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 การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 เรื่อง  “ภาพอนาคตเกษตร มช. 

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ 

ระบบการจัดการศึกษาและการวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2557  

เป็นการทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นเพื่อหาทิศทาง 

การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ใน 10 ปีข้างหน้า ให้ก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

และเพื่อให้มีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการบริหารงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่จะสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในการสรา้งแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ ในช่วงต่อไป 

 คณะเกษตรศาสตร์ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน คณาจารย์และ

บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างดี  

และมีความตั้งใจจริงในการท างาน เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆในคณะฯ และขอขอบคุณคณะท างานที่ร่วมจัด

สัมมนาทุกท่าน ที่ได้จัดการสัมมนาครั้งนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สรุปผลการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 
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วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
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เริ่มการสัมมนาเวลา 09.00 น. 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี 

ข้างหน้า” ต่อที่ประชุมสัมมนา โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ของคณะฯ ตลอดจนมีการระดมความคิดเห็นเพื่อหาทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ใน 10 ปีข้างหน้า 

ให้ก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพื่อให้มีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน

ภายในคณะเกษตรศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา

คณะฯ ในช่วงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะฯ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11  

(พ.ศ. 2555 - 2559) และได้ด าเนินงานตามแผนมาแล้วระยะหนึ่ง (พ.ศ. 2555 - 2557) ท าให้เห็นว่า 

มีสิ่งใดที่คณะฯ ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับแผนยุทธศาสตร์  

ในช่วงหลังของแผนดังกล่าว 

 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง 

“ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” และกล่าวขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์  

อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีและกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย 

บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ให้เกียรติบรรยายให้ที่สัมมนา 

ได้ทราบและเป็นแนวทางในการระดมสมอง รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน  

และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการสัมมนาในครั้งนี ้

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

2 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ภาพอนาคตอุดมศกึษาเกษตรไทยและของคณะเกษตรศาสตร์ มช. 

ใน 10 ปี ข้างหน้า 

 

รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 

 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้ เกียรติบรรยายเรื่อง  

“ภาพอนาคตอุดมศกึษาเกษตรไทยและของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ใน 10 ปี ข้างหน้า” ซึ่งมปีระเด็นส าคัญดังนี ้

ภาพอนาคตการเกษตรไทย 

 

 ไม้ป่า ภาคการเกษตรของไทยเปรียบเสมอืน “ไม้ป่า” ที่ผลิดอกออกผลตามระบบนิเวศของป่า 

มีการพึ่งพาและเกื้อกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิตไม้ใหญ่ที่แข็งแรงได้เติบโตและแตกกิ่งก้านของนวัตกรรมเป็นร่มเงา

ให้กับกล้าไม้ที่อ่อนแอ ซึ่งปกคลุมผิวดินที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้เบื้องล่างบนรากฐานที่แข็งแรงและยึดโยงกัน

เป็นโครงขา่ยเหนี่ยวแน่นใต้ช้ันผิวดิน เพื่อเผชิญกับพายุฝนและภัยที่ท้าทายจากภายนอก 

 ไม้เลี้ยง ภาคการเกษตรของไทยเปรียบเสมือน “ไม้เลี้ยง” ที่เติบโตและแตกกิ่งก้านออกยอดใบ

ใหม่อย่างงดงามด้วยการดูแลเอาใจใส่ หมั่นรดน้ า พรวนดินและให้อาหาร รวมทั้งคอยปกป้องจากดินฟ้อากาศ

และโรคภัยที่แปรปรวน แตไ่ม้เลี้ยงนัน้จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ด้วยรากแก้วที่แข็งแรงและม่ันคงเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

 ไม้ล้ม ภาคการเกษตรของไทยเปรียบเสมือน “ไม้ล้ม” ที่รากไม่อาจดูดซับน้ าจากผืนดิน  

และใบที่ไม่อาจสังเคราะห์แสงทางความรู้ให้ล าต้นได้เติบใหญ่  ยืนต้นตายท่ามกลางป่าอันเต็มไปด้วย 

ไม้หลายสายพันธุ์ที่ตา่งแย่งกันเสียดแทงล าต้น เพื่อเติบโตและแผ่กิ่งก้านทางความคิดปกคลุมไม้ที่ออ่นแอกว่า 

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

3 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ภาพอนาคตอุดมศกึษาสาขาการเกษตรไทย 10 ปีข้างหน้า 

 

 ภาพเกษตรศึกษา: กระเป๋าแบน แผนอินเตอร์ ความกังวลของพลเมืองโลกต่อความมั่นคง

ทางอาหารในอนาคต จากจ านวนประชากรและความต้องการในการบริโภคสินค้าทางการเกษตรและอาหาร 

ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ความสามารถในการผลิตกลับมีข้อจ ากัดจากสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนสูง  

รวมทั้งความซับซ้อนทางการตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้  

การผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งเพื่อประโยชน์ในการบริโภคและเพื่อการพาณิชย์  

เพิ่มมากขึ้น ท าให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรและอาหาร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้  

ทางการเกษตรต่างเปิดสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ส่วนสถาบันการศึกษา

ในระบบได้มีการยกระดับและขยายการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาเกษตรและที่เกี่ยวเนื่อง ในขณะที่

นโยบายด้านการเกษตรของประเทศยังคงเน้นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี  

ด้วยมาตรการประชานิยมตา่งๆ 

 ส่วนนโยบายทางการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่ง (เดิม) มีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตชัดเจนตาม

ศักยภาพของหน่วยงาน เช่น เพื่อเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” “นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ข้าราชการ” 

“ลูกจ้างสถานประกอบการ” “เกษตรกรรุ่นใหม่” แต่ละแห่งมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อให้

เหมาะสมกับหลักสูตรและผู้เรียนที่เปลี่ยนไป ค่าหน่วยกิตในการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น ตามต้นทุน 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรบริหารเชิงรุกในการแสวงหาความร่วมมือ โดยพยายาม

เชื่อมโยงและมีบทบาทกับองค์กรทางการศกึษาสาขาเกษตรระหว่างประเทศมากขึน้ รวมทั้งมกีารส่งผา่นข้อมูล

ให้กับครูแนะแนวเพื่อกระตุน้กลุ่มนักเรียนสายสามัญให้เพิ่มจ านวนขึ้น 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

4 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 ในขณะที่ นักเรียนสายสามัญของไทย มีการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

ลดจ านวนลงค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากค่านิยมของผู้ปกครองและสังคมโดยรวม แต่นักศึกษาต่างชาติ 

กลับเพิ่มจ านวนขึ้น โดยมีการเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศไทยจากการสนับสนุนทุนของรัฐบาลต่างชาติ  

และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งทุนส่วนตัวของผู้เรียนเอง ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่ม

ดังกล่าว อุดมศึกษาสาขาเกษตรจึงมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น  โดยมี 

ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ มีต าราเรียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

มีหลักสูตรภาคพิ เศษนอกเวลาปกติเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนการสอนร่วมกับอุดมศึกษาสาขาเกษตร  

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีหลักสูตร 

เฉพาะทาง (Specialize) บัณฑติมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 

 การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ห้องเรียนมีขนาดเล็กลง ท าให้

อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึน้ มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเรียนมากขึ้น สว่นรูปแบบการเรียนการ

สอนมีความหลากหลายทั้งการบรรยาย, ปฏิบัติการ, ภาคสนาม, ฝกึงาน, Group Discussion, Case Study โดย

มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น (E-education) นอกห้องเรียนมีบรรยากาศความเป็น

นานาชาติมากขึ้น เช่น มีการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติ มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ

ต่างๆ ส่งผลใหบ้ัณฑติมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห ์แก้ปัญหา และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรที่ เข้มข้น  

รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเกษตร/อาหาร  

ให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านนวัตกรรมและการวิจัย เพื่อสร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้กับสินค้า 

และบริการของตนอย่างมาก รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อปริมาณและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค  

ที่มีมากขึ้น ทั้งกลุ่มตลาดทั่วไป (Mass Market) และตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึ่งให้ความส าคัญกับ 

อาหารปลอดภัยและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร อาทิ สุนทรียเกษตร ส่งผลให้ภาพรวมภารกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงานบริการวิชาการมุ่งตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร

เป็นหลัก โดยเน้นการวิจัยเชิงพาณิชย์และการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Publication) มีการสร้างภาพลักษณ์

และการสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อขึ้นสู่ Ranking ระดับโลก  

ของส านักจัดอันดับต่างๆ 

 ภาพเกษตรศึกษา: ไฮสปีด ฟุตฟิตฟอไฟ  นอกเหนือจาก ASEAN Economic Community 

หรือ AEC ที่ส่งผลต่อสินค้าเกษตรและอาหารให้เกิดการเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการค้าอย่างเสรีระหว่างประเทศ

สมาชิกแล้ว ภายใต้ 3 เสาหลัก ของการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ยังมี ASEAN Socio-

Cultural Community หรือ ASCC ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development) 

ระหว่างประเทศสมาชิก การตอบสนองของรัฐบาลไทยต่อความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ส่งผลให้  

เกิดนโยบายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ  

และการพัฒนาแรงงานในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผา่นกลไกของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

5 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการก าหนดเป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตชัดเจน 

ตามนโยบายของรัฐ โดยผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน เช่น เพื่อเป็น “ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” 

“นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ลูกจ้างสถานประกอบการ” “เกษตรกรรุ่นใหม่” โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มมากขึน้มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือก

และสรรหาอาจารย์ผู้สอนใหม ่รวมทั้งมีการพัฒนาผูส้อนเดิมเพิ่มมากขึ้น โดยการสนับสนุนของรัฐที่มีเป้าหมาย

สร้างบุคลากรที่มคีุณภาพ และยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 

 นักเรียนสายสามัญของไทยมีจ านวนลดลงค่อนข้างน้อย โดยรัฐพยายามใช้สื่อโทรทัศน์

โดยเฉพาะละครในการสร้างค่านิยมใหม่ และปรับทัศนคติของประชาชนโดยรวมต่ออาชีพทางการเกษตร 

ให้เป็นไปในทางบวก ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนกลับมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากภูมิประเทศ/ ภูมิอากาศ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิก

อาเซียน ประกอบกับความมีชื่อเสียงของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่ส าคัญ

ของโลก โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ทั้งด้านทุนการศึกษาและด้านอื่นๆ ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตร

แตล่ะแหง่มหีลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) บัณฑติมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 

 อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการปรับหลักสูตร โดยให้หลักสูตรภาคภาษาไทยมีความเป็น

นานาชาติมากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมช้ันเรียนกับนักศึกษาไทย  

สื่อประกอบการเรียนการสอน ต าราเรียน อาจารย์ผู้สอน และภาษาในการสื่อสารภายในช้ันเรียน 

เป็นภาษาไทยทั้งหมด โดยมี TOTFL หรือ Test of Thai as a Foreign Language เป็นเครื่องมือกลางในการ

ทดสอบและคัดกรองนักศึกษาต่างชาติด้านความรู้ความเข้าใจภาษาไทยก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาไทย

ร่วมกับนักศึกษาไทย ส่วนกระบวนการการเรียนการสอนเป็น Student Center เน้นการสร้างบรรยากาศ 

ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา  

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้บัณฑิต

ไทยมีโอกาสเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางวัฒนธรรมและสังคมได้มากขึ้น มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห ์แก้ปัญหา และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ส่วนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาของอุดมศึกษาสาขาเกษตร เน้นโจทย์การวิจัย 

ระดับภูมิภาค (Regional) ทั้งประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลไทย

หรือองค์กรระหว่างประเทศ เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการเกษตร (Agricultural ASEAN 

University Network: AAUN) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่างกันทั้งการพัฒนา

บุคลากร ผู้สอน การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา อุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยแต่ละแห่ง  

