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ในปีงบประมาณ 2556 คณะผลิตกรรมการเกษตรได้
ดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการเรียนการสอน
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ภายในและการบริหารความเสี่ยง มาใช้ในการพัฒนาคณะผลิต
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กรรมการเกษตร ได้รวบรวมสรุปข้อมูลผลการดาเนินด้านต่าง ๆ
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ประโยชน์ต่อไป
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 ที่ตั้ง
เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม่ – พร้าว ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290 โทรศัพท์ 053-873348 โทรสาร : 053-878088
 ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เริ่มต้นจาก
การเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษากสิกรรมประจาภาคเหนือ เปิดสอนนักเรียนมาตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน
2477 และได้มีพัฒนาการมาโดยตลอดที่สาคัญคือ ได้ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้ ในปี พ.ศ.2518 และ ได้เริ่มเปิดทาการสอนในระดับปริญญาตรี ทก.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต)
โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรก่อตั้งเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวได้ว่าคณะผลิตกรรมการเกษตร
เป็นคณะที่ดาเนินกิจกรรมหลักตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาตั้งแต่เริ่มต้น
หลักสูตรแต่ละหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหาร และดาเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลักของคณะ คือ 1)
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่สาขารับผิดชอบ 2) การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทั้งการวิจัย
พื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ 3) การบริการวิชาการ เพื่อนาความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรมาให้บริการ
แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 4) การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ และเผยแพร่กิจกรรม
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนา
ปัจจุบัน คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ
สานักงานเลขานุการคณะ ทาหน้าที่บริหารและดาเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ ประกอบด้วย 1)
งานบริหารและธุรการ 2) งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 3) งานคลังและพัสดุ 4) งานบริการ
การศึกษา และกิจการนักศึกษา และ 5) งานบริการวิชาการและวิจัย
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สานักงานกิจการพิเศษ
เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดาเนินงานในโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจการพิเศษสาคัญต่าง ๆ คือ 1) โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ 2) โครงการจัดระบบนิเวศวิทยาและตกแต่งบริเวณที่ประทับพระตาหนักดอยตุง
จังหวัดเชียงราย 3) โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นที่อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ 2556 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 171 คน มีข้าราชการ
จานวน 52 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 58 คน พนักงานราชการ จานวน 14 คน ลูกจ้างประจา
จานวน 20 คน และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จานวน 27 คน
จานวนบุคลากรสายวิชาการ จานวน 62 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 13 คน และ
ระดับปริญญาเอก จานวน 49 คน และดารงตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรได้แก่ ตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ จานวน 8 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 21 คน และตาแหน่งอาจารย์ จานวน 33 คน
ในปีการศึกษา 2556 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีจานวนนักศึกษา ทั้งหมด 2,902 คน จากเดิม
ในปีการศึกษา 2555 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 3,280 คน โดยแยกตามระดับดังนี้ ในปีการศึกษา 2556 มี
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,656 คน (จากเดิม ปี 2555 จานวน 3,053 คน) ระดับปริญญาโท
จานวน 215 คน (จากเดิม ปี 2555 จานวน 209 คน) และระดับปริญญาเอก จานวน 31 คน (จากเดิม ปี
2555 จานวน 18 คน)
ด้านการเรียนการสอน คณะผลิตกรรมการเกษตรมีหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสูตร ได้แก่ ระดับ
ปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 2 หลักสูตร
ด้านการวิจัย ในปี 2556 คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับงบประมาณงานวิจัยทั้งภายนอกและ
ภายใน รวมจานวนโครงการทั้งหมด 24 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 17,818,400 บาท จากแหล่งทุน
ภายนอก จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 8,532,500 บาท และแหล่งทุนภายใน จานวน 18 โครงการ
งบประมาณ 9,285,970 บาท
ด้านโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม
และสามารถนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งได้แก่โครงการและฐานการเรียนรู้ด้านเกษตร
รวมทั้งหมด 13 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย 2. โครงการฐานเรียนรู้ ”การผลิตกล้วยไม้พื้นเมืองไทย
เชิงการค้า” 3. โครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ไทย อุทยานกล้วยไม้ไทย สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4. โครงการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ 5. โครงการฐาน
เรียนรู้การผลิตผัก 6. โครงการฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 7. โครงการฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ 8. โครงการฐาน
เรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 9. โครงการฐานเรียนรู้ “ชันโรงน้อยมหัศจรรย์”(ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง) 10. โครง
การคลินิกพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ชุมชน 11. โครงการ “มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง” 12. โครงการเสวนา
และจัดแปลงสาธิตเพื่อการพัฒนาด้านพืชผัก
13. โครงการการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ
“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Netaork, T-FERN)
ครั้งที่ 2 เรื่อง “ ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู (Ecological Knowledge for Restoration)
คณะผลิตกรรมการเกษตร 2

นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านการจัดฝึกอบรมเป็นการจัดฝึกอบรมระยะสั้น การสัมมนาทางวิชาการ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายการวิทยุ การจัดนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และการให้คาปรึกษาแก่เกษตรกรและประชาชน
ที่สนใจทั่วไป
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรและนักศึกษาของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดาเนินการจัดขึ้นอย่างสม่า
เสมอประจาทุกปี เช่น งานพิธีรดน้าดาหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัย งานถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้าฝน งานวันลอยกระทง งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช การจัดการแข่งขัน
กลองหลวงล้านนาไทย คณะผลิตกรรมการเกษตร และงานวันไหว้ครู เป็นต้น
ด้านงบประมาณ
คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี 2556
จานวนทั้งสิ้น 78,966,500 บาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 44,479,800 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้ จานวน 34,486,700 บาท
นอกจากนี้
คณะผลิตกรรมการเกษตรได้สรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และผลสรุป
โครงการยุทธศาสตร์จากแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายประจาปี พ.ศ. 2556 ได้ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับ จานวนเงินทั้งสิ้น 1,087,200 บาท มีจานวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด 18
โครงการ จากแหล่งงบประมาณเงินรายได้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และ มีความสุข
จานวนเงินทั้งสิ้น 3,619,100 บาท มีจานวนโครงการ/กิจกรรม จานวนทั้งหมด 35 โครงการ จากแหล่ง
งบประมาณเงินรายได้ 3,113,100 บาท จานวน 29 โครงการ และแหล่งทุนอื่น 506,000 บาท จานวน 6
โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม จานวนเงินทั้งสิ้น 1,192,000
บาท มีจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 10 โครงการ จากงบประมาณเงินรายได้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและ
สนองงานโครงการในพระราชดาริ จานวนเงินทั้งสิ้น 2,368,000 บาท มีจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 21
โครงการ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนเงิน 1,510,000 บาท จานวน 13 โครงการ และเงิน
งบประมาณรายได้ จานวนเงิน 858,000 บาท จานวน 8 โครงการ
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การดารงศิลปวัฒนธรรมและรักษานิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
จานวนเงินทั้งสิ้น 96,400 บาท มีจานวนโครงการ /กิจกรรม ทั้งหมด 4 โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน
จานวนเงิน 36,400 บาท จานวน 1 โครงการ และ เงินงบประมาณรายได้ จานวนเงิน 60,000 บาท
จานวน 3 โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล จานวนเงินทั้งสิ้น 1,670,000 บาท มีจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 13 โครงการ จากงบประมาณ
เงินรายได้ สรุปทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ใช้งบประมาณทั้งหมด 9,590,700 บาท มีจานวนโครงการ/
กิจกรรม ทั้งหมด 101 โครงการ/กิจกรรม โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวนเงิน 1,546,400 บาท
งบประมาณเงินรายได้ จานวนเงิน 7,538,300 บาท และแหล่งทุนอื่น จานวนเงิน 506,000 บาท
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประจาปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของสกอ. 9 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้
และได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกคณะผลิตกรรมการเกษตร ตามตัวบ่งชี้ของสมศ. 14 ตัวบ่งชี้
ตามที่มหาวิทยาลัย กาหนด ได้คะแนน 3.92 ผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ “ ดี ”
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ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา

คุณธรรม ปัญญา ใฝ่รู้ สู้งาน เลิศวิชาการเกษตร

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร

พันธกิจหลัก
1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตร
3. บริการวิชาการอย่างทั่วถึง ประชาชนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธารงไว้ซึ่งศาสนาและประเพณีที่ดีงาม
5. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่สร้างประโยชน์แก่สังคม และสร้างความเข้มแข็งแก่นักศึกษา
6. ปลุกจิตสานึกแก่สังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นผู้นาในการวิจัยด้านการเกษตรในเชิงพาณิช
3. เป็นศูนย์บริการวิชาการทางด้านการเกษตร
4. ธารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. เป็นผู้นาในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของคณะ
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อัตลักษณ์ของคณะผลิตกรรมการเกษตร
“สร้างบัณฑิต เก่งคิด สู้งาน พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อพัฒนาเกษตรไทยสู่สากล”

นโยบายการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization)
มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสาคัญ (Result base management)
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and outcomes)
ประหยัดและคุ้มค่า (Cost minimized)
ทาสิ่งที่จาเป็น (Network and outsource)
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แผนที่กลยุทธ์
“คุณค่าและความภูมิใจของเรา คณะผลิตกรรมการเกษตร 40 ปี ” 1
แผนบริหารจัดการที่ดีเพือ่ พัฒนาคณะ 4 ปี (2554-2557) ทาแผน: 14 พ.ย. 53 ปรับปรุงครั้งที่ 7 วันที่ 16 เมษายน 2556
Strategy Map
แผนทีก
่ ลยุทธ์

Process theme

Process theme
1 กระบวนงาน

Process theme
2 กระบวนงาน

Process theme
3 กระบวนงาน

Process theme
4 กระบวนงาน

Financial perspective
มิตขิ องงบประมาณ
ม4

Productivity Strategy
ปรับโครงสร้าง

Long-Term Shareholder Value

Growth strategy
ทรัพย์สนิ อ6

Achievement
2554 2555 2556 2557

Customer perspective
มิตนิ ศ. การเรียนการสอน
ม3 2 อ5

Price & Quality
1 คุณภาพนักศึกษา
3 การพัฒนานักศึกษา

Functionality, Service

Partnership, Brand
Employers
สภาคณบดี ศิษย์เก่า
ความพึงพอใจ
เครือข่ายวิจัย ดุษฎีบัณฑิต
Dean Forum

Internal process perspectives

Operation
บริหารจัดการ
การเงิน งปม.จัดสรร
ติดตามรายงาน ปฏิทิน
ประเมินผู้บริหาร
7 9 การประกันคุณภาพ
Human capital
การเพิ่มความรู้ อ3
ขวัญและกาลังใจ
ตาแหน่งวิชาการ
ทุนพัฒนาอาจารย์
อาจารย์รุ่นใหม่
แผนพัฒนาบุคลากร

Customer
3 กิจกรรม นศ.
สหกิจศึกษา

Innovation
2 4 วิจัย อ2 สะสมผลงาน

Regulatory & Social
รักษาสภาพแวดล้อม อ9
คาสัง่ ประกาศ มติสภา
วินัย 4 6 ทะนุบารุงศิลปะ

Information capital อ7
ฐานข้อมูล อัตรากาลัง
นักศึกษาตรี โท เอก รถ
งานฟาร์ม 8 เงินเดือน
งบประมาณ การใช้น้ามัน เงิน
รายได้ ระบบเครือข่าย
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

Organization capital
นโยบาย การตรงเวลา
การรับรูแ้ นวคิด ผู้นา
ทีมงาน กาทาแผน คาขวัญ
ยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

Development capital
ประชุม
โครงการพัฒนา

แถบสีเขียวทาต่อเนื่อง

สีน้าเงินปฏิบัติและผลงาน

สีดา จะปฏิบัติต่อไป

มิตขิ องการบริหารจัดการ
ม2 7

Learning and growth
perspective 5
มิตกิ ารเรียนรู้และพัฒนา องค์กร
ม1

หมายเหตุ สมศ สกอ อ

เงินบริจาค ผลิตภัณฑ์
เงิน 40 ปี คณะผลิต
Availability, Selection
6 หลักสูตร อ1 มคอ.

