 ขอ้  

9. เกษตรศึกษา ที่อดตีเคยด าเนินการได้ดีมาก ท าอย่างไรจะรื้อฟ้ืนให้กลบัคนืมา ปจัจุบนัมี
แพทยศึกษา ทีด่ าเนินการโดยคณะแพทยศาสตร ์ซึง่เป็นตน้แบบทีด่มีาก 
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 ด้านพฒันางานวิจยัท่ีมีคณุภาพทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ และการวิจยัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของ
คณะฯ และพฒันาความเป็นสากลของคณะ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ควรเน้นทิศทางของงานวิจยัด้านเกษตรที่สูง  เช่น สิ่งแวดล้อม 
วทิยาศาสตรเ์กษตร เป็นตน้ 

2. ควรด าเนินการสร้างนักวจิยัรุ่นใหม่ให้เตบิโตควบคู่กบันักวจิยัอาวุโสให้เรว็มากขึ้น เพราะ
นักวจิยัอาวุโสผูม้คีวามรูค้วามสามารถส่วนใหญ่ อยู่ในวยัใกลเ้กษียณอายุราชการ  หากเกดิ
ความล่าช้าในการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างนักวจิยัรุ่นใหม่กบันักวจิยัอาวุโส จะส่งผลต่อการ
วจิยัของคณะฯ ในอนาคตได ้

3. คณะเกษตรศาสตรค์วรพฒันาเครื่องมอืและอุปกรณ์ในห้องปฏบิตักิารกลางให้มมีาตรฐาน
และมคีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ 

4. ควรหาแหล่งทุนวจิยัจากภายนอก ไมว่่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องพยายาม
หาขอ้มลูทางกายภาพของบรษิทั/ หน่วยงานของแหล่งทุนต่างๆ ก่อน เพื่อเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนั 

5. ควรสนบัสนุนทุนวจิยัใหก้บันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เพื่อใหม้กีารพฒันางานวจิยัเพิม่ขึน้ 
6. ควรมเีวทใีห้กรรมการวจิยัของคณะฯ แสดงความคดิเหน็และเสนอผลงานวจิยัประจ าปี เพื่อ

เป็นการแสดงบทบาทที่เด่นชดัในการช่วยบูรณาการงานวจิยัของทุกภาควชิา และพฒันา  
กลยทุธก์ารวจิยัของคณะ ซึง่จะท าใหก้ารมองภาพการวจิยัในอนาคตเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

 ด้านการให้บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน และท านุบ ารงุศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1. ควรมกีารพฒันาการให้บรกิารวชิาการแก่สงัคมในรูปแบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ซึง่สามารถ
เขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ 

 ด้านการพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการทรพัยสิ์น 
และการหารายได้ 

1. ควรลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานของสายปฏบิตักิารเพื่อลดตน้ทุนการด าเนินงาน 
2. ควรส่งเสรมิบุคลากรใหม้โีอกาสพฒันาศกัยภาพเพิม่ขึน้  
3. การฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรควรจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัระยะเวลาการปฏบิตัิงาน

เพื่อใหเ้กดิการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรไดด้ยีิง่ขึน้ 
4. บุคลากรสายลูกจา้งประจ าทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานีวจิยัมกีารเกษยีณอายุราชการเพิม่มากขึน้

คณะฯ ควรพจิารณาการใชเ้ครือ่งทุ่นแรงแทนแรงงานคน 
5. ควรเน้นการท าวจิยัสถาบนัทีส่ามารถตอบโจทยใ์นการแกไ้ขปญัหาหรอืเพื่อการพฒันาไดต้รง

ประเดน็ยิง่ขึน้ 
6. ควรจดัสมัมนาประจ าเดอืนภายในคณะฯ เพื่อหารอืในประเด็นส าคญั เช่น ด้านทรพัยากร 

ด้านการเกษตร เป็นต้น โดยอาจเชญิวทิยากรจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
มาบรรยายใหค้วามรู ้
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สรปุผลการศึกษาดงูานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

วนัจนัทรท่ี์ 27 สิงหาคม 2555 
ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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 ปรชัญา 
 มุ่งสรา้งสรรค์ความรูใ้ห้เป็นแหล่งปญัญา วชิาชพีและคุณธรรม น าสู่การพฒันาคุณภาพ
ทางวชิาการและคุณภาพชวีติประชาชน สิง่แวดลอ้มของชุมชนใหย้ัง่ยนื 
 วิสยัทศัน์ 
  เป็นสถาบนัชัน้น าในการเรยีนรูแ้ละพฒันาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิน่ในอสีานใต ้
ภมูภิาคลุ่มน ้าโขงและอาเซยีน 

การบริหารงานทัว่ไป 
 ส านกังานคณบด ี
 ส านกังานไรฝึ่กฯ 
 สาขาวชิา 
 อุตสาหกรรมเกษตร 
 สาขาวชิาประมง 
 สาขาวชิาสตัวศาสตร ์
 สาขาวชิาพชืสวน 
 สาขาวชิาพชืไร ่

พนัธกิจการเรียนการสอน 
 จดัการเรยีนการสอนตาม TQF 
 เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 เพิม่เน้นภาษาองักฤษส าหรบัชุมชนอาเซยีน 
 สรา้งความรว่มมอืภาคเอกชนเพื่อเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ฝึกงานและสหกจิศกึษา 
 เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี และชุมชนเขา้มามบีทบาทการวางแนวทางจัดการเรยีน
การสอน ผ่านการประชุมพนัธกจิ 
 ด าเนินการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตร ีโท และ เอก 

พนัธกิจการวิจยัและพฒันา 
 บรบิทการวจิยัและพฒันาเพื่ออสีานตอนใตแ้ละอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 
 ส่งเสรมิ สนบัสนุนการบรูณาการงานวจิยัและการเรยีนการสอน 
 สรา้งความรว่มมอืกบัภาคเอกชนเพื่อน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 ส่งเสรมิการตพีมิพง์านวจิยัของบุคลากร 
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พนัธกิจบริการวิชาการ - ท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 ใหบ้รกิารวชิาการทัง้ระดบัชุมชน และประชุมนานาชาต ิ
 น าผลการวจิยัมาด าเนินการบรกิารวชิาการ 
 บูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนผ่าน
กจิกรรมการเกษตร 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านบริหารจดัการและประกนัคณุภาพการศึกษา 
องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

1. งบประมาณคณะเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2555  
 เงนิงบประมาณแผ่นดนิ   

  คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ได้รบัการจดัสรรงบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ จ านวน 4,852,200 บาท 

2. เงนินอกงบประมาณปีงบประมาณ   
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณการรายรบัเงินรายได้จาก

แผนการรบันกัศกึษาและเงนิผลประโยชน์ จ านวนทัง้สิน้ 12,800,800 บาท  
 เงนิรายไดจ้ านวน 7,878,300 บาท  
 เงินกองทุนผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
4,922,500 บาท   

จดุแขง็/ แนวทางเสริมให้แกร่ง 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มกีารจดัท าแผนด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ ทีม่กีารกระจายงบประมาณไปตามกจิกรรมต่างๆ ท าใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงาน 
 การจัดองค์กรภายในของคณะเป็นแบบรวมจุดบริการท าให้ลดการใช้จ านวน
บุคคลากรลงและประหยดังบประมาณ 
 คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มแีผนในการด าเนินงานด้านการลด
การพึ่งพาภาครฐั โดยเฉพาะความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ท าให้ช่วยประหยัด
งบประมาณ และยงัช่วยเพิม่ศกัยภาพในการผลติบณัฑติจากภาคเอกชน 

จดุท่ีควรพฒันา/ ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
 การมีค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาเกินกว่าค่าที่ก าหนด น่าจะเป็นการบ่งบอกถึงความ
พร้อมในการด าเนินงานของคณะมากกว่าเป็นข้อจ ากดัที่ท าให้ได้ค่าคะแนนลดลง 
ทัง้นี้ ค่ากลางทีใ่ชก้ม็ไิดม้กีารทบทวนมาหลายปีแลว้ 
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ตวับ่งช้ีในระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
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สรปุผลการศึกษาดงูานของผูเ้ข้าร่วมการศึกษาดงูาน 
ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 

1. รายละเอียดสถานท่ี/ ส่วนงานท่ีได้เย่ียมชม 
 คณะเกษตรศาสตร ์ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มกีารจดัการเรยีน
การสอนในระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา มอีาคารเรยีน ห้องปฏบิตักิารกลางและ
ฟารม์ ทีค่่อนขา้งด ีเอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอน การวจิยัและการบรกิารสงัคม โดยเฉพาะ
ระบบรวมการบรหิาร ซึง่ส่งผลใหก้ารบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ความรู้/ ประโยชน์/ ประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการศึกษาดงูานและทศันศึกษา 
 มองเห็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ซึ่งมคีวามพยายามพฒันาคณะฯ โดยศกึษาขอ้มูลจากสถาบนัอื่นๆ ที่ได้ไป
ศกึษาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และพยายามน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร
จดัการใหด้ขีึน้ รวมถงึความรว่มมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ ในประเทศลาว 
 ได้ร ับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกบัการเรยีนการสอน การวจิยั การ
บรกิารวชิาการ การเงนิงบประมาณ และการบรหิารจดัการ 
 คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีไดม้คีวามร่วมมอืกบัภาคธุรกจิเอกชน เพื่อหา
รายไดเ้ขา้สู่คณะฯ มแีนวคดิในการพึง่พาตนเองในดา้นงบประมาณ 
 เรยีนรูร้ะบบของงานวจิยับางส่วน ทีส่ามารถน ามาปรบัใชไ้ด ้
 ความรูด้า้นตวัชีว้ดัการประกนัคุณภาพการศกึษา อาจตอ้งหาขอ้ยตุใิหมใ่หเ้หมาะสม 

