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ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 



 

A “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

 

    

  

 การสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 เร่ือง  “การจัดทําโครงการ/ 

กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” เม่ือวันท่ี 16 - 17  

สิงหาคม 2556 เปนการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2557 รวมถึงการสรางความเขาใจใหเกิดรวมกันและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม 

ระหวางผูบริหารและหัวหนางาน รวมท้ังเพื่อใหคณะเกษตรศาสตรสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

ของคณะฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ ตลอดจนเพื่อสรางใหคณะฯ มีการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังเปนเวทีในการรวมกันเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

ระหวางผูบริหารคณะเกษตรศาสตรและหัวหนางาน และเพื่อรวมกันจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ตอไป 

 คณะเกษตรศาสตรขอถือโอกาสน้ี ขอบคุณผูบริหารและหัวหนางานคณะเกษตรศาสตร

ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเขารวมสัมมนาคร้ังน้ีเปนอยางดี และมีความตั้งใจจริงในการทํางาน 

เพื่อใหเกิดสิ่งท่ีดีๆในคณะฯ และขอขอบคุณคณะทํางานท่ีรวมจัดสัมมนาทุกทาน ท่ีไดจัดการสัมมนา 

คร้ังน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

 

  รองศาสตราจารย ธีระ   วิสิทธิ์พานิช 

  คณบดีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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เรื่อง         

คํานํา A 

สารบัญ B 

สรุปผลการสัมมนา วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2556  

 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 2557 

โดย รองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

 สรุปผลการสัมมนาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ในยุทธศาสตรท่ี 1 

 สรุปผลการสัมมนาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ในยุทธศาสตรท่ี 2 

 สรุปผลการสัมมนาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ในยุทธศาสตรท่ี 3 

 สรุปผลการสัมมนาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ในยุทธศาสตรท่ี 4 

 สรุปผลการสัมมนาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ในยุทธศาสตรท่ี 5 

 สรุปผลการสัมมนาตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ในยุทธศาสตรท่ี 6 
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สรุปผลการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 

วันศุกรที่ 16 - วันเสารที่ 17 สิงหาคม 2556 

ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

 

  

 รองศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝายบริหาร แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดสัมมนา เร่ือง “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” ตอท่ีประชุมสัมมนา โดยการ

สัมมนาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารคณะเกษตรศาสตรและหัวหนางาน ไดรับทราบและ 

มีความเขาใจท่ีตรงกัน เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ 

คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 และเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการจัดทํา

โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวาง

ผูบริหารคณะเกษตรศาสตรและหัวหนางาน นอกจากน้ี เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวางผูบริหารคณะเกษตรศาสตรและหัวหนางาน 

 รองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปดการสัมมนาเร่ือง 

“การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

และใหนโยบายเร่ือง “นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 2557” 

ซ่ึงมีประเด็นสําคัญดังน้ี 

นโยบายการบริหารงาน  

 รวมพลังชาวเกษตร เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตรใหเจริญกาวหนาสูความเปนเลิศ 

ในระดับสากล และเปนอันดับ 1 ของประเทศดานการวิจัย ภายใตแนวทางท่ีสอดประสานกับนโยบาย 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยตอยอดความสําเร็จในการบริหาร 

ทุกพันธกิจเดิมและเพิ่มเติมในสวนท่ียังขาด 

วิสัยทัศนคณะเกษตรศาสตร 

 คณะเกษตรศาสตรเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเกษตรช้ันนํา

ตามมาตรฐานสากล เปนอันดับ 1 ของประเทศดานการวิจัย ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ  

มีการบริหารจัดการท่ีดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

พันธกิจคณะเกษตรศาสตร 

1. ดานการจัดการศึกษา  

 จัดหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการตรงตามความตองการ 

ของตลาดและผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดีและเกง รูจริงปฏิบัติได มีความเปนสากลและเปนผูนํา 

2. ดานการวจัิย 

 วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมๆ เพื่อตอบสนองตอการเรียนการสอน และกอใหเกิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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3. ดานการบริการวิชาการ  

 ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยถายทอดและขยายผลงานวิจัย ใหเกษตร ชุมชน สังคม 

นําไปปรับใชประโยชนตรงตามความตองการ 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  

 อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนาประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร 

และสิ่งแวดลอมในภาคเหนือ 

5. ดานการพัฒนาความเปนสากล  

 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการตางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

เอเชีย และมุงสูความเปนสากล 

6. ดานการบริหารจัดการ  

 พัฒนาระบบปริหารและการจัดการทุกๆ ดาน ภายใตระบบมหาวิทยาลัยในกํากับ  

ดวยหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

วัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร 

 เอื้อเฟอเผื่อแผ สามัคคี มีคุณธรรม 

คานิยมคณะเกษตรศาสตร 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูความเปนเลิศ รับผิดชอบตอสังคม 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงของทองถิ่น ประเทศและสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3    พัฒนาการบริการวชิาการและการใหบริการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี 4   มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนาและกลุมชาติพันธุ 

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5    พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6    พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิด นโยบายในการบริหารงานตามยุทธศาสตร 

1. ดานการจัดการศึกษา 

 คงระดับการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระบบ อยูในระดับดีมาก  

และมุงสูการประเมิน TQA 

 พัฒนาและจัดหลักสูตรใหมใหผานมาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตรตรงตามความตองการ

ของตลาดและสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

 พัฒนาหลักสูตรเดิมเปน 2 ภาษา 2 หลักสูตร และเปดหลักสูตรใหม 7 หลักสูตร 

(นานาชาติ 2 หลักสูตร) 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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 ผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ มีทักษะ เปนผูนําและสามารถ

แขงขันไดในระดับสากล 

 ทุนการศึกษาปละ 2 ลานบาท 

2. ดานการวิจัย 

 มุงสูการเปนสถาบันวิจัยทางดานการเกษตรอันดับ 1 ของประเทศ 

 เนนการวิจัยท่ีเปนอัตลักษณดานเกษตรท่ีสูง รวมท้ังระบบทรัพยากรเกษตร 

การผลิตอาหารปลอดภัย ขาว กาแฟ ลําไย ไมดอก โคขาวลําพูน 

 สนับสนุนการวิจัยระดับพื้นฐานและ High - end แบบบูรณาการ และการมีสวนรวม 

ของชุมชน 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยปละ 1 ลานบาท 

3. ดานการบริการวิชาการ 

 ถายทอดองคความรู และรวมกับองคกรทองถิ่น/ ภาครัฐ/ ภาคเอกชนและมูลนิธ ิ

โครงการหลวง โครงการพระราชดําริเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีศูนยบริการวิชาการ 

และถายทอดเทคโนโลยี เปนศูนยดําเนินการ 

 มีการจัดงานเกษตรภาคเหนือทุก 2 ป เพื่อเปนแหลงเผยแพรองคความรูดานการเกษตร

ของคณะเกษตรศาสตรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สูสังคมชุมชน 

 มีรายไดไมนอยกวา 10 ลานบาท/ ป 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 สืบสานและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นลานนาดานการเกษตร 

 จัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม และเปนแหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น 

 คณะเกษตรศาสตรเปนตนแบบในการจัดการสภาพภูมิทัศน/สิ่งแวดลอม และลดการใช

พลังงาน 

 มีโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษศิลปวัฒธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ปละไมนอยกวา 50 โครงการ 

5. พัฒนาความเปนสากล  

 เตรียมความพรอมองคกรสูประชาคมอาเซียนและความเปนสากล  

 เพิ่มจํานวนมหาวิทยาลัย/ สถาบันตางประเทศท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

ไมนอยกวา 1 สถาบัน/ ป และครบทุกประเทศในกลุมอาเซียนภายใน 5 ป 

 มีหลักสูตรความรวมมือนานาชาติเพิ่ม 2 หลักสูตร 

 มีโครงการ/ กิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร/ นักศึกษา ไมนอยกวา 5 โครงการ/ กิจกรรม 

และคณาจารย/ นักศึกษาตางชาติรวมโครงการไมนอยกวา 100 คน/ ป 

 มีทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/ คณาจารย/ บุคลการ ปละ 1 ลานบาท 

 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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6. การบริหารจัดการองคกร 

 รวมพลังชาวเกษตรพัฒนาคณะเกษตรศาสตรเจริญกาวหนาสูความเปนเลิศ ในระดับ

สากลและมุงสูการเปนอันดับ 1 ของประเทศ ดานการวิจัย 

 นําระบบบริหารงานสมัยใหม (เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA), Modern Management, 

Lean Management) ท่ีมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได 

(Good Governance) รวมกับใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคณะพัฒนาข้ึน (Agri-MIS)  

ชวยในการบริหารจัดการ มีเปาหมายระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการขอมูล  

ระดับดีมากของ CMU-MIS ทุกป 

 พัฒนาใหบุคลากรทุกระดับมีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ รวมมือในทํางาน 

บุคลากรสายคณาจารย มีวุฒิปริญญาเอก > 90%  สัดสวน % ศ. + รศ. : ผศ. : อ.  

ไมต่ํากวา 40 : 30 : 30 บุคลากรท้ังหมดไดรับการพัฒนาความรู ทักษะการทํางาน  

การสอน ไมนอยกวารอยละ 90 เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 พัฒนาและจัดระบบการจัดการองคความรู (Knowledge Management) พัฒนาคณะ 

ไปสูองคกรแหลงการเรียนรู (Learning Management) มีระบบการบริหารจัดการ 

องคความรู (KM) อยางนอย 1 ระบบ 

 พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ระบบกายภาพบริเวณคณะเกษตรศาสตร รวมท้ังศูนยฯ 

สถานีวิจัยฯ ใหสะอาดสวยงามรมร่ืน (Green and Clean) เปนแบบอยางในการจัดการ

สภาพภูมิทัศนสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังพื้นท่ีราบ พื้นท่ีสูง  

และตนนํ้าลําธาร 

 สรางเครือขายความสัมพันธกับศิษยเกา รวมท้ังหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ในประเทศและตางประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholder) ในการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ 

และแหลงทุน ทรัพยากร มีรายไดสวนน้ีไมนอยกวา 10 ลานบาท/ ป 

 พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยสินและหารายไดเพิ่ม ในรูปการจําหนาย

ผลผลิต การบริการวิชาการ โครงการวิจัย การใชประโยชนจากท่ีดินศูนย/ สถานีวิจัย

เพิ่มข้ึนรวมท้ังการเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษา คาดวาจะมีรายไดไมนอยกวา 60 ลาน

บาท/ ป 

 จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะเกษตรศาสตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีอัตราสวนทางการเงินและสภาพคลองทางการเงินไมนอยกวา 2:1 (สินทรัพย: หน้ีสิน) 

 เสนอแกไขกฎระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยท่ียังคอนขางยึดติดกับกรอบราชการ 

เพื่อใหการบริหารงานทําไดสะดวกคลองตัวข้ึน ยึด Results Output Outcome มากกวา 

Process 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

 

 

 

 

 

 

  

สรุปผล 
การสัมมนา 
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สรุปผลการสัมมนาในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 1 คณะเกษตรศาสตรมีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

 ไดรับการจัดอันดับช้ันนําดานการเกษตร และผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาด 

 และฝกฝนใหบัณฑิตเปนผูช้ีนําดานการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

เปาประสงค 2 ใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 

เปาประสงค 3 บัณฑิตคณะเกษตรฯเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดี มีความรูความสามารถมีทักษะ 

 เปนท่ียอมรับ สามารถช้ีนําสังคม รวมท้ังมีความสามารถแขงขันไดในระดับประเทศและสากล 

สมาชิกกลุม: 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี นาพรหม ประธานกลุม 

2. อาจารย ดร.จิรวัฒน    พัสระ 

3. อาจารย ดร.ศิวาพร   ธรรมดี 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   เกตุพยัคฆ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล  งามสมสขุ 

6. นางสาวปราณ ี หะซัน เลขานุการกลุม 

7. นายสมโภชน  อริยจักร ผูชวยเลขานุการกลุม 

  จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุม สามารถกําหนดกรอบกําหนดแผนงาน/ 

โครงการ (Initiative) ในยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดังน้ี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กรอบกําหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาการจดัการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 1 คณะเกษตรศาสตรมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลไดรับการจัดอันดับชั้นนําดานการเกษตร และผลิตบัณฑิตตามความตองการของตลาดและฝกฝนใหบัณฑิตเปนผูชี้นํา 

ดานการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

เปาประสงค 2 ใหโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 

เปาประสงค 3 บัณฑิตคณะเกษตรฯเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดี มีความรูความสามารถมีทักษะเปนที่ยอมรับ สามารถชี้นําสังคม รวมทั้งมีความสามารถแขงขันไดในระดับประเทศและสากล 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