ต่างสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และตีพิมพ์งานวิจัยทั้งในระดับอาเซียน (Publication) ตามกรอบนโยบาย

ของรัฐบาล 

 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

6 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

  ภาพเกษตรศึกษา: กลับท้องทุ่ง มุ่งท้องถิ่น การบริหารประเทศท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจ 

ที่แข่งขันสูง และแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนัก ส่งผลต่อนโยบายของรัฐด้านการเกษตรที่ยังคงเน้น 

การยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี ด้วยมาตรการประชานิยมในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วงชิง

เสียงสนับสนุนทางการเมือง ส่วนนโยบายทางการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

ทุกระดับ ทั้งขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า  

และลดภาระของงบประมาณแผ่นดินด้านการบริหารจัดการลง ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตรบางแห่ง 

ถูกควบรวม และบางหลักสูตรปิดตัวลง โดยแต่ละแห่งที่เหลือมีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตชัดเจน

ตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น เพื่อเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” “นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ลูกจ้าง

สถานประกอบการ” และ “เกษตรกรรุ่นใหม่” ในขณะที่อาจารย์และบุคลากรบางส่วนลาออกและไหลสู่

ภาคเอกชน ไม่มกีารเพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้สอน แตม่ีการพัฒนาผูส้อนเดิมเพิ่มมากขึ้น 

 แรงกดดันดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการบริหารงานเชิงรุก 

ในการแสวงหาความร่วมมือกับส่วนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยมีการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรระหว่าง

อุดมศึกษาสาขาเกษตร/วิทยาเขต ในขณะที่คนรุ่นใหม่มีทัศนคติด้านบวกต่ออาชีพทางการเกษตรและกิจกรรม

เกี่ยวเนื่องเพิ่มมากขึ้น โดยมีบุคคลต้นแบบ (Role Model) ที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพทางการเกษตร 

และอาหารเป็นแรงบันดาลใจ แม้ว่าจ านวนนักเรียนสายสามัญของไทยจะลดลงค่อนข้างมาก แต่มีผู้สนใจ

เรียนรู้ด้านการเกษตรกลุ่มใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ ต่างด้าวที่มาท างานในไทย ผู้เกษียณอายุ เกษตรกร (เดิม) 

ผูส้ าเร็จการศกึษา/ ประสบการณจ์ากสาขาอื่นแตส่นใจด้านเกษตร (รุ่นใหม่) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ความต้องการเรียนรู้ด้านการเกษตรของกลุ่มใหม่ๆ (New Target) ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขา

เกษตรแต่ละแห่ง มีการพัฒนาหลักสูตรภาคพิเศษหรือหลักสูตรต่อเนื่อง  นอกเวลาปกติเพิ่มมากขึ้น  

เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) ที่บัณฑิตสามารถมองเห็น

เส้นทางอาชีพที่ชัดเจน ส่วนกระบวนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งผู้ปกครองเรียกร้องต่อเนื่อง

จากการเรียนการสอนในระดับพืน้ฐาน โดยมีทั้งบรรยาย ปฏิบัติการ ภาคสนาม ฝึกงาน Group Discussion ฯลฯ 

ขนาดของช้ันเรียนเล็กลง ท าให้อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์และสามารถแลกเปลี่ยนระหว่าง 

การเรียนได้มากขึ้น 

 ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง

ต่างๆร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสาขาเกษตรมากขึ้น อาทิ กลุ่มเกษตรกร , ภาคเอกชน, องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้แนวคิด “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมสร้าง บูรณาการสรรพศาสตร์” 

นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชา เช่น กฎหมาย  วิศวกรรม การตลาด  

และบริหารธุรกิจ เป็นต้น (Trans Discipline) และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อเข้าใจเงื่อนไข 

และสภาพความจริงในทางปฏิบัติของอาชีพได้มากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงและประสานการท างานได้ตลอดทั้ง 

Supply Chain ของกระบวนการทางการเกษตรและอาหาร 
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 ส่วนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

มีจ านวนลดลง จากทรัพยากรที่จ ากัดลงและการปรับตัวด้านการเรียนการสอน แต่คุณภาพของงานวิจัย 

กลับดีขึ้น งานวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์มากกว่าประโยชน์ทางวิชาการ โดยโจทย์ 

และทุนวิจัยมาจากภาคเอกชนขนาดกลางและเล็ก ที่ต้องปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น 

(Value-added) ส่วนการพัฒนามุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีต้นทุนต่ า  

อีกทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและชี้น าทางวิชาการ 

แก่ผู้ที่สนใจและสังคมมากขึ้น 

 ภาพเกษตรศึกษา: สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม ความมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการ

ประเทศของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการผลักดันนโยบายที่ต่อเนื่อง รัฐมีการ 

ด าเนินมาตรการลดช่องว่างทางชนช้ันของสังคม ผ่านการศึกษาและดึงดูดใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับอย่างทั่วถึงตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  

ท าให้จ านวนนักเรียนไทยสายสามัญที่เลือกเข้าเรียนสาขาเกษตรลดลงค่อนข้างน้อย ในขณะที่นักเรียนไทย 

สายอาชีพเพิ่มจ านวนขึ้น เนื่องจากรัฐมีนโยบายสนับสนุนปัจจัยการผลิตส าหรับบัณฑิตจบใหม่ในการกลับไป

ท างานยังภูมลิ าเนา 

 อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งต่างมีการพัฒนาและปรับหลักสูตรต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น  

เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล มีหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับเกษตรกร  

ทั้งระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทยมีการบูรณาการความรูเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่

กับความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีหลักสูตรไม่แตกต่างกันมากนัก 

(Generalize) บัณฑิตมีทางเลือกหลากหลายในการประกอบอาชีพ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เพิ่มมากขึ้น (E - education) เกษตรกรและผูป้ระกอบการมสี่วนรว่มในการเรียนการสอนมากขึ้น 

 รัฐสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและอาจารย์สาขาเกษตร ในการเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะ

ให้ก้าวทันองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนามีโจทย์มาจากเกษตรกร ชุมชน 

ท้องถิ่น ผู้ประกอบการขนาดเล็กตามฐานเสียงของรัฐบาล  เน้นการแก้ปัญหาพื้นฐาน เพิ่มผลิตภาพและ 

เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร โดยการสนับสนุนทุนทั้งจากรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีการเชื่อมโยงและบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่กับภูมปิัญญาท้องถิ่นตามบริบทของพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

 ในขณะที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ เน้นไปที่การฝึกอบรมระยะสั้น  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรและท้องถิ่นมากขึ้น เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตร 

ได้สะดวกขึ้นตลอดทั้ ง Supply Chain ผ่านเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่  อาทิ  ทางอิน เทอร์ เน็ ต 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ค าแนะน า 

ทางวิชาการกับเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน

เกษตรกรสามารถท าหนา้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลในการถ่ายทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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 อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตทางการเกษตรยังคงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศที่ยากจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในระยะยาว ขณะที่ภาคแรงงานต้องแข่งขันด้านคุณภาพและ

ความสามารถในการปรับตัวกับแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน หลังการเปิดเสรีทางการค้าที่ส่งผลให้

แรงงานต่างชาติไหลเข้าสู่ประเทศจ านวนมาก ความต้องการอาหารและสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดภัย

ยังคงสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความนิยมและความต้องการ Slow Food  

ที่ผลิตภัณฑ์ต้อง Good Clean และ Fair คือ เป็นอาหารที่ดีทั้งต่อผูบ้ริโภคและสิ่งแวดล้อม สะอาดและปลอดภัย 

รวมทั้งเป็นธรรมต่อผู้ผลิตหรอืผูท้ าอาหาร 

 

ภาพอนาคตอุดมศกึษาสาขาการเกษตรไทย 10 ปีข้างหน้า 
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 ด้านผู้เรยีน 

 

 ด้านการเรียนการสอน 
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 ด้านการวจิัยและการพัฒนา 
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 ด้านการบรกิารวชิาการ 

 

 ด้านการบรหิารจัดการ 

 

 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

12 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 

 
 

พัฒนาการของคณะเกษตรศาสตร์ มช. 

ทศวรรษที่ 1 พ.ศ. 2507 - 2516 (ยุคบุกเบิก จัดตั้งคณะ) 

 พ.ศ. 2507  เริ่มตน้จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 จัดตั้งเป็นคณะเกษตรศาสตร์ เป็นคณะล าดับที่  5 ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณบดีผู้ก่อตั้ง เป็นยุคที่มี 

การสร้างบุคลากร จัดหาอาคารเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอน 

และการวิจัย  

 จัดหาพืน้ที่และจัดตัง้สถานวีิจัยแม่เหยีะ (พ.ศ. 2509)   

 สถานีวจิัยเกษตรเขตชลประทาน (พ.ศ. 2511)  

 สถานีวจิัยและฝกึอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (พ.ศ. 2515) 

 มูลนิธิฟอร์ดได้สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์และนักวิชาการไปศึกษาต่อ และสนับสนุน

การด าเนินงานของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลติทางเกษตร   

 พ.ศ. 2515 โครงการควบคุมการปลูกพืชเสพติดขององค์การสหประชาชาติ (THAI - UNPDAC) 

 จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าไปรับผิดชอบในการ

ด าเนนิงาน 
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ทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2517 – 2526 (ยุควางรากฐาน) 

 ความร่วมมอืกับตา่งประเทศ โครงการเกษตรที่สูง ไทย - ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2517 - 2523) 

 โครงการอาหารสัตว์ ไทย – เยอรมัน (พ.ศ. 2524 - 2533)  

 ด้านการวิจัยคณะฯ ได้พัฒนางานวิจัยทั้งด้านพืชและสัตว์เพิ่มมากขึ้น อาทิ งานวิจัยพืช 

และไม้ดอกเมอืงหนาว การพัฒนาระบบการปลูกข้าวและพืชหมุนเวียน 

 คณาจารย์ยังได้ร่วมงานพัฒนาชนบทกับหนว่ยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง  

 สนองงานในโครงการพระราชด าริอื่ น ๆ  เช่น  ศูนย์ ขยายพั นธุ์ ไม้ดอกไม้ผลบ้ านไร่  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (พ.ศ.2523) ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่ องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (พ.ศ. 2525) เป็นต้น 

ทศวรรษที่ 3 พ.ศ. 2527 - 2536 (ยุคเจรญิเติบโต) 

 พ.ศ. 2526 - 2535 ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง (HCRDC) 

 พ.ศ. 2534 - 2544 ตั้งศูนย์วิจัยและฝกึอบรมที่สูง (HRTC) 

 ตั้งสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอยอย่างเป็นทางการ (หลังจากที่ได้มีการใช้พื้นที่มาตั้งแต่  

พ.ศ. 2519) 

 ท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีวิจัยฯ และก าหนดการใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบ สร้างอ่างเก็บน้ า  

อาคาร รองรับการขยายงานด้านการเรียนการสอน การฝกึงานและการวิจัย  

 เปิดหลักสูตรสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ 

ทศวรรษที่ 4 พ.ศ. 2537 – 2546 (ยุครุ่งเรือง) 

 สร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ 5 ช้ัน  

 ตั้งศูนย์ศกึษาและพัฒนาล าไยหริภุญชัย  

 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

 ผูร้ิเริ่มพัฒนาระบบ MIS และระบบ TOR & JA Management System  

 งานวิจัยของคณะฯ โดดเด่น เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขยายพันธุ์ต้นสักทองเป็นครั้งแรก

ของประเทศไทย การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว  

 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติเป็นจ านวนมาก  

 โครงการ The Uplands Program 

 สนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง ด้านพัฒนาปศุสัตว์ 

และกาแฟเพิ่มเติม 

 ได้รับการจัดอันดับอยู่ในสถาบัน 5 อันดับแรก ในสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร

ของประเทศไทยที่มผีลด าเนินงานดีเยี่ยม 
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ทศวรรษที่ 5 พ.ศ. 2547 - 2556 (ยุคสู่ความเป็นสากล) 

 มุ่งเน้นพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์สูค่วามเป็นนานาชาติ  

 จัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวล้านนา (พ.ศ. 2555) 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์และกายภาพให้สวยงาม ร่มรื่น ลดการใช้พลังงาน น าระบบประกันคุณภาพ

การศกึษามาใช้ เพื่อประเมินและพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

 ด้านวิชาการ เปิดและปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2556  

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาระดับปริญญาตรีระยะสั้น (Intensive Course Program 

 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อาทิ สร้างสายพันธุ์ข้าว และพัฒนาผลิตภัณฑข์้าวก่ า ขึ้นทะเบียนพันธุ์

แกลดิโอลัส จ านวน 10 สายพันธุ์ ขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ปทุมมา จ านวน 5 สายพันธุ์  

จัดท าโครงการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โคเนื้อคุณภาพ (CMU Beef) กาแฟคุณภาพ 

(CMU Coffee)  

 ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 51-100 ของโลก ในปี พ.ศ. 2556 

จากการจัดอันดับ QS World University Rankings by subject 2013 

ทศวรรษที่ 6 พ.ศ. 2557 - 2566 (ยุคโลกาภิวัตน์) 

 กิจกรรมในปี พ.ศ. 2557 

 ด้านบริหาร มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะ จัดตั้งภาควิชาใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ภาควิชา ได้แก่ 

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ด้านกายภาพ มีการซ่อมแซมทาสีใหมทุ่กอาคารในคณะฯ  

 ด้านการวิจัย ประสบความส าเร็จในการผลิตถั่งเฉ้าจากดักแด้ไหมเป็นแหง่แรกของประเทศไทย  

 ด้านพัฒนาคุณภาพการศกึษา พัฒนาไปใช้ระบบ TQA และ EdPEx ที่เป็นระบบมาตรฐานสากล  

 ด้ านนานาชาติ  มุ่ ง เน้นสู่ ค วามเป็ นสากลมาก ยิ่ งขึ้ น  มี การขยายความร่วมมือกั บ

สถาบันการศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 61 สถาบัน 20 ประเทศ   

 ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อันดับที่  101 -150 ของโลก  

ในปี พ.ศ. 2557 จากการจัดอันดับ QS World University Rankings by subject 2014 
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สรุปภาพอนาคตคณะเกษตรศาสตร์ มช. ใน 10 ปี ข้างหน้า 

 

  

มุ่งสู่โลกาภิวัตน์ (นานาชาติ) 

แต่ไม่ลมืท้องถิ่น 

การเรียนการสอนการเรียนการสอน 

 หลักสูตรนานาชาติ 

 หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม/ตลาด 

 หลักสูตร Live long learning ส าหรับกลุ่มการศึกษา

นอกระบบ 

 หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ 

 สร้างบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่งและมอีัตลักษณ์เฉพาะ 

การวิจัยการวิจัย 

 มุ่งวจิัยตามความต้องการของสังคมและชุมชน 

 น าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 

 งานวิจัยที่เป็นจุดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ 
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 ทิศทางของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ท่ีควรจะเป็น 

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

 

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และกรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ทิศทางของคณะเกษตรศาสตร์ มช. 

ที่ควรจะเป็นในอีก 10 ปี ข้างหน้า” ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี ้

การวิเคราะห์สถานการณ์สถาบันการศึกษาอุดมศกึษา 

 ในโลก 
  ความสามารถในวิชาการ – พัฒนาการจรงิจัง/แท้จริง (มาโดยตลอด) 

 ความส าเร็จ – คุณภาพ/มาตรฐาน 

 ความสามารถพึ่งตนเอง – การบริหารเงิน 

 ในประเทศไทย 

  ความสามารถในเชงิวิชาการ – ก าลังเข้าสู่การพัฒนา 

 ความส าเร็จ – คุณภาพขั้นตน้/ก าลังเข้าสู่มาตรฐาน 
 ความสามารถในการพึ่งตนเอง – (มหาวิทยาลัยในก ากับ) 

(แสวงหาและสร้างทุนการพัฒนาคณะ) 

การวิเคราะห์สถานการณ์สถาบันการศึกษาอุดมศกึษาเกษตรไทย 
 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 

  การวิจัยมีคุณภาพ 

  การบริหารวิชาการมีคุณภาพ 
 การจัดอันดับมาตรฐาน: การทุ่มเทเสียสละมุ่งมั่นของคณะเกษตรศาสตร์ 

การพัฒนาการเกษตรไทย 

 นโยบายของรัฐ/เอกชน ชัดเจนและแนน่อน 

 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมและแมน่ย า 
 นวัตกรรม – การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์/ความคิดใหม่ ๆ 

 สถาบันเกษตร – การพัฒนาเกษตรกรร่วม/จริงจัง 

 ธุรกิจ – อุตสาหกรรมเกษตร/เศรษฐกิจฐานราก 
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ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 ปี 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร คณะวทิยาศาสตร์เกษตร (พ.ศ. 2507) นักศึกษารุ่นแรก 5 คน 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2510) พัฒนาการวิชาการความเป็นเลิศ – 

คุณภาพ - การยอมรับของสังคม 

ที่เป็น:  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2557) 

  ความส าเร็จก้าวหน้าทางวิชาการ 

 ความส าเร็จในวิวัฒนาการ พัฒนาระบบบริหารวิชาการ/ความรว่มมอืร่วมใจ/เสียสละ 

 ความส าเร็จและก้าวหน้าในผลงานด้านวิชาการ – ความเป็นเลิศ 

 การสรา้งเครือขา่ย – อุดมศกึษาเกษตร 

 การยอมรับในการเป็นผู้น าในสถาบันอุดมศกึษาเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 

 การผลิตบัณฑิต ตร ี- โท - เอก  - ไทย / Inter ทุกสาขาวิชา - TQF 

 การวิจัย 4 กลุ่มงานวิจัย 

 มูลค่าเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

 เทคโนโลยีการผลติ – ปลอดสารเคมี/แมน่ย า 

 ผลผลิตอาหารปลอดภัย - GAP 

 การบริการวิชาการและร่วมพัฒนา 

 โครงการหลวง 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 

 โครงการพัฒนาผลผลติท้องถิ่น/สถาบันเกษตรกร 

 โครงการพัฒนาพืน้ที่เฉพาะ/ความต้องการท้องถิ่น 

 มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ/อสิระ: แตต่้องมีวนิัย 

 มหาวิทยาลัยในเครือขา่ยสถาบันอุดมศกึษาเกษตรในประเทศและนานาชาติ 

ที่ไป: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 การวิเคราะห์ตนเอง: ในภูมิสังคมและภูมิประเทศ 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 

  วิทยาศาสตร์เกษตร 

 เทคโนโลยี (เน้น) ขั้นสูง 

 การพัฒนาบัณฑติ: คิด วเิคราะหแ์ละสังเคราะหใ์นหลักการวิทยาศาสตร์ 

 พืน้ที่ภาคเหนือ – ที่ดอย/ที่สูง (Area Base) 

 สังคม/เศรษฐกิจ/วัฒนธรรมภาคเหนือ 

 ระบบการผลิตพชื/สัตว์/การพัฒนาเกษตรกรในบริบทภาคเหนือ 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

18 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

การวิเคราะห์แนวทาง (Road Map) ก่อนจะไปสู่อนาคตที่รุ่งเรอืง 

 การเปลี่ยนแปลง  Changes with speed – รวดเร็วและรุนแรง 

 Globalization – โลกาภวิัตน์ไร้พรมแดน 

 Competitiveness (VS Collaborations): การแขง่ขัน/การรว่มมอื 

สถาบันอุดมศึกษาเกษตรในมาตรฐานสากล 

 นโยบาย:  มุ่งมั่นและเป้าหมาย 

วิสัยทัศน ์: ชัดเจน 

 การพัฒนา (ผูผ้ลติ) คณาจารย์และผูช่้วยวิชาการ 

  คุณภาพ 

  คุณวุฒิ 

  คุณธรรม 

  ความสามารถในการเป็นอาจารย์และนักวิชาการ 

 การพัฒนาคุณภาพบัณฑติ (แรกรับ/การพัฒนา 4 ปี / 6 ปี) 

 การพัฒนางานวิจัยและสง่เสริมสนับสนุนทุนวิจัย 

 การรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนักศกึษาเก่า    

 การพัฒนาวิชาการ ท้องถิ่น/ประเทศ/ภูมิภาคและโลก 

 การบริหารอย่างจริงจัง ทุ่มเท เสียสละ ธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของผู้บริหารทุกยุคทุกสมัย 

 การแสวงหา การเตรียมการและพัฒนาผูน้ า/ผูบ้ริหาร 

 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีอื่นๆ 

 การแสวงหางบประมาณ/การสนับสนุน/ทั้งในส่วนของรัฐ/ผู้สนับสนุน/ และความสามารถ 

ในการพึง่ตนเองใหไ้ด้ 

การพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศในอนาคต:  ควรค านึง 

 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเกษตรมุง่การวจิัยเป็นหลักส าคัญ 

 การผลิตบัณฑติจากสภาพพืน้ฐานของท้องถิ่นและสากล เพิ่มความเป็นผูเ้ช่ียวชาญเกษตรภาคเหนอื 

 การบริการวิชาการในบริบทของสังคมชุมชนภาคเหนือ 

“ความเข้มข้นทางวิชาการ 

ผสมผสานทักษะในวิชาชีพและวิชาชวีิต” 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ใน 10 ปี 

 การผลิตบัณฑิต: มุ่งเน้นคุณภาพ คนดี คนเก่ง 

  คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิต – เกษตร มช. 

 คนดี/คนเก่ง/รับผดิชอบต่อสังคม/จติอาสา 

 คุณธรรม/จรยิธรรม/ซื่อสัตย์/กตัญญู 

 ทักษะในวิชาชีพ/วิชาชีวติ 

 เครือขา่ย/เพื่อน/พี่/น้อง 

 อดทนและอดออม มีความพอเพียงในชวีิต 

 การวิจัย: การวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

  พืน้ที่ Area Base/ที่สูงภาคเหนือ 

  ผลผลิต Commodity Base  

 ข้าว (ภาคเหนือ) 

 ล าไย 

 ลิน้จี่ 

 ดอกไม้/ไม้ดอก: กระเจยีว/แกลดิโอลัส 

 ระบบเกษตร/ที่สูง/ทั่วไป 

 ระบบสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ชีวติ/เศรษฐกิจของเกษตรในภาคเหนือและสถาบันเกษตรกร 

  การมุง่วิจัยในเทคโนโลยีใหม/่เทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรแม่นย า 

  การมุง่พัฒนาเทคโนโลยีสูน่วัตกรรมเกษตร/แนวคิดใหม่ๆ  

 การส่งเสริมและบริการการเกษตร/ร่วมพัฒนาสังคม/เกษตรกร ชุมชน ชนบทในการพัฒนาต่างๆ 

เชน่ โครงการหลวง/โครงการตามพระราชด าริ 

 การพัฒนาการศกึษา: สหกิจศึกษา : 60/40 

 การพัฒนาวิชาการเครือขา่ยในประเทศและต่างประเทศ 

 การพัฒนาบุคลากร: ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จรงิจัง/ต่อเนื่อง/สม่ าเสมอ 

 การแสวงหาทรัพยากรการเงินจากต้นทุนในการบริการวิชาการและจากการสนับสนุน  

จากแหล่งทุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/พึ่งตนเองได้ 

 การพัฒนาสถานีวิจัยทุกแห่งเป็นศูนย์การวิจัยเฉพาะทาง เช่น ศูนย์วิจัยล าไย ศูนย์วิจัยที่สูง 

ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์วิจัยแม่เหยีะ 

 การสรา้งเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของการเป็นเกษตรภาคเหนืออย่างแท้จริง 
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พระราชด ารัส/พระราชทานที่ส าคัญต่อชาวเกษตร 

 

  ความตั้งใจจริงและมีความเพยีรความตั้งใจจริงและมีความเพยีร  

 ท างานต้องมีความตั้งใจ อย่าท างานไปวัน ๆ ตั้งใจท างาน  

จะท าให้มีแรง มีก าลังใจและต้องขยันหมั่นเพียร งานบางอย่างยาก  

แต่ต้องฟันผ่าไปให้ได้ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน

ข้อคิดเกี่ยวกับความเพียรในพระราชนิพนธ์ เร่ือง “พระมหาชนก” 

ท างานอย่างมคีวามสุขท างานอย่างมคีวามสุข  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเกษมส าราญและ

ทรงมีความสุขทุกครั้งที่ทรงช่วยเหลือประชาชน “......ท างานกับฉัน 

ฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการท าประโยชน์

ให้กับผู้อ่ืน....” 
 

