
 



 
A “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 

    

  

 การสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 เรื่อง “การจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564)”  

ระหวางวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ และหนวยวิจัยและพัฒนาเกษตร

ที่สูงป าเกี๊ยะ คณะเกษตรศาสตร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่ อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

คณ ะเกษตรศาสตร  ระยะที่  12 (พ .ศ. 2560 - 2564) มีความตอเนื่ องจากแผนพัฒ นาการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พรอมทั้งเปนแผนนํารองในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร 

ในอีก 5 ปขางหนา มีกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่คมชัดตอการพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทาง 

ที่ถูกตองและมุงสูผลสําเร็จตามวิสัยทัศน “เปนสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรช้ันนําระดับโลก”  

รวมถงึมกีระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาฯ ที่ใหความสําคัญตอการมสีวนรวมของทุกภาคสวนงาน 

 คณะเกษตรศาสตร ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผูบริหาร คณาจารย หัวหนางานและบุคลากร 

ของคณะเกษตรศาสตรทุกทานที่ใหความรวมมือในการเขารวมสัมมนาครั้งนี้เปนอยางดี และมีความตั้งใจจริง

ในการทํางาน เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดี ๆ ในคณะฯ และขอขอบคุณคณะทํางานที่รวมจัดสัมมนาทุกทาน ที่ไดจัด 

การสัมมนาครัง้นี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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B “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

          

     

 

เรื่อง         

คํานํา A 

สารบัญ B 

 การเปดการสัมมนา 1 

 ทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัยเชียงใหม ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย พงษรักษ  ศรบีัณฑติมงคล 

      รองอธกิารบดฝีายแผนงาน บรหิารการเงนิและทรัพยสนิ                           

2 

 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร โดยใช EdPEx 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณ ี นาพรหม  

      รองคณบดฝีายบรหิาร แผนงานและประกันคุณภาพการศกึษา 

46 

 เอกสารประกอบการสัมมนา  

 หมายเลข 1 แผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11  

 (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับปรับปรุง ป 2559 

51 

 หมายเลข 2 กรอบยุทธศาสตรอุดมศกึษาสาขาเกษตร 10 ปขางหนา 

 และขอเสนอแนะ (รายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตร

อุดมศกึษาสาขาเกษตร 10 ป ขางหนา) 

59 

 หมายเลข 3 ผลสรุปทศิทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ในอกี 10 ป ขางหนา 

 (การสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2557 

 เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอกี 10 ป ขางหนา” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557) 

71 

 หมายเลข 4 กลยุทธ/ ตัวช้ีวัดหลักของคณะเกษตรศาสตร 

 (จากการทํา EdPEx ป 2557 หมวดที่ 2) 

82 

 หมายเลข 5 (ราง) ยุทธศาสตร/ กลยุทธคณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) 

 ป 2560 – 2564 

87 

 หมายเลข 6 TOWS Matrix จากหนวยงานของคณะเกษตรศาสตร 88 

  

สารบัญ 

 

หนา 
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เรื่อง  

 สรุปผลการสัมมนากลุมยอย   

กลุมที่ 1 ดานการศกึษา 95 

กลุมที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 99 

กลุมที่ 3 ดานการวจัิย วเิทศสัมพันธและบรกิารวชิาการ 101 

กลุมที่ 4 ดานบรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคณุภาพการศกึษา 103 

กลุมที่ 5 ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 107 

สรุปผลประเมนิโครงการ 110 

ภาพกจิกรรม 113 

ภาคผนวก  

 หนังสอืขออนุมัตจัิดโครงการและกําหนดการสัมมนา 117 

 รายนามผูเขารวมสัมมนา 123 

 การจัดกลุมสัมมนา 132 

 แบบฟอรมประเมนิ 138 

 

หนา 
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1 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปผลการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง  “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ระหวางวันท่ี 11 - 13 กมุภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ และหนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรท่ีสูงปาเกี๊ยะ 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

  

เริ่มการสัมมนาเวลา 09.00 น. 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ระยะที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ตอที่ประชุมสัมมนา  

โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12 

(พ .ศ . 2560 - 2564) มีความตอเนื่ องจากแผนพัฒ นาการศึกษาคณ ะเกษตรศาสตร  ระยะที่  11  

(พ.ศ. 2555 - 2559) พรอมทั้งเปนแผนนํารองในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ในอีก 5 ปขางหนา  

มีกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่คมชัดตอการพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทางที่ถูกตองและมุงสู

ผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว รวมถึงมีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ใหความสําคัญ 

ตอการมสีวนรวมของทุกภาคสวนงาน 

 รองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปดการสัมมนาเรื่อง 

“การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

และกล าวขอบคุณ  ศาสตราจารย  ดร. นายแพทย  พงษ รักษ   ศรีบัณ ฑิ ตมงคล  รองอธิการบด ี

ฝายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพยสิน  ที่ ได ให เกียรติบรรยายพิ เศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)” และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม  

รองคณบดีฝายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ไดบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร โดยใช EdPEx” รวมทั้งขอขอบคุณผูบริหารคณะเกษตรศาสตร  

คณาจารย หัวหนางานและบุคลากรคณะเกษตรศาสตรทุกทาน ที่ไดสละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ 

และใหขอคดิเห็นที่เปนประโยชนตอการสัมมนาในครัง้นี้ 
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ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

ศาสตราจารย ดร. นายแพทย พงษรักษ  ศรบีัณฑติมงคล 

รองอธกิารบดีฝายแผนงาน บรหิารการเงินและทรัพยสนิ 

 

 ศาสตราจารย ดร. นายแพทย พงษรักษ  ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝายแผนงาน  

บริหารการเงินและทรัพยสิน ให เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)” ซึ่งมสีาระสําคัญดังนี้ 
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โดยใช EdPEx 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณ ี นาพรหม  

รองคณบดฝีายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา ใหเกียรติบรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร โดยใช EdPEx” 

ซึ่งมสีาระสําคัญดังนี้ 
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เอกสารประกอบ 

การสัมมนา 



 

51 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 1 

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

ฉบับปรับปรุง ป 2559 
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54 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 
 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

55 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

56 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

57 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

58 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

59 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 2 

กรอบยุทธศาสตรอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปขางหนาและขอเสนอแนะ 

(รายงานฉบับสมบูรณโครงการจดัทําภาพอนาคตและยุทธศาสตรอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

10 ป ขางหนา) 
 

 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

60 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

61 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

62 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

63 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

64 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

65 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

66 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

67 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

68 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 

 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

69 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

70 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

71 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 3 

ผลสรุปทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ในอกี 10 ป ขางหนา 

(การสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2557 

เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอกี 10 ป ขางหนา” เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557) 
 

กลุมท่ี 1 

ดานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประธานกลุม: 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณ ี  นาพรหม 

สมาชกิกลุม: 

1. อาจารย ดร.จริวัฒน    พัสระ 

2. อาจารย ดร.ศวิาพร   ธรรมดี 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศนิี   เกตุพยัคฆ 

4. รองศาสตราจารย ดร.ศุภมติร เมฆฉาย 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล  งามสมสุข 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร ออนประไพ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา อัครพศิาล 

8. อาจารย ดร.ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล 

9. อาจารย ดร.อรอุมา เรอืงวงษ 

10. อาจารย ดร.แสงทวิา สุรยิงค 

11. อาจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ 

12. อาจารย ดร.ทศพล มูลมณี 

13. อาจารย ดร.ฉันทลักษณ ตยิายน 

14. อาจารย ดร.จุฑามาส คุมชัย 

15. อาจารย ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง 

16. อาจารยพรสุข ชัยสุข 

17. นายสมโภชน  อรยิจักร 

เลขานุการกลุม: 

 นางสาวปราณ ี  หะซัน  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

72 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อมองภาพอนาคตเกษตร มช.  

อีก 10 ปขางหนา ในดานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร โดยเห็นวา 

จะตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ ที่ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมจากเดิมเปน 

“เปนสถาบันวทิยาศาสตรการเกษตรช้ันนําระดับโลก” ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการดําเนนิงานไดดังนี้ 

 ตองมกีารเปดหลักสูตร Double Degree หรอื Duo Degree ซึ่งมปีระเด็นที่จะตองพจิารณาคอื 

 หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร รวมกับหลักสูตรคณะ........................... 

