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สารคณบด ี

คณะผลิตกรรมการเกษตร ก่อตั้งขึ้นใน ป ี 2518 จาก

พระราชบัญญัติสถาบนัเทคโนโลยกีารเกษตร  โดยการน า

ของคณบดีคนแรก รองศาสตราจารย ์ ดร. อานนท์ เท่ียงตรง 

เปิดสอนระดับปริญญาตรีเทคโนโลยกีารเกษตรบณัฑิต (ทก.บ) 

สาขาวชิา พชืไร่ พชืสวนประดับ และสัตว์ปีก มีนักศกึษา 89 คน จนปี 2538 

ครบรอบ 20 ปี มีการพัฒนาองค์กร แยกเป็น 7 ภาควิชา พชืไร ่พืชสวน อารกัขา

พืช ปฐพีวิทยา สัตวศาสตร ์ ประมงและเทคโนโลยีภูมทิัศน์  มกีารเรียนการสอน

ปริญญาตรี 11 หลักสูตร ปริญญาโทพชืไร่ 1 หลักสูตร มีนกัศึกษา 1,800 คน 

ในช่วงก่อนครบรอบ 35 ปี ในปี 2535  มีการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภาควชิา

ที่มีความเขม้แข็งได้ยกระดับเป็นคณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ า คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลย ี นบัได้ว่าคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นองค์กรในการบ่มเพาะและ

พัฒนาบุคลากรให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ในปี 2557 คณะไดต้อบสนองพันธะกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ดา้น

การเรียนการสอน มกีารพฒันาหลกัสูตรเพ่ิมขึ้นเป็น 16 หลักสตูร ตามมาตรฐาน

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ปริญญาตรี 7 หลักสตูร พืชไร่ พชืสวน 

อารักขาพืช ปฐพีศาสตร ์ ส่งเสรมิและนิเทศศาสตร์เกษตร ปรญิญาโท 7 และ

ปริญญาเอก 2 หลักสตูร มีนักศกึษา 2,902 คน ม ีคณาจารยว์ฒุปิริญญาเอก ร้อย

ละ 80  มีการท าวิจัย ตั้งแต่ป ี2538 จากแหล่งทุนวิจยัทั้งภายในและภายนอก โดยป ี



2556 มีทุนวิจัย 15.3 ล้าน ได้พัฒนาพันธ์ุข้าว ข้าวโพดหวานแม่โจ้ 84 F1  ล าไย 

มะม่วง องุ่น ถัว่ฝกัยาว พรกิ ปทมุาและหงสเ์หิน มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร

และไดร้ับการอ้างอิงตามเกณฑ์ สมศ. คณาจารย์ไดร้ับรางวลัระดบั ดีมาก ทางดา้น

การวิจัย และด้านบรกิารวชิาการ จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

ด้านบริการวิชาการ มฐีานเรียนรู้ทางการเกษตร 11 ฐาน ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

และผู้สนใจ ด้านส่ิงแวดล้อม มีโครงการคนืชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ตามพระ

ราชเสาวนีย์ ที่อนุรกัษ์กลว้ยไม้ไทย 59 ชนิด ขยายพันธุ์ อนุบาล น าคืนสู่ป่าและ

บวร จ านวน 40,000 ต้นต่อปี ดา้นท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม ไดอ้นุรักษแ์ละส่งเสริม

การแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยจนถึงครัง้ที่ 10 ส่งเสรมิทักษะเกษตรให้

นักศึกษาในงานกีฬาประเพณี 4 จอบ จนครัง้ที่ 32  ในอนาคต จากงบประมาณรวม 

76 ล้านและเงินกองทนุ 21.8 ล้าน ได้เตรยีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

โดยบรรจุหลกัสูตรตามยุทธศาสตร์ประเทศไว้ในแผน 11 ปี 2559-2561 ด้าน

เกษตรอินทรีย ์ เกษตรแม่นย า (smart farm) การปรับปรุงพันธ์ุและ

เทคโนโลยชีีวภาพการเกษตร มกีารเตรียมพร้อมนักศกึษาให้รู ้ รับ ปรับตัว ด้าน

ภาษาและการท างานข้ามวฒันธรรม มุ่งสู่อัตลกัษณ ์“เก่งคิด อดทนสู้งาน พร้อมด้วย

คุณธรรม ความรู ้  เพ่ือพัฒนาการเกษตรไทย สู่สากล”      ขอขอบคุณหน่วยงาน

ภาครัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และเครือข่ายศิษย์เก่าแมโ่จ้ ที่ให้

การสนับสนุน ตลอดจนบุคลากรทกุระดับและนักศึกษา ที่ทุม่เท ร่วมแรงใจ แรงกาย 

จัดกิจกรรมงานครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร “น้อมน าเศรษฐกิจ