5 ชุมชน บริการวิชาการ
โครงการในพระองค์ อ8
กีฬา 4 จอบ ปี 54-55
ทุนการศึกษา กิจการพิเศษ

International affair
MOU อ4 วิเทศสัมพันธ์
Seminar

ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์ ดร.ชิต อินปรา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

อาจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร 8

ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร.เสกสันต์ อุสสหตานนท์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชสวน

อาจารย์สุภักตร์ ปัญญา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชไร่

อาจารย์ ดร.ชัชวิจถ์ ถนอมถิ่น
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอารักขาพืช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่าทอง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
นายปริญญา

นายปริญญา สมบูรณ์
เลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร
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โครงสร้างการบริหารงานคณะผลิตกรรมการเกษตร ปี 2556
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี

เลขานุการ

* รองคณบดีฝ่ายบริหาร

* หัวหน้างานบริหารและธุรการ

* หลักสูตรสาขาพืชไร่

* รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

* หัวหน้างานคลังและพัสดุ

* หลักสูตรสาขาพืชสวน

* หัวหน้างานบริการการศึกษา

* หลักสูตรสาขาอารักขาพืช

* หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

* หลักสูตรสาขาปฐพีศาสตร์

* หัวหน้างานนโยบาย แผน

* หลักสูตรสาขาส่งเสริมการเกษตร

มาตรฐานการศึกษา
* รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
* รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีและหลักสูตร

* หลักสูตร สาขาวิทยาการสมุนไพร

* สานักงานกิจการพิเศษ

หลักสูตร MJU SLUSE
หลักสูตรการพัฒนาภูมสิ ังคมอย่างยั่งยืน
หลักสูตร เกษตรเคมี
หลักสูตรสังกัดคณะ
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การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในสานักงานเลขานุการ
สานักงานเลขานุการ แบ่งการทางานออกเป็น 5 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
และ งานบริการวิชาการและวิจัย
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คณะกรรมการประจาคณะ ประจาปี 2556
1. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

กรรมการ

3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการ

4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย

กรรมการ

5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการ

6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการ

7. อาจารย์ ดร.เสกสันต์

อุสสหตานนท์

กรรมการ

8. อาจารย์ ดร.พรพันธ์

ภู่พร้อมพันธุ์

กรรมการ

9. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พหล

ศักดิ์คะทัศน์

กรรมการ

10. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่าทอง

กรรมการ

11. อาจารย์ ดร.เศรษฐา

ศิริพินทุ์

กรรมการ

12. อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์

ถนอมถิ่น

กรรมการ

13. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์

อินทสาร

กรรมการ

14. อาจารย์สุภักตร์

ปัญญา

กรรมการ

15. นายปริญญา

สมบูรณ์

เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม
1. นายธนากร
2. นางอัมพร
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พิทยากรศิลป์
เทพศิริ

การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ปี 2553 - ปี 2554 – ปี 2555– ปี 2556
รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

1.1 จานวนบุคลากรทั้งหมด (คน)

150

174

175

172

1.2 จานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน) เอก : โท

59

60

65

62

- รองศาสตราจารย์

11

10

9

8

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์

23

23

22

21

- อาจารย์

25

27

34

33

59

60

65

62

- ปริญญาโท

22

18

17

13

-

37

42

48

49

1.4 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คน)

91

114

110

110

2.1 จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน (หลักสูตร)

15

16

16

14

- ระดับปริญญาตรี

7

8

8

7

- ระดับปริญญาโท

6

6

6

6

- ระดับปริญญาเอก

2

2

2

1

2,771

2,985

3,182

2,902

- ระดับปริญญาตรี

2,486

2,733

2,958

2,656

- ระดับปริญญาโท

269

225

193

215

- ระดับปริญญาเอก

16

27

31

31

1.3 จานวนวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ

ปริญญาเอก

2.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน)
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รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

48,329,400

61,649,300

45,310,300

44,479,800

- งบดาเนินงาน

7,777,200

7,278,100

9,216,100

9,078,100

- งบบุคลากร

40,308,800

35,458,500

35,857,800

35,165,300

243,400

236,400

236,400

236,400

-

18,676,300

-

-

30,864,900

32,862,200

37,699,300

34,486,700

- งบดาเนินงาน

16,354,555

16,897,760

17,557,444

17,202,900

- งบบุคลากร

1,239,045

1,251,640

2,712,456

3,476,400

- งบเงินอุดหนุน

8,155,700

10,075,900

10,872,700

7,228,300

- งบลงทุน

3,355,900

2,030,800

2,111,000

1,406,000

- งบรายจ่ายอื่น

1,759,700

2,606,100

4,445,700

5,173,100

79,194,300

94,511,500

83,009,600

78,966,500

61:39

65:35

54:46

56:44

3.1 งบประมาณแผ่นดิน (บาท)

- งบเงินอุดหนุน
- งบลงทุน
3.2 งบประมาณเงินรายได้ (บาท)

3.3 งบประมาณรวม (บาท)
- สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : รายได้
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จานวนบุคลากรทั้งหมด สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจาปี 2556
หน่วยงาน

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

พืชไร่
พืชสวน
อารักขาพืช
ปฐพีศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตร
วิทยาการสมุนไพร
สานักงานเลขาฯ
สานักงานกิจการพิเศษ
รวม

9
16
9
6
4
0
8
0
52

7
12
6
8
4
2
12
7
58

3
4
0
0
0
0
4
2
13

3
9
1
1
1
0
5
0
20

ลูกจ้าง
ชั่วคราวเงิน
รายได้
2
3
2
0
2
0
17
3
29

รวม
24
44
18
15
11
2
46
12

172

ตารางแสดง จานวนบุคลากรทั้งหมด
พืชไร่, 24
พืชสวน, 44
อารักขาพืช, 18

รวม, 172

ปฐพีศาสตร์, 15
ส่งเสริมการเกษตร, 11

วิทยาการสมุนไพร, 2
สานักงานเลขาฯ, 46
สานักงานกิจการพิเศษ, 12
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จานวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
หน่วยงาน
พืชไร่
พืชสวน
อารักขาพืช
ปฐพีศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตร
วิทยาการสมุนไพร
รวม

ข้าราชการ
8
14
8
4
3
0

พนง.มหาวิทยาลัย
4
7
4
5
3
2

รวม
12
21
12
9
6
2

37

25

62

ตาราง แสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ
พืชไร่, 8
พืชสวน, 14

รวม, 37

วิทยาการสมุนไพร, 0
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ปฐพีศาสตร์, 4
ส่งเสริมการเกษตร, 3

อารักขาพืช, 8

จานวนบุคลากรสายวิชาการ : ตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน
รศ.
3
1
1
2
1
0
8

พืชไร่
พืชสวน
อารักขาพืช
ปฐพีศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตร
วิทยาการสมุนไพร
รวม

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ.
อาจารย์
1
8
10
10
5
6
2
5
2
3
0
2
20
34