1.1.1 ปรับปรุง

หลักสูตรใหไดตาม

มาตรฐาน TQF 

และมาตรฐานสากล 

1.1.1.1 รอยละของ

หลักสูตรตามมาตรฐาน 

TQF 

รอยละ 100 เรงรัดการปรับปรุง

หลักสูตรใหไดตาม

มาตรฐาน TQF ใหได  

รอยละ 100 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายการศึกษา

และวชิาการ, หัวหนา

ภาควิชา, ประธาน

สาขาวิชา                   

เรงรัดการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบ TQF ให

ครบถวนทุกหลักสตูร 

 

 

1. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

2. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสรมิ

การเกษตร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

ปฐพีศาสตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.1.2 เปด/ 

ปรับปรุงหลักสูตร

ใหสอดคลองตอ

ความตองการของ

ตลาด/ ผูใชบัณฑิต 

 

 

1.1.2.1 จํานวนหลักสตูร

เปดใหม 

จํานวน 3 หลักสูตร 

-ปริญญาตรี 1 หลักสูตร 

-ปริญญาโท 1 หลักสูตร 

-ปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

− เปดหลักสูตรใหมที่

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงยุคสมัย 

− ปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยตามเกณฑที่

กําหนด ตอบสนอง

ตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายการศึกษา

และวชิาการ, 

งานบริการการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา, รองคณบดี

ฝายบริหาร แผนงาน

และประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี  

1. โครงการเปดหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาการออกแบบภูมิทัศนและการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. โครงการเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาเกษตรทีสู่งและการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติอยางยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

3. โครงการเปดหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชากีฏวิทยา 

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

 1.1.2.2 จํานวนหลักสตูร

ที่ปรับปรุงตามเกณฑ      

ที่กําหนด (ทุก 5 ป) 

จํานวน 3 หลักสูตร 

- ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 

- ปริญญาโท 1 หลักสูตร 

 

ปรับปรุงหลักสูตรให

เปนไปตามรอบ

ระยะเวลาหลักสูตร 

 

 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายการศึกษา

และวชิาการ 

 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตร ี2 หลักสูตร  

 1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตร ีสาขา

เกษตรศาสตร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

  2. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตร ีสาขาวิชา

เศรษฐศาสตรเกษตร (มี option ธุรกิจเกษตร) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

และสงเสริมเผยแพรการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

1 หลักสูตร 

 

     3. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาพืชไร   

ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 1.1.2.3 จํานวนหลักสตูร 

ที่ตองเตรียมการ

ปรับปรุงในป 2558 

จํานวน 7 หลักสูตร 

- ปริญญาโท 4 หลักสูตร 

- ปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

 

แจงสาขาวิชาที่ตอง

เตรียมการปรับปรุง

หลักสูตรในป 2558 

 

 กิจกรรมติดตามการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร  

  1. กิจกรรมติดตามการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร

มหาบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร ไดแก 

สาขาวิชาพืชสวน กีฏวิทยา เศรษฐศาสตร

เกษตร และ   การจัดการระบบเกษตร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     2. กิจกรรมตดิตามการเตรียมการปรับปรุงหลักสตูร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ จํานวน 3 หลักสตูร ไดแก   

สาขาวิชาพชืสวน พชืไร และการจัดการระบบเกษตร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     3. โครงการอบรมการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป

ตามกรอบระยะเวลาและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1.1.3 เพิ่มจํานวน

นักศึกษาเขาสูสห

กิจศึกษา 

1.1.3.1 รอยละของ

นักศึกษาที่เขาสูหลักสตูร

สหกิจศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่เขา

สูสหกิจศึกษา จํานวน  

ไมนอยกวา รอยละ 20 

ของจํานวนนักศึกษาใน

ชั้นปนั้นๆ 

โครงการบริหารจัดการกลาง 

เพื่อสหกิจศึกษา 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายการศึกษา

และวชิาการ 

 

1. โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา − งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

2. โครงการระดมความคิดเห็น “การปฏิบัติงาน    

สหกิจศึกษา” ภาควิชาสัตวศาสตร 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด  

สหกิจศึกษา 
− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. โครงการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ

รับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
− คณาจารยนิเทศ 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

1.1.4 พัฒนา

คุณภาพบัณฑิตโดย

จัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลอง

กับศตวรรษที่ 21 

1.1.4.1 รอยละของ

หลักสูตรที่มีกระบวนวชิา

แบบ Project based, 

Problem Based 

Learning Area Based 

learning, Self Directed 

Learning, Life Long 

Learning หรือ- ICT 

Integrated learning 

จํานวนหลักสตูรที่มี

กระบวนวิชาแบบ 

Project based, 

Problem Based 

Learning Area Based 

learning, Self Directed 

Learning, Life Long 

Learning หรือ ICT -

Integrated learning 

รอยละ 100 

− การจัดการเรียนการ

สอนที่มุงเนนผลลัพธ

การเรียนรูของ

นักศึกษา  

− การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของคณะ

เกษตรศาสตรใหสอด

รับกับการจัดการเรียน

การสอนแบบใหม 

รองคณบดีฝายบริการ

วิชาการ รวมพัฒนา

สังคมฯ, ผูชวยคณบดี

ฝายการศึกษาและ

วิชาการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน  

1. โครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรกึษา − งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− หัวหนาภาควชิาที่เกี่ยวของ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

− งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− หัวหนาภาควชิาที่เกี่ยวของ 
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

− งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− หัวหนาภาควชิาที่เกี่ยวของ 
 1.1.4.2 รอยละของ

กระบวนวิชาแบบ 

Project based, 

Problem Based, 

Project Based, 

Learning Area Based, 

learning Self Directed 

Learning, Life Long 

Learning หรือ ICT 

Integrated learning 

รอยละ 8  

ของกระบวนวชิา 

  4. การสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุม/ 

สัมมนา/ ฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 

− งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− หัวหนาภาควชิาที่เกี่ยวของ 
    5. โครงการเพิ่มพูนประสบการณเพื่อพฒันา

คุณภาพผูสอนการจัดการระบบเกษตร 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 
    6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนนุการเรียน

การสอนการจัดการระบบเกษตร 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 
    7. โครงการสรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา หลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 
     8. โครงการสนับสนนุการทําวิจัยในชั้นเรยีน งานบริการการศึกษาฯ 
     9. โครงการพัฒนาคุณภาพคณาจารยและบุคลากร

ในการพัฒนาการศึกษา 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

 
     10. กิจกรรมอุตสาหกรรมโคนมของไทย สู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

     11. โครงการเสริมสรางประสบการณเพื่อการ

เรียนรูนอกหองเรียน 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 
     12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการฝกงาน − ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     13. โครงการฝกอบรมการใชหองปฏิบัติการและการ

วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบอาหาร

สัตว 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

     14. โครงการถายทอดประสบการณ 

และฝกปฏิบัติงานฟารมสุกร 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

     15. โครงการสนับสนนุการวัดผลและประเมินผล 

(โครงการ exit exam) 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

     16. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนกระบวน

วิชา 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

     17. โครงการสนับสนนุทุนวิจัยเพื่อการพฒันาการ

เรียนการสอนรายกระบวนวชิา 

− สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและ

การจัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ 

(SAIWAM) 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 
 1.1.4.3 ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

ระดับดีขึ้นไป 

หรือคะแนนเฉลี่ย  

3.51-5.00 (เต็ม 5) 

− โครงการ/ กิจกรรม

การประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

ตามกรอบ TQF 

− โครงการ/ กิจกรรม

การประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 

ตามกรอบอัตลักษณ 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ, รอง

คณบดีฝายบริหาร 

แผนงานและประกนั

คุณภาพการศึกษา 

1. โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิต 

คณะเกษตรศาสตรที่สําเร็จการศึกษาและการ 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา  

 

 

 

 

1.1.5 พัฒนาและ

สงเสริมความเปน

นานาชาติแก

นักศึกษา 

1.1.5.1 กระบวนวชิาที่มี

การเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

ไมนอยกวา 1 กระบวน

วิชา ตอหลักสูตร 

 

 

 โครงการ/ กิจกรรมที่

สงเสริม และสนับสนุนให

มีการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ   

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายการศึกษา

และวชิาการ 

1. โครงการอบรมแนวทางการสอนเปน

ภาษาอังกฤษใหสัมฤทธ์ิผล 

 งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการสนับสนนุใหผูสอนจัดการเรียนการสอน

เปนภาษาอังกฤษโดยมีคาตอบแทนพเิศษ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 1.1.5.2 จํานวนครั้งของ

การบรรยายพิเศษ 

โดย Visiting professors 

จํานวน 5 ครั้ง   1. โครงการบรรยายพิเศษโดย Visiting professors 

หรือ Guest lecturer 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

 1.1.5.3 เปดหลักสูตร

นานาชาติ/ ปรับปรุง

หลักสูตรไทยใหเปน -

เปดหลักสูตรใหม ระดับ

มหาบัณฑิต 1 หลักสูตร  

 

กิจกรรมเปด/ปรับปรุง

หลักสูตรนานาชาติ/ 

ปรับปรุงหลักสูตรไทย -

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา,  ผูชวย

1. เปดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืน 

(นานาชาติ) 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

 หลักสูตรนานาชาติ   

หรือหลักสูตรสองภาษา 

ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 2 
หลักสูตร 
 

ใหเปนหลักสูตร

นานาชาติหรอืหลักสตูร

สองภาษา 

คณบดีฝาย -

การศึกษาและวชิาการ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
(สองภาษา) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
สงเสริมเผยแพรการเกษตร
(สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร) 

 1.5.1.4 จํานวน
โครงการ/กิจกรรมอบรม
ใหความรูภาษาอังกฤษ
ใหนักศึกษา 

ไมนอยกวา 2 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/ กิจกรรมอบรม
ใหความรูทางภาษา 
อังกฤษใหแกนักศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
บัณฑิตศึกษา, ผูชวย
คณบดีฝายการศึกษาฯ 

1. โครงการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 2. โครงการ Let's speak English งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

  3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอในวิชา
สัมมนา 

− งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

     4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนกัศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

− งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 
1.1.6 เสริมสราง
บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูและจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

1.1.6.1 จํานวน
งบประมาณสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและอุปกรณ
การเรียนการสอน 
 

จัดสรรงบประมาณ 
ไมนอยกวา 1,000,000 
บาท ตอป 

โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนงบประมาณ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและอุปกรณ
การเรียนการสอน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
บัณฑิตศึกษา, ผูชวย
คณบดีฝายการศึกษา
และวชิาการ, รอง
คณบดีฝายบริหาร 
แผนงานและประกนั
คุณภาพการศึกษา  

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู หองสมุด 

2. โครงการอนุรกัษและบํารุงรักษาทรพัยากรการ
เรียนรู 

หองสมุด 

3. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร ประจําป 2557 − ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และสงเสริมเผยแพร
การเกษตร 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 
4. โครงการปรับปรุงหองเรียน 

(ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 
งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 1.1.6.2 จํานวน
โครงการ/กิจกรรม

เสริมสรางบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูและจัด

กิจกรรมตางๆ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

ไมนอยกวา 5 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการเสริมสราง
บรรยากาศและเตรียม

ความพรอมในการเรียนรู

และจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา,  รอง

คณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ

นักศึกษาเกาสัมพันธ, 

ผูชวยคณบดีฝาย
การศึกษาและวชิาการ

,  รองคณบดีฝาย

บริหาร แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

นักศึกษา  

1. โครงการบริการและสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ หองสมุด 

 2. โครงการพัฒนาบุคลากรหองสมุด หองสมุด 

 3. โครงการสนับสนนุการเรียนการสอนและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ภาควิชาพืชศาสตรและทรพัยากร 

ธรรมชาต ิ

 4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี − งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และสงเสริมเผยแพร

การเกษตร 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 
− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท − ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 
− ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

และสงเสริมเผยแพร
การเกษตร 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 
− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

     6. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี − งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ฯ(สาขาสงเสริมเผยแพร
การเกษตร) 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 
− ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     7. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท − ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
ฯ(สาขาสงเสริมเผยแพร
การเกษตร) 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 
− ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     8. โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะเกษตรศาสตร ชัน้ปที่ 2 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

     9. โครงการสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2557 

− ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และสงเสริมเผยแพร
การเกษตร 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 
     10. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท (สาขาสงเสริมฯ) 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

     11. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

− ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และสงเสริมเผยแพร

การเกษตร 

− ภาควิชาพืชศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     12. โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรฯ, ธุรกิจเกษตร) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     13. โครงการ Refreshing Course ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