 กระบวนการ/วธิกีารรับเขาศกึษา 

 หากตองการเปนสถาบันช้ันนําของโลก ตองเปดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น และควรมีการกําหนด

เปาหมายไวใหชัดเจนวา ภายในระยะเวลากี่ปจะมหีลักสูตรนานาชาตเิพิ่มขึ้นจํานวนกี่หลักสูตร 

 เพื่อมุงสูความเปนสากล นอกจากการเปดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นแลว ควรจะมีการเปด

กระบวนวิชาที่สอนเปนภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติที่จะเขามาเรียน  

ซึ่งควรจะมทีัง้ในระดับปรญิญาตรแีละระดับบัณฑติศกึษา 

 หลักสูตรทุกหลักสูตรควรจะกําหนดใหมีวิชาโท (Minor) และแตละสาขาวิชาควรจะมีการจัดทํา 

ชุดวชิาโท (Minor) ไว เพื่อรองรับนักศกึษาทัง้ในคณะและนอกคณะที่ตองการมวีชิาโท 

 ตองหากลยุทธในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาอยางจรงิจังและตอเนื่อง พรอมทั้งหา

วธิกีารเช่ือมโยงกับวชิาชีพเกษตรใหไดมากที่สุด 

 หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร ควรเพิ่มกระบวนวิชาที่เปนปฏิบัติการใหมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม

วิชาแกนเกษตร นอกจากจะเปนการเพิ่มทักษะแลว ยังสามารถชวยใหนักศึกษาเกิดกระบวนการ

คดิและวเิคราะหไดอกีดวย 

 แตละสาขาควรกําหนดใหมี Exit Exam แตไมใหมีการบังคับใหนักศึกษาสมัครสอบ โดยคณะฯ  

มปีระกาศนยีบัตรมอบใหสําหรับผูที่สอบผานเกณฑที่กําหนดไว 

 คณะฯ ควรจะจัดทําหลักสูตรหรือกระบวนวิชาที่ เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมาเรียนได  

(Life Long Learning) โดยกําหนดขอบเขตไวใหชัดเจนวา เมื่อมาเรียนแลวจะไดรับการรับรองดวย

ประกาศนยีบัตร/ปรญิญาบัตร 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

73 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

กลุมท่ี 2 

ดานการวิจัยและการบรกิารวิชาการ 

ประธานกลุม: 

 ศาสตราจารย ดร.สัญชัย   จตุรสทิธา 

สมาชกิกลุม: 

1. ศาสตราจารย ดร.อรรถชัย จนิตะเวช 

2. รองศาสตราจารย ดร. โสระยา รวมรังษี 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรนิทร นลิสําราญจติ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ ์

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 

6. อาจารย ดร.ชูชาต ิ สันธทรัพย 

7. อาจารย ดร.สรัญยา วัลยะเสว ี

8. อาจารย ดร.พัชรนิทร ครุฑเมอืง 

9. อาจารย ดร.ปยะวรรณ สุทธปิระพันธ 

10. อาจารย ดร.ชนากานต   เทโบลต พรมอุทัย 

11. อาจารย ดร.ตอนภา ผุสด ี

12. อาจารย ดร.วรรณพร ทะพงิคแก 

13. อาจารย ดร.วรวทิย มณพีทิักษสันต ิ

14. อาจารย ดร.กรวรรณ ศรงีาม 

15. อาจารย ดร.อรวรรณ ฉัตรสรุีง 

16. นางภูษติา คําฝน 

17. นางสาวศศรินิทร อธมิา 

เลขานุการกลุม: 

 นางสาววไิลพร   ธรรมตา  

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

74 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อมองภาพอนาคตเกษตร มช.  

อีก 10 ปขางหนา ในดานการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร โดยเห็นวา จะตองม ี

การปรับแนวทางการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ ที่ ไดม ี

การปรับเปลี่ยนใหมจากเดิมเปน “เปนสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรช้ันนําระดับโลก” ซึ่งสามารถสรุป

แนวทางการดําเนนิงานไดดังนี้ 

 งานวจัิยที่นําไปสูการเปน world Class University  มปีระเด็นสําคัญ 2 ประเด็น คือ  

 ประเด็นที่ 1 การตพีมิพผลงานวชิาการ (Publication)  

 ประเด็นที่ 2 ผลงานวจัิยไดรับการอางองิ (Citation) 

ประเด็นท่ี 1 ปจจัยที่จะทําใหงานวจัิยของคณะฯ มกีารตพีมิพมากขึ้น  เชน   

 มกีารสนับสนุนอุปกรณและเครื่องมอืวทิยาศาสตร เพื่อการวเิคราะหช้ันสูง  

 มกีารรวมกลุมทมีวจัิย/สรางทีมวจัิยเพื่อทํางานเชิงบูรณาการ โดยมคีณะฯ เปนหนวยประสานงานกลาง 

โจทยวจัิยบางเรื่องคณะฯ ควรเปนผูกําหนดขึ้นเอง 

 คณะฯ ควรคัดเลอืกประเดน็งานวจัิยที่จะสามารถผลติ paper สูงมาเปนอันดับแรก  

 คณะฯ ควรตัง้เปน Grad School ของงานวจัิยที่ตองบูรณาการเชิงสาขา 

 คณะฯ สนับสนุนทุนวจัิย โดยกําหนดคาเปาหมายเปนจํานวน paper ที่ตองการ  

 สรางความรวมมอืการทํางานวจัิยกับตางประเทศ (Collaboration) 

 การสรางกลุมวจัิยเฉพาะดานเชิงลกึ เพื่อทําใหอาจารยมช่ืีอเสยีงไดรับงบประมาณงายขึ้น 

 คณะฯ ควรมทีุนใหกับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

 คณะฯ ควรมงีบประมาณสนับสนุนทุนวจัิยในลักษณะ Matching Fund  

 งานวจัิยควรมนัีกวจัิยอาวุโส หรอืมรีะบบ mentor เพื่อใหคําแนะนําแกอาจารยใหม  

 

ประเด็นท่ี 2 ผลงานวจัิยไดรับการอางองิ (Citation)  

 อาจมกีารแลกเปลี่ยนการอางองิ 

 เขยีน Review Article จะชวยใหไดรับการอางองิเพิ่มมากขึ้น  

 

 ประเด็นหัวขอวจัิยท่ีคณะฯ จะดําเนินการลักษณะของคลัสเตอร 

 ขาว 

 ไมดอก 

 ลําไย 

 สมุนไพร 

 อาหารปลอดภัย 

 โคขาวลําพูน 
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 ขอมูลโครงการวิจัยที่จะไดรับงบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เพื่อทํางานวจัิยสู world class ดังน้ี 

 ขาว 

 งาขี้มอน 

 Functional Food 

 Agriculture for non - food 

 Agriculture for food  

 ปศุสัตว (โคเนื้อ CMU BEEF ปลาหนัง ฯลฯ ) 

 

 นโยบายการสนับสนุนงานวจัิยของคณะฯ เชน 

 การใหทุนบัณฑติศกึษา 

 ทุนนักวจัิยรุนใหม  

 การใหคาตอบแทนผลงานวชิาการที่ไดรับการตพีมิพ 

 

งานบรกิารวชิาการ 

ขอสรุปเกี่ยวกับการพัฒนางานบรกิารวชิาการของคณะฯ  ดังนี้ 

 คณะฯ ควรใชแปลงทดลองของศูนยวจัิยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ในไรแมเหียะฯ เปนศูนย

ในการถายทอดเทคโนโลยี โดย ศวทก. มีความตองการทํางานวิจัยโครงการจัดการพืชสวน 

แบบผสมผสาน ซึ่งตองใชเวลาซักระยะหนึ่ง รวมถึงการใชเปนแหลงฝกงานของนักศึกษาดวย  

และเมื่อไดผลงานวิจัยที่ดจีะไดนําไปพัฒนางานการศกึษาตอไป  

 ควรมกีารจัดแผนฝกอบรมตลอดทัง้ป  

 ควรหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมดานบริการวิชาการลงในชุมชน  

โดยใชเปนตนแบบในการเรยีนรูและนักศกึษาสามารถเขาไปฝกงานไดทุกสาขาวิชา 

 รายไดที่เกดิจากงานบรกิารวชิาการ  

  หลักสูตรฝกอบรมระยะสัน้ 

  การใหบรกิารหองปฏบิัตกิารกลาง  

  หลักสูตรฝกอบรม Plan Hormone ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  การจัดเตรยีมโรงเรอืนเพื่อจะใหบรกิารฝกอบรมเรื่องการปลูกพชื Hydroponic  

 

 ขอเสนอแนะ 

 ควรมกีารจัดระบบบรหิารจัดการราน CMU Steak & Coffee เพื่อไมใหเกดิการขาดทุน  

 ควรมกีารจัดหลักสูตรฝกงานของนักศึกษาอยางจรงิจัง 
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กลุมท่ี 3 

ดานการบรหิารจัดการ แผนและงบประมาณ 

ประธานกลุม: 

 รองศาสตราจารย ดร. ดนัย   บุณยเกยีรต ิ

สมาชกิกลุม: 

1. อาจารยณัฐศักดิ์ กฤตกิาเมษ 

2. รองศาสตราจารย รําไพพรรณ อภิชาตพิงศชัย 

3. รองศาสตราจารย ดร.เบญจพรรณ เอกะสงิห 

4. รองศาสตราจารย ดร.จริาพร กุลสารนิ 

5. นางฟองจันทร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

6. นางสาววรลีักษณ วรรณวจิติร 

7. นางชนนกิานต แกวเทพ 

เลขานุการกลุม: 

 นางสุดใจ   สันธทรัพย  

  

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อมองภาพอนาคตเกษตร มช.  