3. แนวทางในการน าความรู้/ ประโยชน์/ ประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการศึกษาดงูานไปประยกุต์ใช้ 
 ไดเ้รยีนรูร้ะบบการบรหิารงานด้านการใหบ้รกิารต่างๆในลกัษณะรวมศูนยข์องมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 
 แนวคดิการเชื่อมโยงกบัภาคธุรกจิเพื่อสรา้งรายได ้เพื่อการพึง่พาตนเอง 
 การปรบัองคก์รเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัมากยิง่ขึน้ 
 ความรู/้ ประโยชน์ทีไ่ดร้บั ยงัไม่มากพอทีจ่ะน าไปประยุกต์ใช ้เป็นประสบการณ์ทีส่ ัง่สมไวใ้ช้
ในโอกาสทีเ่หมาะสม 
 ในระบบของการประเมนิ ตอ้งประเมนิผูบ้รหิารก่อน จงึจะสามารถกรอก JA ได ้
 ต้องมีการระดมความคิดระดับคณะในเรื่องของการบริหารงานตามแนวคิดของการ
บรหิารงานแบบรวมศูนย ์
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4. ข้อคิดเหน็/ ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสถานท่ีศึกษาดงูาน 
 ต้องการศกึษาดูงานที่ฟารม์ของมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี รวมทัง้การเรยีนรู้จากบุคลากร 
นกัศกึษา และมหาวทิยาลยัของประเทศลาว 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ 
ผู้บริหารระดับสูง (คณบดี) ให้ความส าคัญต่อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ค่อนขา้งมาก 
 ควรมกีารเยีย่มชมส่วนงานต่างๆ นอกเหนือจากการพูดคุยหารอืกนัในหอ้งประชุม ซึง่อาจจะ
ไดศ้กึษาขอ้มลูความกา้วหน้าและสิง่ทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้ 
 ระยะเวลาดงูานและขอ้มลูทีไ่ดร้บั ไม่สามารถใหข้อ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อสถานทีศ่กึษา
ดงูานทีถู่กตอ้งได ้
 การศกึษาดงูานเป็นกลุ่มยอ่ยๆ น่าจะท าใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิลกึมากขึน้ 
 เวลาในการศกึษาดงูานน้อยเกนิไป ไมม่โีอกาสไดด้งูานฟารม์ของคณะฯ 
 มมีุมมองในการร่วมทุนกบับรษิทัเอกชน ซึง่คณะฯต้องมกีารทบทวนสถานการณ์ในปจัจุบนั 
เพื่อหาแนวทางในการบรหิารงานในอนาคต 
 คณะฯ ควรใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุงหลกัสูตร การออกแบบสอบถามแนวความคดิและ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากผู้ใช้บัณฑิตอย่างเข้มข้นมากกว่านี้   โดยควร
ด าเนินการในส่วนของภาครฐั ภาคเอกชนและบณัฑติที่ออกไปท าธุรกจิส่วนตวั อาจจะเป็น
การเชญิมาพูดคุยหรอืการสมัภาษณ์ เพื่อจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการออกแบบหลกัสูตรที่
ทนัสมยัและตรงกบัความเป็นจรงิมากยิง่ขึน้  นอกจากนี้ ควรเชญิคณาจารยท์ัง้คณะฯมาร่วม
วพิากษ์หลกัสูตรในปจัจุบนักบัสถานการณ์ของคณะฯ ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด เพื่อเป็น
การผลกัดนัใหค้ณะฯมคีวามเขม้แขง็ดา้นการเรยีนการสอนและวชิาการต่อไป 
 ควรมกีารประชุมหารอืร่วมกันภายหลงัการศึกษาดูงานอีกครัง้หนึ่ง เพื่อเป็นการสรุปผล
การศกึษาดงูานต่อไป 
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สรปุผลการศึกษาดงูานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

วนัองัคารท่ี 28 สิงหาคม 2555 
ณ ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด ์แขวงจ าปาสกั สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากวกิพิเีดยี สารานุกรมเสรไีด้กล่าวไว้ว่า แขวงจ าปาสกั (Champasak) ภาษาไทย
เขียนว่า “จ าปาศกัด์ิ” เป็นแขวงหนึ่งของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ตัง้อยู่ทางตอนใต้สุด
ของประเทศ ตดิชายแดนประเทศไทยและกมัพูชา มเีมอืงปากเซเป็นเมอืงหลกัของแขวง และเป็นเมอืง
ใหญ่อนัดบั 3 ของลาว (รองจากเวยีงจนัทน์และเมอืงไกสอน พมวหิาน) ถอืเป็นศูนยก์ลางการเมอืงการ
ปกครองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการท่องเที่ยวของลาวตอนใต้ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
เนื่องจากมแีมน่ ้าโขงไหลผ่านกลาง และเกดิเกาะแก่งเป็นจ านวนมาก จนไดช้ื่อว่า “ดินแดนส่ีพนัดอน” 

แขวงจ าปาสกั เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรม์าตัง้แต่สมยัโบราณ เนื่องจาก
เป็นพืน้ทีภ่ายใตอ้ทิธพิลของอาณาจกัรขอมโบราณ และเป็นทีต่ ัง้ของอาณาจกัรจ าปาสกั ซึง่เป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจกัรล้านช้างในเวลาต่อมา แขวงจ าปาสกัจงึมมีรดกทางวฒันธรรมหลงเหลอือยู่มากมาย ถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของประเทศลาว โดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหนิวดัพู นอกจากนี้ แขวง
จ าปาสกัยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงเป็นจ านวนมาก เช่น น ้าตกคอนพะเพง็ น ้าตกหลีผ่ ี
น ้าตกผาสว้ม เป็นตน้ 

อาณาจกัรจ าปาสกั เกดิขึน้หลงัจากอาณาจกัฟูนานเสื่อมสลายลง ชาวลาวไดย้า้ยถิน่เขา้
มาสรา้งบ้านเรอืนในแถบนี้ เกดิเป็นเมอืงใหม่นามว่า “จ าปานะคะบุลีสี หรือจ าปานคร” ปรากฏชื่อใน
พงศาวดารเขมรว่า สะมะพูปุระ เมื่อถงึรชัสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ ได้ทรงรวบรวมเมอืงต่างๆของลาวเขา้มา
เป็นอาณาจกัรเดยีวกนั ชื่อว่า อาณาจกัรล้านช้าง มเีมอืงหลวงอยู่ที่เมอืงหลวงพระบาง แต่เมื่อพระเจ้า 
ฟ้างุ้มสิ้นพระชนม ์อาณาจกัรล้านช้างเริม่ตกต ่าลง เพราะสงครามแย่งชงิอ านาจและการก่อกบฏต่างๆ
นานนับรอ้ยปี จนถงึ พ.ศ. 2063 พระเจา้โพธสิารราชขึน้ครองราชยแ์ละได้รวบรวมแผ่นดนิเป็นปึกแผ่น
อกีครัง้ ต่อมาพระโอรสคอืพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ไดย้า้ยเมอืงหลวงของอาณาจกัรลา้นช้างมาอยู่ทีก่รุง
ศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) เพื่อหลกีเลี่ยงอทิธพิลของอาณาจกัรหงสาวด ีอาณาจกัรล้านช้างมีความ
เจรญิมา 200 ปีเศษ ก็เริม่อ่อนแอลง หวัเมอืงต่างๆแตกออกเป็น 3 ฝ่าย คอื อาณาจกัรหลวงพระบาง 
อาณาจกัรเวยีงจนัทน์ และอาณาจกัรจ าปาสกั ตรงกบัสมยักรุงธนบุรขีองสยาม ขณะนัน้ สมเดจ็พระเจา้
ตากสนิมหาราชระแวงว่าลาวจะร่วมมอืกบัพม่ายกทพัมาต ีจงึโปรดเกล้าฯ ให้เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ 
(รชักาลที่ 1) ยกทพัไปตีลาว ทัง้ 3 อาณาจกัรตกเป็นเมอืงขึ้นของสยามนานถึง 114 ปี จนถึงปี พ.ศ. 
2346 ในรชัสมยัที่ 5 ภายหลงัวกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 ดนิแดนลาวฝ ัง่ซ้ายของแม่น ้าโขง รวมทัง้แขวง 
จ าปาสกับางส่วนตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรัง่เศส ขณะทีด่นิแดนฝ ัง่ขวาของแม่น ้าโขงบรเิวณเมอืง
จ าปาสกั ซึ่งเดมิขึน้อยู่กบัมณฑลอุบล ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรัง่เศส ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 
2447 นอกจากนี้ ช่วงปี พ.ศ. 2484 ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 หลงัจากกรณีพพิาทอนิโดจนี ประเทศไทย
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ไดร้บัดนิแดนอนิโดจนีฝรัง่เศสบางส่วนคนืจากฝรัง่เศส โดยน าทอ้งทีก่ารปกครองเมอืงจ าปาศกัดิ ์ในสมยั
รชักาลที่ 5 รวมไปถึงดนิแดนประเทศกมัพูชาปจัจุบนั ได้แก พื้นที่ส่วนหน่ึงของจงัหวดัสตึงแตรง และ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดัพระวิหาร ยกขึ้นเป็นจงัหวดันครจ าปาศกัดิ ์โดยมเีจ้ายุติธรรมธร (หยุย ณ 
จ าปาศกัดิ)์ เป็นผูค้รองนคร แต่เมือ่สงครามสิน้สุดลง ไทยในฐานะผูแ้พส้งครามตอ้งส่งดนิแดนดงักล่าวคนื
ใหแ้ก่ฝรัง่เศส ต่อมาเมือ่ประเทศลาว ไดร้บัเอกราชจากฝรัง่เศส ในปี พ.ศ. 2497 จงึไดร้วมอาณาจกัรลา้น
ชา้งทัง้ 3 อาณาจกัร ขึน้เป็นราชอาณาจกัรลาว พืน้ทีด่งักล่าวจงึไดย้กขึน้เป็นแขวงจ าปาสกัของประเทศ
ลาวมาจนถึงปจัจุบัน โดยเจ้าครองนครคนสุดท้ายแห่งราชอาณาจกัรจ าปาสัก ก่อนการสถาปนา
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว คอื เจา้บุญอุม้ ณ จ าปาศกัดิ ์