พอเพียง” เผยแพร่องค์ความรูก้ารเกษตรที่เป็นประโยชน์ ดา้นพืช สัตว์ ประมง ภมูิ

ปัญญา และสิ่งแวดล้อม     สู่ชุมชนและสงัคม ด้วยความภาคภมูิใจของเรา ชาว

คณะผลิตกรรมการเกษตร    

   

รองศาสตราจารย์ประวิตร 

พุทธานนท ์                                                        

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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ประวตัคิวามเปน็มา 
 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย เริ่มต้นจากการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู

ประถมศึกษากสิกรรมประจ าภาคเหนือ เปิดสอนนักเรียนมาต้ังแต่ วันท่ี 7 

มิถุนายน 2477 และได้มีพัฒนาการมาโดยตลอดท่ีส าคัญคือ ได้ยกฐานะ

และเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในปีพ.ศ.2518 

แ ล ะ  ไ ด้ เริ่ ม เปิ ด ท า ก า ร ส อ น ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ท ก .บ . 

(เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรก่อต้ัง

เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวได้ว่าคณะผลิตกรรมการ

เกษตร เป็นคณะท่ีด าเนินกิจกรรมหลักตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้มาต้ังแต่เริ่มต้น 

หลักสูตรแต่ละหลักสูตร มีหน้าท่ีในการบริหาร และด าเนิน

กิจกรรมตามพันธกิจหลักของคณะ  คือ 1) การจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรต่างๆ ท่ีสาขารับผิดชอบ 2) การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่  

ท้ังการวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต์ 3) การบริการวิชาการเพ่ือน า

ความรู้ และประสบการณ์ของบุคลากรมาให้บริการแก่เกษตรกร และ

ผู้สนใจทั่วไป 4) การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ 

และเผยแพร่กิจกรรมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนา  

ปัจจุบัน คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี

รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ   ส านักงานเลขานุการคณะ ท าหน้าท่ี

บริหารและด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ ประกอบด้วย 

1) งานบริหารและธุรการ   2) งานนโยบาย แผน    และประกันคุณภาพ  

3) งานคลังและพัสดุ  4) งานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา และ 

5) งานบริการวิชาการและวิจัย 



 

ส านักงานกิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด าเนินงานใน

โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

กิจการพิเศษส าคัญต่าง ๆ  คือ 1) โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพร

พฤกษ์         อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2) โครงการจัดระบบ

นิเวศวิทยาและตกแต่งบริเวณท่ีประทับพระต าหนักดอยตุง จังหวัด

เชียงราย   3) โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื้นท่ีอ าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นต้น 

ดา้นงานบรหิารจดัการ ในปี 2557 คณะผลิตกรรมการเกษตร   มี

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 173 คน มีรายละเอียดดังนี้ ข้าราชการจ านวน 

48 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 64 คน พนักงานราชการ จ านวน 

18 คน  ลูกจ้างประจ า จ านวน 19 คน และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 

จ านวน 24 คน  

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 63 คน การศึกษาระดับ

ปริญญาโท จ านวน 13 คน และระดับปริญญาเอก  จ านวน 50 คน  และ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

จ านวน 8 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 19  คน และต าแหน่ง

อาจารย์ จ านวน 36 คน 

ในปีการศึกษา  2557 คณะผลิตกรรมการเกษตร  มีจ านวน

นักศึกษา ท้ังหมด 2,795 คน จากจ านวนนักศึกษาปริญญาตรี 2,568 คน 

ระดับปริญญาโท 202 คน และระดับปริญญาเอก 25 คน (เดิมในปี

การศึกษา 2556 มีจ านวนท้ังหมด 2,902 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2,656 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 215 คน และระดับปริญญาเอก 

จ านวน 31 คน) 

ดา้นการเรยีนการสอน คณะผลิตกรรมการเกษตรมีหลักสูตร

ท้ังหมด 15 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี  7 หลักสูตร    ระดับ

ปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 หลักสูตร 

ดา้นการวจิัย ในปี 2557  คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับ

งบประมาณงานวิจัยท้ังภายนอกและภายใน รวมจ านวนโครงการท้ังหมด  

27 โครงการ งบประมาณท้ังหมด 15,735,546 บาท    จากแหล่งทุน

ภายนอก จ านวน  17  โครงการ งบประมาณ 11,624,722 บาท และ

แหล่งทุนภายใน จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 4,110,824 บาท 



ดา้นโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม คณะผลิตกรรมการเกษตร 

ได้มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสามารถน ามาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งได้แก่โครงการและฐานการ

เรียนรู้ด้านเกษตร  รวมทั้งหมด 11 ฐาน  ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้การผลิต

ผัก 2. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3. ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง 4. ฐาน

เรียนรู้สมุนไพรเพ่ือความงามและสุขภาพ 5. ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย 6. 

ฐานเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้ 7. ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ  8. ฐาน

เรียนรู้การผลิตองุ่นกระถาง  9. ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัยภายใต้

ระบบGAP 10. ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้ 11. โครงการคลินิกเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านการจัดฝึกอบรมเป็น

การจัดฝึกอบรมระยะส้ัน   การสัมมนาทางวิชาการ  การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายการวิทยุ การจัดนิทรรศการท้ังใน

และนอกสถานท่ี  บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรทั้งภายในและ

ภายนอกสถานท่ี  และการให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรและประชาชนท่ี

สนใจทัว่ไป    
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ดา้นการท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม  บุคลากรและนักศึกษาของ

คณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ซึ่งคณะ

ผลิตกรรมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ด าเนินการจัดขึ้นอย่าง

สม่ า  เสมอประจ าทุกปี  เช่น การจัดการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย 

งานพิธีรดน้ าด าหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัย  งาน

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน  งานวันลอยกระทง งานพิธีวันเฉลิม

พระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช  และงานวันไหว้ครู เป็นต้น   

ดา้นงบประมาณ คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับการสนับสนุน

งบประมาณประจ าปี 2557 จ านวนท้ังสิ้น 74,325,400  บาท โดยแยก



เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 42,244,900 บาท และงบประมาณ

เงินรายได้ จ านวน 32,080,500  บาท 

 ด้านโครงการยุทธศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตรได้สรุปผล

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และผลสรุปโครงการยุทธศาสตร์

จากแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายประจ าปี พ.ศ. 2557  ท้ัง  6 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณท้ังหมด 11,174,900 บาท  มี

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท้ังหมด 81 โครงการ/กิจกรรม จาก

งบประมาณแผ่นดิน 1,286,400  บาท งบประมาณเงินรายได้ 

9,888,150 บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

  * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตท่ีเป็นนักปฏิบัติ ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,944,000 บาท มีจ านวนโครงการ/

กิจกรรม     ท้ังหมด 11  โครงการ  จากแหล่งงบประมาณเงินรายได้   

 * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ เก่ง ดี และ มีความสุข จ านวนเงินทั้งสิ้น   4,136,100 บาท   มี

จ านวนโครงการ/กิจกรรม จ านวนท้ังหมด 36 โครงการ  จากแหล่ง

งบประมาณเงินรายได้   

 * ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม จ านวนเงินท้ังสิ้น 350,000 บาท มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม

ท้ังหมด 7  โครงการ  จากงบประมาณเงินรายได้       

* ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพ่ิม

ศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการใน

พระราชด าริ จ านวนเงินท้ังสิ้น 2,712,000 บาท มีจ านวนโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด 17 โครงการ โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน

เงิน 1,050,000 บาท จ านวน 11 โครงการ และเงินงบประมาณรายได้ 

จ านวนเงิน  1,662,000  บาท จ านวน 6 โครงการ   
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 * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   5        การด ารงศิลปวัฒนธรรมและ

รักษานิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ    จ านวนเงินท้ังสิ้น 332,800 บาท  

มีจ านวนโครงการ /กิจกรรม ท้ังหมด  4  โครงการ  จากงบประมาณ

แผ่นดิน จ านวนเงิน  236,400  บาท   จ านวน 1  โครงการ และ เงิน

งบประมาณรายได้   จ านวนเงิน  96,400  บาท    จ านวน 3  โครงการ  

  *  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  จ านวนเงินท้ังสิ้น 1,700,000 

บาท มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 6  โครงการ  จากงบประมาณ

เงินรายได้   

 ดา้นประกนัคณุภาพการศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556  คณะผลิตกรรมการเกษตรได้รับ

คะแนน  4.10 จากคะแนนเต็ม 5   ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ ดี ” 
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ปณิธาน  ปรชัญา  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  

เปา้ประสงค ์

 

ปรชัญา   คุณธรรม ปัญญา ใฝ่รู้ สู้งาน เลิศ

วิชาการเกษตร 

 

วสิยัทศัน ์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

พนัธกจิหลกั    

1.  จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วิจัยท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการเกษตร 

3.  บริการวิชาการอย่างทั่วถึง ประชาชนน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้ 



4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธ ารงไว้ซึ่ง

ศาสนาและประเพณีท่ีดีงาม 

5.  สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาท่ีสร้างประโยชน์แก่สังคม 

และสร้างความเข้มแข็งแก่นักศึกษา         

6.  ปลุกจิตส านึกแก่สังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

 