 “.....การกระท าสิ่ งที่ดี งามนั้น ไม่ ใช่ของที่พ้นสมัยหรือ 

ที่ น่ ากระดากอาย หากเป็นของที่ ทุ กคนท าได้ ไม่ยาก และให้

ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดี 

อยู่ตลอดกาล มิได้ เปลี่ยนแปลง มีแต่ค่านิยมในความดี เท่านั้น 

ที่เปลี่ยนแปลงไป....” 

พระราชด ารัสพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชด ารัสพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

สยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารี  

ได้ท าในสิ่งที่ดีแล้ว ขอให้ท าดีทีสุ่ดต่อไป 
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 การระดมสมอง 

เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

การศึกษา น าอภิปรายเรื่อง “การระดมสมองเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์”  

ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี ้

วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์ คือ  ภาพความคิดที่แสดงถึงสิ่งที่ เราต้องการจะสร้างขึ้นมาให้เป็นผลส าเร็จ 
ในอนาคต สะท้อนใหเ้ห็นถึงสิ่งที่เราใหค้วามส าคัญสอดคล้องกับค่านิยม 

วิสัยทัศน์ คือ  ภาพพจน์ สิ่งที่เรามองเห็นในจุดประสงค์อย่างเปิดเผย 

   ภาพลักษณ์ของอนาคตที่คาดหวังที่ต้องการจะสร้าง 

   ค าตอบของค าถาม “แท้จรงิแล้ว เราต้องการสิ่งใด?” 

กระบวนการแห่งการสร้างวิสัยทัศน์ 

 องค์ประกอบของการสร้างวิสัยทัศน์ 
 ค่านิยม (Value) ถือได้ว่าเป็นคุณค่า เป็นมาตรฐาน ที่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่ามีความส าคัญ  

ซึ่งบุคลากรในองค์กรจะถือปฏิบัติต่องานและต่อผู้อื่น รวมถึงต่อวิธีการด าเนินธุรกิจของบุคลากร 

ทีมงาน และองค์การ 

 การตรวจสอบ (Scanning) สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อมูลที่ส าคัญ

ขององค์กรที่มีต่อลูกค้า คู่ค้าและแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมถึงพนักงาน ซึ่งนับได้ว่า 

เป็นส่วนที่ส าคัญอันหนึ่งในกระบวนการ 

 พันธกิจ (Mission) 

 การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) คือวิถีสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งบุคคล ทีมงานหรือองค์การต้องการ

สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสร้างโอกาสที่ เป็นไปได้ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เป็นการกระตุ้นให้  

เกิดแนวทางของความเป็นไปได้ วิสัยทัศน์นั้นมิใช้สิ่งที่  “มีอยู่แล้ว” แต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา  

ด้วยการสร้างภาพที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคต 
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 ขั้นตอนในล าดับการสร้างวิสัยทัศน์ 

 
 

 เหตุใดจงึต้องมีวิสัยทัศน์องค์การ 

 เป็นการดงึเอาบุคคลมาสู่ฝันที่ตั้งไว้รว่มกัน 

 เป็นการเชื่อมโยงบุคคลที่แตกต่างกันมาร่วมงานกัน 

 ช่วยใหทุ้กคนสามารถตัดสินใจได้ 

 เป็นพืน้ฐานในการวางแผนธุรกิจ 

 เป็นการท้าทายต่อความสะดวกสบาย หรอืความไม่เพียงพอที่มอียู่ในปัจจุบัน 

 ท าให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกันได้ดยีิ่งขึ้น 

 

 หลักในการสร้างวิสัยทัศน์ 

 ผู้ที่ลงมือสร้างวิสัยทัศน์ก็จะมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นผลให้การปฏิบัติเพื่อไปสู่

วิสัยทัศนน์ั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 กระบวนการในการพัฒนาวิสัยทัศนม์ีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลของมัน 

 วิสั ยทั ศน์ จะต้ อ งก าหนด ให้ สอดคล้ อ งกั บ มุ ม มองของผู้ ที่ มี ส่ วน ในผลประโยชน์  

(Key Stakeholders) 

 วิสัยทัศน์จะช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปยังกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เท่ากับว่าการก าหนด

ความตอ้งการใดๆ จะเกิดขึน้ก่อนกระบวนการในการวางแผน 

  

• สร้างความชัดเจนให้กับค่านิยม
ก าหนดค่านิยมหลัก แความหมายในเชงิปฏิบัติ

ขั้นที่ 1

• ตรวจสอบสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน
วินจิฉัยสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในองค์กร

ขั้นที่ 2

• ก าหนดพันธกิจ
สร้างความชัดเจนให้กับจุดประสงคห์ลักขององค์กร

ขั้นที่ 3

• การสร้างวสิัยทัศน์
สร้างภาพที่ชัดเจนส าหรับอนาคตที่ต้องการให้เป็น3

ข้ันที่ 4 

• การลงมือปฏิบัติ
การสรา้งแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และวงจรการตอบสนอง
ต่อการปฏิบัติตามค่านิยม วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่วางไว้

ขั้นที่ 5
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การสร้างวิสัยทัศน์ 

 การสร้างวิสัยทัศน์ (Visioning) คือกระบวนการกลั่นกรองค่านิยม ให้เกิดความชัดเจน  
มุ่งเน้นในพันธกิจ และมุ่งมั่นให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ มันมิใช่เป็นเพียงการประชุมกันแล้วก็ลืมไปช่ัวข้ามคืน  
การสร้างวิสัยทัศน์จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ อันจะน าพาไปสู่ความส าเร็จ ก่อให้เกิดทางแก้ไขปัญหา 
ที่สร้างสรรค์ และจุดประกายใหเ้กิดวิวัฒนาการ และการเรียนรู้ในองค์การอย่างต่อเนื่อง 

เราจะสร้างวิสัยทัศน์ได้อย่างไร 
  ย้อนอดีต โดยทบทวนภารกิจหน่วยงานทั้งหมด แล้วเขียนภาพหรือข้อความ เกี่ยวกับ 
การจัดการศกึษาที่ผ่านมาในด้านปัญหา อุปสรรค หรอืความส าเร็จ  
 มองปัจจุบัน วิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานในปัจจุบันและคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนเป็นภาพหรอืข้อความ 
 วาดฝันอนาคต สร้างจินตนาการ หรือ ภาพฝันของหน่วยงานในอนาคต โดยพิจารณาภารกิจ
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   
 ก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นการน าข้อความของแต่ละคนมาเขียนเป็นวิสัยทัศน์ ซึ่งข้อความ
วิสัยทัศน์ที่ดีควรเขียนให้เป็นข้อความที่มีความกระชับ สามารถจดจ าง่าย และมีความเร้าใจ 
กระตุน้ให้อยากน าไปปฏิบัติ 

การสร้างวิสัยทัศน์ 
 ข้อบัญญัติวสิัยทัศน์ที่ทรงพลัง 

 แสดงถึงจุดหมายปลายทาง 
 งา่ยแก่การสื่อสารและท าความเข้าใจ 
 เข้าถึงจติวิญญาณขององค์การ 
 แสดงถึงความขาดหาย ที่บุคลากรจะต้องหาสิ่งนั้นใหพ้บ 
 กระชับและสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ 
 ท าให้เกิดความมุ่งมั่น 
 อธิบายถึงอนาคตที่ตอ้งการและมีความหมาย 
 สามารถสร้างความรู้สกึ/ประสบการณ/์ท าให้ทุกคนกระตอืรอืร้นที่จะปฏิบัติเมื่อได้ยินได้เห็น 
 ท าให้ทุกคนเข้าใจได้ดียิ่งขึน้ถึงสิ่งที่ตนจะกระท าว่ามีความหมายต่อองค์การอย่างไร 
 ก่อใหเ้กิดแรงกระตุ้น แมใ้นยามที่ท้อแท้ 
 เป็นสิ่งดูแล้วเห็นว่าเป็นไปได้ 
 เป็นสิ่งที่ท้าทาย และต้องมีการขยายขีดความสามารถจึงสามารถท าให้ส าเร็จได้ 

การสื่อสารวิสัยทัศน์ 
 ขั้นตอนนี้คือการให้โอกาสแก่บุคลากรที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์  
ได้พูดคุย สร้างความเข้าใจร่วมกัน และหาทางที่จะเข้าใจว่าวิสัยทัศน์เหล่านี้จะมีผลต่อการปฏิบัติงาน  
ของพวกเขาอย่างไร 
 เมื่อก าหนดใหม้ีวิสัยทัศน์องค์การแล้ว ผูบ้ริหารระดับสูงจ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้น าในการสื่อสาร
วิสัยทัศนน์ั้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การเกิดความเข้าใจและเจตคติที่ดีตอ่วิสัยทัศนน์ั้น 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

24 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

สรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2566 

 

 จากการสัมมนาผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 เรื่อง  “ภาพอนาคตเกษตร มช. 

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์  

เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะฯ ซึ่งจากการระดมสมองจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด ได้มีการก าหนด

วิสัยทัศนใ์หม่อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 

 มุ่งเป็นสถาบันแห่งศาสตร์การเกษตรช้ันน าระดับ... ที่...  

 ผลิตนักวิทยาศาสตร์ เกษตรช้ันน า มุ่ งเน้นงานวิจัยที่ ตอบสนองสังคม จากชุมชนสู่ 

ความเป็นสากล 

 มุ่งเป็นสถาบันแห่งวิทยาศาสตร์การเกษตรช้ันน าระดับอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่ เป็น

นักวิทยาศาสตร์เกษตร มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม จากชุมชนสู่ความเป็นสากล 

 Dupont Pioneer is a worldwide leader in agronomy combining science with service  

to deliver success. 

 เป็นสถาบันแห่งวิทยาศาสตร์การเกษตรช้ันน าระดับโลก ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ  

มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม จากชุมชนสู่ความเป็นสากล 

 เป็นสถาบันแห่งวิทยาศาสตร์การเกษตรช้ันน าระดับโลก 

 เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรช้ันน าระดับโลก 

 เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรช้ันน าระดับเอเชีย 

 

 เพื่อให้วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์มีความท้าทาย เหมาะสมและสามารถแข่งขัน 

ในระดับโลกได้ ที่ประชุมสัมมนาจึงมีมติร่วมกันให้ปรับวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ จากเดิม 

ก าหนดไว้ว่า “คณะเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 

ชั้นน าตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็นอันดับ 1 ของประเทศด้านการวิจัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม

และคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน” ให้ปรับวิสัยทัศน์ใหมเ่ป็น 

 

“เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นน าระดับโลก” 
  



 

 

 

 

 

 

 

  

สรุปผล 
การสมัมนากลุม่ยอ่ย 
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สรุปผลการสัมมนากลุม่ย่อยตามพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ 

เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาทศิทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ใน 10 ปีข้างหน้า 

 

กลุ่มท่ี 1 

ด้านการจัดการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประธานกลุ่ม: 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี   นาพรหม 

สมาชิกกลุ่ม: 

1. อาจารย์ ดร.จริวัฒน์    พัสระ 

2. อาจารย์ ดร.ศวิาพร   ธรรมดี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกศนิี   เกตุพยัคฆ์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  งามสมสุข 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล 

8. อาจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 

9. อาจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ 

10. อาจารย์ ดร.แสงทิวา สุริยงค์ 

11. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

12. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณ ี

13. อาจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน 

14. อาจารย์ ดร.จุฑามาส คุ้มชัย 

15. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 

16. อาจารย์พรสุข ชัยสุข 

17. นายสมโภชน์  อริยจักร์ 

เลขานุการกลุ่ม: 

 นางสาวปราณี   หะซัน  

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

26 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง เพื่อมองภาพอนาคตเกษตร มช.  

อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเห็นว่า 

จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่จากเดิมเป็น 

“เป็นสถาบันวทิยาศาสตร์การเกษตรชั้นน าระดับโลก” ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 ต้องมีการเปิดหลักสูตร Double Degree หรอื Duo Degree ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ 

 หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรคณะ........................... 

 กระบวนการ/วิธีการรับเข้าศกึษา 

 หากต้องการเป็นสถาบันช้ันน าของโลก ต้องเปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น และควรมีการก ำหนด

เป้ำหมำยไว้ให้ชัดเจนว่ำ ภำยในระยะเวลำกี่ปีจะมีหลักสูตรนำนำชำติเพิ่มขึ้นจ ำนวนกี่หลักสูตร 

 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล นอกจากการเปิดหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้นแล้ว ควรจะมีการเปิด

กระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาเรียน  

ซึ่งควรจะมีทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศกึษา 

 หลักสูตรทุกหลักสูตรควรจะก าหนดให้มีวิชาโท (Minor) และแต่ละสาขาวิชาควรจะมีการจัดท า 

ชุดวิชาโท (Minor) ไว้ เพื่อรองรับนักศึกษาทั้งในคณะและนอกคณะที่ตอ้งการมีวชิาโท 

 ต้องหากลยุทธ์ในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งหา

วิธีการเชื่อมโยงกับวิชาชีพเกษตรให้ได้มากที่สุด 

 หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ควรเพิ่มกระบวนวิชาที่เป็นปฏิบัติการให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม

วิชาแกนเกษตร นอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะแล้ว ยังสามารถช่วยให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ

คิดและวิเคราะหไ์ด้อกีด้วย 

 แต่ละสาขาควรก าหนดให้มี Exit Exam แต่ไม่ให้มีการบังคับให้นักศึกษาสมัครสอบ โดยคณะฯ  

มีประกาศนยีบัตรมอบใหส้ าหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

 คณะฯ ควรจะจัดท าหลักสูตรหรือกระบวนวิชาที่ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาเรียนได้  

(Life Long Learning) โดยก าหนดขอบเขตไว้ให้ชัดเจนว่า เมื่อมาเรียนแล้วจะได้รับการรับรองด้วย

ประกาศนยีบัตร/ปริญญาบัตร 

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

27 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 
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เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาทศิทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ใน 10 ปีข้างหน้า 

 

กลุ่มท่ี 2 

ด้านการวจิัยและการบริการวชิาการ 

ประธานกลุ่ม: 

 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย   จตุรสทิธา 

สมาชิกกลุ่ม: 

1. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จนิตะเวช 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิลส าราญจิต 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ 

6. อาจารย์ ดร.ชูชาต ิ สันธทรัพย์ 

7. อาจารย์ ดร.สรัญยา วัลยะเสวี 

8. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมอืง 

9. อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ 

10. อาจารย์ ดร.ชนากานต ์  เทโบลต์ พรมอุทัย 

11. อาจารย์ ดร.ตอ่นภา ผุสด ี

12. อาจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงคแ์ก 

13. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ มณีพทิักษ์สันติ 

14. อาจารย์ ดร.กรวรรณ ศรงีาม 

15. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 

16. นางภูษิตา ค าฝ้ัน 

17. นางสาวศศริินทร์ อธิมา 

เลขานุการกลุ่ม: 

 นางสาววิไลพร   ธรรมตา  

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

28 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง เพื่อมองภาพอนาคตเกษตร มช.  

อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเห็นว่า จะต้องมี 

การปรับแนวทางการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ ได้มี 

การปรับเปลี่ยนใหม่จากเดิมเป็น “เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นน าระดับโลก” ซึ่งสามารถสรุป

แนวทางการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 งานวิจัยที่น าไปสู่การเป็น world Class University  มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น คือ  

 ประเด็นที่ 1 การตพีิมพ์ผลงานวิชาการ (Publication)  

 ประเด็นที่ 2 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างองิ (Citation) 

ประเด็นท่ี 1 ปัจจัยที่จะท าให้งานวิจัยของคณะฯ มีการตพีิมพ์มากขึ้น  เช่น   

 มีการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะหช้ั์นสูง  

 มีการรวมกลุ่มทีมวิจัย/สร้างทีมวิจัยเพื่อท างานเชิงบูรณาการ โดยมีคณะฯ เป็นหน่วยประสานงานกลาง 

โจทย์วิจัยบางเรื่องคณะฯ ควรเป็นผู้ก าหนดขึน้เอง 

 คณะฯ ควรคัดเลือกประเด็นงานวิจัยที่จะสามารถผลิต paper สูงมาเป็นอันดับแรก  

 คณะฯ ควรตั้งเป็น Grad School ของงานวิจัยที่ตอ้งบูรณาการเชงิสาขา 

 คณะฯ สนับสนุนทุนวิจัย โดยก าหนดค่าเป้าหมายเป็นจ านวน paper ที่ตอ้งการ  

 สร้างความร่วมมือการท างานวิจัยกับต่างประเทศ (Collaboration) 

 การสรา้งกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านเชงิลกึ เพื่อท าให้อาจารย์มชืี่อเสียงได้รับงบประมาณง่ายขึ้น 

 คณะฯ ควรมทีุนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

 คณะฯ ควรมีงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Matching Fund  

 งานวิจัยควรมีนักวิจัยอาวุโส หรอืมีระบบ mentor เพื่อให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ใหม่  

 

ประเด็นท่ี 2 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างองิ (Citation)  

 อาจมกีารแลกเปลี่ยนการอ้างองิ 

 เขียน Review Article จะช่วยใหไ้ด้รับการอ้างองิเพิ่มมากขึ้น  

 

 ประเด็นหัวข้อวิจัยที่คณะฯ จะด าเนินการลักษณะของคลัสเตอร์ 

 ข้าว 

 ไม้ดอก 

 ล าไย 

 สมุนไพร 

 อาหารปลอดภัย 

 โคขาวล าพูน 



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 

29 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 ข้อมูลโครงการวิจัยที่จะได้รับงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เพื่อท างานวิจัยสู่ world class ดังน้ี 

 ข้าว 

 งาขีม้้อน 

 Functional Food 

 Agriculture for non - food 

 Agriculture for food  

 ปศุสัตว์ (โคเนือ้ CMU BEEF ปลาหนัง ฯลฯ ) 

 

 นโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ เช่น 

 การให้ทุนบัณฑติศกึษา 

 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม ่ 

 การให้ค่าตอบแทนผลงานวิชาการที่ได้รับการตพีิมพ์ 

 

งานบริการวิชาการ 

ข้อสรุปเกี่ยวกับการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะฯ  ดังนี้ 

 คณะฯ ควรใช้แปลงทดลองของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ในไร่แม่เหียะฯ เป็นศูนย์

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ศวทก. มีความต้องการท างานวิจัยโครงการจัดการพืชสวน 

แบบผสมผสาน ซึ่งต้องใช้เวลาซักระยะหนึ่ง รวมถึงการใช้เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาด้วย  

และเมื่อได้ผลงานวิจัยที่ดจีะได้น าไปพัฒนางานการศึกษาต่อไป  

 ควรมีการจัดแผนฝึกอบรมตลอดทั้งปี  

 ควรหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการลงในชุมชน  

โดยใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้และนักศึกษาสามารถเข้าไปฝกึงานได้ทุกสาขาวิชา 

 รายได้ที่เกิดจากงานบริการวิชาการ  

  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

  การให้บริการห้องปฏิบัติการกลาง  

  หลักสูตรฝึกอบรม Plan Hormone ให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

  การจัดเตรยีมโรงเรอืนเพื่อจะให้บริการฝึกอบรมเรื่องการปลูกพืช Hydroponic  

 

 ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดระบบบริหารจัดการร้าน CMU Steak & Coffee เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุน  

 ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกงานของนักศกึษาอย่างจรงิจัง 

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 
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สรุปผลการสัมมนากลุม่ย่อยตามพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ 

เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาทศิทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ใน 10 ปีข้างหน้า 

 

กลุ่มท่ี 3 

ด้านการบริหารจัดการ แผนและงบประมาณ 

ประธานกลุ่ม: 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย   บุณยเกียรติ 

สมาชิกกลุ่ม: 

1. อาจารย์ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 

2. รองศาสตราจารย์ ร าไพพรรณ อภชิาติพงศ์ชัย 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร กุลสาริน 

5. นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 

6. นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจติร 

7. นางชนนิกานต์ แก้วเทพ 

เลขานุการกลุ่ม: 

 นางสุดใจ   สันธทรัพย์  

  

 จากการสัมมนาและอภิปรายภายในกลุ่มอย่างกว้างขวาง เพื่อมองภาพอนาคตเกษตร มช.  

อีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในด้านการบริหารจัดการ แผนและงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเห็นว่า จะต้อง

มีการปรับแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ แผนและงบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ของคณะฯ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่จากเดิมเป็น “เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นน าระดับโลก” 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 

เป้าหมาย:  เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลขององค์กร 

  

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 
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 การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน 

 บูรณาการหนว่ยงานภายในคณะฯ เพื่อลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน 

 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักงานคณะ และพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานในลักษณะ 

One Stop Service 

 สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่เป็นสากล และเป็น Happy Workplace 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 จัดท าแผนทดแทนอัตราก าลังคนในระยะเวลา 10 ปี  

 พัฒนากระบวนการคัดเลือก/สรรหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงานและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่มุ่งไปสู่

การแขง่ขันในระดับโลก 

 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการก าหนดเป้าหมายเชิงประจักษ์ที่ ชัดเจนและด า เนินการ 

อย่างตอ่เนื่อง  

 พัฒนาทักษะการใชภ้าษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

 เสริมสรา้งความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร  

 การบริหารการเงนิ แผนและงบประมาณ 

 บุคลากรต้องมีสว่นร่วมในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  

 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพึ่งพาตนเอง 

 มุ่งเน้นนโยบายการประหยัด  โดยการก าหนดกรอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ รัดกุม  

ปรับลดรายจ่าย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 พัฒนากลไกรองรับการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่สามารถรายงาน  

ผลการด าเนินงานได้ในลักษณะ Real Time โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและการด าเนินงานในด้านต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

และเชื่อถือได้ 

  



 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557 
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สรุปผลการศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

ระหว่างวันท่ี 16 - 19 กรกฎาคม 2557 

ณ ประเทศมาเลเซีย 

 
 

สถานที่ศึกษาดูงาน 

 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑอ์าหาร (CP - Malaysia - Food Processing Plant) 

 บริษัท เจริญโภคภัณฑม์าเลเซียจัดตั้งขึน้ ในปี 1974 เป็นหลักในการบูรณาการอุตสาหกรรม

สัตว์ปีกและเป็นหนึ่ งในผู้น าตลาดของภาคการมุ่ งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมและ  

ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันและมุ่งมั่น  

ที่จะตอบสนองวิสัยทัศน์ของการเป็นครัวของโลก การวางความส าคัญอย่างมีนัยส าคัญในการวิจัยและพัฒนา