แขวงจ าปาสกั แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ (เมอืง) ไดแ้ก่ ปากเซ (Pakse) 
ซะนะสมบูน (Sanasomboon) บาเจียงจะเลินสุก (Ba chiengchaleunsook) ปากซ่อง (Paksong)       
ปะทุมพอน (Pathoomphone) โพนทอง (Phonthong) จ าปาสัก (Champasak) สุขุมา (Sukhuma)     
มนูละปะโมก (Moonlapamok) และโขง (Khong) 

อาณาเขตติดต่อ 
ทศิเหนือ ตดิต่อกบัแขวงสาละวนัและแขวงเซกอง 
ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัแขวงอตัตะปือ 
ทศิใต ้  ตดิต่อกบัจงัหวดัสตงึแตรงและจงัหวดัพระวหิาร ประเทศกมัพชูา 
ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัจงัหวดัอุบลราชธานี ประเทศไทย 

ภมิูประเทศ 
แขวงจ าปาสกั มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 15,415 ตารางกโิลเมตร มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัประเทศไทยและ

กัมพูชา ต าแหน่งที่ชายแดนทัง้ 3 ประเทศบรรจบกันเรียกว่า “สามเหลี่ยมมรกต” สภาพพื้นที่
ประกอบดว้ยพืน้ทีลุ่่มแมน่ ้าโขงและแมน่ ้าเซโดนบรเิวณตอนกลาง มแีนวเทอืกเขาสูงทางทศิเหนือและทศิ
ตะวนัออก และตดิต่อกบัทีร่าบสูงบรเิวณทางทศิตะวนัออก ซึง่มคีวามสูงประมาณ 1,500 - 1,800 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง พืน้ทีโ่ดยทัว่ไปมคีวามสงูไมเ่กนิ 1,000 เมตร 

ภมิูอากาศ 
แขวงจ าปาสกั มอุีณหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 27 องศาเซลเซยีส แต่บรเิวณทางทศิ

เหนือของแขวงที่เมอืงปากซ่องมอีากาศเยน็ตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยต ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส และมี
ความชืน้สมัพทัธส์ูง ปรมิาณน ้าฝนระดบั 1,400 - 2,000 มลิลเิมตรต่อปี ยกเว้นที่ราบ มปีระชากรทัง้สิ้น
ประมาณ 575,600 คน 

แขวงจ าปาสักติดต่อกับประเทศไทยที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จงัหวัด
อุบลราชธานี ห่างจากตวัเมอืงอุบลราชธานีประมาณ 90 กิโลเมตร การเดนิทางจากพรมแดนไทยจาก
พรมแดนช่องเมก็ สามารถเดนิทางผ่านด่านพรมแดนวงัเต่าเขา้สู่ประเทศลาว จากนัน้เดนิทางตามทาง
หลวงหมายเลข 16 ระยะทางประมาณ 42 กโิลเมตร ขา้มแม่น ้าโขงทีส่ะพานลาว- ญี่ปุ่น ความยาว 1,380 
เมตร เขา้สู่เมอืงปากเซ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง เมอืงส าคญั ไดแ้ก่ เมอืงปากเซ ซึง่เป็นเมอืง
เอกของแขวงจ าปาสกั และถอืเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของลาวตอนใต้ ตัง้อยู่ทางฝ ัง่ซ้ายของแม่น ้า
โขง มปีระชากรประมาณ 70,000 คน เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหลากหลายเชือ้ชาต ิประเพณีและวฒันธรรม 
ทัง้ชาวลาว ชาวจนีและชาวเวยีดนาม เมอืงจ าปาสกั (วดับ้านทุ่ง) เคยเป็นที่ตั ้งของอาณาจกัรจ าปาสกั 
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และเคยเป็นเมอืงเอกของแขวงจ าปาสกั ตัง้อยูท่างฝ ัง่ขวาของแมน่ ้าโขง ภายหลงัการยดึครองของฝรัง่เศส
ในปี พ.ศ. 2448 เมอืงจ าปาสกัไดถู้กลดความส าคญัลงเป็นเมอืงบรวิารของแขวง โดยยา้ยเมอืงเอกไปยงั
เมอืงปากเซทางฝ ัง่ซา้ยของแมน่ ้าโขง ห่างจากเมอืงจ าปาสกัไปทางทศิเหนือประมาณ 30 กโิลเมตร 

ปากซองไฮแลนด์ เป็นหนึ่งในธุรกิจจ านวนมากของคุณเจรญิ สิรวิฒันภกัดี ที่ได้
ลงทุนทางด้านการเกษตรที่สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมวีสิยัทศัน์ว่า “เป็นบริษัท    
ชัน้น าของเอเชียทีผ่ลิตกาแฟอาราบิก้าทีมี่คณุภาพสูง และได้รบัมาตรฐานรบัรองจากหน่วยงาน
สากล โดยการพฒันาทีดิ่นในเชิงท่องเทีย่ว และมีบทบาทในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้ปลูก
กาแฟไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน” ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อให้มคีวามเป็นเลศิใน
การผลติกาแฟชนิดต่างๆ โดยก าหนดพนัธกจิและเป้าหมายของการด าเนินงานในแต่ละพนัธกจิไว ้ดงันี้ 

 เราจะเป็นบรษิทัทีป่ลกูกาแฟดว้ยเทคโนโลยแีละการจดัการทีท่นัสมยั โดยในปี 2010 
มเีป้าหมายทีจ่ะปลกูกาแฟ พืน้ที ่14,000 ไร ่
 เราจะส่งเสรมิให้มกีารขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อใหไ้ด้วตัถุดบิป้อนโรงงาน โดยการ
ส่งเสรมิการเพาะปลกูในรปูแบบเกษตรพนัธสญัญา (Contract Farming) ในปี 2554 
 เราจะใช้เครื่องจกัรที่ทนัสมยั ในการแปรรูปผลผลิตกาแฟ โดยจะสร้างโรงงานที่
สามารถแปรรปู และผลติสนิค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ภายในปี 
2554 - 2555 
 เราจะผลติกาแฟคุณภาพสูง มาตรฐานระดบัโลก และไดร้บัรองจาก UTZ และ OTA 
โดยการสรา้งแบรนด ์และมาตรฐานของเมลด็กาแฟ เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บักาแฟ และ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่ม ภายในปี 2553 เป็นตน้ไป 
 เราจะผลติกาแฟที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และยกระดบัคุณภาพชวีติของเกษตรกร
ให้ดขีึ้น ควบคู่ไปกบัการเจรญิเติบโตของธุรกิจ โดยการพฒันาสงัคมและคุณภาพ
ชวีติของคนในพืน้ที ่พรอ้มกบัส่งเสรมิใหป้ลกูกาแฟ เพื่อกระจายรายไดสู้่ทอ้งถิน่  

ส าหรบัพนัธุก์าแฟอาราบกิ้าทีน่ ามาปลูก ไดม้กีารคดัเลอืกสายพนัธุต่์างๆ อย่างพถิพีถินั 
โดยที่ปรกึษาที่มคีวามรู้ของประเทศไทย โดยท าการคดัเลอืกจากพนัธุ์ต่างๆ ที่มอียู่ทัว่โลก ที่ได้เก็บ
รวบรวมไวเ้ป็นจ านวนมากคอื พนัธุท์ปิิก้า (Typica) เบอรบ์อน (Bourbon) แคททูร่า (Caturra) คาทุยอ ิ
(Catuai) มุนดู นูวู (Mundo Novo) บลูเมา้เทน (Blue Mountain) เค 7 (K 7) เอส แอล 28 (SL.28)    
ไฮบรโิด เดอ ตมิอร ์(Hybrido De Timor) อคิาตู้ (Icatu) อาราบสัต้า(Arabusta) เอส. 795 (S.795)      
ท าการคดัเลอืกพนัธุ์จากที่กล่าวไว้ข้างต้นจ านวน 3 พนัธุ์ มาปลูก คอืพนัธุ์ทปิิก้า (Typica) คาทุยอ ิ
(Catuai) ไฮบรโิด เดอ ตมิอร ์(Hybrido De Timor) และพนัธุ ์เอสเจ. 133 (SJ.133) ซึง่เป็นพนัธุด์ ัง้เดมิที่
ปลกูไดผ้ลดใีนจ าปาสกั ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาดงันี้ 

พนัธุ์ทิปิก้า (Typica) เป็นกาแฟพนัธุ์แรกที่ชาวดทัช์ ได้น าออกจากเมอืงม็อคค่า
(Mocha) ในเยเมนไปปลูกไวท้ีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนดใ์นปี ค.ศ.1616 ต่อมาชาวดทัชไ์ดท้ าสวนกาแฟขึน้
ครัง้แรก ทีใ่นเกาะศรลีงักาในปี ค.ศ.1658 และ Camer ไดส้นันิษฐานไวใ้นปี ค.ศ.1913 ว่า Linnaeus ได้
ตัง้ชื่อกาแฟตาม Biomial System คอื Coffee Arabica โดยใชพ้นัธุท์ปิิก้าเป็น Type species ในปี ค.ศ. 
1753 ดงันัน้ ทิปิก้า จึงน่าจะเป็นกาแฟท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกาแฟอาราบิก้า ลกัษณะของทปิิก้า คอืต้น
สูงโปร่ง ข้อห่าง มยีอดอ่อนสแีดง ใบแคบ และเล็ก ทรงต้นรูปกรวย ผลผลติต ่า เปรียบเทยีบผลผลิต
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ระหว่างทปิิก้า กบัเบอร์บอน เท่ากบั 2: 3 เฉลี่ย 3 ปี พนัธุ์ที่สนันิษฐานว่ากลายพนัธุ์ หรอืคดัเลอืกมา
จากทปิิก้า หรอืพนัธุ์เดยีวกบัทปิิก้า แต่ต่างกนัเฉพาะสถานที่ปลูก ได้แก่ บลูเมา้เทน (Blue Mountain)      
สุมาตรา (Sumatra) วลิล่าโลบอส (Villalobos) โคน่า (Kona) และซาน ลาม่อน (San Ramon) ซึง่กาแฟอารา
บกิา้พนัธุท์ปิิกา้ กล่าวกนัว่าน่าจะเป็นพนัธุท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของกาแฟอาราบกิ้า ทีป่ากซองไฮแลนดไ์ดค้ดัเลอืก
มาปลกู  