รวม
12
21
12
9
6
2
62

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
12

21

12

9

6

8

10

6

5

3

1
3

10
1

5
1

2
2

2
1

2
62
2
0

รศ.
อำจำรย์

ผศ.
รวม
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จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
หน่วยงาน

ข้าราชการ

พืชไร่
พืชสวน
อารักขาพืช
ปฐพีศาสตร์
ส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเลขานุการ
สานักงานกิจการพิเศษ
รวม

1
2
1
2
1
8
15

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
3
5
2
3
1
12
7
33

พนักงาน
ราชการ
3
4
0
0
0
4
2
13

ลูกจ้าง
ประจา
3
9
1
1
1
5
0
20

ลุกจ้าง
ชั่วคราว
2
3
2
0
2
17
3
29

รวม
12
23
6
6
5
46
12
110

ตาราง แสดงจานวนบุคคลากรสายสนับสนุน
พืชไร่ 12 พืชสวน 23
อารักขาพืช 6
ปฐพีศาสตร์ 6

รวม 110

ส่งเสริม
การเกษตร 5

สานักงานเลขานุการ
46
สานักงานกิจการพิเศษ,
12
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งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556
งบดาเนินงาน,
9,078,100

รวม, 44,479,800

งบลงทุน, 0

งบเงินอุดหนุน,
236,400

งบบุคลากร,
35,165,300

งบประมาณเงินรายได้ ประจาปี 2556
งบดาเนินงาน,
17,202,900
งบบุคลากร,
3,476,400

รวม, 34,486,700
งบเงินอุดหนุน,
7,228,300
งบลงทุน, 1,406,000
งบรายจ่ายอื่น,
5,173,100
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อาคาร โรงเรือนและพืน้ ที่ฟาร์ม
คณะผลิตกรรมการเกษตรมีจานวนอาคารทั้งหมด 9 อาคาร จานวนโรงเรือน 22 หลัง
ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม จานวน 140 ห้องและพื้นที่แปลงเพาะปลูกจานวน 165.2 ไร่ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
(1) อาคารที่ทาการคณะฯ (อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี) พื้นที่ 1,430 ตร.ม. 2 ชั้น

1 อาคาร

(2) หลักสูตรพืชไร่
- พื้นที่เพาะปลูกของหลักสูตรสาขาพืชไร่
-

ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม (อาคารเพิ่มพูล ชั้น 2)

30 ไร่
58 ห้อง

(3) หลักสูตรพืชสวน
- ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย (อาคารเพิ่มพูน ชั้น 3)

13 ห้อง

- สานักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ)
* พื้นที่แปลงพืชสวนประดับ
* พืน้ ที่หมวดกล้วยไม้ อาคาร 77 (หน้าศาลเจ้าพ่อ)

8 ไร่
4 ไร่

* พื้นที่เรือนเพาะชาหลังอาคารพืชศาสตร์

2 ไร่

* พื้นที่อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1 ไร่

* ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย

12 ห้อง

- สานักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (พืชผัก)
* พื้นที่เพาะปลูกของหลักสูตรพืชสวน (พืชผัก)

20 ไร่

* โรงเรือนเพาะเห็ด

9 หลัง

* ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ

4 ห้อง

- สานักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (ไม้ผล)
* กลุ่มโรงเรือนเห็ด
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9 หลัง

* พื้นที่แปลงอินทรีย์

1 ไร่

* ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย

2 ห้อง

* พื้นที่แปลงไม้ผล (เดิม)

10 ไร่

* อาคารเรียน 1 ชั้น

2 หลัง

* โรงเรือนเพาะชา

3 หลัง

* พื้นที่แปลงไม้ผล (บ้านโปง)

80 ไร่

* อาคารเรียน 2 ชั้น

1 หลัง

* โรงเรือนเพาะชา

1 หลัง

(4) หลักสูตรอารักขาพืช
- อาคารปฏิบัติการกาจรบุญแปง 2 ชั้น

360 ตรม.

- ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม อาคารเพิ่มพูลชั้น 4

21 ห้อง

- พื้นที่โรงบรรจุและนึ่งก้อนเห็ด

72 ตรม.

- อาคารปฏิบัติการ/อาคารปฏิบัติการโรคพืช 2 หลัง

5 ไร่

- พื้นที่แปลงทดลองหม่อนไหม

5 ไร่

(5) หลักสูตรปฐพีศาสตร์
- พื้นที่อาคารปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา 4 ชั้น

2.5 ไร่

- พื้นที่โรงเรือน

160 ตรม.

- ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม

24 ห้อง

(6) หลักสูตรส่งเสริมการเกษตร
- ห้องปฏิบัติการ

6 ห้อง

(7) สานักงานกิจการพิเศษ
- พื้นที่โครงการกล้วยไม้

6.7 ไร่

- อาคารปฏิบัติการ

1 หลัง
คณะผลิตกรรมการเกษตร 21

ด้านการเรียนการสอน
หลักสูตร : ปริญญาตรี

88

www.themegallery.com
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การเปรียบเทียบจานวนหลักสูตรระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2556

หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
รวม

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ปี 2553
7
6
2
15

16

15

7

8
6

ปี 2553
ระดับปริญญาตรี
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ปี 2555
8
6
2
16

16

8
6

2

ปี 2554
ระดับปริญญาโท

ปี 2556
8
6
2
16

16

8
6

2

ปี 2554
8
6
2
16

6

2

ปี 2555

2

ปี 2556

ระดับปริญญาเอก

รวม

ด้านนักศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร มีจานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,902 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี
จานวน 2,656 คน ระดับปริญญาโท 215 คน และระดับปริญญาเอก 31 คน
ระดับปริญญา

จานวนนักศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
2,733
2,958
225
193
27
31
2,985
3,182

ปี 2553
2,486
269
16
2,771

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

การเปรียบเทียบจานวนนักศึกษา
2,771

2,486

269

16

ปี 2553

2,985

2,733

225

27

ปี 2554

ปี 2556
2,656
215
31
2,902

3,182

2,958

2,902

2,656

193

215

31

ปี 2555
ปริญญาตรี ปริญญาโท

31

ปี 2556
ปริญญาเอก

รวม

แสดงจานวนนักศึกษา ปี 2556
ปริญญาตรี,
2,656

รวม, 2,902

ปริญญาเอก,
31

ปริญญาโท,
215
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งานวิจัย
โครงการ / แหล่งเงิน
2.1 แหล่งทุนภายนอก
(โครงการ)
งบประมาณ (บาท)
2.2 แหล่งทุนภายใน (โครงการ)
งบประมาณ (บาท)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