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในขั้นตอนของการด าเนินงานของทุกคนเป็นอย่างดีในขณะที่การพัฒนา

ผลติภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและผูบ้ริโภค  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์มาเลเซีย ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ที่แตกต่างกันของธุรกิจ ซึ่งเป็น 

เกษตรอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 
 คณะเกษตรมีทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาศาสตร์พืช สัตว์วิทยาศาสตร์ อารักขาพืช  

การจัดการที่ดนิ ธุรกิจการเกษตรและระบบสารสนเทศเทคโนโลยีการเกษตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 คณะเกษตรมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและเพื่อเพิ่มโอกาสของ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรม บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรม

ประกอบด้วยบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์และการแข่งขันในเวทีอุตสาหกรรม การใช้ระบบการศึกษาของประเทศ 

ที่ เป็นฐานคณะเกษตรจะมุ่งมั่นในการผลิตทางการเกษตร  ได้รับการฝึกฝนความเช่ียวชาญที่โดดเด่น 

ด้านการประกอบการและความสามารถ ในการให้ค าปรึกษา นอกเหนือจากการมีส่ วนร่วมกับ

เทคโนโลยีการเกษตรใหม่และเป็นผลมาจากหลักสูตรการวิจัยและการค้า  

 คณะเกษตรมีหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร , พืชสวนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ 

และวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร), ปริญญาตรีเกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) และปริญญาตรี

เกษตร (สัตวศาสตร์) นอกจากนั้นยั งมีหลักสูตรในระดับที่ สู งกว่าปริญญาตรี  ได้แก่  ปริญญาโท 

ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรที่ดิน ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการไร่  

ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการจัดการที่ดนิอย่างยั่งยืน 
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 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ELS, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 กว่า 50 ปี  ELS เป็นศูนย์สอนภาษาช้ันแนวหน้าระดับสากล มีสาขาอยู่ทั่ วโลกกว่า  

140 ประเทศ ELS มีศูนย์เทคโนโลยีทางภาษาล้ าสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน บริการทดสอบ

หลากหลายแบบ และความช่วยเหลือด้านการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศอเมรกิาและมาเลเซีย 

 สถานที่ตัง้ทุกแห่งของศูนย์ภาษา ELS (ยกเว้น ELS/Juilliard) มีศูนย์เทคโนโลยีภาษา (Language 

Technology Centers หรือ LTC) อันทันสมัยอยู่ด้วย ซึ่ง LTC เป็นการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผนวกกับ

วิธีการสอนจากอาจารย์ผู้สอนประจ าศูนย์ ซึ่งจะคอยดูแลความคืบหน้าของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือ

เมื่อใดก็ตามที่มีผู้ต้องการใน LTC ก็จะได้รับแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะกับความต้องการของนักเรียน

แต่ละคน แผนดังกล่าวจะบอกให้ทราบถึงวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านที่น้องๆต้องให้ความสนใจ  

มากที่สุด เช่น การพัฒนาค าศัพท์ การท าความเข้าใจจากการฟังและการออกเสียง LTC เป็นวิธีการเรียนรู้ 

ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน มีเนื้อหาและการสนับสนุนที่พิเศษเฉพาะด้านและมุ่งไป

ที่ความท้าทายตา่งๆ โดยเฉพาะทางดา้นภาษา  

 Malaysia Agriculture Research and Development Institute (MARDI) 

 MARDI ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างและส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อความก้าวหน้าของอาหารอาหารการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

ความรู้/ประโยชน์/ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 

 ได้รับความรูด้้านการบริหารจัดการของภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จ 

 ได้รับความรู้เรื่องการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดต้นทุนและแรงงาน  

และความสามารถด้านการตลาดที่จะท าให้ธุรกิจขยายตัวได้รวดเร็วขึ้น 

 ได้รับรู้ถึงระบบการบริหารจัดการและระบบการศกึษาของมหาวิทยาลัย UPM และ ELS 

 การดูงานที่บริษัท CP ได้รับประโยชน์ด้านกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งการปรุงแต่งอาหาร 

ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย โดยการส ารวจตลาด (วิจัยตลาด) ก่อนผลิต

สินค้าออกจ าหน่าย และได้รับความรู้เรื่องวิธีการและกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท 

รวมถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

 การดูงานที่  UPM ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย 

(ในการจัดอันดับ) และได้รับความรูค้วามก้าวหนา้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนีย้ัง

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การทั้งของภาครัฐและเอกชน งานด้านวิชาการ

การเรียนการสอน การพัฒนาองค์กรการศึกษา 

 สถาบันศูนย์กลางภาษา ELS เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนเน้นพัฒนาทักษะการฟัง  

การพูด การอา่นและการเขียน 
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 สถาบัน MARDI เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอาหาร 

ให้มคีุณภาพ มีวิสัยทัศน์ แผนการศกึษา การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน ความรว่มมอืทางวิชาการ

ในอนาคตด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกงานหรือดูงานของนักศึกษา 

มีความก้าวหน้าในด้านการวิจัย การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งมีเป้าหมาย

สร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งได้รับความรูเ้กี่ยวกับงานวิจัย

และหอ้งนทิรรศการ ซึ่งจัดได้ดีมาก  

 ได้รับโอกาสในการเจรจาประสานความรว่มมอืระหว่างมหาวิทยาลัย 

 ได้รับความรูใ้นการท าวิจัยของหนว่ยงานของกรมประเทศมาเลเซีย 

 ได้เห็นมุมมองใหม่ในการท าวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑท์ี่ชัดเจน 

 ได้แนวคิดในการสร้างนักศึกษาให้ เป็นที่ต้องการของตลาด  และคณะฯ มี เครือข่าย 

ความรว่มมอืด้านการฝึกงานของนักศกึษา 

 ได้รับแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร โดยหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามภาควิชาที่มีอยู่ 

โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี สามารถด าเนินการหลักสูตรได้แบบสหสาขาวิชา 

 การด าเนินงานของกรมวิชาการเกษตร (MARDI) มีการด าเนินงานที่สามารถน าไปสู่ 

ภาคการผลิตได้อย่างจริงจัง และเอกชนจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงานได้ โดยมี 

หนว่ยภาคธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย ตลอดจนการเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม 

วิถีชีวิต (Lifestyle) ขนบธรรมเนียมประเพณี การวางแผนผังเมือง ความเจริญด้านวัตถุ 

เทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ของเมืองส าคัญในประเทศมาเลเซีย 

แนวทางในการน าความรู้/ประโยชน์/ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ 

 ในด้านการผลิตสินค้า ตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ สามารถน าไปใช้หรือยกตัวอย่างในการเรียน 

การสอน แผนพัฒนา วิสัยทัศน์ การจัดการองค์กร งานวิจัย ความร่วมมือหรือการสนับสนุน

ต่างๆ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ แนวทาง 

การผลิตบัณฑิต การวางแผนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทาง  

ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาไป

ฝกึงาน ดูงานและสหกิจศึกษา 

 การพัฒนาระบบงานของคณะฯ ให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอน 

ในการท างาน 

 มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน จะท าให้การจ้างงานลดลง 

 ควรพัฒนาให้มีกลุ่มที่ช่วยพัฒนาดา้นการตลาดเพื่อการแขง่ขันทางวิชาการ 

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน เช่น การบริหารจัดการภายใน ให้เกิด

ประสิทธิภาพ ระบบการท างานที่ดีและทักษะในด้านภาษา 
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 ได้เห็นความมุ่งมั่นของหน่วยงานต่างๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงได้เห็น

ความร่วมมือของเครือข่ายระหว่างประเทศที่จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหน่วยงาน  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้องค์กร 
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การปรับหลักสูตรการศกึษาเพื่อให้ทันต่อสถานการณค์วามตอ้งการของตลาด 

 เป็นการสรา้งโอกาสในการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์หรอืนักศึกษาระหว่างประเทศ 
 ส่งเสริมผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาสู่ผลิตภัณฑข์องคณะฯ 

 เชื่อมการฝึกงานหรอืสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 

 สามารถน าประสบการณ์ จริงที่ ได้มี โอกาสไปศึกษาดู งานมาประยุกต์ ใช้กับคณะฯ  
เพื่อความเจรญิก้าวหน้าและสามารถไปให้ถึงจุดมุ่งมั่นในระดับ World Class 

 การจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ ในอนาคต 

 การผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ประเทศพัฒนาจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้ดี เช่นเดียวกับการพัฒนาไร่แม่เหียะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะต้อง

สมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และบุคลากรของคณะฯ ต้องเข้าไปช่วยพัฒนามากกว่านี้ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการจัดโครงการในคร้ังต่อไป 

 ควรมีก าหนดการศกึษาดูงานที่ชัดเจนส าหรับนักศกึษาที่ติดตามไปศกึษาดูงาน และควรติดต่อ

ล่วงหน้าเพื่อก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้ อม 
ด้านภาษา ค าถาม สิ่งที่จะน าไปแลกเปลี่ยนความรูห้รอืผลงานที่จะน าไปแสดง 

 องค์ความรู้และผลงานต่างๆ ที่ควรต้องน าไปแสดงให้หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิด

การเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างกัน 
 แนวทางหรอืแผนงานในการท างาน หรอืความรว่มมอืในอนาคตที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม 

 ควรเลือกสถานที่ที่ไปศกึษาดูงานให้ตรงกับลักษณะงานของคณะฯ 

 ควรจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ส าหรับผู้บริหารและหัวหน้างานของคณะฯ  
เป็นประจ าทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องการบริหารงานในภาพรวมของคณะฯ 

 สนับสนุนการจัดโครงการรูปแบบนี้ เพื่อให้ได้เห็นมุมมองและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 

ในแถบเอเชยี ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างให้แต่ละประเทศ วิธีการจัดการและการท างานร่วมกัน
ของคนตา่งชาติ ต่างศาสนาและสามารถอยู่รว่มกันได้อย่างสันติ 

 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคัญในการศึกษาดูงานและร่ วมมือกัน

ปรับปรุงและพัฒนาคณะฯ โดยมองจากความรู้  ประโยชน์และประสบการณ์ที่ ได้รับ  

จากการศกึษาดูงาน 

 ควรจัดโครงการดูงานในส่วนของศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะ

ธุรกิจส่วนตัว เพื่อเสริมมุมมองดา้นการสรา้งโอกาสใหก้ับนักศึกษา 
 ระยะเวลาในการศึกษาดูงานของแต่ละสถานที่น้อยเกินไป ควรขยายเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์

ในการศกึษาข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาคณะฯ ต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพกิจกรรม 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

36 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 
 

 
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี กล่าวเปิดการสัมมนาผู้บริหาร 

คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 เร่ือง  “ภาพอนาคตเกษตร มช. 