อกี 10 ปขางหนา ในดานการบริหารจัดการ แผนและงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร โดยเห็นวา จะตองมี

การปรับแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ แผนและงบประมาณใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

ของคณะฯ ที่ไดมีการปรับเปลี่ยนใหมจากเดิมเปน “เปนสถาบันวิทยาศาสตรการเกษตรช้ันนําระดับโลก” 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการดําเนนิงานไดดังนี้ 

 

เปาหมาย:  เพิ่มประสิทธภิาพ/ประสิทธผิลขององคกร 
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 การปรับกระบวนการปฏบิัตงิาน 

 บูรณาการหนวยงานภายในคณะฯ เพื่อลดความซ้ําซอนการปฏบิัตงิาน 

 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะ และพัฒนาไปสูการปฏิบัติงานในลักษณะ 

One Stop Service 

 สรางบรรยากาศการปฏบิัตงิานที่เปนสากล และเปน Happy Workplace 

 การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 จัดทําแผนทดแทนอัตรากําลังคนในระยะเวลา 10 ป  

 พัฒนากระบวนการคัดเลือก/สรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหได

บุคลากรที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับภาระงานและวิสัยทัศนของคณะฯ ที่มุงไปสู

การแขงขันในระดับโลก 

 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการกําหนดเปาหมายเชิงประจักษที่ ชัดเจนและดําเนินการ 

อยางตอเนื่อง  

 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร 

 เสรมิสรางความผูกพันตอองคกรของบุคลากร  

 การบรหิารการเงนิ แผนและงบประมาณ 

 บุคลากรตองมสีวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตกิาร  

 จัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิเชิงรุก เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการพึ่งพาตนเอง 

 มุ งเนนนโยบายการประหยัด โดยการกําหนดกรอบการใชจายงบประมาณที่ รัดกุม  

ปรับลดรายจาย และสงเสรมิการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

 พัฒนากลไกรองรับการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่สามารถรายงาน 

ผลการดําเนนิงานไดในลักษณะ Real Time โปรงใสและตรวจสอบได 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ อยางตอเนื่อง 

เพื่อใหการบริหารจัดการขอมูลและการดําเนินงานในดานตางๆ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง

และเช่ือถอืได 
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สรุปผลการศึกษาดูงานผูบรหิารคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2557 

ระหวางวันท่ี 16 - 19 กรกฎาคม 2557 

ณ ประเทศมาเลเซยี 

 
 

สถานท่ีศึกษาดูงาน 

 บรษิัทในเครอืเจรญิโภคภัณฑอาหาร (CP - Malaysia - Food Processing Plant) 

 บริษัท เจริญโภคภัณฑมาเลเซียจัดตั้งขึ้น ในป 1974 เปนหลักในการบูรณาการอุตสาหกรรม

สัตวปกและเปนหนึ่ งในผู นําตลาดของภาคการมุงม่ันที่จะรักษาความเปนผู นําในอุตสาหกรรมและ 

ประสบความสําเร็จในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศ บริษัท มีความมุงม่ันที่จะรวมกันและมุงม่ัน 

ที่จะตอบสนองวสิัยทัศนของการเปนครัวของโลก การวางความสําคัญอยางมีนัยสําคัญในการวิจัยและพัฒนา

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในขั้นตอนของการดําเนินงานของทุกคนเปนอยางดีในขณะที่การพัฒนา

ผลติภัณฑเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของลูกคาและผูบรโิภค  

บริษัท เจริญโภคภัณฑมาเลเซีย ประกอบดวย 2 กลุม ที่แตกตางกันของธุรกิจ ซึ่งเปน 

เกษตรอุตสาหกรรมและกลุมธุรกจิอาหารและกลุมธุรกจิเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 คณะเกษตรมีทั้งหมด 7 หนวยงาน ไดแก วิทยาศาสตรพืช สัตววิทยาศาสตร อารักขาพืช  

การจัดการที่ดนิ ธุรกจิการเกษตรและระบบสารสนเทศเทคโนโลยกีารเกษตรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 คณะเกษตรมีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาดานการเกษตรและเพื่อเพิ่มโอกาสของ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรม บุคคลที่ผานการฝกอบรม

ประกอบดวยบัณฑิตที่มีวิสัยทัศนและการแขงขันในเวทีอุตสาหกรรม การใชระบบการศึกษาของประเทศ 

ที่เปนฐานคณะเกษตรจะมุงม่ันในการผลิตทางการเกษตร ไดรับการฝกฝนความเช่ียวชาญที่โดดเดน 

ดานการประกอบการและความสามารถในการใหคํ าปรึกษา นอกเหนือจากการมีส วนรวมกับ

เทคโนโลยกีารเกษตรใหมและเปนผลมาจากหลักสูตรการวจัิยและการคา  

 คณะเกษตรมีหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรเกษตร, พืชสวนปริญญาตรีวิทยาศาสตร 

และวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร), ปริญญาตรีเกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) และปริญญาตรี

เกษตร (สัตวศาสตร) นอกจากนั้นยั งมีหลักสูตรในระดับที่ สู งกวาปริญ ญาตรี ไดแก  ปริญ ญาโท 

ดานวิทยาศาสตรเกษตร ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรที่ดิน ปริญญาโทดานการบริหารจัดการไร  

ปรญิญาโทและปรญิญาเอกดานการจัดการที่ดนิอยางยั่งยนื 
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 ศูนยเทคโนโลยภีาษา ELS, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 กวา 50 ป  ELS เปนศูนยสอนภาษาช้ันแนวหนาระดับสากล มีสาขาอยูทั่ วโลกกวา  

140 ประเทศ ELS มีศูนยเทคโนโลยีทางภาษาล้ําสมัยเพื่อสงเสริมการเรียนรูแกนักเรียน บริการทดสอบ

หลากหลายแบบ และความชวยเหลอืดานการเขาเรยีนในมหาวทิยาลัย ทัง้ในประเทศอเมรกิาและมาเลเซยี 

 สถานที่ตัง้ทุกแหงของศูนยภาษา ELS (ยกเวน ELS/Juilliard) มศูีนยเทคโนโลยภีาษา (Language 

Technology Centers หรือ LTC) อันทันสมัยอยูดวย ซึ่ง LTC เปนการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยผนวกกับ

วิธีการสอนจากอาจารยผูสอนประจําศูนย ซึ่งจะคอยดูแลความคืบหนาของนักเรียนและใหความชวยเหลือ

เมื่อใดก็ตามที่มผูีตองการใน LTC ก็จะไดรับแผนการเรียนรูสวนบุคคล ซึ่งเหมาะกับความตองการของนักเรียน

แตละคน แผนดังกลาวจะบอกใหทราบถึงวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานที่นองๆตองใหความสนใจ 

มากที่สุด เชน การพัฒนาคําศัพท การทําความเขาใจจากการฟงและการออกเสียง LTC เปนวิธีการเรียนรู 

ที่ปรับใหเหมาะกับความตองการของนักเรียนแตละคน มีเนื้อหาและการสนับสนุนที่พิเศษเฉพาะดานและมุงไป

ที่ความทาทายตางๆ โดยเฉพาะทางดานภาษา  

 Malaysia Agriculture Research and Development Institute (MARDI) 

 MARDI ไดรับการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสรางและสงเสริมเทคโนโลยีใหม 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอความกาวหนาของอาหารอาหารการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ภายใตการดูแลของกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

ความรู/ประโยชน/ประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน 

 ไดรับความรูดานการบรหิารจัดการของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ 

 ไดรับความรูเรื่องการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดตนทุนและแรงงาน  

และความสามารถดานการตลาดที่จะทําใหธุรกจิขยายตัวไดรวดเร็วขึ้น 

 ไดรับรูถงึระบบการบรหิารจัดการและระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัย UPM และ ELS 

 การดูงานที่บริษัท CP ไดรับประโยชนดานกระบวนการผลิตสินคา ซึ่งการปรุงแตงอาหาร 

ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย โดยการสํารวจตลาด (วิจัยตลาด) กอนผลิต

สินคาออกจําหนาย และไดรับความรูเรื่องวิธีการและกระบวนการผลิตสินคาของบริษัท 

รวมถงึการควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ 

 การดูงานที่  UPM ไดทราบถึงวิสัยทัศนที่มีความมุงม่ันที่จะเปนอันดับตนๆ ของเอเชีย 

(ในการจัดอันดับ) และไดรับความรูความกาวหนาทางดานเทคโนโลยกีารเกษตร นอกจากนี้ยัง

ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคการทั้งของภาครัฐและเอกชน งานดานวิชาการ

การเรยีนการสอน การพัฒนาองคกรการศึกษา 

 สถาบันศูนยกลางภาษา ELS เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง การสอนเนนพัฒนาทักษะการฟง  

การพูด การอานและการเขยีน 
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 สถาบัน MARDI เปนองคกรที่ทําหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตรและอาหาร 

ใหมคีุณภาพ มวีิสัยทัศน แผนการศึกษา การเตรยีมตัวเขาสูอาเซยีน ความรวมมอืทางวชิาการ

ในอนาคตดานการเรยีนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝกงานหรือดูงานของนักศึกษา 

มีความกาวหนาในดานการวิจัย การเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีเปาหมาย

สรางสรรคในเชิงธุรกจิและสรางมูลคาเพิ่มในทุกๆ ดาน พรอมทัง้ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวจัิย

และหองนทิรรศการ ซึ่งจัดไดดีมาก  

 ไดรับโอกาสในการเจรจาประสานความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลัย 

 ไดรับความรูในการทําวจัิยของหนวยงานของกรมประเทศมาเลเซยี 

 ไดเห็นมุมมองใหมในการทําวจัิยเพื่อนําไปสูการพัฒนาเปนผลติภัณฑที่ชัดเจน 

 ไดแนวคิดในการสรางนักศึกษาให เปนที่ตองการของตลาด  และคณะฯ มี เครือขาย 

ความรวมมอืดานการฝกงานของนักศกึษา 

 ไดรับแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร โดยหลักสูตรไมจําเปนตองดําเนินการตามภาควิชาที่มีอยู 

โดยเฉพาะในระดับปรญิญาตร ีสามารถดําเนนิการหลักสูตรไดแบบสหสาขาวชิา 

 การดําเนินงานของกรมวิชาการเกษตร (MARDI) มีการดําเนินงานที่สามารถนําไปสู 

ภาคการผลิตไดอยางจริงจัง และเอกชนจายคาตอบแทนใหแกหนวยงานได โดยมี 

หนวยภาคธุรกจิเปนผูดูแลผลประโยชน 

 ไดรับรูถึงวัฒนธรรมและความเปนอยูของชาวมาเลเซีย ตลอดจนการเรยีนรูถึงศิลปวัฒนธรรม 

วิถีชีวิต (Lifestyle) ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนผังเมือง ความเจริญดานวัตถุ 