26

13

14

6

5,203,070 7,155,060 7,538,510 8,532,500
19

24

20

18

3,095,000 5,969,740 8,240,047 9,285,970
8,298,070 13,124,800 15,778,584 17,818,470
www.themegallery.com

20000000

LOGO

17,818,470
14,363,310
13,248,300 13,124,800

15000000
8,532,500
7,155,060

10000000
5000000

9,285,970
5,969,740

1,117,010

0

แหล่งทุน
ภายนอก
ปี 2554
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แหล่งทุน
ภายใน
ปี 2555
ปี 2556

รวม

แหล่งทุนภายใน
ลาดับที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

ชื่อโครงการ
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลาไย
การจาแนกลักษณะประจาพันธุ์และการ
ปรับปรุงพันธุ์ลาไย
อิทธิพลของต้นตอลาไยต่อการเจริญเติบโต
การทนต่อโรคและความแห้งแล้งของลาไย
พันธุ์ดอ
การคุกคามป่าชุมชนจากมนุษย์และแนว
ทางการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
การพัฒนาดาวเรืองสายพันธุ์เพศผูเป็นหมัน
โดยเพาะเลีย้ งโอวุล
ศักยภาพของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินท้องถิ่นไทย
ที่ผลิตจากขยะอินทรียต์ ่อระบบการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินด้วยสายพันธุ์
ท้องถิ่นไทย
กิจกรรมของจุลทรีย์ดินและชนิดอินทรีย์วัตถุ
ที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดิน
การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
อิทธิพลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจาก
ไส้เดือนดินต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง
ฟิสิกส์ดินและการปรับปรุงโครงสร้างของดิน
การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากกลูมาลีน-สาร
สัมพันธ์โปรตีนในดินและอาบัสคูลาร์ไมโคร
ไรซ่าเพื่อใช้บาบัดดินและปรับปรุงคุณภาพ
ของดิน
รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง
ในเชิงการค้า
การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปใน
เชิงพาณิชย์
การพัฒนาตัวแบบคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ
นางธีรนุช เจริญกิจ
นางฉันทนา วิชรัตน์

งบประมาณ
1,356,060
912,300

แหล่งทุน
งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายนพพร บุญปลอด

168,300

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายพหล ศักดิ์คะทัศน์

233,310

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.เฉลิมศรี
นนทสวัสดิ์
นายอานัฐ ตันโช

350,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,958,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายจีรวัฒน์ นวนพุดซา

457,400

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายอานัฐ ตันโช

585,400

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.วีณา นิลวงศ์

350,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.สุชาดา สานุสันต์

320,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.ศุภธิดา อ่าทอง

349,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.ส.วารุณี ศิริจารุ

304,600

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์

350,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายจักรพงษ์ พวงงามชื่น

800,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ลาดับที่
15
16
17
18

ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
นายจั
กรพงษ์ พวงงามชื่น
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอาเภอ
อมก่อย จังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรใน นายนคเรศ รังควัต
จังหวัดเชียงใหม่ : การปลูกพาราเป็นพืชหนึ่ง
ในระบบ
วิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันุ์เพื่อเป็นแหล่ง
นางศุภิสรา สิงหบารุง
พันธุกรรมพืช โดยใช้สภาพอากาศบนดอย
อินทนนท์แทนการควบคุมอุณหภูมิ
นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

รวม

งบประมาณ
200,000

แหล่งทุน
งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

303,600

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

150,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

138,000

งปม.มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9,285,970 บาท
แหล่งทุนภายนอก

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการปลูกถั่วอะซูกิสลับการปลูก
นายอาคม
พืชผักรายได้หลักเพื่อปรับปรุงสภาพดินบน
กาญจนประโชติ
พื้นที่สูง
ศึกษาการปรับปรุงปริมาณคุณภาพผลผลิต
นายชินพันธ์ ธนารุจ
มะม่วงโดยการจัดทรงพุ่มเตี้ยแบบรูปตัววาย
และการจัดการกิ่งให้มีความสม่าเสมอทั้งต้น
การสร้างสายพันธุ์กีวีรู้ทโดยการใช้สารเคมี
นายสห ตุลพงศ์
เพิ่มชุดโครงโมโซม
การจัดการการผลิตและการพัฒนาคุณภาพ นายนพพร บุญปลอด
ผลผลิตอะโวกาโด
การวิจัยปลูกถั่วอะซูกิแบบระบบการปลูกพืช
นายอาคม
แซมในแปลงไม้ผลขนาดเล็ก
กาญจนประโชติ
น.ส.จีราภรณ์ อินทสาร
การวิจัยการใช้ FGD ยิปซั่มในการเกษตร

รวม
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งบประมาณ
180,000

แหล่งทุน
มูลนิธิโครงการหลวง

113,500

มูลนิธิโครงการหลวง

145,000

มูลนิธิโครงการหลวง

294,000

มูลนิธิโครงการหลวง

150,000

มูลนิธิโครงการหลวง

7,722,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

8,532,500 บาท

คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีการให้บริการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในด้านต่าง ๆ

การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

1

ม

รรม ร ร รว
ร

ร

ม

ร
ร
ร
ร

รร ร
รม มม
ร
รว
รร ร
รมร
ร ว
ร

ร1
ว

ร
ร

ร
ร รว ร

ร ร

ร

ร

www.themegallery.com

LOGO
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๑. ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
๒. โครงการมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง
3. โครงการคลินิกเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. โครงการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
5. ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
6. ฐานเรียนรู้ การผลิตกล้วยไม้พื้นเมืองไทยเชิงการค้า
7. ฐานเรียนรู้การผลิตผัก
8. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
9. ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้
10. โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย”
11. โครงการเสวนาและจัดแสดงแปลงสาธิตเพื่อการพัฒนาด้านพืชผักของประเทศไทย
12. โครงการพัฒนาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็น
โครงการระดับชาติหรือนานาชาติ (ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย)
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1.ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
* เป็นแมลงสังคมกลุ่มเดียวกับผึ้ง เรียกผึ้งกลุ่มนี้ว่า “ Stingless bee ” ซึ้งหมายถึง ผึ้ง
ที่ไม่มีเหล็กใน นิสัยไม่ดุร้าย มีขนาดเล็กกว่าผึ้งพันธุ์ประมาณ 2-3 เท่า สามารถสร้าง
น้าผึ้งได้เช่นผึ้งหลวง ที่มาของคาว่า ชันโรงนี้สันนิฐานว่า น่าจะมาจากลักษณะการสร้าง
รัง เนื่องจากแมลงกลุ่มนีไ้ ด้เก็บหายาง (gum) ซัน (resin) ของต้นไม้แล้วนามาอูด
ยาซันรอบ ๆ ปากรังและภายใน เพื่อป้องกันน้าไหลซึมเข้ารัง และยังเป็นการ
ป้องกันศัตรูบริเวณปากรัง