     14. โครงการศึกษาและวิเคราะหระบบเกษตร 

ในชุมชน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

     15. โครงการศึกษาชุมชนบนที่สูง ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

     16. โครงการใชชวีิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

    สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     17. โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

1.1.7 เพิ่มจํานวน

รับนักศึกษาที่มี
คุณภาพ (มีผลการ

เรียนดี) 

1.1.7.1 จํานวนนักศึกษา

ที่เขาเรียนโครงการ
วิทยาศาสตรเกษตร 

จํานวน 70 คน − พัฒนากระบวนการ

รับนักศึกษาเชิงรุก 
− โครงการพัฒนา

นักศึกษาที่เขาเรียน

ในโครงการ
นักวิทยาศาสตร

เกษตร 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ
บัณฑิตศึกษา, ผูชวย

คณบดีฝายการศึกษา

และวชิาการ  

1. โครงการแนะแนวนักเรียนกลุมเปาหมาย 

(Road Show)  

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการฝกอบรมและพัฒนานักศึกษาใน
โครงการนักวิทยาศาสตรเกษตร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

3. โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา

โครงการนักวิทยาศาสตรเกษตร 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

1.2.1 จัดสรรที่นั่ง

ใหแกผูดอย โอกาส
ทางการศึกษาและผู

มีความสามารถ

พิเศษ 

1.2.1.1 จํานวน

ผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาและผูมี

ความสามารถพิเศษ 

จํานวน 10 คน โครงการ/ กิจกรรมที่เปด

ใหผูดอยโอกาสทางการ
ศึกษาและผูมีความ 

สามารถพิเศษเขาเรียน 

  

รองคณบดีฝายวิชาการ

และบัณฑติศึกษา, รอง
คณบดีฝายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาฯ, 

ผูชวยคณบดีฝายการ 
ศึกษาและวชิาการ, 

หัวหนาภาควิชาที่

เกี่ยวของ 

โครงการสํานึกรักบานเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยนื  

1. กิจกรรมปรับปรุงเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา 
และคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิสมัครรับการคัดเลือก 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

1.3.1 พัฒนาบัณฑิต

ใหมีวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทักษะการ
เปนผูนํา  ขยัน 

อดทน มีจิตสํานึก 

รับผิดชอบและรูเทา
ทันการ

เปลี่ยนแปลงของ

สังคมอยางมีเหตุผล 

1.3.1.1 รอยละผลสําเร็จ

ของการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะการ 

เปนผูนํา ขยัน อดทน     

มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
และรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม

อยางมีเหตุผล 

บรรลุเปาหมายตามแผน

โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ไมนอยกวา   
รอยละ 90 

โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาตามอัตลักษณ

ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 

รองคณบดีฝาย

วิชาการและ

บัณฑิตศึกษา,  รอง
คณบดีฝายพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาฯ, 

ผูชวยคณบดีฝาย
การศึกษาและวชิาการ

,  ผูชวยคณบดีฝาย

ประชาสัมพนัธฯ   

1. โครงการพัฒนาภาวะผูนํา งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

  3. โครงการสรางจิตสํานึกสาธารณะและ

สิ่งแวดลอม 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
  4. โครงการสรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     5. โครงการการฝกงานนักศึกษาชัน้ปที่ 1 งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     6. โครงการเสริมสรางบัณฑิตใหเกิดคุณธรรม

จริยธรรม 
− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 

− ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

     7. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทีส่ําเร็จ

การศึกษาและจะเขารับพระราชทานปริญญา

บัตร 

− งานบริการการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

− ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

− ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา 

     8. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนกัศึกษา 

ชั้นปที่ 1 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     9. โครงการสนับสนนุนักศึกษาเขารวมคายผูนํา

อาสา 4 จอบ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     10. โครงการฝกงานนักศึกษาชัน้ปที่ 2 งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     11. โครงการสนับสนนุการออกคายอาสาพัฒนา

สําหรับนักศึกษาเกษตร 

- งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

- ภาควิชาพืชศาสตรฯ 

     12. โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับ

บัณฑิตศึกษา 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     13. โครงการนักศึกษาใหมมีจิตอาสาพัฒนาสังคม งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     14. โครงการนักศึกษาตนแบบดานคุณธรรม

จริยธรรม 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     15. โครงการเชิดชูเกียรตนิักศึกษาที่มีคุณธรรม

จริยธรรม 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     16. โครงการงานประเพณี 4 จอบแหงชาต ิ งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     17. โครงการใหความรูดานกฎหมายกับศาล

เยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

     18. โครงการสรางจิตสํานึกสาธารณะ ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 



 

14 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

สรุปผลการสัมมนาในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงค 1 คณะเกษตรศาสตรมุงสูการเปนคณะวิจัยท่ีมีคุณภาพและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 

 ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนและประเทศชาต ิ

เปาประสงค 2 เนนงานวิจัยท่ีเปนเอกลักษณของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปาประสงค 3 เนนการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้าและปลายนํ้า 

สมาชิกกลุม: 

1. ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานกลุม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร   นิลสําราญจิต  

3. รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ   เอกะสิงห 

4. รองศาสตราจารย รําไพพรรณ   อภิชาติพงศชัย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์   ธนาพรพูนพงษ 

6. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการกลุม 

  จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุม สามารถกําหนดกรอบกําหนดแผนงาน/ 

โครงการ (Initiative) ในยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ 

ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดังน้ี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กรอบกําหนดแผนงาน/โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

เปาประสงค 1 คณะเกษตรศาสตรมุงสูการเปนคณะวิจัยที่มีคุณภาพและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

เปาประสงค 2 เนนงานวิจัยที่เปนเอกลักษณของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปาประสงค 3 เนนการวิจัยเชิงบูรณาการ ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

2.1.1 สรางทีมวิจัย
ของคณะฯที่
แข็งแกรง เพื่อผลิต 
ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและสราง 
สรรคโดยความ
รวมมือระหวาง
อาจารย
บัณฑิตศึกษาและ
นักวิจัยมารวมทํา
วิจัย 

2.1.1.1 จํานวนทีมวิจัย 
cluster 

จํานวน 5 กลุมวิจัย − สรางคลัสเตอรวิจัย 
เชน กลุมกาแฟ เกษตร
ที่สูง อาหารปลอดภัย 
สมุนไพร พืชผัก
พื้นเมือง  โคขาวลําพูน  
ไกพื้นเมือง ไมดอก 
ลําไย 

− สรางกระบวนการเปน
นักวิจัยมืออาชีพ 

-รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพนัธ, 
ผูอํานวยการศูนย 
บริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร, 
ผูอํานวยการศูนยวิจัย
และฝกอบรมที่สูงและ
รองคณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ
นักศึกษาเกาสัมพันธ 
 

1. โครงการพัฒนาคลัสเตอรเกษตรที่สูง ภาควิชา ศูนยและ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

2.1.1.2 จํานวนเงินทุน
วิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก/ภาคการผลิต 
 

จํานวน 70 ลานบาท 
 

2. โครงการพัฒนาคลัสเตอรอาหารปลอดภัย ภาควิชา ศูนยและ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 3. โครงการพัฒนาคลัสเตอรขาว ภาควิชา ศูนยและ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

2.1.1.3 รอยละของ
อาจารย นักวิจัยที่ไดรับ
ทุนอุดหนนุการวิจัย 

ไมนอยกวารอยละ 100 
 

4. โครงการพัฒนาคลัสเตอรไมดอก ภาควิชา ศูนยและ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 5. โครงการพัฒนาคลัสเตอรสมุนไพร/ พชืผัก
ปลอดภัย 

ภาควิชา ศูนยและ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

   6. โครงการเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร ศูนยบริการวชิาการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

    7. คลัสเตอรงานวิจัยกาแฟ ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 

     8. โครงการสนับสนนุประสบการณการทํางานวิจัย
ใหกับบุคลากรสายวิชาการ หนวยวิจัยเกษตร
ยั่งยืน 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

     9. โครงการสนับสนนุประสบการณการทํางานวิจัย
ใหกับบุคลากรสายวิชาการ  หนวยวิจัยระบบการ
สนับสนุนการตัดสนิใจ 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

     10. โครงการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของสถาน ี ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

 2.1.1.4 จํานวนสาขาวิชา
ที่ไดรับการจัดอันดับเปน
อันดับที่ 1 ของประเทศ 

จํานวน 3 สาขาวิชา 
 

สงเสริมกิจกรรมที่สราง
ความเขมแข็งใหกับ
งานวิจัยเฉพาะดาน 

 1. เกษตรที่สูง คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนยฯ  

  2. อาหารปลอดภัย คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนยฯ 

   3. พืชไร (ขาว) คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนยฯ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 



 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 16 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

 
2.1.1.5 จํานวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

ไมนอยกวา  200 เรื่อง แผนสนับสนุนการเขียน
และตพีิมพบทความวิจัย 

รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพนัธ 

1. โครงการฝกอบรมเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อการตีพิมพในวารสาร 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 
   2. โครงการสนับสนนุผลงานวชิาการของอาจารย 

นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา  
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 
   3. โครงการจัดทําวารสารเกษตร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

 
    4. โครงการฝกอบรมการใชโปรแกรมการจัดการ

ทางบรรณานุกรม Zotero  
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 
    5. โครงการแสดงนิทรรศการงานวันวชิาการ มช.  งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 
     6. โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

 
    7. โครงการฝกอบรมเทคนิคการออกแบบโปสเตอร

และการนําเสนอผลงานวิชาการ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 
    8. โครงการสงเสริมการตรวจสอบบทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 
งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 
    9. โครงการฝกอบรมหลักการเขียนบทคดัยอที่ดี งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

 
    10. โครงการสนับสนุนการวิ จัย /  การตีพิมพ

ผลงานวิจัยของคณาจารย/ นักศึกษา 
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

 
2.1.1.6 จํานวนบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(ISISCI/ Scopus) 

ไมนอยกวา 130 
บทความ 

− สนับสนุนงบประมาณ
ดานงานวิจัยพื้นฐาน
และงานวิจัยแบบมุง
เปาเพิ่มขึ้น (ทั้ง
นักวิจัยรุนใหมและ
บัณฑิตศึกษา) 

− กิจกรรมเสริมสราง
ศักยภาพหอง 
ปฏิบัติการเพื่อการ
วิจัยชั้นสูง 

-รองคณบดีฝายวิจัย
และวิเทศสัมพนัธ,   
ผูอํานวยการ
ศูนยบริการวชิาการ
และถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. โครงการสนับสนนุงานวิจัยที่มีคา Impact สูง งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

 

2. โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร สําหรับ
หองปฏิบัติการกลาง 

− งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ 

− ศูนยบริการวชิาการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 
3. โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลาง                                        ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 
4. โครงการสนับสนนุเงินรางวัลผลงานวจัิยเดน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 
     5. โครงการจัดหาเครื่องมือและเครื่องจักรกล

การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยของ
สถาน ี

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

2.1.2 จัดสรรและ

แสวงหาแหลงทุน

สนับสนุนการวิจัย 

2.1.2.1 จํานวนเงินทุน

สนับสนุนการวิจัย 

จํานวนเงินทุนจาก
ภายนอกไมต่ํากวา 70 
ลานบาทตอป 
และภายในคณะฯ  
ไมนอยกวา 5 แสนบาท 

- จัดสรรงบประมาณ 
  สนับสนุนงานวิจัย 
- ประชาสัมพันธแหลง 
  ทุนวิจัยทั้งในและ 
  ตางประเทศ 

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ 

 

1. โครงการสนับสนนุกิจกรรมวิจัย (โครงการ

นักวิจัยพบแหลงทุนวิจัย) 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

 2.1.2.2 จํานวนโครงการ 

วิจัย 

ไมนอยกวา 125 

โครงการ 

- สนับสนุนการทําวิจัย  

  รวมกับภาคเอกชน 

  อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ 

 2. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาขอเสนอโครงการ 

วิจัย 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

 2.1.2.3 รอยละของ

อาจารย นักวิจัยที่ไดรับ

ทุนอุดหนนุการวิจัย 

ไมนอยกวา รอยละ 100  3. โครงการสนับสนนุทุนนักวิจัย Matching Fund งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

   4. โครงการสนับสนนุทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

    5. โครงการสนับสนนุทุนวิจัยสถาบัน งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

    6. โครงการฝกอบรมเรือ่งหลักการใชสถติิเพื่อ    

การวิจัย   

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

     7. โครงการเงินสมทบการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

     8. โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

“หลักสูตรเทคนิคการหาโจทยและการเขียน

ขอเสนอโครงการรับใชสังคม” 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

     9. โครงการสนับสนนุงานวิจัยริเริ่มแบบมุงเปา งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