คาทุยอิ (Catuai) เป็นอกีพนัธุห์นึ่งทีไ่ดก้ารคดัเลอืกมาปลกู คาทุยอ ิเป็นกาแฟอาราบกิา
อกีพนัธุ ์ที่ปลูกกนัแพร่หลายมากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ในประเทศบราซลิ มลีกัษณะต้นคล้าย 
คาทุยร่า(Caturra) แต่ต้นแขง็แรงกว่า และต้นโตกว่าคาทุยอ ิซึ่งเกดิจากการผสมกนัเองในธรรมชาต ิ
ระหว่าง C.Arabica cv.Mundo Novo X C.Arabica cv.Catrra Amarelo ลกัษณะผลสุกของคาทุยอิ จะม ี
2 ชนิด คอื คาทุยอ ิอมาเรโล (Catuai Amarelo) ผลสุกจะมสีเีหลอืง และคาทุยอ ิเวอรเ์มนโฮ่ (Catuai 
Vermelho) ผลสุกจะมสีแีดง เป็นพนัธุท์ีม่รีสชาตทิีด่พีนัธุห์นึ่งของประเทศบราซลิ คาทุยอ ิเวอรเ์มนโฮ่ได้
ถูกน าเข้าในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2517 - 2518 โดย UNPDAC ผ่านโครงการหลวง มายงั      
กรมวชิาการเกษตร และน าไปปลกูแพรห่ลายในจงัหวดัภาคเหนือ 

พนัธุ์ไฮบริโด เดอ ติมอร ์(Hybrido De Timor) เป็นพนัธุท์ีเ่กดิขึน้จากการผสมกนัเอง
ในธรรมชาตริะหว่าง c.arabica var.Typica X C.canephora ทีเ่กาะตมิอร ์อดตีอาณานิคมของโปรตุเกส 
ในปี พ.ศ. 2470 และเริม่น ามาปลูกทดสอบในระหว่างปี พ.ศ. 2483 – 2492 เนื่องจากถูกพบว่ามคีวาม
ต้านทานโรคราสนิมได้ด ีจงึได้ขยายพนัธุ์ปลูกกนัแพร่หลายทัว่เกาะติมอรใ์นปี พ.ศ. 2499 เพื่อแทนที่
พนัธุ์ทปิิก้าทีเ่ป็นโรคราสนิมรุนแรงมาก แต่อย่างไรกต็าม แมว้่าจะมคีวามต้านทานโรคราสนิมได้ด ีแต่ก็
ให้ผลผลิตต ่า คุณภาพของเมล็ดค่อนข้างต ่า และมีเปอร์เซ็นต์ของคาเฟอีนต ่าด้วย แต่ก็เป็นพันธุ์ที่
เหมาะสมที่จะปลูกที่ปากซอง เพราะที่ปากซองมคีวามชื้นสมัพทัธ์สูงมาก มปีรมิาณน ้าฝนโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2,000 - 3,000 มลิลเิมตรต่อปี ซึง่เหมาะสมต่อการเกดิโรคราสนิมเป็นอย่างยิง่ 

เนื่องจากกาแฟเป็นพชืทีไ่ม่ต้องการแสงแดดมากเกนิไป ดงันัน้ จงึต้องมกีารปลูกต้นไม ้ที่
มขีนาดกลางถงึขนาดใหญ่ มใีบทีโ่ปร่งเพื่อใหร้่มเงาแก่ต้นกาแฟ และที่ปากซองไฮแลนด ์ไดน้ าเอาพนัธุไ์ม้
ยนืต้น 4 ชนิดมาทดลองปลูก เพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟ ซึ่งได้แก่ สะตอ เหลยีง ถัว่หูชา้งและซลิเวอรโ์อ๊ค 
ในอนาคตขา้งหน้า ปากซองไฮแลนดม์แีผนทีจ่ะผลติน ้าผึง้ในไร่กาแฟอนิทรยี ์ทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลูกทีแ่ยกห่าง
จากพืน้ทีเ่พาะปลูกผนืใหญ่อยู่ประมาณ 1,500 ไร่ ทัง้น้ี เพื่อป้องกนัไม่ใหผ้ึง้ท าการผสมขา้มพนัธุก์าแฟใน
พืน้ทีเ่พาะปลกูแปลงใหญ่ เพราะปากซองไฮแลนดเ์น้นการผลติกาแฟทีต่รงตามสายพนัธุ ์เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติ
กาแฟที่บรสิุทธิ ์ตรงตามพนัธุ์ในระดบัพรเีมีย่ม ส าหรบัน ้าผึ้งที่ได้จากน ้าหวานของดอกกาแฟอาราบกิ้า 
นอกจากจะมคีวามหวานทีนุ่่มนวลแลว้ ยงัมกีลิน่หอมของกาแฟอาราบกิ้าอกีดว้ย เหมาะอย่างยิง่ส าหรบัคอ
กาแฟ ที่ชอบดื่มกาแฟผสมน ้ าผึ้ง เพราะกลิ่นหอมของกาแฟ และรสชาติของกาแฟจะไม่ผิดเพี้ยน 
เนื่องมาจากน ้าผึง้ทีใ่ส่ลงไป 

ความจรงิแล้ว แขวงจ าปาสกัไม่ไดม้เีพยีงบรษิทัปากซองไฮแลนด ์ซึง่เป็นบรษิทัขา้มชาต ิ
ที่ไปลงทุนปลูกกาแฟเพยีงบรษิัทเดยีว แต่มยีงัมอีีกหลายประเทศที่มาลงทุน รายใหญ่ๆ เช่น เวยีดนาม 
และอนิเดยี ซึง่ในอนาคต อาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟของประเทศไทยที่รุนแรงแน่นอน 
และปากซองจะเป็นผูน้ าในการผลติกาแฟอาราบกิ้าของอาเซยีน เพราะมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสม และ
สภาพพืน้ทีเ่พาะปลกูทีด่กีว่าจงัหวดัดัก๊ลคั แหล่งเพราะปลกูกาแฟพนัธุอ์าราบกิ้าทีส่ าคญัของเวยีดนาม 
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สรปุผลการศึกษาดงูานของผูเ้ข้าร่วมการศึกษาดงูาน 
ณ ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด ์แขวงจ าปาสกั สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 

1. ความรู้/ ประโยชน์/ ประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการศึกษาดงูานและทศันศึกษา 
 วธิกีารจดัการกาแฟให้เป็นระบบในสภาพการจดัการแบบธุรกจิ มกีารหาแนวทางใหม่ๆใน
การบรหิารงาน ในสภาพแปลงปลกูทีแ่ตกต่างจากบรษิทัอื่นๆ 
 ไดเ้รยีนรูม้มุมองของธุรกจิภาคเอกชน ในดา้นการขยายพืน้ทีป่ลกูกาแฟ ในประเทศลาว 
 การที่ปลูกกาแฟที่ไม่อาศัยร่มเงา เพื่อให้มีความสามารถในการจดัการดูแลรกัษาด้วย
เครือ่งจกัรกลทดแทนการใชแ้รงงานคนทีม่คีวามขาดแคลน 
 ได้เชื่อมโยงเครอืข่ายคณะเกษตรศาสตรก์บับรษิทัผู้ปลูกกาแฟ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนั และสามารถเป็นแหล่งฝึกงานของนกัศกึษาในอนาคต 
 ไดเ้หน็ว่า มต่ีางชาตจิ านวนมากเขา้ไปท าการเกษตรในประเทศลาว แต่ยงัพสิูจน์ไม่ไดว้่าเป็น
คุณหรอืเป็นโทษต่อประเทศ 

2. แนวทางในการน าความรู้/ ประโยชน์/ ประสบการณ์ท่ีได้รบัจากการศึกษาดงูานไปประยกุต์ใช้ 
 คณะฯต้องคิดตามความส าเร็จของบริษัทเอกชนที่เข้าไปลงทุนปลูกกาแฟอาราบิก้า 
โดยเฉพาะ สิง่แวดลอ้มและนวตักรรมทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการไรก่าแฟ 
 น าปญัหาทีเ่กดิจากสภาพแปลงปลกู มาท าการศกึษาในเชงิวจิยัต่อยอดได ้
 เหน็พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการศกึษาแบบสหกจิศกึษาส าหรบัภาควชิาต่างๆ 
 ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ มีพืน้ทีป่ลูกกาแฟเป็นจ านวนมาก มกีารลงทุนสูง ดงันัน้ บณัฑติ
คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่งึมโีอกาสเขา้ไปท างานค่อนขา้งสงู 
 ในการท าธุรกจิกาแฟทีม่กีารแขง่ขนัในดา้นตน้ทุนการผลติ การปลูกกาแฟโดยไม่อาศยัร่มเงา 
อาจเป็นทางเลอืกส าหรบัการผลติขนาดใหญ่ แต่ก็ต้องพจิารณาถึงคุณภาพของผลผลติที่
ไดร้บัดว้ย 
 การปรบัตวัขององคก์รในอนาคต ทัง้ในส่วนของคณะฯ และนกัศกึษา 