เปา้ประสงค ์

 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 

 2.  เป็นผู้น าในการวิจัยด้านการเกษตรในเชิงพาณิช 

 3.  เป็นศูนย์บริการวิชาการทางด้านการเกษตร 

 4.  ธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.  เป็นผู้น าในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของ

คณะ 
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อตัลกัษณข์องคณะผลติกรรมการเกษตร 

 



 “สร้างบัณฑิต เก่งคิด สู้งาน พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อ

พัฒนาเกษตรไทยสู่สากล” 

 

 นโยบายการบรหิาร 

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning  

organization) 

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ (Result  base  

management) 

3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency  and  

outcomes) 

4. ประหยัดและคุ้มค่า (Cost minimized) 

5. ท าส่ิงที่จ าเป็น (Network  and  outsource) 
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แผนทีก่ลยทุธ์ 

“คุณค่าและความภูมิใจของเรา คณะผลิตกรรมการเกษตร 40 ปี”  

 แผนบรหิารจดัการที่ดีเพือ่พฒันาคณะ 4 ปี (2554-2557) ทาแผน: 14 พ.ย. 53 ปรบัปรงุครัง้ที่ 11 วนัที ่17 

พฤศจิกายน 2557 

Strategy Map 
แผนทีก่ลยทุธ ์

Process theme 
1 กระบวนงาน 

Process theme 
2 กระบวนงาน 

Process theme 
3 กระบวนงาน 

Process theme 
4 กระบวนงาน 

Process theme 

Financial perspective 
มติขิองงบประมาณ 
ม4 

Productivity Strategy 
ปรบัโครงสรา้ง 

Long-Term Shareholder 
Value 
เงนิบรจิาค ผลติภณัฑ์ 
งาน 40 ปี คณะผลติ 

Growth strategy    
ทรพัย์สนิ อ6 

Achievement 
2554  2555 2556 2557  

 

Customer perspective 
มตินิศ. การเรียนการสอน ม3   2  อ
5 

Price & Quality 
1 คณุภาพนกัศกึษา 
3 การพฒันานกัศึกษา 
   พระราชทานปรญิญา 

Availability, Selection  
6 หลกัสตูร  อ1   มคอ. TQF  
 

Functionality, Service 
5 ชุมชน บรกิารวชิาการ 
โครงการในพระองค์ อ8   
กฬีา 4 จอบ ปี 54-56 
ทุนการศึกษา กจิการพเิศษ 

Partnership, Brand 
สภาคณบดี ศษิย์เกา่ 
เครือขา่ยวจิยั ดุษฎบีณัฑติ 
Dean Forum 

Employers 
ความพงึพอใจ 
 
 

Internal process perspectives  
มติขิองการบริหารจดัการ ม2  7 

Operation 
 บริหารจดัการ  
 การเงิน งปม.จดัสรร 
D:\Documents and 
Settings\Administrator\My 
Documents\2554\Dean\Fac-
Agr 54_09 30\2.1 ประชุม
ภาค\2553\9 สรุปรายงานการ
ประชุมภาควชิาพืชไร ่9_2553 
53_09_20.doc ตดิตามรายงาน 
ปฏทิิน 
ประเมนิผูบ้ริหาร  
7 9  การประกนัคณุภาพ          

Customer 
3 กจิกรรม นศ.  
สหกจิศกึษา 

Innovation 
2 4 วจิยั อ2 สะสมผลงาน 
 
 
 
 

Regulatory & Social 
รกัษาสภาพแวดล้อม อ9 
 ค าส ั่ง ประกาศ มตสิภา วินยั 
4 6ทะนุบ ารุงศลิปะ  
ความเสีย่ง ตน้ทุน  
ตรวจสอบภายใน  

International affair 
MOU  อ4 วเิทศสมัพนัธ์ 
Seminar AEC 

Learning and growth 
perspective  5 
มติกิารเรียนรูแ้ละพฒันา องค์กร 
 ม1 

Human capital 
การเพิ่มความรู ้   อ3     
ขวญัและก าลงัใจ 
ต าแหน่งวชิาการ 
ทุนพฒันาอาจารย์ 
อาจารย์รุ่นใหม ่
แผนพฒันาบคุลากร 

Information capital อ7 
ฐานข้อมูล   อตัราก าลงั 
นกัศึกษาตรี  โท  เอก  รถ 
งานฟาร์ม 8 เงนิเดือน
งบประมาณ การใช้น ้ามนั   เงิน
รายได ้ระบบเครือขา่ย 
ครุภณัฑ์ สิง่กอ่สรา้ง 

Organization capital 
นโยบาย  การตรงเวลา 
การรบัรูแ้นวคดิ ผูน้ า 
ทีมงาน กาท าแผน ค าขวญั 
ยุทธศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์ 
 