     10. โครงการพัฒนาการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

2.1.3 พัฒนา

งานวิจัยตามความ

ตองการของพื้นที่/

ปญหาของประเทศ

และตอบสนองตอ

การพัฒนาภาคการ

ผลิตเศรษฐกิจและ

สังคมในระดับชาติ

และระดับนานาชาต ิ

2.1.3.1 จํานวนงานวิจัย

ที่นําไปใชประโยชน 

ไมนอยกวา 25 โครงการ สนับสนุนโครงการวิจัย

แ บ บ มี ส ว น ร ว ม กั บ

ชุมชน/ เอกชน 

-รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ 

และผูอํานวยการ

ศูนยวิจัยระบบ

ทรัพยากรเกษตร 

1. กิจกรรมสนับสนนุการนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 

ภาควิชา/ ศูนยฯ 

2. โครงการสนับสนนุงานวิจัยแบบมีสวนรวมกับ

ชุมชน 

ภาควิชา/ ศูนยฯ 

 

2.1.3.2 จํานวนโครงการ 

วิจัยที่ดําเนินการรวมกับ

ชุมชน 

ไมนอยกวา 5 โครงการ 

 

 3. โครงการการจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับ

การผลิตและคุณภาพผลผลติในระบบการผลิต

ขาว – ผักปลอดสารเคมี 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

2.1.3.3 จํานวน

ผลงานวิจัยที่พัฒนาตอ

ยอดเชิงพาณิชยและ  

อุตสาหกรรม 

จํานวน 3 ผลงาน สนับสนุนงานวิจัย

รวมกับภาคการผลิตและ

สามารถพัฒนาเพื่อตอ

ยอดเชิงพาณิชยและ  

อุตสาหกรรม 

 

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ 

1. โครงการวิจัยที่สามารถตอยอดเชิงพาณิชยและ

อุตสาหกรรม 

ภาควิชา/ ศูนยฯ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

2.1.4 สงเสริม 

พัฒนาและผลักดัน

ใหคณาจารย/

นักวิจัย ดําเนินการ

เพื่อขอรับการจด

สิทธิบัตร  - 

2.1.4.1 จํานวนโครงการ

สงเสริมใหความรูนักวิจัย

เรื่องสิทธิประโยชนจาก

ผลงานวิจัย 

จํานวน 1 โครงการ สนับสนุนกิจกรรม/

โครงการใหความรู

เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร

และอนุสิทธ์ิบัตร 

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ  

1. กิจกรรมสงเสริมการจดสิทธิบัตร/ อนสุิทธิบัตร  − ภาควิชา/ ศูนย 

− งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

อนุสิทธิบัตร 

ลิขสิทธ์ิ และจด

ทะเบียนพันธุพชื

พันธุสัตวชนิดใหมๆ 

2.1.4.2 จํานวน 

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

ลิขสิทธ์ิและขึน้/          

จดทะเบียนพันธุพชื   

และสัตว 

จํานวน 2 ชิ้นงาน 

 
− อํานวยความสะดวก

ใหกับนักวิจัยในการ

ดําเนินการจด

สิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร 

ลิขสิทธ์ิ และขึน้/ จด

ทะเบียนพันธุพชืและ

สัตว 

− ใหรางวัลสําหรับผูที่

ไดรับจดอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิและ

ขึ้น/ จดทะเบียนพันธุ

พืชและสัตว 

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ  

1. กิจกรรมสนับสนนุการจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร − ภาควิชา/ ศูนยฯ 

− งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

2.2.1 พัฒนา 

การวิจัยมุงเนน    

เอกลักษณของ 

คณะเกษตรศาสตร 

2.2.1.1 จํานวน

โครงการวิจัยที่เกี่ยวของ

กับเอกลักษณของ 

คณะเกษตรศาสตร 

ไมนอยกวา 10 โครงการ สนับสนุน สงเสริม

งบประมาณงานวิจัย   

เอกลักษณของคณะ

เกษตรศาสตร 

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ  

1. สนับสนุนกิจกรรม/ โครงการที่เนนเอกลักษณ

ของคณะฯ 

ภาควิชา/ ศูนยฯ 

2.3.1 สงเสริมให

เกิดโครงการวิจัย

บูรณาการกับ

ประเทศอาเซียน

หรือนานาชาต ิ

2.3.1.1 จํานวนโครงการ 

วิจัยเชิงบูรณาการกับ

ประเทศกลุมอาเซียน

หรือนานาชาต ิ

ไมนอยกวา 5 โครงการ กิจกรรมสงเสริมและ

ประสานงานวิจัยกับ

ประเทศในกลุมอาเซียน

หรือนานาชาต ิ

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ 

1. โครงการความรวมมือกับกลุมประเทศในกลุม

อาเซียนหรอืนานาชาต ิ
− ภาควิชา/ศูนยฯ  

− งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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สรุปผลการสัมมนาในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 3  ใหบริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

เปาประสงค คณะเกษตรศาสตรเปนท่ีพึ่งและรวมพัฒนากับชุมชนและสังคม 

สมาชิกกลุม: 

1. รองศาสตราจารย ดร. อรรถชัย   จินตะเวช ประธานกลุม 

2. อาจารย ดร.พรสิริ  สืบพงษสังข 

3. อาจารย ดร.เสาวลักษณ   แยมหม่ืนอาจ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา   โพธาภรณ 

5. นางสาวศศิรินทร  อธิมา เลขานุการกลุม 

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุม สามารถกําหนดกรอบกําหนดแผนงาน/ 

โครงการ (Initiative) ในยุทธศาสตรท่ี 3 ใหบริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น  

ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดังน้ี 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กรอบกําหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 3 ใหบริการวชิาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

เปาประสงค คณะเกษตรศาสตรเปนที่พึ่งและรวมพัฒนากับชุมชนและสังคม 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

3.1.1 ใหบริการ

วิชาการและวิชาชพี

โดยมีศูนยบริการ

วิชาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เปนหลักโดยใชความ

เชี่ยวชาญ ศักยภาพ

ของบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตรแก

องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ

ประชาชนทัว่ไป 

3.1.1.1 จํานวน

โครงการ/กิจกรรมที่

ถายทอดความรูบริการ

วิชาการและวิชาชพี 

ไมนอยกวา 2,500

กิจกรรมตอป 

แผนงานฝกอบรมและ

ถายทอดเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝายบริการ

วิชาการ รวมพัฒนา

สังคม ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และกิจการพิเศษ, 

ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวชิาการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

1. โครงการถายทอดความรูผานรายการวิทยุและ

หนังสือพิมพ 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

บรรลุวตัถุประสงคไม

นอยกวารอยละ 80 

1. โครงการถายทอดความรูผานบทความ

หนังสือพิมพ  

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 2. โครงการใหบริการวิชาการหองปฏิบัติการกลาง ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 3. โครงการสนับสนนุการใหบริการวชิาการของ

คณาจารย  

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 โครงการฝกอบรม/ สัมมนา/ เสวนา/ กิจกรรม

บริการวิชาการอืน่ๆ  

 

 4. คายวิทยาศาสตรเกษตร ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บาริสตา ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     6. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     7. อบรมการประยุกตใชเครือ่งมือ HPLC ในการ

วิเคราะหผลติภัณฑทางการเกษตร 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     8. อบรมการใชเครื่องมือ AAS และ UV-VIS 

Spectrophotometer  

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     9. อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหดิน ปุย น้ํา 

พืช  

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     10. กาดวัฒนธรรมเกษตร (จํานวน 12 ครั้ง)  ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

     11. โครงการบริการใหคําปรึกษาทางการเกษตร ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     12. การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการทาง

การเกษตร 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     13. โครงการพัฒนาการผลิตปุยอินทรียชวีภาพ ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ 

     14. โครงการเผยแพรความรูผานสือ่ออนไลน 

วารสาร บทความ 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     15. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการของภาควิชา/

หนวยงาน/ ศูนย 

ภาควิชา/ หนวยงาน/ ศูนย 

ของคณะเกษตรศาสตร 

     16. โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการสินคา

เกษตรปลอดสารพิษของเกษตรกรเครือขาย

แมปง 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

     17. โครงการสงเสริมธุรกิจเกษตรแกกลุม

เกษตรกรทั้งจังหวัดในโครงการบูรณาการ

จังหวัดชัยนาท -อุทัยธานี 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

 3.1.1.2 จํานวน

โครงการ/กิจกรรม

ใหบริการวิชาการที่มีผล

ตอการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

ไมนอยกวา 10 

โครงการ/ กิจกรรม 
− สนับสนุนโครงการ

ความรวมมือกับ

องคกรภายนอก 

− สนับสนุนโครงการ

ความรวมมือและ

สนับสนุนกับมูลนิธิ

โครงการหลวงและ

โครงการตาม

พระราชดําร ิ

− กิจกรรมสราง 

ยุวเกษตรกรรุนใหม 

เพื่อการเกษตรยั่งยืน 

รองคณบดีฝายบริการ

วิชาการ รวมพัฒนา

สังคม ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และกิจการพิเศษ, 

ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวชิาการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการความรวมมือกับองคกรภายนอก  

 1. โครงการความรวมมือกับบรษิัท เชียงใหม     

เฟรชมิลค จํากัด ภายใตโครงการ CMU Beef 

ศูนยบริการวชิาการ และ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  2. โครงการเพื่อนคูคิดเศรษฐกิจชุมชน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

  3. โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตรเกษตรและ

ธุรกิจเกษตร  (ประชุมวิชาการ) 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

   4. โครงการจัดประชุมเสวนาวิชาการดานธุรกิจ

เกษตร 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

    5. โครงการพัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญดาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสริมเผยแพรการเกษตร 

    6. โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรม

และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพ

เกษตรแกนักเรียนและประชาชนบนพืน้ที่สูง 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมที่สูง 

     7. การผลิตกาซชวีภาพเปนแหลงพลังงานทดแทน

สําหรับครัวเรอืนในชุมชน 

ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

     8. โครงการหมูบานขาวโพดลดหมอกควนั ภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวน้ํา 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     9. โครงการพัฒนาระบบตลาดอาหารปลอดภัย

อยางมีสวนรวมของชุมชน 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     10. โครงการบริการวิชาการเพือ่การพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     11. โครงการความรวมมือและสนับสนุนกบัมูลนิธิ

โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดําริ 

ภาควิชา/ ศูนยวิจัยที่เกี่ยวของ 

     12. โครงการฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน 

ศูนยบริการการพัฒนาไมดอกไม

ผลบานไรฯ 

 3.1.1.3 จํานวนแหลง

เรียนรูและการบริการ

วิชาการดานเกษตร 

จํานวน 4 แหลง สนับสนุนการสรางแหลง

เรียนรูทางการเกษตรแก

ชุมชน 

คณะ/ ภาควิชา/ ศูนยฯ 1. โครงการจัดแปลงเรียนรูการผลิตผักปลอด

สารพิษ 

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

 2. โครงการจัดแปลงสาธิตการปลูกกลวยไม ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 3. โครงการปลูกพืชไรดิน (Hydroponic) ภาควิชาพืชศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 

   4. โรงงานผลิตปุยอนิทรียชีวภาพ ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ 

 3.1.1.4 จํานวนฉบับของ

วารสารเกษตรที่ตพีิมพ

เผยแพร 

จํานวน 3 ฉบับ กิจกรรมการจัดทํา

วารสารเกษตร 

รองคณบดีฝายวิจัย

และวิเทศสัมพนัธ 

- งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ

สัมพันธ 

 3.1.1.5 จัดงานวัน

เกษตรภาคเหนือ 

-  คณะ/ ภาควิชา/ ศูนยฯ - คณะฯ/ ภาควิชา/ ศูนยวิจัย 

 3.1.1.6 จํานวนรายได

รวมจากการใหบริการ

วิชาการ (กอนหัก

คาใชจาย 

ไมนอยกวา 12,000,000 

บาท 

กิจกรรมการหารายได ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวชิาการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

1. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑและสนิคาเกษตร ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 2. โครงการบริการตรวจวิเคราะหของ

หองปฏิบัติการกลาง 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 3. โครงการหรือกิจกรรมสรางหลักสตูรฝกอบรม     

ทั้งระยะสัน้และระยะยาว 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 4. โครงการบริการรวชิาการผานศูนยฯ ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 5. โครงการใหบริการปรับปรุงภูมิทัศน ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณที่ไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

3.1.2 พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลบริการ

วิชาการ 

3.1.2.1 จํานวนระบบ

ฐานขอมูลการบริการ

วิชาการที่สมบูรณและ

ทันสมัย 

 จํานวน 1 ระบบ สนับสนุนงบประมาณ

สําหรับพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลบริการ

วิชาการ 

รองคณบดีฝายบริการ

วิชาการ รวมพัฒนา

สังคม ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และกิจการพิเศษ 

1.  โครงการปรับปรุงระบบ Agri MIS 2  − ศูนยบริการวชิาการและ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

− หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1.3 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ของศูนยบริการ

วิชาการฯ 

3.1.3.1 จํานวนโครงการ

ที่สนับสนุนและ

เสริมสรางความ

แข็งแกรงใหกับศูนย 

จํานวน 4 โครงการ พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพื่อสรางความ

แข็งแกรงใหศูนยบริการ

วิชาการ 

ผูอํานวยการ

ศูนยบริการวชิาการฯ 

1. โครงการฝกอบรมทักษะการปฏิบัติงานของ

พนักงานรานเกษตร มช. ราน CMU Steak & 

Coffee 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค ไมนอยกวา

รอยละ 80 

2. โครงการฝกอบรมการเพิ่มทักษะดานการ

ปฏิบัติงานของพนักงานหองปฏิบัติการกลาง 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     3. โครงการฝกอบรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

ของพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

     4. โครงการฝกอบรมการเพิ่มทักษะการทํางาน

ของพนักงานการเงินและบัญชีประจําศูนยฯ 

(งานโปรแกรมสําเร็จรูป) 

ศูนยบริการวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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สรุปผลการสัมมนาในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 4  ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 1 สืบสานและทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ทองถิ่นลานนาและทรัพยากรธรรมชาติ 

เปาประสงค 2 คณะเกษตรศาสตรเปนแบบอยางในการจัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

สมาชิกกลุม: 

1. รองศาสตราจารย ดร. ดนัย   บุณยเกียรติ ประธานกลุม 

2. อาจารยณัฐศักดิ์   กฤติกาเมษ  

3. รองศาสตราจารย ดร.จิราพร   กุลสาริน 

4. นางฟองจันทร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

5. นางสาววรีลักษณ   วรรณวิจิตร 

6. นางชนนิกานต แกวเทพ 

7. นางสุดใจ สันธทรัพย เลขานุการกลุม 

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุม สามารถกําหนดกรอบกําหนดแผนงาน/ 

โครงการ (Initiative) ในยุทธศาสตรท่ี 4 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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กรอบก าหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ยุทธศาสตร์ 4 ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 1 สืบสาน และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ท้องถิน่ล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าประสงค์ 2 คณะเกษตรศาสตร์เป็นแบบอย่างในการจัดการสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้มและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 
ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 
4.1.1 สืบสานและ
ท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ประเพณี
ท้องถิ่นล้านนา 
โดยเฉพาะด้าน
การเกษตร 

4.1.1.1 จ านวนโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ แผนงานส่งเสริมการ
สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน 
ประเพณีท้องถิ่นล้านนา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกนั
คุณภาพการศึกษา, 
รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคม ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการพิเศษ, 
เลขานุการคณะฯ 

โครงการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิน่ 

 

บรรลุวตัถุประสงค ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. กิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า คณะเกษตรศาสตร์ งานบริหารทั่วไป 

2. กิจกรรมพิธีท าบุญครบรอบวันสถาปนา 
คณะเกษตรศาสตร ์

งานบริหารทั่วไป 

 3. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ - งานบริหารทั่วไป 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

    4. พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาของ
คณะเกษตรศาสตร ์

- งานบริหารทั่วไป 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

    5. พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ - งานบริหารทั่วไป 
- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

     6. โครงการท านุบ ารุงศาสนาและอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของ ศวทก. 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

   แผนงานส่งเสริมการ
สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน 
ประเพณีท้องถิ่นล้านนา
ด้านการเกษตรเข้าไปใน
งานการเรียนการสอน
และกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
บัณฑิตศึกษา,  รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและ
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์,  
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนและกิจการนักศึกษา 

 

   7. โครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

   8. โครงการส่งเสริมการสอนที่มีการสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน ประเพณีท้องถิ่นล้านนา
ด้านการเกษตรเข้าไปในงานการเรียนการสอน 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 
 ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
และส่งเสริมเผยแพร่
การเกษตร 

 ภาควิชาสัตวศาสตร์และ    
สัตวน์้ า 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 
ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 
     9. โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน

การเกษตรและเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นล้านนาของนักศึกษา AGSM 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

     10. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตในโอกาส
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร AGS 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

     11. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานด้าน
กิจการนักศึกษา 

งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

   แผนงานส่งเสริมให้มี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์พนัธุ์พืชพันธุ์
สัตวพ์ื้นเมือง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพนัธ ์

1. โครงการวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการอนุรักษ์พันธุ์พชื  
พันธุ์สัตว์พืน้เมือง 

งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ ์

   แผนงานส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ทรพัยากรบน
พื้นที่สูง 

ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัย
และฝึกอบรมที่สูง 

2. โครงการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรพัยากร     
บนพื้นที่สูง 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

4.1.2 น าความรู้และ
ศักยภาพของคณะ
ไปร่วมกับชุมชน/ ใน
การท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

4.1.2.1 จ านวนโครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ โครงการ/ กิจกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา 

ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัย
และฝึกอบรมที่สูง,   
หัวหน้าศูนย์วิจัย 
สาธิต และฝึกอบรม
การ เกษตรแม่เหียะ 

โครงการอนรุักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

บรรลุวตัถุประสงค ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. โครงการการควบคุมและป้องกันไฟปา่ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 

 2. โครงการอนรุักษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพืน้ที่สูงของคณะเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

  โครงการส่งเสริมให้มีการ
น าผลงานทางวิชาการ
ของคณะที่เกี่ยวขอ้งกับ
การอนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่
ให้ชุมชน สังคม 

ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัย
และฝึกอบรมที่สูง, 
หัวหน้าภาควชิาสัตว
ศาสตร์และสัตว์น้ า, 
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร 

โครงการส่งเสริมให้มีการน าผลงานทางวิชาการ
ของคณะที่เกี่ยวขอ้งกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่ให้
ชุมชน สังคม 

 

   3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชพีเกษตรกรรม 
และพัฒนาโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ
เกษตรแก่นักเรียนและประชาชนบนพืน้ที่สูง     

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

     4. การผลิตกาซชวีภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ส าหรับครัวเรอืนในชุมชน 

 

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสตัวน์้ า 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 
ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 
   แผนงานคณะสีเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แผนงานและประกนั
คุณภาพการศึกษา, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 
เลขานุการคณะฯ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   
   5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา

สภาพแวดล้อมการท างานภายในคณะ
เกษตรศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป 

   6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

งานบริหารทั่วไป 

   7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพ 
แวดล้อมการท างานของศูนยว์ิจัยระบบ
ทรัพยากรเกษตร 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

   8. โครงการระดมทุน “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล  
คณะเกษตรศาสตร”์ เพื่อพัฒนาภูมิทศัน์คณะฯ 

ส านักงานคณะฯ 

4.2.1 สนับสนุนการ
รณรงค์และการจัด
กิจกรรมเพื่อปลูก
จิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมให้แก่
บุคลากรและ
นักศึกษา ในการ
รักษาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
คณะ ศูนย์วิจัยและ
สถานีวิจัยของคณะ 
และชุมชนสังคมให้
น่าอยู่ 

4.2.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบุคลากร
และนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกนั
คุณภาพการศึกษา, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 
เลขานุการคณะฯ 

โครงการอนรุักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
(กิจกรรมปลูกต้นไม้ และ Big Cleaning Day 
และพัฒนาหอ้งปฏิบัติการกลางของภาควิชาฯ) 

 งานบริหารทั่วไป 
 งานบริการการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพชื 
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

2. โครงการ 5 ส. ศวทก. สะอาดตา ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

3. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคาร ศวทก. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา
สภาพแวดล้อมบริเวณอาคาร ศวทก. 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 
(ศวทก.) 

4.2.2 พัฒนา สร้าง
ระบบจัดเก็บข้อมูล
ด้านการท านุบ ารุง 
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2.2.1  ระดับ 
ความสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูล 

ระดับ 4 แผนงานพัฒนาระบบ 
MIS ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ ร่วมพัฒนา
สังคมฯ, ผู้ชว่ยคณบดี
ฝ่ายบริหาร อาคาร
สถานที่ฯ 
 

1. โครงการพัฒนาระบบ MIS ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 
ผู้รับผิดชอบ 
ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 
(ตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปี 2557) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระดับภาควิชา/ ศูนย์/ 

หน่วยงาน 
4.2.3 พัฒนาระบบ
กายภาพเพื่อ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ภายในคณะฯ 
 

4.2.3.1 จ านวนห้องเรียน
ที่ได้รับการปรับปรุง 

ร้อยละ 10 ต่อปี แผนงานพัฒนาระบบ
กายภาพเพื่อการเรียน
การสอน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนงานและประกนั
คุณภาพการศึกษา, 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร อาคารสถานที่
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 
เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน งานบริหารทั่วไป 
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สรุปผลการสัมมนาในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาความเปนสากลของคณะ 

เปาประสงค 1 พัฒนาความรวมมือและความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาและวิชาการตางประเทศ 

 ในภูมิภาคอาเซียนเอเชียและนานาชาติ 

เปาประสงค 2 เตรียมคณะเกษตรศาสตรพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 

สมาชิกกลุม: 

1. ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานกลุม 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร   นิลสําราญจิต  

3. รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ   เอกะสิงห 

4. รองศาสตราจารย รําไพพรรณ   อภิชาติพงศชัย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์   ธนาพรพูนพงษ 

6. นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการกลุม 

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุม สามารถกําหนดกรอบกําหนดแผนงาน/ 

โครงการ (Initiative) ในยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ ของแผนพัฒนาการศึกษา  

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กรอบกําหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศกึษา คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ 

เปาประสงค 1 พัฒนาความรวมมอืและความสมัพันธกับสถาบันการศกึษาและวชิาการตางประเทศ ในภูมภิาคอาเซยีนเอเชยีและนานาชาต ิ

เปาประสงค 2 เตรียมคณะเกษตรศาสตรพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีนในป 2558 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

5.1.1 สรางเครอืขาย

และความรวมมอื

ทางวชิาการกับ

สถาบันวชิาการ

ตางประเทศ 

5.1.1.1 จํานวนสถาบัน/

องคกรตางประเทศที ่  

ลงนามความรวมมอืทาง

วชิาการในระดับคณะ 

จํานวน 2 สถาบัน/ 

องคกร 

(ครบทุกประเทศในกลุม

อาเซยีนภายใน 5 ป) 

การแสวงหาความรวมมอื

ทางวชิาการกับสถาบัน/

องคกรตางประเทศ 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ 

1. โครงการสรางความรวมมอืดานวชิาการกับ

อาเซยีนหรอืนานาชาติ 

− หนวยวเิทศสัมพันธ 

− ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

 5.1.1.2 จํานวนโครงการ/

กจิกรรมความรวมมอื

ทางวชิาการ 

ไมนอยกวา 10 โครงการ/ 

กจิกรรม 

  รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ 

1. โครงการวจัิยรวมกับตางประเทศ − หนวยวเิทศสัมพันธ 

− ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

 1. กจิกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศ − หนวยวเิทศสัมพันธ 

− ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

  2. กจิกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ − หนวยวเิทศสัมพันธ 

− ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

     3. โครงการความรวมมอืทางวชิาการกับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศ โดยการจัด

ฝกอบรมหลักสูตรนานาชาต ิ(DSSAT) 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

 5.1.1.3 จํานวนหลักสูตร

ความรวมมอืกับ

นานาชาติ 

จํานวน 1 หลักสูตร สรางหลักสูตรความ

รวมมอืกับตางประเทศ 

รองคณบดฝีายวชิาการ

และบัณฑิตศึกษา,   

และรองคณบดฝีาย

บรหิารฯ 

1. หลักสูตรเกษตรที่สูงรวมกับ Queensland งานบรกิารการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

5.2.1 แสวงหาแหลง

ทุนจากแหลงทัง้ใน

ประเทศและ

ตางประเทศเพื่อ

สงเสรมิโครงการ

แลกเปลี่ยน อาจารย 

นักวจัิย และ - 

5.2.1.1 จํานวนแหลงทุนที่

สนับสนุนโครงการ

แลกเปลี่ยนอาจารย 

นักวจัิย และนักศึกษา 

ไมนอยกวา 5 แหลงทุน − แสวงหาแหลงทุน

สนับสนุนโครงการ   

− แลกเปลี่ยนอาจารย 

นักวจัิย และนักศึกษา 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ 

1. โครงการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุน             

การแลกเปลี่ยนอาจารย นักวจัิยและนักศึกษาจาก

หนวยงาน ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

− หนวยวเิทศสัมพันธ 

− ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

  2. โครงการพัฒนาความรูและความเช่ียวชาญดาน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสรมิเผยแพรการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