 
3. ข้อคิดเหน็/ ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อสถานท่ีศึกษาดงูาน 

 ถา้คณะฯ มคีวามพรอ้มในดา้นงบประมาณ อยากจะเหน็การศกึษาดูงานในประเทศเพื่อนบา้น 
เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของประเทศนัน้ๆ รวมถึงการจดัการศึกษา
ทางการเกษตรของศูนยท์ีก่า้วหน้าขึน้ภายหลงั 
 เนื่องจากเวลาน้อย รวมถงึสภาพภูมอิากาศทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ดูแปลงปลูก
กาแฟไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 
 ไรก่าแฟปากซองไฮแลนดม์พีืน้ทีก่วา้ง แต่ระยะเวลาในการศกึษาดงูานมจี ากดั ท าใหไ้ม่ไดร้บั
ประโยชน์มากเท่าที่ควร ซึ่งควรมเีวลาในการเยีย่มชมไร่ต่างๆให้มากยิง่ขึน้ จะได้เหน็ความ
หลากหลายของกจิกรรมและแนวทางการจดัการในแต่ละส่วน 
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โครงการสมัมนาและศึกษาดงูานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

เรื่อง  “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษท่ี 21” 

---------------------------------------------------------- 
1.  ช่ือโครงการ     โครงการสมัมนาและศกึษาดงูานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิาร  
 ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555  
 เรือ่ง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิ ในศตวรรษที ่21” 

2.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ  ส านกังานคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

3.  หลกัการและเหตผุล 
 ตามที ่คณะเกษตรศาสตรไ์ดพ้จิารณาจดัท า (ร่าง) แผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์ระยะที ่11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ซึง่ไดร้า่งตามกรอบแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ระยะที ่11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) โดยได้เสนอคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์เพื่อพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ
เพิม่เตมิ ในคราวประชุมครัง้ที ่1/ 2555 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2555 ไปแลว้ นัน้  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการยทุธศาสตรค์ณะเกษตรศาสตร ์และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครัง้ที่ 6/ 2555 วนัที่ 20 มถุินายน 2555 ได้น าข้อเสนอแนะ
ดงักล่าวเสนอทีป่ระชุม เพื่อหารอืและปรบัแก้ไขยุทธศาสตรก์ารบรหิารคณะเกษตรศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ดงักล่าวแล้ว ซึ่งได้มกีารก าหนด
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารคณะเกษตรศาสตร ์ทัง้หมด 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาการจดัการศกึษาอย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พฒันางานวจิยัทีม่คีุณภาพทัง้ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 บรกิารวชิาการบนฐานความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิน่ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิ
  และสิง่แวดลอ้ม 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาความเป็นสากลของคณะเกษตรศาสตร ์
 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 พฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 

 ทัง้นี้  ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้ว ัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตรท์ัง้ 6 ดา้น โดยจะไดน้ าเสนอขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ า
คณะเกษตรศาสตรใ์นวนัเดยีวกบัการสมัมนาครัง้นี้ดว้ย  
 ดังนัน้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์ระยะที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และเพื่อให้
มกีารบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมศีกัยภาพที่เข้มแขง็ สามารถพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์   
สู่ความเป็นเลศิในศตวรรษที ่21 ได ้คณะเกษตรศาสตร์จงึเหน็สมควรให้มกีารจดัสมัมนาและศกึษาดูงาน
ของผู้บรหิารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 ขึ้น ซึ่งเป็นการร่วมกันเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยน
ขอ้คดิเหน็กนัระหว่างคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์เพื่อน า
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะไปเป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตักิารของคณะเกษตรศาสตร ์รวมทัง้มี
การจดัศกึษาดูงานด้านการบรหิารจดัการและการประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อศกึษาแนวทางในการ
พฒันางานตามพนัธกจิหลกัของคณะเกษตรศาสตรต่์อไป 
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 การสัมมนาครัง้นี้  คณะเกษตรศาสตร์จะได้น าเสนอผลงานของคณะเกษตรศาสตร์ใน
แผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์ระยะที ่10 งานทีเ่ป็นปญัหาอุปสรรค และสามารถพฒันาใหเ้ป็นผลงานที่ดี
ของคณะเกษตรศาสตรใ์นอนาคต รวมทัง้ น าเสนองานที่จะด าเนินการในแผนพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์
ระยะที ่11 ใหเ้ป็นแนวทางในการสมัมนากลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัสมัมนาในครัง้นี้ 

4. วตัถปุระสงค ์
4.1 เพื่อให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และ

หวัหน้างาน ได้รบัทราบและมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา 
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) รวมถึงการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เกษตรศาสตร ์ทัง้ 6 ยทุธศาสตร ์โดยมกีารใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

4.2 เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์มแีนวทางในการบรหิารจดัการและแนวทางในการพฒันาสู่ 
ความเป็นเลศิ ในศตวรรษที่ 21 ที่มคีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ ์
ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์
สามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.3 เพื่อให้เกดิความร่วมมอืและมกีารแลกเปลี่ยนข้อคดิเห็นในการหาแนวทางพฒันาคณะ
เกษตรศาสตร์ร่วมกนั ระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบรหิารประจ า
คณะเกษตรศาสตร ์และหวัหน้างาน 

4.4 เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดศ้กึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการบรหิารจดัการและ
การประกนัคุณภาพการศกึษาจากสถาบนัที่มรีะบบบรหิารจดัการที่มีคุณภาพ และเป็น
สถาบนัในเครอืขา่ยสภาคณบดสีาขาการเกษตรดว้ย เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคณะ
เกษตรศาสตรต่์อไป 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
5.1 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์และหวัหน้างาน 

รบัทราบและมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษา ระยะที่ 11  
(พ.ศ. 2555 – 2559) รวมทัง้การก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์      
ทัง้ 6 ยทุธศาสตร ์และไดข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากการสมัมนา 

5.2 คณะเกษตรศาสตรม์แีนวทางในการบรหิารจดัการและแนวทางในการพฒันาสู่ ความเป็น
เลศิในศตวรรษที ่21 ซึง่ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ตวัชีว้ดัและ
ค่าเป้าหมายทีจ่ะสามารถขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตรใ์ห้บรรลุผลส าเรจ็
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.3 เกดิความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนข้อคดิเหน็ในการหาแนวทางพฒันาคณะเกษตรศาสตร์
รว่มกนั ระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
และหวัหน้างาน 

5.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการบรหิารจดัการและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาจากสถาบนัที่มรีะบบบรหิารจดัการที่มคีุณภาพ และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการพฒันางานทีร่บัผดิชอบต่อไป 
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6. ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์และหวัหน้างาน 
จ านวน 30 คน  

7. ระยะเวลาและรปูแบบการสมัมนา 
7.1  ระยะเวลา:  
 7.1.1  วนัที ่24 สงิหาคม 2555 สมัมนา ณ โรงแรมปานวมิาน อ าเภอแมร่มิ 

 7.1.2 วนัที ่27-29 สงิหาคม 2555  ศกึษาดงูาน ณ คณะเกษตรศาสตร ์
  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 
  และทศันศกึษาสถานทีส่ าคญั 

ตามก าหนดการดงัแนบ 

7.2  รปูแบบในการสมัมนา:  
7.2.1 กระบวนการในการสมัมนา มีการบรรยายและอภิปรายแบ่ งกลุ่ มตาม

ยุทธศาสตร ์เพื่อน าขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะไป
เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏบิตัิการ (Action 
Plan) และพัฒนาการบริหารจัดการของคณะ
เกษตรศาสตร ์

7.2.2  การศกึษาดงูาน  การศึกษาดูงานด้านการบริหารจดัการและการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา เพื่อศกึษาแนวทางใน
การพัฒนางานตามพันธกิจหลักของคณะ
เกษตรศาสตร ์

8. สถานท่ี 
8.1 สมัมนา: วนัศุกรท์ี ่24 สงิหาคม 2555 
 8.1.1   การสมัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิาร

ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 เรื่อง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตร์สู่
ความเป็นเลิศ ในศตวรรษที่ 21” เวลา 09.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมปานวมิาน 
อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 8.1.2   การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่2/ 2555  
  เวลา 10.30 - 12.00 น. 

8.2 ศกึษาดงูาน: วนัจนัทรท์ี ่27-วนัพุธที ่29 สงิหาคม 2555 
 เดนิทางไปศกึษาดงูานดา้นการบรหิารจดัการและการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี และทศันศกึษาสถานทีส่ าคญั 
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ก าหนดการสมัมนาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

เร่ือง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษท่ี 21”  
วนัศกุรท่ี์ 24 สิงหาคม 2555 ณ  โรงแรมปานวิมาน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

07.30 น. พร้อมกนับริเวณหน้าอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร ์
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบยีน ณ หอ้งประชุมกลางดอย โรงแรมปานวมิาน 
09.30 - 10.30 น. กล่ าว เ ปิดการสัมมนาและให้แนวคิดเรื่ อง “การพัฒนาคณะ

เกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิ ในศตวรรษที ่21” 
โดย ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัด์ิ  องักสิทธ์ิ  
อธกิารบดแีละประธานกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์

10.30 - 12.00 น. - Road Map สู่ความเป็นเลศิ มาตรฐานคุณภาพระดบัสากลของคณะ
เกษตรศาสตร ์  โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 
- การประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่
2/ 2555 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.30 - 13.45 น. กระบวนการแบ่งกลุ่มและสรุปรายงานการแบ่งกลุ่ม 

โดย รองศาสตราจารย ์ดร.สรุพล  เศรษฐบตุร 
13.45 - 16.00 น. การแบ่งกลุ่มตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วม