เทคโนโลยแีละประวัตศิาสตรของเมอืงสําคัญในประเทศมาเลเซยี 

แนวทางในการนําความรู/ประโยชน/ประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใช 

 ในดานการผลิตสินคา ตลาด เทคโนโลยีที่ใช สามารถนําไปใชหรือยกตัวอยางในการเรียน 

การสอน แผนพัฒนา วิสัยทัศน การจัดการองคกร งานวิจัย ความรวมมือหรือการสนับสนุน

ตางๆ ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาองคกรในดานความเปนเลิศทางวิชาการ แนวทาง 

การผลิตบัณฑิต การวางแผนและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน แนวทาง 

ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตลอดจนแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษาไป

ฝกงาน ดูงานและสหกจิศกึษา 

 การพัฒนาระบบงานของคณะฯ ใหสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอน 

ในการทํางาน 

 มกีารพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อชวยในการปฏบิัตงิาน จะทําใหการจางงานลดลง 

 ควรพัฒนาใหมกีลุมที่ชวยพัฒนาดานการตลาดเพื่อการแขงขันทางวิชาการ 

 สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการทํางาน เชน การบริหารจัดการภายในใหเกิด

ประสทิธภิาพ ระบบการทํางานที่ดแีละทักษะในดานภาษา 
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 ไดเห็นความมุงม่ันของหนวยงานตางๆ ที่จะนําองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนด รวมถึงไดเห็น

ความรวมมือของเครือขายระหวางประเทศที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหนวยงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือขายความรวมมือจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหองคกร 

มกีารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเกดิการพัฒนาอยางยั่งยนื 

 การปรับหลักสูตรการศกึษาเพื่อใหทันตอสถานการณความตองการของตลาด 

 เปนการสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนระหวางคณาจารยหรอืนักศกึษาระหวางประเทศ 

 สงเสรมิผลงานวจัิยที่สามารถพัฒนาสูผลิตภัณฑของคณะฯ 

 เช่ือมการฝกงานหรอืสหกจิศกึษาในระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

 สามารถนําประสบการณ จริงที่ ไดมี โอกาสไปศึกษาดู งานมาประยุกต ใชกับคณ ะฯ  

เพื่อความเจรญิกาวหนาและสามารถไปใหถงึจุดมุงม่ันในระดับ World Class 

 การจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรขีองคณะฯ ในอนาคต 

 การผลักดันใหประเทศเขาสูประเทศพัฒนาจําเปนที่จะตองบริหารจัดการทางดานโครงสราง

พื้นฐานใหดี เชนเดียวกับการพัฒนาไรแมเหียะ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ จะตอง

สมบูรณมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน และบุคลากรของคณะฯ ตองเขาไปชวยพัฒนามากกวานี้ 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ เพื่อพัฒนาการจัดโครงการในคร้ังตอไป 

 ควรมีกําหนดการศกึษาดูงานที่ชัดเจนสําหรับนักศกึษาที่ติดตามไปศึกษาดูงาน และควรติดตอ

ลวงหนาเพื่อกําหนดกิจกรรมที่ตองทําของนักศึกษา ไมวาจะเปนการเตรียมความพรอม 

ดานภาษา คําถาม สิ่งที่จะนําไปแลกเปลี่ยนความรูหรอืผลงานที่จะนําไปแสดง 

 องคความรูและผลงานตางๆ ที่ควรตองนําไปแสดงใหหนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิด

การเรยีนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน 

 แนวทางหรอืแผนงานในการทํางาน หรอืความรวมมอืในอนาคตที่คอนขางเปนรูปธรรม 

 ควรเลอืกสถานที่ที่ไปศกึษาดูงานใหตรงกับลักษณะงานของคณะฯ 

 ควรจัดใหมีโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ สําหรับผูบริหารและหัวหนางานของคณะฯ  

เปนประจําทุกป ซึ่งถอืวาเปนประโยชนในเรื่องการบรหิารงานในภาพรวมของคณะฯ 

 สนับสนุนการจัดโครงการรูปแบบนี้ เพื่อใหไดเห็นมุมมองและเสริมประสบการณการเรียนรู 

ในแถบเอเชีย ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกตางใหแตละประเทศ วธิีการจัดการและการทํางานรวมกัน

ของคนตางชาต ิตางศาสนาและสามารถอยูรวมกันไดอยางสันต ิ

 เปนโครงการที่สงเสริมใหผูบริหารไดเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาดูงานและรวมมือกัน

ปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ โดยมองจากความรู ประโยชนและประสบการณที่ ได รับ 

จากการศกึษาดูงาน 

 ควรจัดโครงการดงูานในสวนของศษิยเกาที่ประสบความสําเร็จทางดานการเกษตร โดยเฉพาะ

ธุรกจิสวนตัว เพื่อเสรมิมุมมองดานการสรางโอกาสใหกับนักศกึษา 

 ระยะเวลาในการศึกษาดูงานของแตละสถานที่นอยเกนิไป ควรขยายเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน

ในการศกึษาขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาคณะฯ ตอไป 
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เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 4 

กลยุทธ/ ตัวชี้วัดหลักของคณะเกษตรศาสตร 

(จากการทํา EdPEx ป 2557 หมวดท่ี 2) 
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83 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

84 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

85 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

86 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

87 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 5 

(ราง) ยุทธศาสตร/ กลยุทธคณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) 

ป 2560 – 2564 
 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

88 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

เอกสารประกอบการสัมมนาหมายเลข 6 

TOWS Matrix จากหนวยงานของคณะเกษตรศาสตร 
 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

89 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

90 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

91 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

92 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

93 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

94 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

 

 

 

 

 

 

  

สรุปผล 

การสัมมนากลุมยอย 



 

95 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปผลการสัมมนากลุมยอยตามพันธกจิหลักของคณะเกษตรศาสตร 

เพื่อระดมความคดิเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 

 

กลุมท่ี 1 

ดานการศึกษา 

 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12  

ในดานการศกึษาของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งไดกําหนด (ราง) ยุทธศาสตร/กลยุทธ คณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) ป 2560 – 2564 ดังนี้ 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

96 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

 การจัดการศึกษาท่ีมคุีณภาพ 

 และเปนสากล 

1.1) สรางเครอืขายความรวมมอื 

(แทนการแขงขัน) ทางดาน

การศกึษาที่เขมแข็งและเปน

รูปธรรมกับสถาบันการศกึษา

และองคกรธุรกิจทัง้ในและ

ตางประเทศใหกวางขวางขึ้น 

(globalization) 

1.2) ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อรับ

นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่มี

คุณภาพจากประเทศ AEC และ

ประเทศเครอืขายทัง้ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.3) พัฒนาความเขมแข็งของ

หลักสูตรนานาชาติ และการ

จัดการเรยีนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษสําหรับหลักสูตรปกติ 

1. บัณฑติมคีุณภาพเปนที่

ตองการของผูใชบัณฑติ มี

ศักยภาพในการทํางานทัง้ใน

และตางประเทศ 

- รอยละของนักศกึษาที่เขาศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษาเมื่อเทยีบกับ 

แผนรับ 

รอยละ 45 50 55 60 65 

- รอยละของนักศกึษาที่เขาศึกษาใน

หลักสูตรนานาชาตเิมื่อเทยีบกับ 

แผนรับ 

รอยละ 20 20 25 30 35 

- รอยละของจํานวนกระบวนวชิาที่

สอนเปนภาษาอังกฤษเต็มวิชาเมื่อ

เทยีบกับจํานวนกระบวนวชิาที่เปด

สอนในแตละปการศกึษา 

(มหาวทิยาลัยกําหนดเต็ม 

กระบวนวชิาหรอืบางสวนไมนอยกวา

รอยละ 5) 

รอยละ 6 7 8 9 10 

- รอยละของบัณฑติระดับ 

ปรญิญาตรทีี่ไดงานทําภายในหนึ่งป 

รอยละ 72 72 73 74 75 

- รอยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได

งานทําในตางประเทศ/องคกร

นานาชาต/ิธุรกจิขามชาติ 

 

รอยละ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

97 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.4) สรางบรรยากาศวิชาการและ

นานาชาตโิดยอาศัยสถาบัน

เครอืขาย เพื่อพัฒนาวิชาการ 

ความเปนสากล และภาษาของ

นักศกึษาและบุคลากร 

1.5) พัฒนาหนวยงานและบุคลากรที่

รองรับการจัดการเรยีนการสอน

กับตางประเทศ 

1.6) พัฒนาหลักสูตรที่เพิ่มการใช

เทคโนโลย ีการจัดการ การสราง

องคความรูใหม การบูรณาการ

ศาสตรอื่นกับการเกษตร และ

ความเปนสากล เพื่อมุงเนนผลติ

บัณฑติที่มคีวามแตกตางจาก

หลักสูตรอื่น มศัีกยภาพในการ

ทํางานทัง้ในและตางประเทศ 

1.7) จัดการศกึษาทางเลอืก (Life 

Long Learning) 

- ความพงึพอใจของผูใชบณัฑติ 

(เกณฑมาตรฐานไมนอยกวา 3.51) 

ระดับ 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 

- จํานวนนักศกึษาและบุคลากรที่มี

กจิกรรมรวมกับสถาบันตางประเทศ 

จํานวน ? ? ? ? ? 

- จํานวนสถาบันตางประเทศที่รวม

กจิกรรมกับคณะ 

จํานวน ? ? ? ? ? 