นักศึกษา ในการ

พัฒนาทักษะเพื่อ

เตรยีมพรอมสู

ประชาคมอาเซยีน

อยางมปีระสทิธิภาพ

และยั่งยนื 

5.2.1.2 จํานวนโครงการ/

กจิกรรมแลกเปลี่ยน

อาจารย นักวจัิย และ

นักศึกษา 

ไมนอยกวา  5 โครงการ/ 

กจิกรรม 

− โครงการ/ กจิกรรม

โครงการวจัิยรวม 

− โครงการ/ กจิกรรม

แลกเปลี่ยนบุคลากร

นักศึกษากับ

ตางประเทศ 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ 

1. โครงการศึกษาดูงานระยะสัน้ 

ณ มหาวทิยาลัยคินก ิประเทศญี่ปุน 

หนวยวเิทศสัมพันธ 

 2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวชิา

เศรษฐศาสตรเกษตร, ธุรกจิเกษตร รวมกับ

มหาวทิยาลัย Chung Chou สาธารณรฐัจีน 

(ไตหวัน) 

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสรมิเผยแพรการเกษตร 

   3. โครงการบรรยายพเิศษโดยผูทรงคุณวฒิุใน

ประเทศและตางประเทศ 

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสรมิเผยแพรการเกษตร 

     4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย นักวจัิยและ

นักศึกษาภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสรมิเผยแพรการเกษตร 

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสรมิเผยแพรการเกษตร 

     5. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย นักวจัิยและนักศึกษา

ภาควชิาพืชศาสตรและทรัพยากร ธรรมชาติ 

ภาควชิาพชืศาสตรและทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

     6. International Training Program (UHOH) − หนวยวเิทศสัมพันธ 

− ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

     7. โครงการบรรยายพเิศษ โดยผูทรงคุณวฒิุจาก

ตางประเทศ 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

 5.2.1.3 จํานวนอาจารย 

นักวจัิย นักศึกษาตางชาติ

ที่มาดูงานปฏบัิติงาน 

ประชุม ฝกอบรม หรอื

ศึกษา ณ คณะ

เกษตรศาสตร 

ไมนอยกวา 100 คน จัดประชุมวชิาการ 

ฝกอบรมเชิงปฏบัิติการ

นานาชาติ การศึกษา     

ดูงาน และศึกษา  

ณ คณะเกษตรศาสตร 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,     

ผูอํานวยการ

ศูนยบรกิารวชิาการ

และถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

โครงการความรวมมอืทางวชิาการกับสถาบัน/

องคกรตางประเทศ 

 

  1. โครงการสรางสิ่งแวดลอม (ซากุระโปรเจ็ค) ศูนยบรกิารวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

  2. หลักสูตรสองปรญิญา ระดับปรญิญาโท 

กับมหาวทิยาลัยคากาวา 

ภาควชิาพชืศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

   3. หลักสูตรสองปรญิญา ระดับปรญิญาเอก 

กับมหาวทิยาลัยนิกาตะ  

ภาควชิาพชืศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

    4. หลักสูตรพเิศษระยะสัน้รวมกบัมหาวทิยาลัยคนิก ิ

ประเทศญี่ปุน 

ภาควชิาพชืศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

     5. โครงการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ 

ไทย - อิตาเลยีน 

งานบรหิารงานวจัิยและวเิทศ

สัมพันธ 

     6. โครงการหลักสูตรพเิศษรวมกับ UC DEVIS ภาควชิาพชืศาสตรฯ 

     7. DAAD Summer School 2014 หนวยวเิทศสัมพันธ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

5.2.2 พัฒนาและ

สงเสรมิ ความรู 

ความเขาใจและ

ทักษะ ใหแกบคุลากร

และนักศึกษาในการ

ผลติและนําเสนอ

ผลงานทางวชิาการ

ในเวทนีานาชาติใน

ภูมภิาคอาเซยีน 

เอเชียและนานาชาติ 

5.2.2.1 จํานวนโครงการ

สงเสรมิทักษะการใช

ภาษาตางประเทศ 

จํานวน 2  โครงการ โครงการฝกอบรมทักษะ

การใชภาษา อังกฤษใน

การสื่อสารและภาษา

อาเซยีน 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ 

1. โครงการฝกอบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

หนวยวเิทศสัมพันธ 

 2. โครงการอบรมภาษาอาเซยีน หนวยวเิทศสัมพันธ 

5.2.2.2 จํานวนผูที่ไป

เสนอผลงาน ณ 

ตางประเทศ 

จํานวน 10 คน จัดสรรทุนสนับสนุน

บุคลากร และนักศึกษาไป

เสนอผลงานทางวชิาการ 

ณ ตางประเทศ 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ 

1. โครงการงบเจรจาธุรกจิ ประจําปงบประมาณ 

2557 

หนวยวเิทศสัมพันธ 

2. โครงการนําเสนอผลงานวชิาการในตางประเทศ ภาควชิา/ ศูนยฯ ที่เกี่ยวของ 

3. โครงการนําเสนอผลงานวชิาการในตางประเทศ

ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบเกษตร 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

5.2.2.3 จํานวน

งบประมาณจากคณะ

เกษตรศาสตรที่สนับสนุน

การศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

วจัิย นําเสนอผลงาน ณ 

ตางประเทศ 

จํานวน 1,000,000 บาท กจิกรรมสนับสนุน

การศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

วจัิย นําเสนอผลงาน ณ 

ตางประเทศ 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,  

รองคณบดฝีายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและ

นักศึกษาเกาสัมพันธ 

1. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝกอบรม 

ฝกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ 

ตางประเทศ  

งานบรหิารงานวจัิย และวเิทศ

สัมพันธ 

 2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน ฝกอบรม 

ฝกงาน ดูงานและแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ 

ตางประเทศ  

งานบรกิารการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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สรุปผลการสัมมนาในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 1 มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 2 บุคลากรคณะเปนผูมีความรูความสามารถ รักองคกร ทํางานอยางมีความสุขปฏิบัติหนาท่ี 

ดวยความรับผิดชอบ นําคณะไปสูองคแหงการเรียนรู 

เปาประสงค 3 คณะเกษตรศาสตรสามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน 

สมาชิกกลุม: 

1. รองศาสตราจารย ดร. ดนัย   บุณยเกียรติ ประธานกลุม 

2. อาจารยณัฐศักดิ์   กฤติกาเมษ  

3. รองศาสตราจารย ดร.จิราพร   กุลสาริน 

4. นางฟองจันทร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

5. นางสาววรีลักษณ   วรรณวิจิตร 

6. นางชนนิกานต แกวเทพ 

7. นางสุดใจ สันธทรัพย เลขานุการกลุม 

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุม สามารถกําหนดกรอบกําหนดแผนงาน/ 

โครงการ (Initiative) ในยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  

ของแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ดังน้ี 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กรอบกําหนดแผนงาน/ โครงการ (Initiative) ของแผนพัฒนาการศกึษา คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ 

เปาประสงค 1 มกีารบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลกัธรรมาภบิาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เปาประสงค 2 บุคลากรคณะเปนผูมคีวามรูความสามารถ รักองคกร ทาํงานอยางมคีวามสุขปฏบิัตหินาที่ดวยความรับผิดชอบ นําคณะไปสูองคแหงการเรียนรู 

เปาประสงค 3 คณะเกษตรศาสตรสามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพึ่งพา พัฒนาตนเองไดอยางย่ังยืน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

6.1.1 พัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการใน

ทุกๆ ดานใหเกดิ

ความคลองตัว มี

ประสทิธิภาพ ตาม

หลักธรรมมาภบิาล

โดยเปลี่ยนจากการ

กํากับและควบคุมมา

เปนการมอบอํานาจ/ 

กระจายอํานาจ 

6.1.1.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาการ

บรหิารจัดการ 

ในระดับคณะ 

ไมตํ่ากวาระดับ 4 การประเมนิโครงการ/ 

กจิกรรมดานการบรหิาร 

คณบด,ี รองคณบดี

ฝายบรหิาร แผนงาน

และประกันคุณภาพ

การศึกษา, เลขานุการ

คณะฯ 

1. กจิกรรมประเมนิการบรหิารจัดการ งานบรหิารทัว่ไป 

2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

ศวทก. 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

3. โครงการบรหิารจัดการทรัพยสนิและยานพาหนะ

ใหมปีระสทิธิภาพ 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

4. โครงการสัมมนาภาควชิาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 

ประจําป 2557 

ภาควชิาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 

6.1.2 พัฒนาและใช

ระบบบรหิาร งานยคุ

ใหม และระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร (MIS และ 

ICT) ที่มปีระสทิธิภาพ 

เพื่อการบรหิาร

จัดการของคณะฯ 

6.1.2.1 จํานวนระบบ

บรหิารงาน และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร (MIS 

และ ICT) ที่มี

ประสทิธิภาพเพื่อการ

บรหิารจัดการของคณะฯ 

จํานวน 1 ระบบ  − แผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

− แผนการ

ประชาสัมพันธคณะ

เกษตรศาสตร 

รองคณบดีฝายบรกิาร

วชิาการ รวมพัฒนา

สังคม ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกจิการ

พเิศษ, ผูชวยคณบดี

ฝายบรหิาร อาคาร

สถานที่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ,หนวย

เทคโนโลยสีารสนเทศ, 

ผูชวยคณบดฝีาย

ประชาสัมพันธ  

และพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา, เลขานุการ

คณะฯ 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการออนไลน  

1. โครงการเพื่อพัฒนาระบบและใหความรูทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศแกบุคลากร 

หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบรกิารวชิาการออนไลนให

ครอบคลุมทุกหนวยงานของคณะ 

หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. โครงการจัดทําหนังสอืรับรองออนไลน − หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

− งานบรหิารทัว่ไป 

4. โครงการพัฒนาโปรแกรมการคํานวณตนทุนตอ

หัวนักศึกษาเต็มเวลา ระดับปรญิญาตร ีภาคปกติ 

คณะเกษตรศาสตร 

− หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

− งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

5. โครงการวจัิยผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการสอน

นักศึกษาระดับปรญิญาตรโีดยผาน e-learning 

ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรและ

สงเสรมิเผยแพรการเกษตร 

โครงการประชาสัมพันธคณะเกษตรศาสตร  

6. โครงการจัดทําวดีทิัศนแนะนําคณะเกษตรศาสตร หนวยประชาสัมพันธ 

7. โครงการจัดทําขาวสารคณะเกษตรศาสตร หนวยประชาสัมพันธ 

8. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพมิพ หนวยประชาสัมพันธ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

6.1.3 สรางคานิยม 

วัฒนธรรมองคกร

ขวัญและกาํลังใจและ

บรรยากาศการ

ทํางานอยางมสีวน

รวมของบุคลากร

ภายในคณะฯใหรัก

องคกรและทํางาน

อยางมคีวามสุข 

6.1.3.1 ผลการประเมนิ

ความพงึพอใจของ

บุคลากรตอองคกร 

ไมนอยกวาระดับด ี - โครงการประเมนิความ

พงึพอใจตอองคกร 

- โครงการสงเสรมิการมี

สวนรวมของบุคลากร 

รองคณบดีฝายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา, 

ผูชวยคณบดฝีาย

บรหิาร อาคารสถานที่

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ, 

เลขานุการคณะฯ 

1. กจิกรรมประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรตอ

องคกร 

งานบรหิารทัว่ไป 

1. กจิกรรมกฬีาบุคลากร งานบรหิารทัว่ไป 

2. กจิกรรมงานเกษตรสัมพันธ งานบรหิารทัว่ไป 

6.1.3.2 ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากรตอ

การบรหิาร 

ไมนอยกวาระดับด ี 3. โครงการจัดกจิกรรมสานสัมพันธระหวาง

บุคลากรของ ศวทก. 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

6.2.1 พัฒนาและ

เสรมิสรางทรัพยากร

มนุษยใหมทีักษะ 

ความรู 

ประสบการณพรอม

ทัง้สรางขวัญและ

กําลังใจในการ

ทํางาน 

6.2.1.1 รอยละของ

อาจารยที่มคีุณวุฒิ

ปรญิญาเอกหรอื

เทยีบเทาตออาจารย

ทัง้หมด 

รอยละ 100  แผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการใหมคีวามรู

ความสามารถดานการ

สอนและการวจัิย 

รองคณบดีฝายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา,  

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,  

รองคณบดฝีายวชิาการ

และบัณฑิตศึกษา,   

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการกระตุนสงเสรมิใหคณาจารยไดรับ

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

งานบรหิารทัว่ไป 

 6.2.1.2  รอยละของ

อาจารยที่ดํารงตําแหนง

ทางวชิาการ (ผูชวย

ศาสตราจารย) ตอ

อาจารยทัง้หมด 

 ไมนอยกวา รอยละ 30 แผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการใหมคีวามรู

ความสามารถดานการ

สอนและการวจัิย 

 

รองคณบดีฝายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา,  

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,  

รองคณบดฝีายวชิาการ

และบัณฑิตศึกษา,   

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการอบรม “การวางแผนเพื่อกาวไปสู 

ตําแหนงวชิาการ” 

งานบรหิารทัว่ไป 

  2. โครงการอบรม”การเขาสูตําแหนงวชิาการ 

สายรับใชสังคม” 

งานบรหิารทัว่ไป 

  3. โครงการจัดทําแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย 

ภายในระยะเวลา 5 ป 

งานบรหิารทัว่ไป 

 6.2.1.3 รอยละของ

อาจารยที่ดํารงตําแหนง

ทางวชิาการ 

(รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย) ตอ

อาจารยทัง้หมด 

ไมนอยกวา รอยละ 40     

     

     

     

     

     

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

 6.2.1.4 รอยละของ

บุคลากรสายวชิาการ 

(อาจารยหรอืนักวจัิย) 

ไดรับการพัฒนาใหมี

ความรู ความสามารถใน

การสอน การวจัิย และ

ทักษะในวชิาชีพตอ

บุคลากรสายวชิาการ

ทัง้หมด 

ไมนอยกวา รอยละ 90 แผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการใหมคีวามรู

ความสามารถ ดานการ

สอนและการวจัิย 

รองคณบดีฝายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา,  

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,   

รองคณบดฝีายวชิาการ

และบัณฑิตศึกษา,  

ผูอํานวยการศูนย 

บรกิารวชิาการและ

ถายทอดเทคโนโลย ี

การเกษตร,   

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมดานการสอน

และการวจัิย 

งานบรหิารทัว่ไป 

 

  2. โครงการอบรม “เทคนคิการสอนในศตวรรษที่ 21” งานบรหิารทัว่ไป 

  3. โครงการอบรม “การบรูณาการงานบรกิาร

วชิาการสูงานวจัิยและการสอนตามวถิกีารประกัน

คุณภาพการศึกษา” 

− งานบรหิารทัว่ไป 

− ภาควชิากฏีวทิยาและโรคพชื 

− ภาควชิาพชืศาสตรฯ 

   4. โครงการสนับสนุนคณาจารยไปประชุมสัมมนา 

ฝกอบรม ดูงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนการ

สอนและการวจัิย ทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

−  ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรฯ 

− ภาควชิาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 

− หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

    5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรูและ

ประสบการณของบุคลากรสายวชิาการ 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

     6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะความรูและ

ประสบการณของบุคลากรสายปฏบิัติการ 

ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ศวทก.) 

 6.2.1.5 รอยละของ

บุคลากรสายปฏบิัตกิาร

ไดรับการพัฒนาใหมี

ความรูความสามารถ 

และทักษะในการทาํงาน

ตอบุคลากรสาย

ปฏบิัตกิารทัง้หมด 

ไมนอยกวา รอยละ 80  แผนพัฒนาบุคลากรสาย

ปฏบิัตกิารใหมคีวามรู

สามารถเพื่อพัฒนาทกัษะ

การปฏบัิติงาน 

รองคณบดีฝายบรหิาร

แผนงานและประกัน

คุณภาพการศึกษา,  

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,  

รองคณบดฝีายวชิาการ

และบัณฑิตศึกษา,  

ผูอํานวยการศูนย 

บรกิารวชิาการและ

ถายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร,  

เลขานุการคณะฯ 

1. โครงการสัมมนา “การสื่อสารในองคกรเพื่อการ

ทํางานที่สรางสรรค” 

งานบรหิารทัว่ไป 

 
  2. โครงการบรรยายพเิศษ “โอกาสความกาวหนาใน

การเสนอขอกําหนดตําแหนงชํานาญการ ชํานาญ

การพเิศษและเช่ียวชาญ” 

งานบรหิารทัว่ไป 

   3. โครงการสัมมนาผูบรหิาร ประจําปงบประมาณ 2557 สํานักงานคณะฯ 

   4. โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 − งานบรหิารทัว่ไป 

− ภาควชิาพชืศาสตรฯ 
    5. โครงการอบรม “Time Management for Life 

Balance & Effective Work : เทคนิคการบรหิาร

เวลา สรางคุณคา สรางผลงาน” 

งานบรหิารทัว่ไป 

    6. โครงการบรรยายพเิศษดานสุขภาพ งานบรหิารทัว่ไป 

    7. โครงการบรรยายพเิศษ “การปลูกผักสวนครัว  

รัว้กนิได” 

งานบรหิารทัว่ไป 

     8. โครงการฝกอบรม ศิลปะการถายภาพทางเกษตร งานบรหิารทัว่ไป 

     9. โครงการประชุม “การคาํนวณตนทุนตอหัว

นักศึกษาเต็มเวลาระดับปรญิญาตรี - ภาคปกติ 

คณะเกษตรศาสตร” 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     10. โครงการสงเสรมิและพัฒนาความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “โปรแกรม

ประเมนิผลตัวช้ีวัดตามคาํรับรองการปฏบิัติงาน

ดวยระบบ Cockpit แบบ Real Time (v.1) และ

โปรแกรมติดตามผลตัวช้ีวัดตามแผนปฏบัิติการ

แบบ Real Time (v.1) 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

     11. โครงการสงเสรมิและพัฒนาความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ระบบจัดทํา

รายงาน SAR Online (v.3) ปการศึกษา 2556 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

     12. โครงการอบรม การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

CMU - Mail เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน 

หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

     13. โครงการสนับสนุนบุคลากรสายปฏบิัติการใหไป

ประชุมสัมมนา ฝกอบรม ดูงานที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนางานในสายงานที่รบัผดิชอบ ทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ 

− สํานักงานคณะฯ 

− ภาควชิากฏีวทิยาฯ 

− ภาควชิาพชืศาสตรฯ 

− ภาควชิาเศรษฐศาสตรเกษตรฯ 

− ภาควชิาสัตวศาสตรฯ 

− ศูนยวจัิยและฝกอบรมที่สูง 

− ศูนยวจัิยฯ แมเหยีะ 

− ศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร 

− ศูนยบรกิารวชิาการฯ 

6.2.2 พัฒนาและ

จัดระบบการจัดการ

องคความรู(KM) 

อยางตอเนื่องเพื่อ

นําไปสูองคกรแหง

การเรยีนรู (LO) 

6.2.2.1 จํานวนองค

ความรู  

 จํานวน 3 เรื่อง แผนการจัดการความรู

เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 

รองคณบดฝีายวจัิย

และวเิทศสัมพันธ,  

รองคณบดฝีายวชิาการ

และบัณฑิตศึกษา,  

รองคณบดฝีายบรหิารฯ 

เลขานุการคณะฯ 

 กําหนดประเดน็ความรู 3 ดาน 

1. โครงการจัดการองคความรูดานการเรยีนการสอน

เพื่อสนับสนุนการผลติบัณฑิต 

 

งานบรกิารการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

   2. โครงการจัดการองคความรูดานการวจัิย งานบรหิารงานวจัิยและวเิทศ

สัมพันธ 

   โครงการจัดการองคความรูดานบรหิารจัดการ   

    3. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานบรหิารงานบุคคล งานบรหิารทัว่ไป 

    4. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการจัดทํา

แผนปฏบิัตกิารและแผนงบประมาณประจําป 

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมายป 2557 
แผนงาน/ โครงการ 

(Initiative) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับคณะ 

โครงการ/ กิจกรรม 

(ตามงบประมาณท่ีไดรับ ประจาํป 2557) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับภาควิชา/ ศูนย/ 

หนวยงาน 

     5. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู “กฎระเบยีบขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยการเงินและพัสดุ 

พ.ศ.2551” 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

      กจิกรรมรวบรวมความรูและเผยแพร 

บนเวบ็ไซต KM Corner และสื่ออื่นๆ 

เพื่อใหงายตอการเขาถึง 

หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6.3.1 พัฒนาการ

บรหิารจัดการ

ทรัพยสนิและการหา

รายไดของคณะอยาง

มปีระสทิธิภาพและ

เหมาะสม 

6.3.1.1 จํานวนแผน    

กลยุทธทางการเงินที่

สอดคลองกับแผน      

กลยุทธของคณะฯ 

จํานวน 1 แผน − แผนเพิ่มประสทิธิภาพ

การบรหิารจัดการ

ทรัพยสนิและการหา

รายได 

− แผนกลยุทธทาง

การเงิน 

คณบดี, รองคณบดี

ฝายบรหิารแผนงาน

และประกันคุณภาพ

การศึกษา, 

เลขานุการคณะฯ 

จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ

เกษตรศาสตร 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 6.3.1.2 จํานวนหนวยงาน

ที่สามารถพึ่งพาตนเองได 

จํานวน 2 หนวยงาน  คณบดี, ผูอํานวยการ

ศูนยบรกิารวชิาการ

และถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร, 

ผูอํานวยการศูนยวจัิย

และฝกอบรมที่สูง 

1. โครงการจัดหารายไดของศูนยบรกิารวชิาการและ

ถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

ศูนยบรกิารวชิาการและถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

    2. โครงการจัดหารายไดของศูนยวจัิยและฝกอบรม 

ที่สูง 

ศูนยวจัิยและฝกอบรมที่สูง 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

 

ภาคผนวก 



 

39 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

โครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 

เร่ือง  “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557” 

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

1.  ชื่อโครงการ    โครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 

 เร่ือง  “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

 ประจําปงบประมาณ 2557” 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.  หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี คณะเกษตรศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 11 

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

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

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะเกษตรศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 จากแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ดังกลาว 

คณะเกษตรศาสตรไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 

2556 – 2559 ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะเกษตรศาสตร    

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/ 2556 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 และผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะเกษตรศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/ 2556 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 

2556 นอกจากน้ี คณะเกษตรศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการระดับคณะ

เกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 2556 ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา

คณะเกษตรศาสตร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 6/ 2556 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 และไดดําเนินการติดตาม

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกลาว อยางไรก็ตาม คณะฯ เห็นวา ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ/ 

กิจกรรม และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ยังมีความลาชา และไมเปนไปตาม

เปาหมายของการจัดทําแผนดังกลาวมากเทาท่ีควร 

 ดังน้ัน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557 รวมถึงการสรางความเขาใจใหเกิดรวมกันและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม

ระหวางผูบริหารและหัวหนางาน รวมท้ัง เพื่อใหคณะเกษตรศาสตรสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

ของคณะฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนฯ ตลอดจนเพื่อสรางใหคณะฯ มีการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตรจึงเห็นสมควรใหมีการจัดสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

40 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

ประจําป 2556 ข้ึน สําหรับเปนเวทีในการรวมกันเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ระหวางผูบริหาร 

คณะเกษตรศาสตรและหัวหนางาน และเพื่อรวมกันจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ 

คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ตอไป 

4. วัตถุประสงค 

4.1 เพื่อใหผูบริหารคณะเกษตรศาสตร และหัวหนางาน ไดรับทราบและมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557 

4.2 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวางผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 

และหัวหนางาน 

4.3 เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2557 ระหวางผูบริหารคณะเกษตรศาสตรและหัวหนางาน 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5.1 ผูบริหารคณะเกษตรศาสตร และหัวหนางาน รับทราบและมีความเขาใจตรงกัน เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2557 

5.2 มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวางผูบริหารและหัวหนางาน 

5.3 ผูบริหารคณะเกษตรศาสตรและหัวหนางานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผน ปฏิบัติการ
คณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 รวมกัน 

6. ผูเขารวมโครงการ 

 ผูบริหารคณะเกษตรศาสตร หัวหนางานและผูท่ีเกี่ยวของ จํานวน 30 คน  

7. ระยะเวลาและรูปแบบการสัมมนา 
7.1  ระยะเวลา:  
 7.1.1  วันท่ี 16 - 17 สิงหาคม 2556 สัมมนา ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา 
  จังหวัดเชียงใหม 
7.2  รูปแบบในการสัมมนา:  

7.2.1 กระบวนการในการสัมมนา มี การบรรยายและอ ภิปรายแบ งกลุ มตาม
ยุทธศาสตร เพื่อจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2557 

8. สถานที ่

8.1 สัมมนา: วันศุกรท่ี 16 - วันเสารท่ี 17 สิงหาคม 2556 

  การสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 

  เร่ือง “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

  ประจําปงบประมาณ 2557” ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

41 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

กําหนดการสมัมนาผูบรหิารคณะเกษตรศาสตร ประจาํป 2556 

เรื่อง “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการของคณะเกษตรศาสตร 

ประจาํปงบประมาณ 2557”  