2.โครงการมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง
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3. โครงการคลินิกพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. โครงการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
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5. ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
* ขยายพันธุ์และผลิตไม้ดอกไม้ประดับ สาธิตการขยายพันธุ์และ
การปลูกเลี้ยง ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ จัดแสดงพันธุ์ สาธิตการปลูก
เลี้ยงไม้เถาว์ การดูแล และการจัดการไม้เถาว์ชนิดต่าง ๆ

6. ฐานเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้พื้นเมืองไทยเชิงการค้า

 ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การอนุบาลต้นอ่อน
และขั้นตอนของการนากล้วยไม้ไทยคืนสู่ป่า
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7. ฐานเรียนรู้การผลิตผัก
 สาธิตด้านการผลิตพืชผัก ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม และเป็นฐานเรียนรู้ด้านพืชผักของนักเรียน นักศึกษา
รวมทั้งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

8. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
สาธิตระบบการผลิตเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น เห็ด
นางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดขอนขาว
เป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ
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9. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดแม่โจ้
* ฝึกอบรมเรื่อง การทาเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ดาเนินการวิจัยด้านเห็ดชนิดต่าง ๆ บริการวิชาการและ
ตอบปัญหาให้เกษตรกรรวมถึงเป็นแหล่งฐานข้อมูล
ทางด้านเห็ดและการจัดนิทรรศการเห็ดชนิดต่าง ๆ

10. โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผงานวิชาการ
“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้
ประเทศไทย”
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและการพัฒนา
ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ตลอดจนสร้าง มาตรการการอนุรักษ์
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง
เครือข่ายภายในประเทศเข้ากับระดับนานาชาติ
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โครงการเสวนาและจัดแสดงแปลงสาธิต
เพื่อการพัฒนาด้านพืชผักของประเทศไทย
 รวบรวบองค์ความรู้และบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนาเพื่อการพัฒนา
พืชผักของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย
(โครงการพัฒนาโครงการคืนชีวติ กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็นโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ)

 ศึกษาขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กาน
อนุบาลต้นอ่อน และขั้นตอนของการนากล้วยไม้ไทยคืนสู่ป่า
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สรุปโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ
ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง
โครงการมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียง
โครงการคลินิกเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชดาริ
ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
ฐานเรียนรู้ การผลิตกล้วยไม้พื้นเมืองไทยเชิงการค้า
ฐานเรียนรู้การผลิตผัก
ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้
โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ
“เครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย”
โครงการเสวนาและจัดแสดงแปลงสาธิตเพื่อการพัฒนา
ด้านพืชผักของประเทศไทย
ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย (โครงการพัฒนาโครงการ
คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเป็นโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ)

รวม

งบประมาณ
50,000
150,000
90,000
80,000

จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม

80,000
70,000
80,000
80,000
80,000
70,000

780
750
1,906
4,307
607
154

50,000

327

320,000

1,062

500
750
100
320

1,200,000

.
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ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 9
“แม่โจ้สืบสานวัฒนธรรมล้านนา เรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน”
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 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย : ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
ณ วัดถ้าบัวตอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 คณะผลิตกรรมการเกษตรจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น "การจัดทาพุ่มหมากสุ่ม-หมากเบ็ง
การตัดช่อ ตัดตุงและการทา
เครื่องจักรสานของเด็กเล่น"
โดยคณะวิทยากรอุ้ยสอนหลาน
สืบสานภูมิปัญญา
วัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิต
กรรมการเกษตร
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โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ประเพณีรดน้าดาหัวคณบดีและอธิการบดี
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

โครงการทาบุญประจาปี 2556 โดย สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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โครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ด้านการบริหารจัดการ

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2556 โดยมีอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการการ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ ดวงสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์ ณ กัตซัน ขุนตาน กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลาพูน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานในพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่นิเทศสหกิจศึกษา” ภายใต้
โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ให้แก่คณาจารย์ใหม่ของแต่ละหลักสูตร เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษาของ
คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี
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 งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง "การบริหารโครงการ
ด้วยระบบ E-GP" โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธาน ใน
การเปิดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง PT 106 อาคาร
พืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล)


รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นาบุคลากรและนักศึกษาคณะผลิต
กรรมการเกษตรร่วมพิธีเปิดโครงการ "รณรงค์งดการเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม"ประจาปี 2556 ซึ่งจัดโดย
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 วันที่ 28 มกราคม 2556 ณ บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ฯพณฯ
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิด
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 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมงานกีฬาบุคลากรประจาปี 2555 และร่วมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555

 คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า ประจาปี 2555
ผู้บริหารพบปะบุคลากร โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ที่ปรึกษา
คณบดี ได้ร่วมอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556

 รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิต
กรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารและบุคลากรคณะผลิตกรรมการ
เกษตรเข้าร่วมโครงการ 5 กิจกรรม Big Cleaning Day
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ อาคารรัตนโกสินทร์
200 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร
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โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะผลิตกรรมการเกษตร
หัวข้อ “ การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ (E-manage) วันที่ 14 สิงหาคม 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร 45

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2557
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556
ณ กัซซัน ขุนตาล กอลฟ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลาพูน
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โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่การเปิดเสรีอาเซียน