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ภาพอนาคต

อุดมศึกษาเกษตรไทยและของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ใน 10 ปี 

ข้างหน้า” 
  

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ให้เกียรติบรรยาย

เร่ือง “ทิศทางของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ควรจะเป็นในอีก  

10 ปี ข้างหน้า” 

 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ให้เกียรติบรรยาย

เร่ือง “ทิศทางของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ควรจะเป็นในอีก  

10 ปี ข้างหน้า” 
  

 
บรรยายกาศการสัมมนาช่วงเช้า 

 
บรรยายกาศการสัมมนาช่วงเช้า 

  

 
บรรยายกาศการสัมมนาช่วงเช้า 

 
บรรยายกาศการสัมมนาช่วงเช้า 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 
 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

37 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

  

 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

  

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

  

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

  

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

 
บรรยากาศการสัมมนากลุ่มยอ่ยช่วงบ่าย 

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 
 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

38 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 

 
เข้าพบผู้บริหารและดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ประเทศมาเลเซีย 

 
เข้าพบผู้บริหารและดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ประเทศมาเลเซีย 
  

 
เข้าพบผู้บริหารและดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ประเทศมาเลเซีย 

 
เข้าพบผู้บริหารและดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ประเทศมาเลเซีย 
  

 
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี  มอบของที่ ระลึกแก่ ผู้บ ริหาร 

เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ประเทศมาเลเซีย 

 
ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

ประเทศมาเลเซีย 
  

 
ศึกษาดูงาน ณ Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 
ศึกษาดูงาน ณ Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย 
 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

39 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 

 
ศึกษาดูงาน ณ Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 
ศึกษาดูงาน ณ Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

  

 
ศึกษาดูงาน ณ Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 

 
ถ่ายภาพที่ ระลึก ร่วมกับ ผู้บ ริหารคณะ Agriculture, Universiti  

Putra Malaysia (UPM) 

  

 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยภีาษา ELS 

 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยภีาษา ELS 

  

 
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยภีาษา ELS 

 
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยภีาษา ELS 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย 
 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

40 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 
  

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 
  

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 
  

 
ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development 

Institute (MARDI) 

 
ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้บ ริหาร Malaysia Agriculture Research and 

Development Institute (MARDI) 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย 
 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

41 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย 
 



 
 

ภาคผนวก 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

42 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

เรื่อง  “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอกี 10 ปี ข้างหน้า” 

 

 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

 เรื่อง  “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

2.  ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4.  โครงการมีความสอดคล้องกับ 

 4.1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

  - กลยุทธ์ที่ 2 น านักศกึษาและบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน) 

  - กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายและความร่วมมอืทางวิชาการกับสถาบันวิชาการต่างประเทศ 

ในภูมภิาคอาเซียน เอเชียและนานาชาติ 

 4.2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความเป็นสากลของคณะ 

  - กลยุทธ์ที่ 2 แสวงหาแหล่งทุนจากแหล่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริม 

โครงการแลกเปลี่ยน อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในการพัฒนาทักษะ 

เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดแีละมีประสิทธิภาพ 

  - กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ 

พร้อมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

5.  หลักการและเหตุผล 

 จากผลการศึกษาของสถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ภาพอนาคตและยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาสาขาการเกษตร 10 ปีข้างหน้า พบว่า ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนด้านนโยบายของรัฐ 

และกระแสความต้องการการศึกษาในระดับสากล (นานาชาติ) ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อการอุดมศึกษา 
สาขาเกษตรของไทยในอนาคต และจะมีความส าคัญยิ่งต่ออนาคตของการผลิตบุคลากรด้านนี้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

เป้าหมายส าคัญท้ายที่สุดของกระบวนการจัดท าภาพอนาคต 10 ปีข้างหน้าในครั้งนี้ ก็คือ การกระตุ้น
การพัฒนาของอุดมศึกษาสาขาเกษตรโดยรวมของประเทศให้มีการเตรียมความพร้อมและเกิดการ



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

43 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการอย่างรวดเร็วตามกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น มีการเปิดกว้าง
ทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัยและด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ 

ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับคณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการ

บริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5  ปี  
(พ.ศ. 2555 - 2559) ของคณะเกษตรศาสตร ์โดยได้มุง่เน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล พัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการวิจัย มีบริการวิชาการ  

แบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  

เพื่อพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์สูร่ะดับอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และสู่ระดับสากลต่อไป นั้น 

 เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ในการบริหารงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ให้เกิด 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ  

ที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างแนวทางเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ ในช่วงต่อไป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะฯ ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) และได้ด าเนินงานตามแผนมาแล้วระยะหนึ่ง (พ.ศ. 2555 - 2557) ท าให้เห็นว่ามีสิ่งใด 

ที่คณะฯ ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับแผนยุทธศาสตร์  

ในช่วงหลังของแผนดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์จึงเห็นสมควรให้จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน  
เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตลอดจนมีการระดมความคิดเห็นเพื่อหา 

ทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ใน 10 ปีข้างหน้า ให้ก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้  

ในระดับสากล รวมถึ ง เพื่ อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับต่ างมหาวิทยาลัย /
สถาบันการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาและต่อยอดระบบการด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ 

ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึนต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
4.1 เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้รับทราบและมีความ

เข้าใจที่ตรงกัน เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันและภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี 

ข้างหน้า 
4.2 เพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์   

ในการทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ในการหาทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ใน 10 ปีขา้งหน้า 

4.3 เพื่อศกึษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนา

และต่อยอดระบบการด า เนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ให้ เป็ นระบบ 

ที่มปีระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นตอ่ไป 
4.4 เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้างานมีมุมมองใหม่ๆ จากการศึกษาดูงานด้านสังคม 

การศึกษา เทคโนโลยีการสื่อสาร ภาษา ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของ 

ประเทศมาเลเซีย 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์รับทราบและมีความเข้าใจ 

ที่ตรงกัน เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันและภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

5.2 เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ในการทบทวน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะฯ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการหา 

ทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ใน 10 ปีข้างหน้า 

5.3 ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาและต่อยอดระบบการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ของคณะฯ ให้เป็นระบบที่มปีระสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นตอ่ไป 

5.4 ผูบ้ริหารและหัวหน้างานได้เปิดโลกทัศนใ์หม่ๆ จากการศกึษาดูงานด้านสังคม การศกึษา 

เ ทค โ น โ ลยี ก า ร สื่ อ ส า ร  ภ าษ า  ศิ ลป วัฒนธ ร รมและสถ าปั ต ยก ร รมขอ ง 

ประเทศมาเลเซีย 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

8.1 สัมมนา:  ผูบ้ริหาร หัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 30 คน 

8.2 ศกึษาดูงาน: ผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้างาน จ านวน 16 คน 

9. ระยะเวลาและรูปแบบโครงการ 

9.1  ระยะเวลา:  

 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการสัมมนา 

  ณ หอ้งประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สัมมนา ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 - วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 ศกึษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 

9.2  รูปแบบโครงการ:  

- กระบวนการในการสัมมนา การบรรยายและอภิปรายแบ่งกลุ่มตามพันธกิจ

หลักเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

ของคณะฯ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

ในการหาทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 

ใน 10 ปีขา้งหน้า 

- การศกึษาดูงาน  การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ  

ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร วิ จั ย  

ณ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 
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10. สถานที่ 

10.1 สัมมนา:  วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

  ณ หอ้งประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.2 ศกึษาดูงาน: วันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 

 Agriculture, Universiti Putra Malaysia  

 (UPM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ELS, Universiti Putra  

 Malaysia (UPM) กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

 Malaysia Agriculture Research and  

   Development Institute (MARDI) 

11. งบประมาณ 

 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557  

แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 240,000 บาท (สองแสน

สี่หมื่นบาทถ้วน) และเงินสมทบจากผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท

ถ้วน) รวมเป็นเงนิทั้งหมด 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

  



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

46 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ก าหนดการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 

ณ  ห้องประชุมสุขุม อศัเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

09.00 - 10.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา 

 กล่าวรายงาน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ 

 กล่าวเปิดการสัมมนาและให้เกียรตบิรรยาย เรื่อง 

“ภาพอนาคตอุดมศกึษาเกษตรไทยและของคณะเกษตรศาสตร์ มช. 

ใน 10 ปี ข้างหน้า” 

โดย รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

10.00 - 11.00 น. “ทิศทางของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ควรจะเป็นในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ ์

      กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

11.00 - 11.45 น. การระดมสมองเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ 

น าอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

11.45 - 12.00 น. กระบวนการแบ่งกลุ่มและช้ีแจงรายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดนัย  บุณยเกียรติ 

12.00 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. การแบ่งกลุ่มตามพันธกิจหลักของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อระดมความ

คิดเห็นเพื่อหาทิศทางการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ใน 10 ปี

ข้างหน้า โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ประธานกลุ่ม 1: ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณ ี นาพรหม 

 กลุ่มที่ 2 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

ประธานกลุ่ม 2: ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา 

 กลุ่มที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ แผนและงบประมาณ  

ประธานกลุ่ม 3: รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ 

15.00 - 16.30 น. ประธานของแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 

16.30 น. สรุป/ ปิดการสัมมนา 
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ก าหนดการศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 

ณ  ประเทศมาเลเซีย 
----------------------------------------------------------------------------------- 

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 
07.00 น. พร้อมเช็คอิน ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์

เอเชีย 
09.10 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 855 
13.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

(เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ) 
13.30 น. ทัศนศกึษา 

 จัตุรัสเมอร์เดกา  (MERDEKA SQUARE) 
 อาคารสุลต่าน อับดุลซาหมัด (ABDUL SAMAD BUILDING) 
 พระราชวังอิสทานา เนการา (ISTANA NEGARA PALACE) 
 ตึกแฝด (TWIN TOWER) 
 เข้าพบผูบ้ริหารและดูงานบริษัทในเครอืเจริญโภคภัณฑ์อาหาร  
ประเทศมาเลเซีย 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (CP เป็นเจา้ภาพ) 
20.30 น. เข้าพักที่โรงแรม VIVATEL KUL. 
วันพฤหัสบดีท่ี 17 กรกฎาคม 2557 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
09.00 น. ศกึษาดูงาน ณ Agriculture, Universiti Putra Malaysia (UPM) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
13.30 น. ศกึษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีภาษา ELS, Universiti Putra Malaysia (UPM)  
15.00 น. ศึกษาดูงาน ณ Malaysia Agriculture Research and Development Institute 

(MARDI)  
16.00 น. เดินทางไปเมอืงมะละกา (MELAKA) 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
21.00 น. เข้าพักที่โรงแรม HATTEN HOTEL MELAKA 
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
09.00 น. เยี่ยมชมเมอืงมะละกา 

(ย่านดัทซ์แสควร์ โบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ 
สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส วัด CHENG HOON TENG และมัสยิด AL - AZIM 
MOSQUE) 
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วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.30 น. ทัศนศกึษาพิพิธภัณฑส์มุทรศาสตร์มะละกา (MARITIME MUSEUM) 

และชมเรอืส าเภา FLORA DE LA MAR 

15.00 น. เดินทางกลับกัวลาลัมเปอร ์

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

20.30 น. เข้าพักที่ VIVATEL KUL. 