Development capital 
ประชุม บริหาร กบม. 
กรรมการคณะ สารสนเทศ 
อาคารพืชศาสตร์ กลว้ยไม ้
มลูนิธกิล้วยไมไ้ทย  
โครงการพฒันา 
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หมายเหตุ   สมศ   สกอ  อ 

 
แถบสเีขียวท าตอ่เนือ่ง 

 
สนี ้าเงินปฏบิตัแิละผลงาน 

 
สดี า จะปฏบิตัติ่อไป 

  



ผูบ้รหิารคณะผลติกรรมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ 

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช  ศีตะโกเศศ          ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ชิต  อินปรา 

  รองคณบดีฝ่ายวิขาการและมาตรฐานการศึกษา               รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย 

 

 

                                        



 

อาจารย์ ดร.ชินพันธ์  ธนารุจ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  อาจารย์ ดร.พิภัทร  เจียมพิริยะกุล 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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ผูช้ว่ยคณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

 

 

อาจารย์ ดร.เสกสันต์  อุตตสหตา

นนท์ 

            ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพืชสวน 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนส าราญ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืช

ไร ่

 

 

 

อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์  ถนอมถ่ิน 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อารักขาพืช 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามช่ืน 

     ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 



สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา  อ่ าทอง 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 

 

 

              นายปริญญา  สมบูรณ์ 

                  เลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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โครงสร้างของคณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

รองคณบดี 5 และผู้ช่วย

คณบดี 5 

 

เลขานกุาร

คณะ 

ส านักงาน

เลขานุการ

คณะ 

หัวหน้า

ส านักงาน

กิจการ

พิเศษ ส านักงาน  

กิจการ

พิเศษ 

คณบดีคณะผลิต

กรรมการเกษตร 

คณะกรรมการประจ า

คณะ 

หลักสูตร  

สังกัดคณะ 

หลักสูตรสงักดัสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)์ 

สาขาวชิาพืชไร ่

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพืช

ศาสตร ์(พืชสวน) 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)์ 

สาขาวชิาปฐพีศาสตร ์

วิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
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โครงสร้างการบรหิารงานคณะผลติกรรมการเกษตร ป ี2557 

คณบด ี

   

                         ที่ปรึกษาคณบดี                 คณะกรรมการประจ า

คณะ 

   

               รองคณบดี                            เลขานุการ                       ผู้ช่วย

คณบดีและหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

การใช้ทีด่ินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

การพฒันาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)์ 

สาขาวชิาเกษตรเคมี 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)์ 

สาขาวชิาอารักขาพืช 

วิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชา

พลังงานทดแทน 

วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร)์ 

สาขาวชิาวทิยาการสมุนไพร(สห

วิทยาการ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

พืชไร ่

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

พืชสวน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

ปฐพีศาสตร ์

วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

พืชไร่ทรัพยากรชนบทศาสตร ์

ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการพัฒนา

ทรัพยากรชนบท 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา

พัฒนาทรัพยากรชนบท 



 

       *  รองคณบดีฝ่ายบริหาร              *  หัวหน้างานบริหารและธุรการ                 

* หลักสูตรสาขาพืชไร่ 

       *  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ             *  หัวหน้างานคลังและพัสดุ     * 

หลักสูตรสาขาพืชสวน 

           มาตรฐานการศึกษา              *  หัวหน้างานบริการการศึกษา                  * 

หลักสูตรสาขาอารักขาพืช    

      *  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ                     * หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย              

*  หลักสูตรสาขาปฐพีศาสตร์ 

          บริการวิชาการ   *  หัวหน้างานนโยบาย แผน                  *  

หลักสูตรสาขาส่งเสริมการเกษตร 

      *  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                    และประกันคุณภาพ                * 

หลักสูตร สาขาวิทยาการสมุนไพร  

              *  ส านักงานกิจการพิเศษ       

                  

      

       หลักสูตร  MJU SLUSE 

                 หลักสูตรการพฒันาภมูิสังคมอย่าง

ยั่งยืน   

 

                             หลักสูตร เกษตรเคม ี

 

                    หลักสูตรสังกัดคณะ 
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การแบง่โครงสรา้งการบรหิารงานภายในส านกังานเลขานุการ 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในส านักงานเลขานุการ         ซึ่งได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลัง

และพัสดุ  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ งานบริการการศึกษาและ

กิจการนักศึกษา และงานบริการวิชาการและวิจัย                             
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คณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าป ี2557 

 

1. คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร    ประธาน

กรรมการ 

 

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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหล ศักดิ์คะทัศน์   กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา  อ่ าทอง   กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนส าราญ  กรรมการ 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  พวงงามช่ืน  