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดโครงการ
พัฒนาผู้บริหารสู่การเปิดเสรีอาเซียน เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเตรียม
ตัวสู่การเปิดเสรีอาเซียน โดยได้เชิญ คุณสุเทพ ภูทิพยวงศา ซึ่งเป็นที่ปรึกษา Aqus Business Consultant
สังกัด PT. Central Proteinaprima Tbk มาเป็นวิทยากรในการจัดเสวนาในหัวข้อ ทางานอย่างไรให้สาเร็จ และ
มีความสุขกับชีวิตตนเองและผู้อื่น" "Team of Highly Qualified and Dedicated Teaming for The Future"
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึง่ มีผู้บริหาร คณาจารย์
และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งเวลาระหว่าง 09.00 - 16.30 น. จานวนทั้งสิ้น 113 ราย ซึ่งการจัด
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายบรรลุผลสาเร็จ
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สรุปโครงการด้านการบริหารจัดการ ปี 2556
ลาดับที่
โครงการ
ระยะเวลา
1
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในประเทศ
16-19 พ.ค.56
2
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
1 ม.ค.-31 ส.ค.56
การศึกษา
3
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในประเทศ 24-27 เม.ย.56
หลักสูตรพืชศาสตร์
โครงการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคลากรดีเด่น 1 มี.ค.-27 ก.ย.56
4
5
โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่การเปิดเสรีอาเซียน
8 ส.ค.56
6
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
1-20 ส.ค.56
สนับสนุนวิชาการ : จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับระบบ IT ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน
7
โครงการเสวนาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคณะ
20 ก.ย.56
ด้วยที่ปรึกษา
8
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใส
11 ม.ค.56
ให้บุคลากรเก่า
9
โครงการแลกเปลี่ยนผูเ้ ชี่ยวชาญกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ
1. การแลกเปลีย่ น ปรึกษาหารือและบรรยาย 27-28 ส.ค. 56
พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจยั University
Utara Malaysia และนาผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
จาก Universiti Utara Malaysia ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ทางด้านวิชาการ

10
11
12

2. การแลกเปลีย่ น ปรึกษาหารือและเรียนรู้
ระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิจัยจาก Nihon
University โครงการ “Training on
Sustainable in tropical Agriculture”
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ
โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานในต่างประเทศ
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี 2557
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1-14 ก.ย.56

สถานที่
ผู้เข้าร่วม (คน)
จ.ระยอง
14
ม.แม่โจ้ และเขต
350
จ.เชียงใหม่
ไร่กรีนแลค อ.บาง
8
ละมุง จ.ชลบุรี
คณะผลิตฯ
7
คณะผลิตฯ
113
ณ ห้องปฏิบัติการ
50
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ณ โรงแรมดิเอ็ม
31
เพลส จ. เชียงใหม่
คณะผลิตกรรมการ
200
เกษตร
ณ ห้องประชุมนร
สิงห์ วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ ชัน้ 2 อาคาร
เทพ พงษ์พานิช ม.
แม่โจ้ และ ม.แม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จ.แพร่

31

คณะผลิตกรรมการ
เกษตร ม.แม่โจ้

49

1 ม.ค.-30 ส.ค.56 คณะผลิตกรรมการ
เกษตร ม.แม่โจ้

14-17 พ.ค.56
5-6 ก.ย.56

ณ มหาวิทยาลัย
อุตระมาเลเซีย
ณ กัซซัน ขุนตาล
กอลฟ์แอนด์รีสอร์ท
อ.แม่ทา จ.ลาพูน

26
18
102

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
 รองศาสตราจารย์ ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิต
กรรมการเกษตรพร้อมผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับ
และหารือความร่วมมือทางวิชาการ Dr. Liberty G.
Torres คณบดีคณะเกษตร และ Prof. Alejandriana B.
Datud หัวหน้าภาคพืชศาสตร์ พร้อมคณะ จาก Nueva
Vizcaya State University The Philippines ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิต
กรรมการเกษตร และเยี่ยมชมสาขาพืชผัก สาขาไม้ผล
และสาขาพืชสวนประดับ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOA)กับ Wuling Farm โดยมีรองศาสตราจารย์
ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมลงนาม
ความร่วมมือกับ Mr.Wei-Chi Liu Director Wuling Farm
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555

 รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการ
เกษตรพร้อมผู้บริหารคณะฯและคณาจารย์ร่วมต้อนรับDr.Rene
Rafael C Espino (Professor and Project Leader)และ
Professor Dr.Renato Crop Science Cluster,Colleage of
Agriculture,University of the Philippines at Los Banos
(UPLB) Mabesa เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
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 รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับ
Mr.Qu Yingde เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะจาก Chin Agricultural
University จานวน 9 ท่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือทางด้านวิจัย และทางวิชาการ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2556

 อาจารย์ ดร.เสกสันต์ อุสสหตานนท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการ
เกษตร ผู้บริหารและคณาจารย์รว่ มต้อนรับDr.Luzviminda Q.Ramos
พร้อมคณะ จานวน 6 คน จาก Pangasinan
State University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือ
ความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวัน
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556
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* งานบริการวิชาการและวิจัยได้ดาเนิน โครงการสัมมนา
งานวิจัยประจาปีงบประจาปีงบประมาณ 2556
- โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์รับเชิญจากต่างประเทศ
จานวน 4 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง The effect of climate change on fruit crops;
with reference to Citrus โดย Dr.Tahir Khurshid จาก Department
of Primary Industries NSW Australia ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี จานวนผู้เข้าร่วม 36 คน
ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "Feeding the world - overcoming micronutrient deficiencies in the region" ในวันพฤหัสบดีที่
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง PT 117 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก
Prof. Bernie Dell (Research Director จาก Murdoch University ประเทศ Australia) จานวนผู้เข้าร่วม 27 คน
ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “Carotenoid and antrocyanin biosynthesis, gene regulation and effect to flower colour”
โดย Prof Dr. Masaji Koshioka จาก Nihon University ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 –
16.30 น. ณ ห้อง PT 117 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี จานวนผู้เข้าร่วม 52 คน
ครั้งที่ 4 โดยศาสตราจารย์รับเชิญจาก Nihon University และถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ในโครงการ AEC ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง PT 117 อาคารพืชศาสตร์
และเทคโนโลยี บรรยายโดย Prof.Dr Kazunari Nomura - Brief Guide of Nihon University - Introduction our
Research of lab. Genetics & Plant Breeding
Topic
1. Survey of Genetic Diversity of lotus population in Japan
2. Market Assisted Selection in cabbage Breeding
3. Regulation of Flowering Time in Radish using “Pakki-hood”
บรรยายโดย Prof.Dr.Satoshi Kubota Physiology of Phalaenopsis
Relationship between flowering and Plant hormones จานวนผู้เข้าร่วม 56 คน
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ผลงานดีเด่นของคณะผลิตกรรมการเกษตรประจาปีงบประมาณ 2556
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ได้ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะผลิตกรรมการเกษตรตามตัวบ่งชี้ ของสกอ. 9 องค์ประกอบ และได้
ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก ตามตัวบ่งชี้ ของสมศ. 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 : การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คะแนนรวม
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คะแนน
5.00
4.14
3.59
2.85
3.95
4.00
4.31
5.00
4.00
3.92