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

08.30 น. ทัศนศกึษาตึกแฝดปิโตรนาสที่สูงที่สุดในโลก และเลือกซือ้ของฝาก 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

12.00 น. พร้อมเช็คอิน ณ สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เคาน์เตอร์สายการบิน 

แอร์เอเชีย 

14.50 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

เที่ยวบินที่ AK 856 

16.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 

 

  



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

49 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

รายนามผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 

ณ  ห้องประชุมสุขุม อศัเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 

ที่ปรึกษา 

 ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ กรรมการอ านวยการประจ าคณะเกษตรศาสตร ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพรรณ   เอกะสิงห ์

 

ที่ รายนามผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน 
และประกันคุณภาพการศกึษา 

3 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสทิธา          รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

4 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย   จนิตะเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  

ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกิจการพิเศษ 

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี   นาพรหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑติศกึษา 

6 อาจารย์ ดร.จริวัฒน์    พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

7 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์   นิลส าราญจิต ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

8 อาจารย์ณัฐศักดิ์   กฤติกาเมษ        ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริหาร อาคารสถานที่ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 อาจารย์ ดร.ศวิาพร   ธรรมดี ผูช่้วยคณบดีฝา่ยการศกึษาและวิชาการ 

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี   เกตุพยัคฆ์ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประชาสัมพันธ์  
และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

11 รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร   กุลสาริน หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  งามสมสุข หัวหนา้ภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตร 

และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

14 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย   แสงชโยสวัสดิ์ หัวหนา้ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

15 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์   ธนาพรพูนพงษ์ หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธิตและฝกึอบรมการเกษตร 

แมเ่หียะ 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

50 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ที่ รายนามผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
16 อาจารย์ ดร.ชูชาติ    สันธทรัพย์ ผูอ้ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

17 รองศาสตราจารย์ ร าไพพรรณ   อภชิาติพงศ์ชัย ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

18 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  อ่อนประไพ หัวหนา้โครงการจัดตัง้ภาควิชาเกษตรที่สูง 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

19 นางฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

20 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา  อัครพิศาล อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

21 อาจารย์ ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

22 อาจารย์ ดร.อรอุมา  เรืองวงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

23 อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

24 อาจารย์พรสุข  ชัยสุข อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

25 อาจารย์ ดร.สรัญยา  วัลยะเสวี อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

26 อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  ครุฑเมอืง อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

27 อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

28 รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

29 อาจารย์ ดร.แสงทิวา  สุริยงค ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

30 อาจารย์ ดร.ฉันทลักษณ์  ติยายน อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

31 อาจารย์ ดร.จุฑามาส  คุ้มชัย อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

32 อาจารย์ ดร.ชนากานต์    เทโบลต์ พรมอุทัย อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

33 อาจารย์ ดร.ต่อนภา  ผุสดี อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

34 อาจารย์ ดร.อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

35 อาจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงคแ์ก อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

36 อาจารย์ ดร.วรวิทย์  มณีพทิักษ์สันต ิ อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

37 อาจารย์ ดร.กรวรรณ  ศรงีาม อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

51 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ที่ รายนามผู้เข้าร่วม ต าแหน่ง 
38 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

39 อาจารย์ ดร.ทศพล  มูลมณี อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

40 นางสุดใจ   สันธทรัพย์ หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

41 นางสาววิไลพร   ธรรมตา หัวหนา้งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

42 นางสาววรีลักษณ์   วรรณวิจติร หัวหนา้งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศกึษา 

43 นางสาวปราณี   หะซัน หัวหนา้งานบริการการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

44 นางสาวศศิรินทร์   อธิมา ผูจ้ัดการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

45 นางชนนิกานต์   แก้วเทพ รักษาการแทนหัวหน้างานการเงิน  

การคลังและพัสดุ 

46 นางสาวสากันย์ สุวรรณการ หัวหนา้หนว่ยประกันคุณภาพการศกึษา 

47 นางภูษิตา ค าฝ้ัน พนักงานปฏิบัติงาน 

48 นายสมโภชน์   อริยจักร์ พนักงานปฏิบัติงาน 

 

  



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

52 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

รายนามผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2557 

ณ  ประเทศมาเลเซีย 
 

 

ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

1 ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ ์ กรรมการอ านวยการ 

ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

2 รองศาสตราจารย์ ธีระ  วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

3 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสทิธา          รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

4 อาจารย์ ดร.จริวัฒน์    พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  

และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 

5 อาจารย์ ดร.ศวิาพร  ธรรมดี ผูช่้วยคณบดีฝา่ยการศกึษาและวิชาการ 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.จริาพร   กุลสาริน หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา   โพธาภรณ์ หัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์ 

และทรัพยากรธรรมชาติ 

8 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ แทนหัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.รุจ  ศริิสัญลักษณ์ แทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

และส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

10 อาจารย์ ดร.ชูชาติ    สันธทรัพย์ ผูอ้ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

11 รองศาสตราจารย์ ร าไพพรรณ   อภชิาติพงศ์ชัย ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

12 นางฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

หัวหน้างาน 

13 นางสาววิไลพร   ธรรมตา หัวหนา้งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

14 นางสาววรีลักษณ์   วรรณวิจติร หัวหนา้งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพการศกึษา 

15 นางสาวปราณี   หะซัน หัวหนา้งานบริการการศกึษา 

และพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

16 นางสาวศศิรินทร์   อธิมา ผูจ้ัดการศูนย์บริการวิชาการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

17 นางชนนิกานต์   แก้วเทพ รักษาการแทนหัวหน้างานการเงิน  

การคลังและพัสดุ 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

53 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

นักศกึษา 

18 นางสาวจุฬารัตน์  หนอ่แก้ว  

19 นางสาววรัทยา  ปิวศลิป์  

20 นายกันตพงษ์  จันทร์อนิทร์  

21 นายธีรวัฒน ์ เต๋มา  
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สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 

ส่วนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

 สถานะผู้ประเมิน จ านวน (คน) 

1 ผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์/หัวหนา้งาน 4 

2 อาจารย์ 4 

3 บุคลากรสายปฏิบัติการ 2 

รวมทั้งหมด 10 

 

ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย/ การสัมมนา 

ประเด็นการประเมิน * คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

2.1 การบรรยายของวิทยากร/ การประชุมกลุ่ม 4.75 

2.2 เนือ้หาของการประชุมสัมมนา/ บรรยาย 4.75 

2.3 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา/ บรรยาย 4.67 

2.4 เกิดความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหาร 

      และผูป้ฏิบัติงาน 

4.83 

2.5 ความพึงพอใจตอ่การประชุมสัมมนา/ บรรยายโดยภาพรวม 4.83 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.77 

 

ส่วนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นการประเมิน * คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

3.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมสัมมนา 3.75 

3.2 อาหาร เครื่องดื่มและที่พัก 3.92 

3.3 โสตทัศนูปกรณ์ (LCD ระบบเสียง ฯลฯ) 4.83 

3.4 การจัดการและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่คณะฯ 4.08 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.15 



 
 

โครงการสัมมนาและศกึษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ประจ าปี 2557 

55 “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” 

ส่วนที่ 4  ความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นการประเมิน * คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

4.1 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันและภาพอนาคต

เกษตร มช. ในอีก 10 ปี ขา้งหน้า 

4.08 

4.2 เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร

และบุคลากรในการทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ

คณะฯ 

4.58 

4.3 สามารถน าข้อคิดเห็นและความรู้ที่ ได้รับจากการร่วม

แลกเปลี่ยนในการหาทิศทางพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์  

ใน 10 ปีขา้งหน้า ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.25 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.31 

*ความหมายของคะแนน 

 1.00 – 1.79 = ไม่พอใจเลย 

 1.80 – 2.59 = ไม่พอใจ 

 2.60 – 3.39 = ปานกลาง 

 3.40 – 4.19 = พอใจมาก 

 4.20 – 5.00 = พอใจมากที่สุด 

สรุปการประเมินผล 

 ในภาพรวมของการประเมินผลการจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปี 2557 เรื่อง “ภาพอนาคตเกษตร มช. ในอีก 10 ปี ข้างหน้า” ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 

คณะเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2557 พบว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการสัมมนา

ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรยาย/ การสัมมนา  มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

เท่ากับ 4.77 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

 การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีคะแนนเฉลี่ยรวม  

เท่ากับ 4.15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก 

 ความรู้ความเข้าใจของผู้ร่วมโครงการและการน าไปใช้ประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

เท่ากับ 4.31 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
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ส่วนที่ 5  ความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้รับบรกิาร 

5.1 หัวข้อที่ควรจัดในครั้งต่อไป 

 - 

5.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 - 
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สรุปแบบประเมินการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาผู้บรหิารคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2557 

ระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2558 

ณ ประเทศมาเลเซีย 
 

ส่วนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 

 สถานะผู้ประเมิน จ านวน (คน) 

1 ผูบ้ริหารคณะเกษตรศาสตร์ 4 

2 หัวหน้างาน 5 

3 อาจารย์ 3 

รวมทั้งหมด 12 

ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ 

ประเด็นการประเมิน * คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 

1. ประเมินผลการบริหารจัดการ 

1.1 การประสานงานการศึกษาดูงาน 4.54 

1.2 การช้ีแจงรายละเอียดจากคณะฯ ก่อนไปศกึษาดูงาน 4.46 

1.3 ระยะเวลาในการศกึษาดูงาน 4.16 

1.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 4.49 

1.5 ความเหมาะสมของโรงแรมที่พัก 4.58 

1.6 ความสะดวกในการเดินทาง 4.72 

1.7 ความเหมาะสมของรูปแบบการศกึษาดูงาน 4.67 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 

2. ประเมินผลการศึกษาดูงาน  

2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ศกึษาดูงาน 4.52 

2.2 การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลต่างๆ จากสถานที่ศกึษาดูงาน 4.41 

2.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การเรียน 

การสอนและการวิจัย 
4.38 

2.4 ได้รับความรูแ้ละประสบการณใ์หม่ๆ จากสถานที่ศกึษาดูงาน 4.33 

2.5 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศกึษาดูงานไปประยุกต์ใชไ้ด้ 4.26 

2.6 การต้อนรับ/ การบริการจากเจ้าหน้าที่ 4.63 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 
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ประเด็นการประเมิน * คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 การทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ ณ ประเทศมาเลเซีย 

1. ความเหมาะสมของสถานที่ทัศนศกึษา 4.74 

2. ระยะเวลาในการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ 4.19 

3. ได้รับความรูแ้ละข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสถานที่ทัศนศึกษา 4.78 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.57 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา 

ในภาพรวม 
4.77 

 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในภาพรวม 4.67 

*ความหมายของคะแนน 

 1.00 – 1.79 = ไม่พอใจเลย 

 1.80 – 2.59 = ไม่พอใจ 

 2.60 – 3.39 = ปานกลาง 

 3.40 – 4.19 = พอใจมาก 

 4.20 – 5.00 = พอใจมากที่สุด 

สรุปการประเมินผล 

  ในภาพรวมของการประเมินผลการจัดการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาผู้บริหาร 

คณะเกษตรศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่  16 - 19 กรกฎาคม 2557 พบว่า  

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาดังกล่าว ซึ่งมีทั้งหมด  

12 คน มคีวามพึงพอใจตอ่การศกึษาดูงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ประเมินผลการบรหิารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับพอใจมากที่สุด 

 ประเมินผลการศึกษาดูงาน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับพอใจมากที่สุด 

 การทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ ณ ประเทศมาเลเซีย มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

4.57 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและการทัศนศึกษาในภาพรวม มีคะแนน

เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.77 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

 ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 4.67 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
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ส่วนที่ 3  ความต้องการ/ ความคาดหวังของผู้รับบรกิาร 

3.1 สถานที่ที่ต้องการให้มีการศึกษาดูงานครั้งต่อไป 

1. ควรไปศกึษาดูงานระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นของอาเซียนหรือ

ของโลก หรอืมหาวิทยาลัยที่ตดิอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

2. ควรไปศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางเกษตร เช่น 

ประเทศสิงคโปร์ 

3. เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ ์สาธารณรัฐประชาชนจนี 

4. Gadjah Mada University ประเทศอนิโดนีเซีย 

5. วิถีชีวติของชาวชนบท หรอืเกษตรกรของประเทศมาเลเซีย 

6. ระบบการผลิตพชืคู่แขง่ส าคัญในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรอืไต้หวัน 

3.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาการจัดสัมมนาและศึกษาดูงานคร้ังต่อไป 

1.  การจัดที่พักไม่ควรใชเ้ตียงเสริม เพราะท าให้เกิดความแออัด และไม่สะดวกเท่าที่ควร 

2. ไกด์ดูแลไม่คอ่ยดี โดยเฉพาะเรื่องที่พัก 

3. ควรมีการวางแผนในการเดินทางไปดูงานระหว่างเมอืงใหเ้หมาะสมมากขึ้น เนื่องจากใช้เวลา

เดินทางมากเกินไป ท าให้ระยะเวลาดูงานลดน้อยตามไปด้วย 

4. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไป และหน่วยงาน ELS ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร 

เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะฯ และ MARDI ควรมีการศึกษาดูงาน 

ในภาพรวมมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว 

5. ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์และสามารถประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงานได้ 

6. คณะฯ ควรมีการเตรียมน าเสนอผลงาน เพื่อจะสามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันได้ 

 



คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์ 0-5394-4009 โทรสาร 0-5394-4666
www.agri.cmu.ac.th 
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