อภิปรายเสนอแนวคดิการพฒันาคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ      
ในศตวรรษที ่21 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาการจดัการศึกษาอย่างมคีุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและนานาชาต ิ

ประธานกลุ่ม: ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.องัสนา อคัรพศิาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทัง้ระดับชาติและ
นานาชาต ิ และการวจิยัที่เป็นอตัลกัษณ์ของคณะฯ และยุทธศาสตร ์ 
ท่ี 5 พฒันาความเป็นสากลของคณะ 

ประธานกลุ่ม: ศาสตราจารย ์ดร.สญัชยั จตุรสทิธา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บรกิารวชิาการบนฐานความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น และยุทธศาสตรท่ี์ 4 ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

ประธานกลุ่ม: อาจารย ์ดร.ธนะชยั พนัธเ์กษมสุข 
ยุทธศาสตรท่ี์ 6 พฒันาระบบการบรหิารจดัการที่ด ีมปีระสิทธภิาพ 
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิและการหารายได ้

ประธานกลุ่ม: รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 
16.00 - 17.00 น. น าเสนอแนวคิดการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ใน

ศตวรรษที ่21 ของแต่ละกลุ่ม 
17.00 น. สรปุ/ ปิดการสมัมนา 
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ก าหนดการศึกษาดงูานของคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 
ระหว่างวนัท่ี  27 - 29  สิงหาคม  2555 

ณ  จงัหวดัอบุลราชธานี 

วนัจนัทร ์27 สิงหาคม 2555  ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารจดัการและการประกนัคุณภาพการศกึษา  
 ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
(เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ FD 3406 เวลา 07.10 น. ถงึจงัหวดัอุบลราชธานี เวลา 08.35 น.) 

06.00 น. พรอ้มเชค็อนิ ณ ท่าอากาศยานเชยีงใหม ่เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี 
07.10 น. ออกเดนิทางไปจงัหวดัอุบลราชธานี 
08.35 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานอุบลราชธานี - เดนิทางไปมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

09.30 - 12.00 น. ศกึษาดงูานดา้นการบรหิารจดัการและการประกนัคุณภาพการศกึษา  
ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ สถานทีศ่กึษาดงูาน 
13.30 - 16.00 น. กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นด้านการจดัการความรู ้(KM) ตามเกณฑต์วัชี้วดั

การประกนัคุณภาพการศกึษา 
17.00 น. เขา้พกัทีโ่รงแรมสุนียแ์กรนด ์ในตวัเมอืงอุบลราชธานี 
18.00 น. อาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. ประชุมสรปุผลการศกึษาดูงาน 

วนัองัคารท่ี 28 สิงหาคม 2555  ทศันศกึษาสถานทีส่ าคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี และใกลเ้คยีง 
06.30 น. อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
07.30 น. เดนิทางไปทศันศกึษาสถานทีส่ าคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี และใกลเ้คยีง 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 - 16.00 น. ศกึษาดงูานการบรหิารจดัการบนพืน้ทีส่งู 
19.00 น. อาหารเยน็ ณ ภตัตาคารในเมอืงอุบลราชธานี 
20.30 น. เขา้พกัทีโ่รงแรมสุนียแ์กรนด ์

วนัพธุท่ี 29 สิงหาคม 2555  เดนิทางกลบัเชยีงใหม ่ 
(เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ FD 3407 เวลา 09.00 น. ถงึจงัหวดัเชยีงใหม ่เวลา 10.25 น.) 

06.30 น. อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
07.30 น. เดนิทางไปท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
09.00 น. ออกเดนิทางไปจงัหวดัเชยีงใหม ่
10.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ 
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รายช่ือกลุ่มในโครงการสมัมนาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมปานวิมาน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กลุ่มท่ี 1 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาการจดัการศึกษาอย่างมีคณุภาพ ตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรบัการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ 

ท่ีปรึกษากลุ่ม: รองศาสตราจารย ์นคร ณ ล าปาง 
สมาชิกกลุ่ม: 

1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.องัสนา อคัรพศิาล ประธานกลุ่ม 
2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดรณุ ีนาพรหม  
3 รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัา  โพธาภรณ์  
4 รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจพรรณ  เอกะสงิห ์  
5 นางฟองจนัทร ์สุขสวสัดิ ์ณ อยธุยา  
6 นางสาวปราณ ีหะซนั เลขานุการกลุ่ม 

   

กลุ่มท่ี 2   
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 พฒันางานวิจยัท่ีมีคณุภาพทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ และการวิจยัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของคณะฯ 
ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาความเป็นสากลของคณะ 
ท่ีปรึกษากลุ่ม: 1. ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ ์

2. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ ชวีะอสิระกุล 
สมาชิกกลุ่ม: 

1 ศาสตราจารย ์ดร.สญัชยั จตุรสทิธา ประธานกลุ่ม 
2 อาจารย ์ดร.จริวฒัน์ พสัระ  
3 รองศาสตราจารย ์ดร.จริาพร  กุลสารนิ  
4 รองศาสตราจารย ์ร าไพพรรณ  อภชิาตพิงศช์ยั  
5 นางสาววไิลพร ธรรมตา เลขานุการกลุ่ม 

   

กลุ่มท่ี 3   
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ให้บริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ท านุบ ารงุศาสนา ศิลปวฒันธรรม อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีปรึกษากลุ่ม: คุณธรรมรกัษ์ พชิญกุล 
สมาชิกกลุ่ม: 

1 อาจารย ์ดร.ธนะชยั พนัธเ์กษมสุข ประธานกลุ่ม 
2 อาจารยณ์ฐัศกัดิ ์ กฤตกิาเมษ  
3 รองศาสตราจารย ์ดร.สุชน  ตัง้ทววีพิฒัน์  
4 รองศาสตราจารย ์ดร.โชค  มเิกลด็  
5 นางสาวศศรินิทร ์อธมิา เลขานุการกลุ่ม 
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กลุ่มท่ี 4   

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการทรพัยสิ์น 
และการหารายได้ 

ท่ีปรึกษากลุ่ม: 1. รองศาสตราจารย ์ธรีะ วสิทิธพ์านิช 
2. คุณฉกรรจ ์แสงรกัษาวงศ์ 

สมาชิกกลุ่ม: 
1 รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ประธานกลุ่ม 
2 อาจารย ์ดร.พรสริ ิสบืพงษ์สงัข ์  
3 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมล งามสมสุข  
4 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทรงเชาว ์ อนิสมพนัธ ์  
5 นางชนนิกานต ์ แกว้เทพ  
6 นางสุดใจ สนัธทรพัย ์ เลขานุการกลุ่ม 

 

ผูป้ระสานงานกลุ่ม 

 กลุ่มท่ี 1:   นางฟองจนัทร ์สุขสวสัดิ ์ณ อยธุยา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์
 โทรศพัท ์053 944 008, 081 885 1299 

 กลุ่มท่ี 2:   นางสาวชดิชนก สทิธกินั   พนกังานปฏบิตังิาน 
 โทรศพัท ์053 944 008, 083 580 0806 

 กลุ่มท่ี 3:   นางสาวดวงหทยั ปรติา   พนกังานปฏบิตังิาน 
 โทรศพัท ์053 944 009 ต่อ 102, 082 520 6358 

 กลุ่มท่ี 4:   นางชนนิกานต ์แกว้เทพ   พนกังานปฏบิตังิาน งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ 
 โทรศพัท ์053 944 009 ต่อ 114, 085 710 5181 
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รายนามผูเ้ข้าร่วมโครงการสมัมนาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

เร่ือง การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศ ในศตวรรษท่ี 21 
วนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 

ณ โรงแรมปานวิมาน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์

1 ศาสตราจารย ์ดร.พงษ์ศกัดิ ์ องักสทิธิ ์
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย ์นคร  ณ ล าปาง กรรมการ 
3 รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ  ชวีะอสิระกุล กรรมการ 
4 นายธรรมรกัษ์  พชิญกุล กรรมการ 

ผูบ้ริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
5 รองศาสตราจารย ์ธรีะ วสิทิธิพ์านิช คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์
6 รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร รองคณบดฝีา่ยบรหิารและพฒันา 
7 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.องัสนา อคัรพศิาล รองคณบดฝีา่ยวชิาการ พฒันาคุณภาพนกัศกึษา

และนกัศกึษาเก่าสมัพนัธ์ 
8 ศาสตราจารย ์ดร.สญัชยั  จตุรสทิธา          รองคณบดฝีา่ยวจิยัและวเิทศสมัพนัธ ์
9 อาจารย ์ดร.ธนะชยั  พนัธเ์กษมสุข รองคณบดฝีา่ยประชาสมัพนัธ ์บรกิารวชิาการ 

และกจิการพเิศษ 
10 อาจารยณ์ฐัศกัดิ ์ กฤตกิาเมษ        ผูช่้วยคณบดฝีา่ยบรหิารอาคารสถานที ่เทคโนโลย ี

สารสนเทศ และวทิยบรกิาร 
11 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดรุณ ี นาพรหม ผูช่้วยคณบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์
12 อาจารย ์ดร.จริวฒัน์   พสัระ ผูช่้วยคณบดฝีา่ยพฒันาคุณภาพนกัศกึษาและ

นกัศกึษาเก่าสมัพนัธ์ 
13 อาจารย ์ดร.พรสริ ิ  สบืพงษ์สงัข ์ ผูช่้วยคณบดฝีา่ยบรหิารและการเงนิ 
14 นางฟองจนัทร ์ สุขสวสัดิ ์ณ อยธุยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์
15 รองศาสตราจารย ์ดร.จริาพร  กุลสารนิ หวัหน้าภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชื 
16 รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัา  โพธาภรณ์ หวัหน้าภาควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
17 รองศาสตราจารย ์ดร.สุชน  ตัง้ทววีพิฒัน์ หวัหน้าภาควชิาสตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ ้า 
18 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมล งามสมสุข หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและส่งเสรมิ