- จํานวนกระบวนวชิาเปดใหมหรอื

ปรับปรุงที่มกีารบูรณาการศาสตรอื่น

กับการเกษตรหรอืองคความรูใหม

ทางดานการเกษตร 

จํานวน 1 1 1 1 1 

- กจิกรรมการจัดการศกึษา

ทางเลอืก 

ม/ีไมมี มี มี มี มี มี 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

98 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ขอมูลตัวชี้วัดยอนหลัง 3 ป 

 - ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที�เข้าศึกษาเมื�อเทียบกับแผนรับนักศึกษา
2556 2557 2558

ป.โท 35.19 60.65 42.99
ป.เอก 31.25 18.92 41.03
เฉลี�ย 33.22 39.785 42.01

ที�มาของข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย

 - ร้อยละของนักศึกษาที�เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติเมื�อเทียบกับแผนรับนักศึกษา
2556 2557 2558

เกษตรเชิงระบบ ป.โท 80 40 20
เกษตรเชิงระบบ ป.เอก 20 20
SAIWAM ป.โท 100 60
เฉลี�ย 66.67 40.00 20.00

ที�มาของข้อมูล: บัณฑิตวิทยาลัย

 - ร้อยละของกระบวนวิชาที�สอนเป็นภาษาอังกฤษ
2556 2557 2558
6.07 8.57 6.44

ที�มาของข้อมูล:สํานักทะเบียนฯ

 - ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําภายในหนึ�งปี
2556 2557 2558

65.64 73.31 71.19
ที�มาของข้อมูล: สํานักพัฒน์ฯ

 - ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�ได้งานทําในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาต/ิธุรกิจข้ามชาติ
2556 2557 2558

6.43
ที�มาของข้อมูล: แบบสอบถามบัณฑิตในช่วงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยคณะเกษตรศาสตร

 - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (จากคะแนนเต็ม 5, เกณฑ์มาตราฐานกําหนดไม่น้อยกว่า 3.51)
2556 2557 2558
3.88 4.14 4.13

ที�มาของข้อมูล: สํานักพัฒน์ฯ

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

99 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปผลการสัมมนากลุมยอยตามพันธกจิหลักของคณะเกษตรศาสตร 

เพื่อระดมความคดิเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 

 

กลุมท่ี 2 

ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12  

ในดานการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งไดกําหนด (ราง) ยุทธศาสตร/กลยุทธ คณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) ป 2560 – 2564 ดังนี้ 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

100 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

การสรางโอกาสและกจิกรรม 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมใหมี

ศักยภาพในระดับสากล 

2.1) ก ระตุ น /เส ริม ส ร างความ

ตระหนักรูตอคุณธรรมในระดับ

สากลผานกระบวน การเรียน

การสอนและกจิกรรม 

2.2) กํ าห น ด เ ง่ือ น ไข เพื่ อ ก าร

พัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรม

อยางมปีระสทิธภิาพ 

2.3) สรางบรรยากาศความเปน

สากลในการพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตพลโลก 

การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม

ของนักวทิยาศาสตรเกษตร 

ภายใตเงื่อนไขสังคมสากลและ

พลวัต 

 

 

 

 

 

- นักศกึษาคณะเกษตรศาสตร

เปนคนมคีุณธรรมจรยิธรรม 

 

 

 

 

รอยละ 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

99 

 

 

- โครงการที่ประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  

 

 

โครงการ 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

- กจิกรรมที่มุงเนนความเปน

สากล 

 

กจิกรรม 5 5 5 5 5 

 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

101 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปผลการสัมมนากลุมยอยตามพันธกจิหลักของคณะเกษตรศาสตร 

เพื่อระดมความคดิเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 

 

กลุมท่ี 3 

ดานการวิจัย วิเทศสัมพันธและบรกิารวิชาการ 

 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12  

ในดานการวจัิย วเิทศสัมพันธและบรกิารวชิาการของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งไดกําหนด (ราง) ยุทธศาสตร/กลยุทธ คณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) ป 2560 – 2564 ดังนี้ 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

102 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ดานงานวิจัยและสรางนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนใหมี

คุณภาพระดับสากล และเพื่อ

พัฒนาชุมชน 

3.1 สรางความรวมมอืดานการ

วจัิยทัง้ในและตางประเทศ/ภาครัฐ 

และเอกชน 

3.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

3.3 เพิ่มทุนวจัิยทัง้จากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 

1. เพื่อผลติผลงานตพีมิพใน

ฐานขอมูล ISI หรอื Scopus 

2. เพื่อผลติผลงานวจัิยที่ใช

ประโยชนในอุตสาหกรรม 

 

- จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพใน

ฐานขอมูล ISI หรอื Scopus  

ผลงาน 48 50 52 54 55 

- จํานวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ 

- ตอจํานวนอาจารยประจํา 

บทความ:

คน 

0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

- จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพ

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

บทความ:

คน 

1.00 1.20 1.40 1.60 2.00 

- จํานวนบทความไดรับการอางอิง(ทั้ง

ระดับชาตแิละนานาชาต)ิ 

บทความ 130 133 135 138 140 

- จํานวนโครงการวิจัยที่ นําไปใชใน

อุตสาหกรรม และ/หรอืชุมชน 

โครงการ 20 21 22 23 25 

ดานการบรกิารวชิาการและรับใช

สังคม  

3.4 สรางโครงการบรกิารวิชาการ

ที่กอใหเกดิรายไดและพัฒนาชุมชน 

3.5 แสวงหาความรวมมอืกับ

หนวยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน

รวมถงึหนวยงานในตางประเทศ 

1. ถายทอดองคความรูเพื่อ

พัฒนาและเสรมิสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 

2. สรางรายไดจากโครงการ

บรกิารวชิาการโดยใชองค

ความรูดานวทิยาศาสตร

เกษตร 

- จํานวนโครงการฝกอบรมที่มีผลตอ

การพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

โครงการ 10 11 12 14 15 

- รอยละของรายไดสุทธิจากการ

บรกิารวชิาการที่เพิ่มขึ้นจากปกอน  

รอยละ 10% 10% 10% 10% 10% 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

103 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปผลการสัมมนากลุมยอยตามพันธกจิหลักของคณะเกษตรศาสตร 

เพื่อระดมความคดิเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 

 

กลุมท่ี 4 

ดานบรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศกึษา 

 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12  

ในดานบรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งไดกําหนด (ราง) ยุทธศาสตร/กลยุทธ คณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) 

ป 2560 – 2564 ดังนี้ 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

104 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.1  การพัฒนาบุคลากร 

4.1.1  พัฒนากระบวนคัดเลือกการ

สรรหาบุคลากรเพื่อใหไดบุคลากรที่มี

ประสทิธภิาพตรงตามภาระงานหลัก 

 

 

 

-  ผลการประเมนิการปฏบิัติงาน

บุคลากรใหม 

คะแนน 
ในระดับดเียี่ยม 

-  การดํารงตําแหนงทางวชิาการของ

อาจารยใหม 

รอยละ 100 100 100 100 100 

4.1.2  พัฒนาระบบการเตรียมความ

พรอมบุคลากรใหม 

       -  เพื่อบุคลากรไดพัฒนาขดี 

          ความสามารถ 

 

- บุคลากรใหมที่ไดรับการเตรยีม

ความพรอม 

รอยละ 100 100 100 100 100 

4.1.3  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ทุกระดับ 

 

 -  แผนพัฒนาบุคลากร (สายวชิาการและ                 

สายสนับสนุน) 

แผน - 2 - - - 

4.1.4  พัฒนาระบบการสรางความ

ผูกพันตอองคกร 

-  เพื่อใหบุคลากรมคีวามสุขและภักดี   

    ตอองคกร 
-  ความผูกพันตอองคกร (ใชแบบ

ประเมนิความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร) 

 

ระดับ >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 >3.5 

-  การลาออกของบุคลากร 

(ไมรวมลูกจางโครงการวจัิย) 

 

รอยละ <5 <5 <5 <5 <5 

4.1.5  พัฒนาระบบการประเมนิผล

การปฏบิัตงิานโดยมุงเนนประสทิธผิล 

-  เพื่อพัฒนาการทํางานโดยมุงเนน 

   ผลลัพธ 
-  แบบประเมนิผลที่มุงเนน

ประสทิธผิลของงาน 

 

แบบ

ประเมนิ 

- 1 1 1 1 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

105 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.2 การบริหารจัดการ 

ดานงบประมาณ  

4.2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

งบประมาณรวดเร็วและสามารถ

ตรวจสอบได 

 

 

- เพื่อใชงบประมาณอยางถูกตองและ

มปีระสทิธภิาพ 

 

 

-  โปรแกรมการบรหิารจัดการ

งบประมาณ 

 

 

 

โปรแกรม 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4.2.2  จัดทําแผนการหารายได 

 

-  เพิ่มสรางรายไดใหกับองคกรเพิ่ม 

    มากขึ้น 

-  จํานวนเงนิรายไดที่เพิ่มขึ้นตอป รอยละ 10 10 10 10 10 

4.2.3  พัฒนาระบบการประเมนิผล

การใชจายงบประมาณโดยมุงเนน

ประสทิธผิล 

 -  แบบประเมนิผลการใชจาย

งบประมาณโดยมุงเนนประสทิธผิล 

แบบ

ประเมนิ 

- 1 - 1 - 

4.3 การจัดการดานสารสนเทศ 

4.3.1  พัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศ

ใหมปีระสทิธิภาพและครอบคลุมทุก

พื้นที่ของคณะฯ 

-  ทํางานไดรวดเร็วขึ้น เขาถงึขอมูล 

-  มฐีานขอมูลที่สมบูรณ 

 

 

- จํานวนพื้นที่เขาถงึระบบสารสนเทศ

ใหมปีระสทิธภิาพและครอบคลมุทุก

พื้นที่ของคณะฯ 

 