ผลการปะเมิน
ดีมาก
ดี
ดี
ปรับปรุง
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

ในภาพรวมของการประเมินผลการดาเนินการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะผลิต
กรรมการเกษตรได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กาหนด
ซึ่งการประเมินในรอบนี้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มีความโดเด่นในการจัดทาแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบ
แนวคิดของ Balance Scorecard ซึ่งหากสามารถทาความเข้าใจร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติได้ จะช่วยให้คณะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ได้โดยเร็วอย่างทั่วถึง
อีกประการหนึ่งคือ คณาจารย์ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกจานวน
มาก ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่มคี ุณภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
สังคม หากได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ จะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้าน
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมได้เป็นจานวนมาก
การเปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2553 2554 และ 2555
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
4.00 คะแนน
3.73 คะแนน
3.92 คะแนน
อยู่ในระดับ “ดี”
อยู่ในระดับ “ดี”
อยู่ในระดับ “ดี”

คณะผลิตกรรมการเกษตร 55

สรุปโครงการและกิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

รวม

จานวน
จานวน
รวม
งบประมาณ
ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม
แผ่นดิน
รายได้
แหล่งอื่น
11
8
10
18
1,087,200
0
1
35
0
35
3,113,100 506,0
7
9
1
10
750,000
0
2
21
0
21 1,510,000 858,000
0
1
4
0
4
36,400
60,000
0
4
12
1
13
1,670,000
0
26
89
12
101 1,546,400 7,538,300 506,000

คณะผลิตกรรมการเกษตร 56

รวม
งบประมาณ
1,087,200
3,619,100
750,000
2,368,000
96,400
1,670,000
9,590,700

โครงการค่ายอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 ณ มูลนิธิศูนย์
ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ ต.หงส์หิน จ.พะเยา
โดย คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสโมสรและชมรม
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรม สร้างโรงเห็ดพลาสติกต้นแบบ ขนาด 5 x 8
เมตร ปรับปรุงสวนไม้ผล แปลงสมุนไพร และมอบก้อน
เชื้อเห็ดนางรม 2,000 ก้อน ให้มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ สร้างศาลา ปรับพื้นที่สร้างกุฎิและ
ภูมิทัศน์วัดป่าภูมินทร์ ต.แม่ลาว จ.พะเยา
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การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจาปี 2556 “ เกษตรพอเพียง ”
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการค่ายผู้นา 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ระหว่าง
วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2556
ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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โครงการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ
โดย สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะผลิตกรรมการ
เกษตรมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรทีส่ ร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1-3 ในการ
แข่งขันกีฬาทักษะเกษตรและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์หรีดเดอร์ และรางวัลที่ 2 ในการประกวดกองเชียร์ ในงาน
ประเพณี 4 จอบครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว วันจันทร์ที่ 23 กันยายน
2556 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา นายพงษ์ศิริ ศรีธิวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
และผู้นาองค์กรนักศึกษา คือ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา 3 วิทยาเขต สโมสรนักศึกษา 12 คณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้เข้าร่วมงานและร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตามโครงการ 8 บัญญัติ รับน้องสร้างสรรค์ ผูกสายสัมพันธ์ ไร้แอลกอฮอล์ ตอน
"จะร้อง จะเต้น จะเล่น ไม่ผิด แต่อย่าคิดดื่มเหล้า" ซึ่งจัดโดย ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานเอกชน ณ ลานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
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สรุปกิจกรรมของนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556
ลาดับที่

โครงการ

ระยะเวลา

สถานที่

ผู้เข้าร่วม (คน)

1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

12 ม.ค.56

สนามกีฬา
อินทนิล ม.แม่โจ้

800

2

โครงการแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต

18 ก.พ.56

คณะผลิตกรรมการ
เกษตร ม.แม่โจ้

60

3

10

5

โครงการค่ายผู้นา 4 จอบ อาสาพัฒนา
12-18 พ.ค.56 ม.ธรรมศาสตร์และ
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 11 ประจาปี 2556
โครงเปิดวิสัยทัศน์ผู้นานักศึกษา คณะผลิต 21-26 พ.ค.56 ประเทศเวียดนาม
และลาว
กรรมการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการคลินิกเกษตรแม่โจ้เคลื่อนที่
22-24 พ.ค.56 โรงเรียนเชียงคา

100

6

โครงการรักษ์ ณ อินทนิล

6-8 มิ.ย.56

700

7

โครงการไหว้ครูหมอยา

7 ก.ค.56

ณ หอประชุมชูติ
วัตร ม.แม่โจ้

200

8

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ

13 ก.ค.56

สนามเอนกประสงค์
หลังสนามอินทนิล
ม.แม่โจ้

200

9

โครงการทาบุญประจาปี 2556

13 ก.ค.56

อาคารรัตนโกลินทร์
200 ปี คณะผลิต
กรรมเกษตร ม.แม่โจ้

700

10

โครงการส่งเสริมกีฬาคณะผลิตกรรมการเกษตร

14 ก.ค.56

สนามกีฬาภายใน
ม.แม่โจ้

200

11

โครงการเปิดประตูสู่นานาชาติ

1-21 ส.ค.56

120

12

โครงการปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร
โครงการแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้
โครงการพัฒนายุวเกษตรแม่โจ้สู่การ
จัดการฟาร์มมืออาชีพ
โครงการแนะแนวการศึกษา คณะผลิต
กรรมการเกษตร

ม.แม่โจ้และเขต .
เชียงใหม่
คณะผลิตกรรมการ
เกษตร ม.แม่โจ้

16-17 ส.ค.56
18 ส.ค.56

ม.แม่โจ้
ภายใน ม.แม่โจ้

1,500
120

20-27 ก.ย.56

โรงเรียนในเขต
จ.เชียงใหม่-ลาพูน

400

4

13
14
15

3-4 ส.ค.56

วิทยาคม จ. พะเยา
พื้นที่เชตเทศบาล
เมืองแม่โจ้
อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่

35

150
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คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถนนเชียงใหม่-พร้าว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873357 โทรสาร 053-498157/053-878088

http://www.ap.mju.ac.th

จัดทาโดย นางศศิธร ปัญญา นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