เผยแพรก่ารเกษตร 
19 รองศาสตราจารย ์ดร.เบญจพรรณ  เอกะสงิห ์ หวัหน้าศูนยว์จิยัระบบทรพัยากรเกษตร 
20 รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถชยั จนิตะเวช อาจารยภ์าควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
21 รองศาสตราจารย ์ดร.โชค  มเิกลด็ ผูอ้ านวยการศูนยบ์รกิารวชิาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 
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ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
22 รองศาสตราจารย ์ร าไพพรรณ  อภชิาตพิงศช์ยั ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัและฝึกอบรมทีส่งู 

หวัหน้างานและฝ่ายเลขานุการ 
23 นางสุดใจ  สนัธทรพัย ์ หวัหน้างานบรหิารทัว่ไป 
24 นางสาววไิลพร  ธรรมตา หวัหน้างานบรหิารงานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ 
25 นางสาวปราณ ี หะซนั หวัหน้างานบรกิารการศกึษาและพฒันาคุณภาพ

นกัศกึษา 
26 นางสาวศศรินิทร ์ อธมิา ผูจ้ดัการศูนยบ์รกิารวชิาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 
27 นางชนนิกานต ์ แกว้เทพ แทนหวัหน้างานการเงนิ การคลงัและพสัดุ 
28 นางสาวดวงหทยั  ปรติา พนกังานปฏบิตังิาน 
29 นางสาวชดิชนก  สทิธกินั พนกังานปฏบิตังิาน 
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รายนามผูเ้ข้าร่วมศึกษาดงูานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

ระหว่างวนัท่ี 27 - 29 สิงหาคม 2555 
ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 

 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์

30 รองศาสตราจารย ์นคร  ณ ล าปาง กรรมการ 
31 รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเสรมิ  ชวีะอสิระกุล กรรมการ 
32 นายธรรมรกัษ์  พชิญกุล กรรมการ 

ผูบ้ริหารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
33 รองศาสตราจารย ์ธรีะ วสิทิธิพ์านิช คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์
34 ศาสตราจารย ์ดร.สญัชยั  จตุรสทิธา          รองคณบดฝีา่ยวจิยัและวเิทศสมัพนัธ ์
35 อาจารย ์ดร.ธนะชยั  พนัธเ์กษมสุข รองคณบดฝีา่ยประชาสมัพนัธ ์บรกิารวชิาการ 

และกจิการพเิศษ 
36 อาจารยณ์ฐัศกัดิ ์ กฤตกิาเมษ        ผูช่้วยคณบดฝีา่ยบรหิารอาคารสถานที ่เทคโนโลย ี

สารสนเทศ และวทิยบรกิาร 
37 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดรุณ ี นาพรหม ผูช่้วยคณบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์
38 อาจารย ์ดร.จริวฒัน์   พสัระ ผูช่้วยคณบดฝีา่ยพฒันาคุณภาพนกัศกึษาและ

นกัศกึษาเก่าสมัพนัธ์ 
39 อาจารย ์ดร.พรสริ ิ  สบืพงษ์สงัข ์ ผูช่้วยคณบดฝีา่ยบรหิารและการเงนิ 
40 นางฟองจนัทร ์ สุขสวสัดิ ์ณ อยธุยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์
41 รองศาสตราจารย ์ดร.จริาพร  กุลสารนิ หวัหน้าภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชื 
42 รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัา  โพธาภรณ์ หวัหน้าภาควชิาพชืศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ
43 รองศาสตราจารย ์ดร.สุชน  ตัง้ทววีพิฒัน์ หวัหน้าภาควชิาสตัวศาสตรแ์ละสตัวน์ ้า 
44 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมล งามสมสุข หวัหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและส่งเสรมิ

เผยแพรก่ารเกษตร 
45 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ทรงเชาว ์ อนิสมพนัธ์ หวัหน้าศูนยว์จิยั สาธติและฝึกอบรมการเกษตรแมเ่หยีะ 
46 รองศาสตราจารย ์ร าไพพรรณ  อภชิาตพิงศช์ยั ผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัและฝึกอบรมทีส่งู 

หวัหน้างานและฝ่ายเลขานุการ 
47 นางสุดใจ  สนัธทรพัย ์ หวัหน้างานบรหิารทัว่ไป 
48 นางสาววไิลพร  ธรรมตา หวัหน้างานบรหิารงานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์ 
49 นางสาวปราณ ี หะซนั หวัหน้างานบรกิารการศกึษาและพฒันาคุณภาพ

นกัศกึษา 
50 นางสาวศศรินิทร ์ อธมิา ผูจ้ดัการศูนยบ์รกิารวชิาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 
51 นางชนนิกานต ์ แกว้เทพ แทนหวัหน้างานการเงนิ การคลงัและพสัดุ 
52 นางสาวชดิชนก  สทิธกินั พนกังานปฏบิตังิาน 
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สรปุแบบประเมินโครงการสมัมนาคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 

วนัศกุรท่ี์ 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมปานวิมาน อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ส่วนท่ี 1   สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 

 สถานะผูป้ระเมิน จ านวน (คน) 
1 คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ 3 
2 คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ 12 
3 หวัหน้างาน 3 
4 บุคลากรสายปฏบิตักิาร 0 

 

ส่วนท่ี 2  การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย/ การสมัมนา 

ประเดน็การประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

หวัหน้างาน 

2.1 การบรรยายของวทิยากร/ การประชุมกลุ่ม 4.33 4.25 4.33 
2.2 เนื้อหาของการประชุมสมัมนา/ บรรยาย 4.67 4.25 4.33 
2.3 เอกสารประกอบการประชุมสมัมนา/ บรรยาย 4.33 4.42 4.67 
2.4 เกดิความรว่มมอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ 
     ระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 

4.33 3.92 5.00 

2.5 ความพงึพอใจต่อการประชุมสมัมนา/ 
     บรรยายโดยภาพรวม 

4.33 4.33 4.67 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 4.41 
 

ส่วนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ประเดน็การประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

หวัหน้างาน 

3.1 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดัประชุมสมัมนา 4.33 5.00 5.00 
3.2 อาหารและเครือ่งดื่ม 5.00 4.75 5.00 
3.3 โสตทศันูปกรณ์ (LCD ระบบเสยีง ฯลฯ) 4.67 4.50 4.00 
3.4 การจดัการและการอ านวยความสะดวกของ 
     เจา้หน้าทีค่ณะฯ 

5.00 4.83 5.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 4.76 
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ส่วนท่ี 4  ความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเดน็การประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

หวัหน้างาน 

4.1 ความรูค้วามเขา้ใจต่อเนื้อหาก่อนเขา้รว่ม 
     โครงการ 

3.67 3.92 4.00 

4.2 ความรูค้วามเขา้ใจต่อเนื้อหาหลงัเขา้รว่ม 
     โครงการ 

5 4.50 5.00 

4.3 สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 
     และจดัท าแผนปฏบิตักิารของคณะฯ ต่อไปได้ 

4.67 4.42 5.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 4.46 

*ความหมายของคะแนน 
 1.00 – 1.79 = ไมพ่อใจเลย 
 1.80 – 2.59 = ไมพ่อใจ 
 2.60 – 3.39 = ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 = พอใจมาก 
 4.20 – 5.00 = พอใจมากทีสุ่ด 

 
สรปุการประเมินผล 
 ในภาพรวมของการประเมินผลการจัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์และหวัหน้างาน เรื่อง “การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่
ความเป็นเลศิในศตวรรษที ่21” ณ โรงแรมปานวมิาน เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2555 พบว่า จากการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาดงักล่าว ซึง่ได้ทัง้หมด 18 คน มคีวามพงึพอใจต่อ
การจดัการสมัมนาในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

 การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย/ การสมัมนา มคีะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกระดบั เท่ากบั 4.41 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด 
 การประเมินความพึงพอใจด้านสิง่อ านวยความสะดวก มคีะแนนเฉลี่ยรวมทุก
ระดบั เท่ากบั 4.76 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด 
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ มคีะแนน
เฉลีย่รวมทุกระดบั เท่ากบั 4.46 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด 
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ส่วนท่ี 5  ความต้องการ/ ความคาดหวงัของผูร้บับริการ 
5.1 หวัข้อท่ีควรจดัในครัง้ต่อไป 

1. แผนปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาคณะเกษตรศาสตร ์ระยะ 1 ปี และระยะ 5 ปี 
2. การบรูณาการงานวจิยัและบรกิารวชิาการใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 
3. แนวทางการบรหิารจดัการแบบองคร์วม 
4. การปรบัทศิทางของงานใหส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างประสบความส าเรจ็ 
5. การบรหิารและการจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ/ รายได/้ ค่าธรรมเนียม 
6. การประเมนิ/ การวเิคราะหผ์ลของแผนการปฏบิตังิานตามกลยุทธต่์างๆ 
7. การจดัท าแผนปฏบิตักิารของคณะเกษตรศาสตร ์(Action Plan) ในแต่ละยุทธศาสตร ์และ

การจดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรม 
8. การระดมความคดิเรือ่งการวางแผนหลกัสตูรของคณะเกษตรศาสตร ์
9. ความคดิเหน็ของบุคลากร/ ผูป้ฏบิตังิานต่อแผนงานในอนาคต 

5.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ควรจดัแยกประเดน็ยอ่ยเพิม่เตมิในโอกาสต่อไป เช่น การเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิาร

วชิาการ เป็นตน้ 
2. ควรมเีวลาในการแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ในประเดน็สมัมนาใหม้ากขึน้ 
3. ควรมกีารจดัการสมัมนาของคณะเกษตรศาสตร ์มากกว่า 1 ครัง้ต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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สรปุแบบประเมินการศึกษาดงูานคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหาร 
ประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ประจ าปี 2555 
วนัจนัทรท่ี์ 27 - วนัพธุท่ี 29 สิงหาคม 2555 

ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และไร่กาแฟปากซองไฮแลนด ์
 

ส่วนท่ี 1   สถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน 
 สถานะผูป้ระเมิน จ านวน (คน) 
1 คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ 2 
2 คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ 11 
3 หวัหน้างาน 2 
4 บุคลากรสายปฏบิตักิาร 0 

ส่วนท่ี 2   ความพึงพอใจและประโยชน์ท่ีได้รบั 

ประเดน็การประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
บริหาร หวัหน้างาน 

 การศึกษาดงูาน ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
1. ประเมินผลการบริหารจดัการ 
1.1 การประสานงานการศกึษาดงูาน 5.00 4.36 4.50 
1.2 การชีแ้จงรายละเอยีดจากคณะฯ 
    ก่อนไปศกึษาดงูาน 4.00 4.36 4.50 

1.3 ระยะเวลาในการศกึษาดงูาน 5.00 3.91 4.50 
1.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครือ่งดื่ม 4.50 4.00 4.50 
1.5 ความเหมาะสมของโรงแรมทีพ่กั 5.00 4.82 5.00 
1.6 ความสะดวกในการเดนิทาง 5.00 4.55 5.00 
1.7 ความเหมาะสมของรปูแบบการศกึษาดงูาน 3.50 4.36 4.50 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 4.52 
2. ประเมินผลการศึกษาดงูาน 
2.1 ความเหมาะสมของสถานทีศ่กึษาดงูาน 4.00 4.18 4.00 
2.2 การประชาสมัพนัธข์อ้มลูต่างๆ จากสถานที ่
     ศกึษาดงูาน 3.50 4.00 4.00 

2.3 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการบรหิาร 
     จดัการและการประกนัคุณภาพการศกึษา 4.50 4.36 4.50 

2.4 ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ  จาก 
     สถานทีศ่กึษาดงูาน 3.00 4.27 3.50 

2.5 สามารถน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา 
     ดงูานไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ 3.50 4.09 3.50 

2.6 การตอ้นรบั/ การบรกิารจากเจา้หน้าที ่ 4.50 4.64 5.00 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 4.06 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

74 การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 

ประเดน็การประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

หวัหน้างาน 

 การทศันศึกษาสถานท่ีส าคญั ณ จงัหวดัอบุลราชธานีและใกล้เคียง 
1. ความเหมาะสมของสถานทีท่ศันศกึษา 
   ในจงัหวดัอุบลราชธานีและใกลเ้คยีง 

4.00 3.73 4.00 

2. ระยะเวลาในการทศันศกึษาสถานทีส่ าคญัใน  
   จงัหวดัอุบลราชธานีและใกลเ้คยีง 

4.00 3.55 4.00 

3. ไดร้บัความรูแ้ละขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์จาก 
   สถานทีท่ศันศกึษา 

4.00 4.00 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 3.92 
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศกึษาดงูาน 
      และการทศันศกึษาในภาพรวม 

3.50 4.09 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 3.86 
 ความพงึพอใจต่อการศกึษาดงูาน 
      และทศันศกึษาในภาพรวม 

3.50 4.18 4.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดบั 3.89 

*ความหมายของคะแนน 
 1.00 – 1.79 = ไมพ่อใจเลย 
 1.80 – 2.59 = ไมพ่อใจ 
 2.60 – 3.39 = ปานกลาง 
 3.40 – 4.19 = พอใจมาก 
 4.20 – 5.00 = พอใจมากทีสุ่ด 
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สรปุการประเมินผล 
  ในภาพรวมของการประเมินผลการจัดการศึกษาดูงานคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และหวัหน้างาน ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี และทศันศกึษาสถานทีส่ าคญั เมื่อวนัที ่27 - 29 สงิหาคม 2555 พบว่า จากการเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาดงักล่าว ซึ่งมทีัง้หมด 15 คน มคีวามพงึพอใจต่อการศกึษาดูงาน
ในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

 ประเมินผลการบริหารจดัการ มคีะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดบั เท่ากบั 4.52 คะแนน 
ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมากทีสุ่ด 
 ประเมินผลการศึกษาดงูาน มคีะแนนเฉลีย่รวมทุกระดบั เท่ากบั 4.06 คะแนน ซึง่
อยูใ่นระดบัพอใจมาก 
 การทศันศึกษาสถานทีส่ าคญั ณ จงัหวดัอบุลราชธานีและใกล้เคียง มคีะแนน
เฉลีย่รวมทุกระดบั เท่ากบั 3.92 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมาก 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการศึกษาดงูานและการทศันศึกษาในภาพรวม มคีะแนน
เฉลีย่รวมทุกระดบั เท่ากบั 3.86 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมาก 
 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานและทศันศึกษาในภาพรวม มคีะแนนเฉลี่ย
รวมทุกระดบั เท่ากบั 3.89 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัพอใจมาก 

 
ส่วนท่ี 3  ความต้องการ/ ความคาดหวงัของผูร้บับริการ 
3.1 สถานท่ีท่ีต้องการให้มีการศึกษาดงูานครัง้ต่อไป 

1. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
2. มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
3. ประเทศพมา่ 
4. ประเทศเวยีดนาม 
5. ประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
6. ประเทศมาเลเซยี 

3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพฒันาการจดัสมัมนาและศึกษาดงูานครัง้ต่อไป 
1. ควรเน้นการสมัมนาและศกึษาดงูานทีเ่กีย่วกบัประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
2. ควรศกึษาดงูานเรือ่งการจดัการศกึษาของประเทศเวยีดนาม 
3. การดูงานในแต่ละสถานที่ควรมเีวลาเพิม่ขึ้น เพื่อให้สามารถศกึษารายละเอียดและศึกษา

ความหลากหลายของกจิกรรมได ้
4. ควรจดัใหม้กีารสรปุผลการศกึษาดงูานหลงัสิ้นสุดในแต่ละวนั 
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รศ.ธรีะ วสิทิธิพ์านิช คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์กล่าวรายงาน ศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ องักสทิธิ ์อธกิารบด ีกล่าวเปิดการสมัมนา 

รศ.นคร ณ ล าปาง กรรมการอ านวยการ ใหข้อ้เสนอแนะ บรรยายกาศหอ้งสมัมนาช่วงเชา้ 

บรรยายกาศหอ้งสมัมนาช่วงเชา้ บรรยายกาศหอ้งสมัมนาช่วงเชา้ 

รศ.ดร.อรรถชยั จนิตะเวช ซกัถาม รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสงิห ์ซกัถาม 
  

ภาพกิจกรรมการสมัมนาวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมปานวิมาน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร อภปิรายกลุม่ในยุทธศาสตรท์ี ่6 ศ.ดร.สญัชยั จตุรสทิธา อภปิรายกลุ่มในยุทธศาสตรท์ี ่2, 5 

ผศ.ดร.องัสนา  อคัรพศิาล อภปิรายกลุ่มในยุทธศาสตรท์ี ่1 อ.ดร.ธนะชยั  พนัธเ์กษมสุข อภปิรายกลุ่มในยทธศาสตรท์ี ่3, 4 

รศ.ดร.ณฐัา โพธาภรณ์ ซกัถาม บรรยากาศหอ้งสมัมนาช่วงบ่าย 

โรงแรมปานวมิาน รสีอรท์ สปา อ.แมร่มิ จ.เชยีงใหม่ ภาพถ่ายทีร่ะลกึการสมัมนา ณ โรงแรมปานวมิาน 

 

ภาพกิจกรรมการสมัมนาวนัท่ี 24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมปานวิมาน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=4768
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0229
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=5894


 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

78 การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 

            
   

ศ.ดร.พงษศ์กัดิ ์ องักสทิธิ ์อธกิารบด ี
ประธานกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสร์ 

กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตรใ์หข้อ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะตามระเบยีบวาระการประชุม 

กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตรใ์หข้อ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะตามระเบยีบวาระการประชุม 

กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตรใ์หข้อ้คดิเหน็
และขอ้เสนอแนะตามระเบยีบวาระการประชุม 

บรรยากาศภายในหอ้งประชุม บรรยากาศภายในหอ้งประชุม 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์ครัง้ท่ี 2/ 2555 
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ศกึษาดงูาน ณ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี เลขานุการคณะเกษตรศาสตร ์อธบิายและตอบขอ้ซกัถาม 

บรรยากาศในหอ้งสมัมนา ณ คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

บรรยากาศในหอ้งสมัมนา ณ คณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

เลขานุการคณะเกษตรศาสตรแ์ละหวัหน้างาน 

ร่วมสมัมนาและตอบขอ้ซกัถาม 

กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ร่วมสมัมนาและตอบขอ้ซกัถาม 

กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ร่วมสมัมนาและตอบขอ้ซกัถาม 

คณบดทีัง้ 2 คณะฯ แลกเปลีย่นของทีร่ะลกึ 

 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดงูานวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

80 การพฒันาคณะเกษตรศาสตรส์ู่ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 

 
  

แผนทีจ่ าลองแปลงกาแฟ บรรยากาศภายในแปลงกาแฟ 

ซกัถาม – เล่าประสบการณ์  ปรกึษาหารอืการบรหิารจดัการ เรือ่ง กาแฟ 

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบันกัศกึษาเก่าคณะเกษตรศาสตร ์ มอบของทีร่ะลกึแด่ผูบ้รหิารไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ 

บรรยากาศล่องเรอืรบัประทานอาหาร ถ่ายภาพทีร่ะลกึ ณ ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด ์ประเทศลาว 

 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดงูานวนัท่ี 28 สิงหาคม 2555 ณ ไร่กาฟปากซองไฮแลนด ์ประเทศลาว
   
   
   

 