รอยละ 60 70 80 90 100 

4.3.2  พัฒนาระบบการจัดการ

ฐานขอมูลดานการวจัิย การบรกิาร

วชิาการ การเรยีนการสอน และการ

บรหิารจัดการ 

 

 - โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลดาน

การวจัิย การบรกิารวิชาการ การเรยีน

การสอน และ     การบริหารจัดการ 

โปรแกรม 1 1 1 1 - 

4.3.3  พัฒนาระบบการประเมนิผล

ของระบบสารสนเทศ 

 - แบบประเมนิผลของระบบ

สารสนเทศ 

แบบ

ประเมนิ 

- 1 1 1 - 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

106 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.3.4  พัฒนาสื่อการเรยีนการสอน 

แบบ Online 

(อาจจะยกไปไวในยุทธศาสตรที่ 1) 

 -  กระบวนวชิาที่มสีื่อการเรยีนการสอน

แบบ Online 

 

กระบวน

วชิา 

4 5 6 7 10 

 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

107 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปผลการสัมมนากลุมยอยตามพันธกจิหลักของคณะเกษตรศาสตร 

เพื่อระดมความคดิเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 

 

กลุมท่ี 5 

ดานระบบกายภาพและส่ิงแวดลอม 

 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุมอยางกวางขวาง เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12  

ในดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของคณะเกษตรศาสตร ซึ่งไดกําหนด (ราง) ยุทธศาสตร/กลยุทธ คณะเกษตรศาสตร (ปรับปรุง) ป 2560 – 2564 ดังนี้ 

  

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

108 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ดานการบริหารจัดการอยางมี

ประสทิธภิาพ  

4.4 การจัดการดานกายภาพ ทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม  

4.4.1 การจัดการดานสาธารณูปโภค 

 1) การจัดการดานพลังงาน 

        2) การบรหิารจัดการระบบน้ํา 

        3) การบรหิารจัดการรานอาหาร 

        4) การจัดการดานสื่อสาร/โทรศัพท 

        5) การจัดการดานระบบไฟฟา 

4.4.2 การจัดการดานสภาพแวดลอม 

 1) การปรับปรุงภูมทิัศน 

      2) การจัดทําสวนพฤกษศาสตรเพื่อ

การศกึษา 

      3) จัดสภาพแวดลอมคณะ

เกษตรศาสตรเพื่อรองรับ AEC 

     4) การบรหิารจัดการขยะและสิ่ง

ปฏกิูล 

       5) กจิกรรมลดรองรอยคารบอน 

 

 

 
 

4.4.1.1 มคีวามสะดวก 

ปลอดภัย และใชทรัพยากร

อยางมปีระสทิธภิาพ 

4.4.1.2 มกีารใชพลังงาน

สะอาดที่สามารถนํากลับมา

ใชใหมได 

4.4.2.1 สรางคณะ

เกษตรศาสตรใหมี 

ภูมทิัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี

อยางยั่งยนื 

และรองรับ AEC 

4.4.2.2 การคัดแยกขยะและ

นํากลับมาใชใหม 

4.4.2.3 รณรงคใหบุคลากร

และนักศกึษามจีติสํานกึใน

การรักษาสิ่งแวดลอม 

 

 

 
 

- คาใชจายดานสาธารณูปโภค

ลดลง 

 

- มรีะบบพลังงานทางเลอืก 

 

 

- ไดรับรางวัลการจัดภูมทิัศน

ระดับมหาวทิยาลัยฯ 

- มรีะบบขอมูลขาวสารที่เปน

สากล 
 

- ระบบคัดแยกขยะ 

 

- ขยะถูกคัดแยกตามประเภทที่

กําหนดอยางถูกตอง 

 

 

 

 
 

รอยละ 

 
 

ระบบ 

 

 

รางวัล 

 

ระบบ 

 

ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 
 

- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 
 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธหลัก วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดหลัก หนวยวัด 
เปาหมายเชงิกลยุทธ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.4.3 การจัดการดานยานพาหนะและ

การจราจร 

 

 

4.4.4 การจัดการดานทรัพยสนิและความ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

4.4.5 การจัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

4.4.6 การจัดการการใชพื้นที่ศูนย/สถานี

วจัิย 

 

4.4.3 จัดการยานพาหนะ

และการจราจรใหมี

ประสทิธภิาพและปลอดภัย 

4.4.4.1 ใชระบบ GIS/ CCTV 

ในการบรหิารจัดการดาน

อาคารสถานที่ 

4.4.4.2 มกีารฝกซอมรับมอื

การเกดิอุบัตภัิยตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอ 

4.4.5.1 ปรับปรุงระบบ

เครอืขายคอมพวิเตอรใหมี

ความทันสมัย รวดเร็วและมี

ความปลอดภัยสูง 

4.4.5.2 มกีารใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบรหิาร

จัดการทุกระดับ 

4.4.6.1 ใชพื้นทีอ่ยางมี

ประสทิธภิาพและถูกตอง

ตามเงื่อนไข  

- จํานวนอุบัตเิหตุที่เกดิขึ้นเปน

ศูนย 

- คาใชจายดานเช้ือเพลงิลดลง 

 

- มโีปรแกรมและกลองวงจร

ปดเพื่อใชในการบรหิารจัดการ

อาคารสถานที่และทรัพยสิน 

- จํานวนการจัดฝกซอมเปน

ประจําทุกป 

 

- มรีะบบสํารองขอมูล 

- มรีะบบรักษาความปลอดภัย

ของเครอืขายคอมพวิเตอร 

- ระบบ AGRI-MIS/ AG-EIS 

(Executive Information 

System) 

- 

ครัง้ 

รอยละ 

 

 

ระบบ 

 

 

ครัง้ 

 
 

ระบบ 

ระบบ 
 

 

ระบบ 

0 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

1 
 

 

1 

0 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

1 
 

 

1 

 

0 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

1 
 

 

1 

0 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

1 
 

 

1 

 

0 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

1 

1 
 

 

1 
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สรุปผลประเมิน

โครงการ 



 

110 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

ระหวางวนัท่ี 11 - 13 กุมภาพันธ 2559 
 

สวนท่ี 1   สถานภาพของผูตอบแบบประเมนิ 

 สถานะผูประเมิน จํานวน (คน) 

1 ผูบรหิารคณะเกษตรศาสตร/หัวหนางาน 15 

2 สายวชิาการ 10 

3 สายสนับสนุน 12 

รวมท้ังหมด 37 

 

สวนท่ี 2  ประเมนิผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 

ประเด็นการประเมนิ * คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ 

2.1 ผู เขารวมโครงการไดรับทราบและเขาใจกรอบทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเกษตรศาสตรในทิศทางที่ถูกตองและมุง

สูผลสําเร็จตามวสิัยทัศนที่ไดกําหนดไว 

4.47 

2.2 ผูเขารวมโครงการไดรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ ความเปนสากลและการบริหารจัดการ

ของคณะเกษตรศาสตร เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนาองคกรอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

4.44 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.46 

 

สวนท่ี 3  ประเมนิความพงึพอใจและความรูที่ไดรับหลังการการเขารวมโครงการ 

ประเด็นการประเมนิ * คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

3.1 ความพงึพอใจตอการเขารวมโครงการโดยภาพรวม 4.40 

3.2 ความรูความเขาใจตอเนื้อหาหลังการเขารวมโครงการ 4.34 

3.3 สามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปใชประโยชน

และไดมีสวนรวมในการจัดทํ าแผนพัฒ นาการศึกษาคณ ะฯ  

ระยะที่ 12 

4.34 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.36 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

111 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

*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 = พอใจมากที่สุด 

สรุปการประเมินผล 

 ในภาพ รวมของการประเมิ นผลการจัด โครงการสั มมนาผู บ ริห ารและบุ คลากร 

คณ ะเกษตรศาสตร  ประจําป  2559  เรื่อง “การจัดทํ าแผนพัฒ นาการศึกษาคณ ะเกษตรศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ และหนวยวจัิย

และพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกี๊ยะ คณะเกษตรศาสตร ระหวางวันที่  11 - 13 กุมภาพันธ 2559 พบวา  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางของผู เขารวมสัมมนาดังกลาว  ซึ่ งมีทั้ งหมด 37 คน  

มคีวามพงึพอใจตอการจัดการสัมมนาในดานตางๆ ดังนี้ 

 ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ ได รับจากการเขารวมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ  

4.46 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพอใจมากที่สุด 

 ประเมินความพึงพอใจและความรูที่ไดรับหลังการการเขารวมโครงการ มีคะแนน 

เฉลี่ยรวม เทากับ 4.36 คะแนน ซึ่งอยูในระดับพอใจมากที่สุด 

สวนท่ี 4  ประเมนิความตองการ / ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

4.1 หัวขอที่ควรจัดในคร้ังตอไป 

 - 

4.2 วทิยากรท่ีทานสนใจ 

1. ศาสตราจารย ดร. นายแพทย พงษรักษ  ศรบีัณฑติมงคล 

4.3 ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไข 

 - 

4.4 ขอเสนอแนะ 

 - 
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สวนท่ี 5  ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการและการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในหนวยงาน 

5.1 ประโยชนที่ไดรับจาการเขารวมโครงการ 

1. ทําใหทราบถงึทศิทางการพัฒนาของมหาวทิยาลัยเชียงใหมในอกี 5 ป ขางหนา 

2. ทําใหทราบถงึทศิทางการพัฒนาของคณะเกษตรศาสตรในอกี 5 ป ขางหนา 

5.2 การนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน 

1. สามารถนําความรูและทศิทางการพัฒนาไปเขยีนโครงการ เพื่อใหการทํางานมปีระสทิธภิาพ 

2. สามารถจัดทําแผนกจิกรรมของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯ 