 กรรมการ 

13. อาจารย์ ดร.เศรษฐา  ศิริพินทุ์   

 กรรมการ 



14. อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์  ถนอมถิ่น   กรรมการ 

15. นายปริญญา   สมบูรณ์   เลขานุการ 

  

เจา้หนา้ทีป่ฏบิัตกิารประชมุ 

1. นายธนากร   พิทยากรศิลป์ 

2. นางอัมพร   เทพศิริ   
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การเปรยีบเทียบขอ้มูลพืน้ฐาน ระหว่าง ป ี2554-2557 

รายการ ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 

จ านวนบคุลากรทัง้หมด

(คน) 

174 175 172 176 

จ านวนบุคลากรสาย

วิชาการ 

60 65 62 64 

- ศาสตราจารย ์ - - - - 

- รองศาสตราจารย ์ 10 9 8 8 

- ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

23 22 21 20 

- อาจารย ์ 27 34 33 36 

จ านวนวุฒิการศึกษาสาย

วิชาการ 
60 65 62 64 

- ปริญญาโท 18 17 13 13 

- ปริญญาเอก 42 48 49 51 

จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

114 110 110 112 

จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปดิ

สอน 

16 16 14 15 

- ระดับปริญญาตร ี 8 8 7 7 

- ระดับปริญญาโท 6 6 6 6 

- ระดับปริญญาเอก 2 2 1 2 

จ านวนนกัศกึษาทัง้หมด 2,985 3,182 2,902 2,795 



(คน) 

- ระดับปริญญาตร ี 2,733 2,958 2,656 2,568 

- ระดับปริญญาโท 225 193 215 202 

- ระดับปริญญาเอก 27 31 31 25 

งบประมาณเงนิแผน่ดนิ 

(บาท) 

61,649300 45,310,300 44,479,800 42,244,900 

- งบด าเนินงาน 7,278,100 9,216,100 9,078,100 7,731,100 

- งบบุคลากร 35,458,500 35,857,800 35,165,300 35,574,800 

- งบเงินอุดหนุน 236,400 236,400 236,400 236,400 

- งบลงทุน 18,676,300 - - - 

งบประมาณเงนิรายได ้

(บาท) 

32,862,200 37,699,300 34,486,700 32,080,500 

- งบด าเนินงาน 16,897,760 17,557,444 17,202,900 15,149,110 

- งบบุคลากร 1,251,640 2,712,456 3,476,400 3,794,790 

- งบเงินอุดหนุน 10,075,900 10,872,700 7,228,300 9,687,100 

- งบลงทุน 2,030,800 2,111,000 1,406,000 1,041,000 

- งบรายจ่ายอื่น 2,606,100 4,445,700 5,173,100 2,408,500 

งบประมาณรวมทัง้หมด 

(บาท) 

94,511,500 83,009,600 78,966,500 74,325,400 

- สัดส่วนเงินแผ่นดิน 

: รายได้ 

65 : 35 54 : 46 56 : 44 57 : 43 
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จ านวนบคุลากรทัง้หมด สงักดัคณะผลติกรรมการเกษตร ประจ าป ี

2557 

หนว่ยงาน ขา้ราชการ พนกังาน

มหาวทิยาลยั 

พนกังาน

ราชการ 

ลกูจา้ง 

ประจ า 

ลกูจา้ง

ชัว่คราว 

รวม 

พืชไร ่ 8 8 4 3 2 25 

พืชสวน 15 15 5 9 3 47 

อารักขาพชื 8 6 0 1 2 17 

ปฐพีศาสตร ์ 6 7 1 1 1 16 

ส่งเสริมการเกษตร 4 4 0 1 3 12 



วิทยาการ

สมุนไพร 

1 2 0 0 0 3 

การพฒันาภมูิสังคม

อย่างยั่งยืน 

0 2 0 0 1 3 

การใช้ที่ดินอย่าง

ยั่งยืน 

0 2 0 0 0 2 

เกษตรเคม ี 0 1 0 0 0 1 

ส านักงานเลขา

ฯ 

8 10 3 5 10 36 

ส านักงานกิจการ

พิเศษ 

0 7 6 0 1 14 

รวม 50 64 19 20 23 176 

 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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จ านวนบคุลากรสายวชิาการทัง้หมด 

หน่วยงาน ข้าราชการ พนง.มหา รวม 

พชืไร,่ 25
พชืสวน, 47

อารกัขาพชื, 17

ปฐพ,ี 16

สง่เสรมิฯ, 12

สมุนไพร, 3

ภมูสิงัคมฯ, 3

การใชท้ีด่นิฯ, 2

เกษตรเคม,ี 1
สนล., 36กจิการพเิศษ, 14

รวม, 176



วิทยาลัย 

พืชไร่ 8 4 12 

พืชสวน 13 9 22 

อารักขาพืช 7 4 11 

ปฐพีศาสตร์ 4 4 8 

ส่งเสริมการเกษตร 3 3 6 

วิทยาการสมุนไพร 1 2 3 

ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0 1 1 

เกษตรเคมี 0 1 1 

รวม 36 28 64 

 

       กราฟแสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 

 

 

 

 

8 13 7 4 3 1 0 0
36

4 9 4 4 3 2 1 1
28

12 22 11 8 6 3 1 1 64

จ ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำร

ขา้ราชการ พนง.มหาวทิยาลยั รวม
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จ านวนต าแหนง่ทางวิชาการ 

หน่วยงาน ต าแหน่งทางวิชาการ 

 รศ. ผศ. อาจารย์ รวม 

พืชไร่ 3 1 8 12 

พืชสวน 1 9 12 22 

อารักขาพืช 0 5 6 11 

ปฐพีศาสตร์ 2 3 3 8 

ส่งเสริมการเกษตร 1 3 2 6 

วิทยาการสมุนไพร 0 0 3 3 

ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0 0 1 1 

เกษตรเคมี 0 0 1 1 

รวม 7 21 36 64 

 

     กราฟแสดงจ านวนต าแหน่งทางวิชาการ 

 

3 1 0 2 1 0 0 0 7
1 9 5

3 3

0 0 0
21

8 12 6 3 2
3 1 1

36

12 22 11 8 6 3 1 1 64

รศ. ผศ. อาจารย ์ รวม



 

 

 

17 

  จ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุ 

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 

ประจ า 

ลูกจ้าง 

ชั่วคราว 

รวม 

พืชไร่ 1 3 2 4 14 11 

พืชสวน 1 6 2 10 5 24 

อารักขา

พืช 
1 1 1 1 1 5 

ปฐพี

ศาสตร์ 
2 2 2 1 1 8 

ส่งเสริม

การเกษตร 
1 1 0 1 3 6 

วิทยาการ

สมุนไพร 
0 1 0 0 0 1 

การใช้

ท่ีดินอย่าง

ยั่งยืน 

0 2 0 0 0 2 

ภูมิสังคม

อ

ย่

า

ง

ยั่

ง

ยื

น 

0 1 0 0 1 2 



เกษตรเคมี 0 0 0 0 1 1 

ส านักงาน

เ

ล

ข

า

นุ

ก

า

ร 

8 11 4 5 11 39 

ส านักงาน

กิ

จ

ก

า

ร

พิ

เ

ศ

ษ 

0 6 6 0 1 13 

รวม 14 34 17 22 25 112 

 

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
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งบประมาณแผน่ดนิ ประจ าปงีบประมาณ 2557 

 

 

งบประมาณเงนิรายได ้ประจ าป ี2557 

พชืไร,่ 11
พชืสวน, 24 อำรกัขำพชื, 5

ปฐพฯี, 8

สง่เสรมิฯ, 6

สมุนไพร, 

1

กำรใชท้ีด่นิฯ, 2

ภูมสิงัคมฯ, 2

เกษตรเคม,ี 1

สนล., 39

ส ำนกังำนกจิกำร

พเิศษ, 13

รวม, 112

งบด าเนินงาน, 

7,731,100

งบบคุลากร, 

35,574,800

งบเงนิอดุหนุน  

236,400

รวม, 

42,244,900
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อาคาร โรงเรอืนและพืน้ทีฟ่ารม์ 

คณะผลิตกรรมการเกษตรมีจ านวนอาคารท้ังหมด 9 อาคาร จ านวน

โรงเรือน 22 หลัง ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม จ านวน  140  

ห้องและพ้ืนท่ีแปลงเพาะปลูกจ านวน 165.2 ไร่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) อาคารทีท่ าการคณะฯ (อาคารรัตนโกสนิทร ์200 ป)ี  พ้ืนที่ 1,430 ตร.ม. 

2 ชั้น      1 อาคาร 

(2) หลักสตูรพชืไร ่     

 -  พ้ืนท่ีเพาะปลูกของหลักสูตรสาขาพืชไร่    

 30  ไร่ 

 -  ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม (อาคารเพ่ิมพูล ชั้น 2) 

 58  ห้อง 

(3) หลักสตูรพชืสวน     

 -  ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย (อาคารเพ่ิมพูน ชั้น 3)     

 13 ห้อง 

งบด าเนินงาน, 

15,149,110

งบบคุลากร, 

3,794,790

งบเงนิอดุหนุน, 

9,687,100

งบลงทุน, 

1,041,000

งบรายจ่ายอืน่, 

2,408,500

รวม, 

32,080,500



 -  ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ) 

     *  พื้นที่แปลงพืชสวนประดับ        8   

ไร ่       *  พื้นที่หมวดกล้วยไม้ อาคาร 77 (หน้าศาลเจ้าพ่อ) 