วันศุกรที ่16 - วันเสารที ่17 สิงหาคม 2556 

ณ  ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวดัเชียงใหม 

----------------------------------------------------------------------------------- 
วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556 
 

07.00 น. พรอมกันบริเวณหนาอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร และออกเดินทาง 
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน ณ หองประชุมฟารมชางรุง 
10.00 - 11.00 น. พิธีเปดการสัมมนา 

 กลาวรายงาน  โดย รองศาสตราจารย ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 
 กลาวเปดการสัมมนาและใหนโยบาย 

เร่ือง “นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะเกษตรศาสตร 
ในปงบประมาณ 2557” 
โดย รองศาสตราจารย ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

11.00 - 12.00 น.  แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2557 
โดย รองศาสตราจารย ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

 นําเสนอระบบสารสนเทศดานยุทธศาสตร 
โดย รองศาสตราจารย ดร. อรรถชัย  จินตะเวช 

12.00 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. กระบวนการแบงกลุมและสรุปรายงานการแบงกลุม 

โดย รองศาสตราจารย ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 
13.30 - 17.00 น. การแบงกลุมตามแผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร เพื่อรวมอภิปราย 

เสนอโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 
ประจําปงบประมาณ 2557 โดยแบงเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
ประธานกลุม 1: ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดรุณี  นาพรหม 

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
และยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ 
ประธานกลุม 2: ศาสตราจารย ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ใหบริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชน 
และทองถิ่น  
ประธานกลุม 3: รองศาสตราจารย ดร. อรรถชัย  จินตะเวช 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
ประธานกลุม 4: รองศาสตราจารย ดร. ดนัย  บุณยเกียรต ิ

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

42 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2556 (ตอ) 

17.00 - 17.30 น. สรุปภาพรวมการสัมมนาในวันแรก 

โดย รองศาสตราจารย ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

17.30 - 21.00 น. เชิญรวมรับประทานอาหารเย็น 

ภายใตบรรยากาศ Cowboy & Cowgirl Night Party 

21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

 

วันเสารที่ 17 สิงหาคม 2556 

07.00 น. อาหารเชา ณ หองอาหารของฟารมชางรุง 

08.30 - 11.30 น. ประธานของแตละกลุมนําเสนอโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ

ของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 

11.30 - 12.00 น. สรุป/ ปดการสัมมนา 

12.00 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น. ออกเดินทางกลับคณะเกษตรศาสตร 

15.30 น. เดินทางถึงคณะเกษตรศาสตรโดยสวัสดิภาพ 

 

  

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

43 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 
เร่ือง “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557”  
วันศุกรที่ 16 - วันเสารที่ 17 สิงหาคม 2556 

ณ  ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

 

กลุมที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สมาชิกกลุม: 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดรุณี  นาพรหม ประธานกลุม 
2 อาจารย ดร.จิรวัฒน   พัสระ  
3 อาจารย ดร.ศิวาพร  ธรรมดี  
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ  
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล งามสมสุข  
6 นางสาวปราณี หะซัน เลขานุการกลุม 
7 นายสมโภชน อริยจักร ผูชวยเลขานุการกลุม 

   

กลุมที่ 2   

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาความเปนสากลของคณะ 
สมาชิกกลุม: 

1 ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานกลุม 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร  นิลสําราญจิต  
3 รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห  
4 รองศาสตราจารย รําไพพรรณ  อภิชาติพงศชัย  
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ  
6 นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการกลุม 

   

กลุมที่ 3   

ยุทธศาสตรที่ 3 ใหบริการวิชาการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
สมาชิกกลุม: 

1 รองศาสตราจารย ดร.อรรถชัย  จินตะเวช ประธานกลุม 
2 อาจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข  
3 อาจารย ดร.เสาวลักษณ  แยมหม่ืนอาจ  
4 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา  โพธาภรณ  
5 นางสาวศศิรินทร อธิมา เลขานุการกลุม 

   

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

44 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

กลุมที่ 4   

ยุทธศาสตรที่ 4  ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
สมาชิกกลุม: 

1 รองศาสตราจารย ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ ประธานกลุม 
2 อาจารยณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ  
3 รองศาสตราจารย ดร.จิราพร  กุลสาริน  
4 นางฟองจันทร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา  
5 นางสาววรีลักษณ  วรรณวิจิตร  
6 นางชนนิกานต  แกวเทพ  
7 นางสุดใจ สันธทรัพย เลขานุการกลุม 

 

ผูประสานงาน 

 นางฟองจันทร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา   เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

โทรศัพท 053 944 008, 081 885 1299 

 นางสาวชิดชนก สิทธิกัน   พนักงานปฏิบัติงาน 

โทรศัพท 053 944 008, 083 580 0806 

 นางสาวดวงหทัย ปริตา   พนักงานปฏิบัติงาน 

โทรศัพท 053 944 009 ตอ 102, 089 429 6229 

 นางชนนิกานต แกวเทพ   รักษาการแทนหัวหนางานการเงิน การคลังและพัสด ุ

โทรศัพท 053 944 009 ตอ 114, 085 710 5181 
  

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

45 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

รายนามผูเขารวมโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 

เร่ือง การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557 

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

ผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 

1 รองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

2 รองศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝายบริหาร แผนงาน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

3 รองศาสตราจารย ดร.อรรถชัย  จินตะเวช รองคณบดีฝายบริการวิชาการ  

รวมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกิจการพิเศษ 

4 ศาสตราจารย ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา          รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

6 อาจารย ดร.จิรวัฒน   พัสระ รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

และนักศึกษาเกาสัมพันธ 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร  นิลสําราญจิต ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

8 อาจารยณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ        ผูชวยคณบดีฝายบริหาร อาคารสถานท่ี 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 อาจารย ดร.ศิวาพร  ธรรมดี ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาและวิชาการ 

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  เกตุพยัคฆ ผูชวยคณบดีฝายประชาสัมพันธ  

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

11 นางฟองจันทร  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

12 รองศาสตราจารย ดร.จิราพร  กุลสาริน หัวหนาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

13 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา  โพธาภรณ หัวหนาภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

14 อาจารย ดร.เสาวลักษณ  แยมหม่ืนอาจ แทนหัวหนาภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า 

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล งามสมสขุ หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

และสงเสริมเผยแพรการเกษตร 

16 รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ  เอกะสิงห หัวหนาศูนยวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ หัวหนาศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตร 

แมเหียะ 

18 อาจารย ดร.พรสิริ   สืบพงษสังข ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

19 รองศาสตราจารย รําไพพรรณ  อภิชาติพงศชัย ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมท่ีสูง 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

46 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

หัวหนางานและฝายเลขานุการ 

20 นางสุดใจ  สันธทรัพย หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

21 นางสาววิไลพร  ธรรมตา หัวหนางานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

22 นางสาววรีลักษณ  วรรณวิจิตร หัวหนางานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศึกษา 

23 นางสาวปราณี  หะซัน หัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา 

24 นางสาวศศิรินทร  อธิมา ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ 

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

25 นางชนนิกานต  แกวเทพ รักษาการแทนหัวหนางานการเงิน การคลัง 

และพัสดุ 

26 นายสมโภชน  อริยจักร พนักงานปฏิบัติงาน 

27 นางสาวดวงหทัย  ปริตา พนักงานปฏิบัติงาน 

28 นางสาวชิดชนก  สิทธิกัน พนักงานปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

47 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2556 
เร่ือง การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2557 
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

 

สวนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

 สถานะผูประเมิน จํานวน (คน) 

1 ผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 10 

2 หัวหนางาน 5 

3 บุคลากรสายปฏิบัติการ 0 

 

สวนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจดานการบรรยาย/ การสัมมนา 

ประเด็นการประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

ผูบริหาร หัวหนางาน 

2.1 การบรรยายของวิทยากร/ การประชุมกลุม 4.50 4.67 

2.2 เน้ือหาของการประชุมสัมมนา/ บรรยาย 4.50 4.67 

2.3 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา/ บรรยาย 4.50 4.67 

2.4 เกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

     ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

4.60 4.67 

2.5 ความพึงพอใจตอการประชุมสัมมนา/ 

     บรรยายโดยภาพรวม 

4.50 4.67 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดับ 4.59 

 

สวนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ประเด็นการประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

ผูบริหาร หัวหนางาน 

3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดประชุมสัมมนา 4.20 4.67 

3.2 อาหาร เคร่ืองดื่มและท่ีพัก 4.50 4.00 

3.3 โสตทัศนูปกรณ (LCD ระบบเสียง ฯลฯ) 4.10 4.00 

3.4 การจัดการและการอํานวยความสะดวกของ 

     เจาหนาท่ีคณะฯ 

4.70 4.67 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดับ 4.35 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

48 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

สวนที่ 4  ความรูความเขาใจของผูรวมโครงการและการนําไปใชประโยชน 

ประเด็นการประเมิน 
* คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 

ผูบริหาร หัวหนางาน 

4.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2557 

4.60 4.00 

4.2 ผูบริหารคณะเกษตรศาสตร และหัวหนางาน

มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและมีสวนรวม 

ในการจัดทําโครงการ/ กิจกรรมตามแผน 

ปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2557 

4.60 4.67 

4.3 สามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน และ

จัดทําแผนปฏิบัติการของคณะฯ ตอไปได 

4.50 4.67 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกระดับ 4.51 

*ความหมายของคะแนน 

 1.00 – 1.79 = ไมพอใจเลย 

 1.80 – 2.59 = ไมพอใจ 

 2.60 – 3.39 = ปานกลาง 

 3.40 – 4.19 = พอใจมาก 

 4.20 – 5.00 = พอใจมากท่ีสดุ 

สรุปการประเมินผล 

 ในภาพรวมของการประเมินผลการจัดโครงการสัมมนาผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 

ประจําป 2556 เร่ือง “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร ประจําป

งบประมาณ 2557” ณ ฟารมชางรุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 16 - 17 สิงหาคม 2556 

พบวา จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูเขารวมสัมมนาดังกลาว ซ่ึงมีท้ังหมด 15 คน  

มีความพึงพอใจตอการจัดการสัมมนาในดานตางๆ ดังน้ี 

 การประเมินความพึงพอใจดานการบรรยาย/ การสัมมนา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

ทุกระดับ เทากับ 4.59 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 

 การประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับ 

เทากับ 4.35 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 

 ความรูความเขาใจของผูรวมโครงการและการนําไปใชประโยชน มีคะแนนเฉลี่ย

รวมทุกระดับ เทากับ 4.51 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับพอใจมากท่ีสุด 

 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

49 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

สวนที่ 5  ความตองการ/ ความคาดหวังของผูรับบริการ 

5.1 หัวขอที่ควรจัดในคร้ังตอไป 

 - 

5.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

1. การจัดสัมมนาเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนเร่ืองท่ีดีมาก เน่ืองจากจะไดรับ 

การเสนอความคิดเห็นรวมกันจากทุกสวนงาน และโครงการมีความครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

2. ควรใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเพิ่มข้ึน 

3. ควรแนบเอกสารแผนงบประมาณของโครงการ/ กิจกรรมดวย 

4. ควรจัดกิจกรรมในสถานท่ีท่ีใกลคณะ ฯ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

50 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

 

 
 

ชางรุง จันตาบุญ กลาวตอนรับคณะผูบริหารคณะเกษตรศาสตร 
 

รศ.ธีระ วสิิทธ์ิพานิช คณบดี กลาวขอบคุณผูบริหารฟารมชางรุง 

  

 
บรรยากาศการรวมพบปะพูดคุย 

 
คณะเกษตรศาสตรมอบของที่ระลึกและกระเชาผลติภัณฑ 

  

รศ.ธีระ วสิิทธ์ิพานิช คณบดี  กลาวเปดการสัมมนา บรรยายกาศการแบงกลุมยอยสัมมนา 

  

บรรยายกาศการแบงกลุมยอยสัมมนา บรรยายกาศการแบงกลุมยอยสัมมนา 

  

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ฟารมชางรุง จังหวัดเชียงใหม 
 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 



 

51 “การจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557” 

 

 บรรยากาศการนําเสนอผลการประชมุกลุมยอย 
 

บรรยากาศการนําเสนอผลการประชุมกลุมยอย 

  

 บรรยากาศการนําเสนอผลการประชมุกลุมยอย 
 

บรรยากาศการนําเสนอผลการประชุมกลุมยอย 

  

 บรรยากาศการนําเสนอผลการประชมุกลุมยอย 
 

บรรยากาศการนําเสนอผลการประชุมกลุมยอย 

  

 ภาพถายที่ระลึกการสัมมนา ณ ฟารมชางรุง  ภาพถายที่ระลึกการสัมมนา ณ ฟารมชางรุง 

 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ฟารมชางรุง จังหวัดเชียงใหม 
 

คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 