 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 



 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรม 



 
 

113 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

 
ผศ . ดร.ด รุณี  นาพรหม  รองคณ บดีฝ ายบ ริหาร แผนงาน 

และประกันคุณภาพการศกึษา กลาวรายงาน 

 
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร กลาวเปด 

การสัมมนา 
  

 
ศ. ดร. นายแพทย พงษรักษ  ศรีบัณฑติมงคล 

รองอธิการบดีฝายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพยสิน ใหเกยีรติ

บรรยายพเิศษเร่ือง ทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
ผศ . ดร.ด รุณี  นาพรหม  รองคณ บดีฝ ายบ ริหาร แผนงาน 

และประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเร่ือง แนวทางการจัดทํา

แผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร โดยใช EdPEx 

  

 
มอบของที่ระลกึแกทานวทิยากร 

 
มอบของที่ระลกึแกทานวทิยากร 

  

 
บรรยายกาศการสัมมนาชวงเชา 

 
บรรยายกาศการสัมมนาชวงเชา 

ภาพกจิกรรมการสัมมนาวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 

 



 
 

114 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

  

 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุมยอยชวงบาย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุมยอยชวงบาย 

  

 
บรรยากาศการสัมมนากลุมยอยชวงบาย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุมยอยชวงบาย 

  

 
บรรยากาศการสัมมนากลุมยอยชวงบาย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุมยอยชวงบาย 

  

 

  

ภาพกจิกรรมการสัมมนาวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 

 



 
 

115 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

 
รศ. ธรีะ วสิทิธิ์พานชิ คณบดคีณะเกษตรศาสตร กลาวตอนรับ 

และพูดคุยกับผูรวมการสัมมนา 

 
บรรยากาศหองสัมมนา 

  

 
บรรยากาศหองสัมมนา 

 
ถายภาพหมูรวมกัน 

  

 
ถายภาพหมูรวมกัน 

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

  

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

 

  

ภาพกจิกรรมการสัมมนาวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2559 ณ หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกี๊ยะ 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 

 



 
 

116 “การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” 

 
 

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

  

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

 
กจิกรรมปลูกตนซากุระ 

  

 
บรรยากาศยามเชา 

 
เดนิสํารวจพื้นที่ 

  

 
ผูสนับสนนุความอรอยทุกมื้อที่ปาเกี๊ยะ 

 
มอบของใหผูดูแลพื้นที ่

 

ภาพกจิกรรมการสัมมนาวันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2559 ณ หนวยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกี๊ยะ 
 

โครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําป 2559 

 



 

 

ภาคผนวก 
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โครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
 
 

1.  ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

                          เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

2.  ชื่อหนวยงาน  คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

3.  ผูรับผดิชอบโครงการ  งานบรหิารทั่วไป สํานักงานคณะเกษตรศาสตร 

4.  หลักการและเหตุผล 

  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดวิสัยทัศน  “เปนสถาบันวิทยาศาสตร

การเกษตรช้ันนําระดับโลก” โดยมีการกําหนดพันธกิจดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการ

วิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาความเปนสากลในเชิงรุก  

และดานการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวภายในระยะเวลา 10 ป 

(พ.ศ. 2557 - 2566) 

 อนึ่ง แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) จะสิ้นสุด

ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งเปนแผนที่คณะฯ ไดนํากรอบแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 11 มาเปนตนแบบเพื่อใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกัน โดยปรับเพิ่มรายละเอียดในสวน 

ที่เปนธรรมชาติหรือจุดเดนของคณะเกษตรศาสตร และมีการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาคณะฯ ระยะที่  10 พรอมทั้งไดระดมความคิดเห็นจากผูบริหารคณาจารย 

ผูปฏบิัตงิาน ผูทรงคุณวุฒแิละผูมสีวนไดสวนเสยีทุกภาคสวน 
 

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) มีความตอเนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

พรอมทั้งเปนแผนนํารองในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ในอีก 5 ปขางหนา มีกรอบทิศทางและยุทธศาสตร

การพัฒนาที่คมชัดตอการพัฒนาคณะฯ ไปในทิศทางที่ถูกตองและมุงสูผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 

รวมถึงมีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนงาน 

คณะเกษตรศาสตรจึงเห็นควรใหจัดโครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร  

ประจําป 2559 เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ขึ้น 

118



๒ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตรไดมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

5.2 เพื่อใหไดกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเกษตรศาสตรไปในทิศทางที่ถูกตอง 

และมุงสูผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 

5.3 เพื่อใหไดรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ความเปนสากล

และการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนาองคกรอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6. ระยะเวลาและสถานที ่

- วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

สัมมนา เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ 

- วันศุกรที่ 12 – วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2559 

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ณ หนวยวจัิยและพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกี๊ยะ ศูนยวจัิยและฝกอบรมที่สูง 
 

7. ผูเขารวมโครงการ 

ผูบรหิาร คณาจารยและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร 

- วันพฤหัสบดทีี่ 11 กุมภาพันธ 2559  จํานวน 80 คน 

- วันศุกรที่ 12 – วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2559  จํานวน 50 คน 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

8.1 ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทุกสายงาน ไดมีสวนรวมในการกําหนดกรอบทิศทาง 

และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนงานของคณะเกษตรศาสตร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ในการนําคณะเกษตรศาสตรสูสถาบันวทิยาศาสตรการเกษตรช้ันนําระดับโลก 

8.2 ไดกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาคณะเกษตรศาสตรไปในทิศทางที่ถูกตอง 

เพื่อมุงสูผลสําเร็จตามวสิัยทัศนที่ไดกําหนดไว 

8.3 ไดรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ความเปนสากล 

และการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร เพื่อใหสอดรับกับการพัฒนาองคกรอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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9. งบประมาณ 

9.1 แหลงงบประมาณ   

 งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2559 แผนงานการเรียนการสอน  

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพฒันาบุคลากร งบเงนิอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสัมมนา

ผูบรหิารคณะเกษตรศาสตร จํานวนเงนิ 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 

9.2 ประมาณการรายจาย (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)   

 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 (จํานวนเงิน 13,000 บาท) 

− คาอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 100 บาท     8,000 บาท 

− คาอาหารวาง 80 คน ๆ ละ 25 บาท จํานวน 2 มื้อ    4,000  บาท 

− คาของที่ระลกึวทิยากร          500  บาท 

− คาเอกสารประกอบการสัมมนาและเบ็ดเตล็ด        500  บาท 

 วันท่ี 12 - 13 กุมภาพันธ 2559 (จํานวนเงิน 22,000 บาท) 

− คาอาหารกลางวัน (วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559) 

50 คน ๆ ละ 60 บาท       3,000 บาท 

− คาอาหารวาง (วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559) 

50 คน ๆ ละ 25 บาท       1,250  บาท 

− คาอาหารเย็น (วันที่ 12 กุมภาพันธ 2559) 

50 คน ๆ ละ 200 บาท      10,000 บาท 

− คาอาหารเชา (วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559) 

50 คน ๆ ละ 80 บาท       4,000 บาท 

− คาเครื่องดื่ม และน้ําแข็ง       2,500 บาท 

− คาเอกสารประกอบการสัมมนา         750  บาท 

− คาเบ็ดเตล็ด            500  บาท 

     รวมเปนเงินท้ังหมด  35,000 บาท 

        (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
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กําหนดการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

เวลา กําหนดการ 

วันพฤหัสบดทีี่ 11 กุมภาพันธ 2559 ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00 – 09.30 น. พธิเีปดการสัมมนา 

- กลาวรายงาน 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม 

รองคณบดฝีายบรหิาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

- กลาวเปดการสัมมนา 

โดย รองศาสตราจารย ธรีะ วสิทิธิ์พานิช คณบดคีณะเกษตรศาสตร 

09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2564)” 

โดย ศาสตราจารย ดร. นายแพทย พงษรักษ  ศรบีัณฑิตมงคล 

รองอธกิารบดฝีายแผนงาน บรหิารการเงินและทรัพยสนิ 

10.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร 

โดยใช EdPEx” 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณี  นาพรหม 

รองคณบดฝีายบรหิาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

12.00 – 13.00 น. พัก – อาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. กจิกรรมกลุม (การจัดทําแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร ระยะที่ 12) 

กลุมที่ 1  ดานการศกึษา 

ประธานกลุม 1: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศวิาพร  ธรรมดี 

กลุมที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

ประธานกลุม 2: อาจารย ดร.จิรวัฒน  พัสระ 

กลุมที่ 3  ดานการวจัิย วเิทศสัมพันธและบรกิารวชิาการ 

ประธานกลุม 3: ศาสตราจารย ดร.สัญชัย  จตุรสทิธา 

กลุมที่ 4  ดานบรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศกึษา 

ประธานกลุม 4: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณ ี นาพรหม 

กลุมที่ 5  ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

ประธานกลุม 5: อาจารย ดร.ณัฐศักดิ์  กฤตกิาเมษ 

* อาหารวางบรกิารในหองประช ุม 
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เวลา กําหนดการ 

วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559 ณ หนวยวจัิยและพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกี๊ยะ 

07.00 น. พรอมกันหนาอาคารเรยีนเดมิ 

เพื่อออกเดนิทางไปหนวยวจัิยและพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกีย๊ะ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. สรุปผลการสัมมนา 

กลุมที่ 1  ดานการศกึษา 

13.45 – 14.30 สรุปผลการสัมมนา 

กลุมที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

14.30 – 15.00 พัก – อาหารวาง 

15.00 – 15.45 น. สรุปผลการสัมมนา 

กลุมที่ 3  ดานการวจัิย วเิทศสัมพันธและบรกิารวชิาการ 

15.45 – 16.30 น. สรุปผลการสัมมนา 

กลุมที่ 4  บรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา 

16.30 – 17.15 น. สรุปผลการสัมมนา 

กลุมที่ 5  ดานระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

17.15 – 17.30 น. สรุป – ปดการสัมมนา 

18.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสันทนาการ 

21.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันเสารท่ี 13 กุมภาพันธ 2559 ณ หนวยวจัิยและพัฒนาเกษตรที่สูงปาเกี๊ยะ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา 

09.00 – 10.30 น. กจิกรรมปลูกตนซากุระ  

10.30 น. เดนิทางกลับคณะเกษตรศาสตร 

เวลาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมสุขุม อัศเวศน คณะเกษตรศาสตร 

กลุมท่ี 1 

ดานการศึกษา 
 

ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศวิาพร  ธรรมดี   รองคณบดฝีายวชิาการ 

สมาชกิกลุม: 

1 รองศาสตราจารย ดร.บุญเสรมิ ชีวะอสิระกุล  

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศนิี เกตุพยัคฆ  

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล งามสมสุข  

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร ออนประไพ  

5 อาจารย ดร.สุรรัีตน  ลัคนาวเิชียร  

6 นายศักรสฤษฏิ์ สรินิวกจิ  

7 นางจุฑาพร ศรจิตตโิยธนิ  

8 อาจารย ดร.กรรณกิา  แซลิ่ว  

9 นายณธชัย แจวเจรญิกุล  

10 นายสุรชาต ิ มุนนิทร  

11 นางสาวมนสชิา  กองเพชรวัฒนา  

12 นางสาวศวิาพร  แสงศริิ  

13 นายอภิรมย วุฒคิณารักษ  

14 นางแสงดาว  แบนซเิกอร  

15 นางจุฑามาศ ออนประไพ  

16 นายสมพงษ รัตนประดษิฐ  

17 นายธวัช คําฝน  

18 นางประภาพันธ พลายจันทร  

19 นางอรพรรณ การคนซื่อ  

20 นางสาวปราณ ี หะซัน เลขานุการกลุม 

21 นางสุทธณิ ี อนิถา ผูชวยเลขานุการกลุม 
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รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมดํารง ติยวลีย คณะเกษตรศาสตร 

กลุมท่ี 2 

ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

ประธานกลุม: อาจารย ดร.จิรวัฒน  พัสระ 

          รองคณบดฝีายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา และนักศกึษาเกาสัมพันธ 

สมาชกิกลุม: 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา อัครพศิาล  

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ สุทธปิระพันธ  

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทลักษณ

  

ตยิายน  

4 อาจารย ดร.ณฐติากานต ปนทุกาศ  

5 อาจารย ดร. พมิพใจ สหีะนาม  

6 นายศานติ  ถริยุทธนา  

7 นายตฤณ หงษใส  

8 นางนงเยาว แสงคําเฉลยีง เลขานุการกลุม 

9 นางสาวทพิยวมิล ระพนิทรวงศ ผูชวยเลขานุการกลุม 
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รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร 

กลุมท่ี 3 

ดานการวิจัย วิเทศสัมพันธและบรกิารวิชาการ 
 

ประธานกลุม: ศาสตราจารย ดร.สัญชัย  จตุรสทิธา  รองคณบดฝีายวจัิย บรกิารวชิาการและวเิทศสัมพันธ 

สมาชกิกลุม: 

1 รองศาสตราจารย ดร.ศุภมติร เมฆฉาย  

2 ผูชวยศาสตราจารย ธรีะพงษ เสาวภาคย  

3 อาจารย ดร.ชูชาต ิ สันธทรัพย  

4 รองศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน โตอนันต  

5 อาจารย ดร.เยาวลักษณ  จันทรบาง  

6 อาจารย ดร.พรศรี เหลารุจสิวัสดิ ์  

7 อาจารย ดร.นรศิ  ยิ้มแยม  

8 นางสาวนธิ ิ  ไทยสันทัด  

9 นายนเรศ  ปนตาเลศิ  

10 นายสมศักดิ์  จรัีตน  

11 วาที่รอยตร ีกฤษฏิ์ ใจปญญา  

12 นางสาวธดิารัตน  ดวีงศสาย  

13 นางสาวปารชิาต ิ  ภูมเิทศ  

14 นางสาวภูษติา  จันทมิา  

15 นายมานพ  เปยพรรณ  

16 นางสาวภัทราพร  จีนโน  

17 นางลาลติยา  นุมมศีรี เลขานุการกลุม 

18 นางสาวศศรินิทร  อธมิา ผูชวยเลขานุการกลุม 
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รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ คณะเกษตรศาสตร 

กลุมท่ี 4 

ดานบรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณ ี นาพรหม 

          รองคณบดฝีายบรหิาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

สมาชกิกลุม: 

1 รองศาสตราจารย ธีระ  วสิทิธิ์พานชิ  

2 รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา  โพธาภรณ  

3 นางสาววไิลพร  ธรรมตา  

4 นางปทติตา  กันตกว ี  

5 นางรําพรรณ พิชัยเงาะ  

6 นางทพิวรรณ  สวางวงศ  

7 นางสาวลภัสรดา  ตุยแพร  

8 นางภารด ี ลิ้มวทิยากร  

9 นางสมจิต ธารารักษ  

10 นางสาวปรารถนา ใจมานติย  

11 นางสาวนาตยา ใจปญญา  

12 นางสังวาลย เกตุสุวรรณ  

13 นางสาวพกิุล มูลนลิตา  

14 นางอัญชล ี  นากา  

15 นางวนดิา  วงศพยอม  

16 นายธรีะพงศ  ปญญาตุย  

17 นางกัญญาดา  สทิธกิล  

18 นางวรางคณา  กันทะลา  

19 นางสาวนติยา  วงคไชย  

20 นางสาวสายฝน วงคสุวรรณ  

21 นางสาวสากันย สุวรรณการ  
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รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ คณะเกษตรศาสตร 

กลุมท่ี 4 

ดานบรหิารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประธานกลุม: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณ ี นาพรหม 

          รองคณบดฝีายบรหิาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

สมาชกิกลุม: 

22 นางสาวพัชราพร บุญจันตะ  

23 นายสุชนรักษ ชาตานันท  

24 นายธนพัฒน ทาบุญดี  

25 นางสุดใจ สันธทรัพย เลขานุการกลุม 

26 นางชนนกิานต  แกวเทพ ผูชวยเลขานุการกลุม 
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รายชื่อกลุมโครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วันพฤหัสบดท่ีี 11 กุมภาพันธ 2559 

ณ หองประชุมมน ูศีติสาร คณะเกษตรศาสตร 

กลุมท่ี 5 

ดานระบบกายภาพและส่ิงแวดลอม 
 

ประธานกลุม: อาจารย ดร.ณัฐศักดิ์  กฤตกิาเมษ 

          รองคณบดฝีายพัฒนาระบบกายภาพ เทคโนโลยสีารสนเทศและกจิการพิเศษ 

สมาชกิกลุม: 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ ์  

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ  

3 นายประพันธ  ชมภูเทพ  

4 นายชินวร  พริยิพงศพทิักษ  

5 นายรุงเรอืง  ทติยสุรนิทร  

6 นายสุภาพ  ศริวิรรณา  

7 นายนรัิช  กอนใจ  

8 นางสาวชิดชนก สทิธกิัน เลขานุการกลุม 

9 นายกติตชัิย  ทพิยทา ผูชวยเลขานุการกลุม 
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แบบประเมนิผลสัมฤทธิ ์

โครงการสัมมนาผูบรหิารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร ประจําป 2559 

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วันท่ี 11 - 13 กุมภาพันธ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 

สวนที่ ๑  ขอมูลผูเขารวมโครงการ 

๑. เพศ  (    )  ชาย  (    )  หญิง 

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

๓. สถานภาพ              (    )  ผูบริหาร    

 (    )  สายอาจารย           (    )  สายสนับสนุน             (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ...................... 

สวนที่ ๒  ประเมนิผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 

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

ประเด็นการประเมนิ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑ ผูเขารวมโครงการไดรับทราบและเขาใจกรอบทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะเกษตรศาสตรในทิศทางท่ีถูกตองและมุงสูผลสําเร็จตามวสัิยทัศนท่ีไดกําหนดไว 

     

๒.๒ ผูเขารวมโครงการไดรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วชิาการ ความเปนสากลและการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร เพื่อใหสอดรับ

กับการพัฒนาองคกรอยางมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล 

     

สวนที่ 3  ประเมนิความพงึพอใจและความรูที่ไดรับหลังการการเขารวมโครงการ 

ประเด็นการประเมนิ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

3.1 ความพงึพอใจตอการเขารวมโครงการโดยภาพรวม      

3.2 ความรูความเขาใจตอเน้ือหาหลังการเขารวมโครงการ      

3.3 สามารถนําความรูท่ีไดจากการเขารวมโครงการไปใชประโยชนและไดมีสวนรวม 

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร ระยะท่ี 12 

     

สวนที ่4  ประเมนิความตองการ / ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข / ขอเสนอแนะ 

  4.๑  หัวขอท่ีควรจัดในคร้ังตอไป 

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

 4.๒  วทิยากรท่ีทานสนใจ ................................................................................................................................. 

 4.๓  ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไข 

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

 4.๔  ขอเสนอแนะ  

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

สวนที่ 5 ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการและการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในหนวยงาน 

  5.1 ประโยชนท่ีไดรับจาการเขารวมโครงการ 

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

  5.2 การนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในหนวยงาน 

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

ขอขอบคุณ 
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