  4   ไร่ 

     *  พื้นที่เรือนเพาะช าหลังอาคารพืชศาสตร์    2   

ไร ่

     *  พื้นที่อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    1   

ไร ่

    *  ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย     

 12  ห้อง 

 -  ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (พืชผัก) 

     *  พื้นที่เพาะปลูกของหลักสูตรพืชสวน (พืชผัก)   

 20  ไร่ 

  *  โรงเรือนเพาะเห็ด       9  หลัง 

  *  ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ      4  

ห้อง 

 -  ส านักงานหลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน (ไม้ผล)  

     *  กลุ่มโรงเรือนเห็ด      9  หลัง 

     *  พื้นที่แปลงอินทรีย์      1    ไร่ 
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     *  ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย     2   ห้อง 

      *  พื้นที่แปลงไม้ผล (เดิม)     10  ไร่ 

     *  อาคารเรียน 1 ชั้น      2   หลัง 

     *  โรงเรือนเพาะช า      3   หลัง 



     *  พื้นที่แปลงไม้ผล (บ้านโปง)     80  ไร่ 

     *  อาคารเรียน 2 ชั้น      1   หลัง 

     *  โรงเรือนเพาะช า      1   หลัง 

(4) หลักสตูรอารกัขาพืช 

 -  อาคารปฏิบัติการก าจรบุญแปง 2 ชั้น     360  

ตรม. 

 -  ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม อาคารเพ่ิมพูลชั้น 4

 21    ห้อง 

 -  พ้ืนท่ีโรงบรรจุและนึ่งก้อนเห็ด       72   

ตรม. 

 -  อาคารปฏิบัติการ/อาคารปฏิบัติการโรคพืช  2  หลัง   5   ไร่ 

 -  พ้ืนท่ีแปลงทดลองหม่อนไหม      5   ไร่ 

(5) หลักสตูรปฐพศีาสตร ์ 

 -  พ้ืนท่ีอาคารปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา  4  ชั้น                2.5  ไร่ 

 -  พ้ืนท่ีโรงเรือน                               160  ตรม. 

 -  ห้องปฏิบัติการ/ห้องบรรยาย/ห้องประชุม               24   

ห้อง 

(6) หลักสตูรสง่เสรมิการเกษตร 

 -  ห้องปฏิบัติการ            6   ห้อง 

(7) ส านักงานกจิการพเิศษ 

 -  พ้ืนท่ีโครงการกล้วยไม้      6.7  ไร่ 

 -  อาคารปฏิบัติการ      1   หลัง 

21 



 

 

 หลกัสตูร 
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0   ัด ฯลฯว ภท ฐ ั 

วฯ ฯ ังฯปิงลฯว ภ 

 ปิงว   

2  ัด ฯลฯว ภท ฐ ั   ู   ภลฯว ภ  

วฯ ฯ ังฯสฯภ   ฯปิง

4  ัด ฯลฯว ภท ฐ ั  

 ู   ภลฯว ภ  วฯ ฯ ังฯู   ภูกพำ

1  ัด ฯลฯว ภท ฐ ั  

 ู   ภลฯว ภ  

วฯ ฯ ังฯ  ปำลฯว ภ 

   ัด ฯลฯว ภท ฐ ั  

 ู   ภลฯว ภ  วฯ ฯ ังฯปิง ภ 

3  ัด ฯลฯว ภท ฐ ั  

วฯ ฯ ังฯว คูวภัพ ยอป   ฯ ฯภู   ภ

5  ัด ฯลฯว ภท ฐ ั  

 ู   ภลฯว ภ   วฯ ฯ ังฯ

 ัด ฯ ฯภวพี  ปภ

  วศ ัด ฯ ฯภ ศย  ว  ภเ 

ภอ  ท ภัชชฯ ภำ 

  ฯ    7 ศย  ว  ภ

ศย  ว  ภ ภัชชฯ ภำ  5 ศย  ว  ภ

 

 

 

 

 



22 

LOGOwww.themegallery.com

0   ัด ฯลฯว ภพศฯท ฐ ั 

วฯ ฯ ังฯปิงว  

2  ัด ฯลฯว ภพศฯท ฐ ั 

วฯ ฯ ังฯ ฯภเง ดำ  ั  ยอ ฯภ    ฯภ

ดภ ป ฯ ภตภภพงฯ ัส  ฯค   ค ิ 

4  ัด ฯลฯว ภพศฯท ฐ ั  วฯ ฯ ังฯ

 ฯภป   ฯดภ ป ฯ ภง ทด

1  ัด ฯลฯว ภ

พศฯท ฐ ั 

วฯ ฯ ังฯ  ปำลฯว ภ 

   ัด ฯลฯว ภพศฯท ฐ ั  

วฯ ฯ ังฯปิง ภ 

3  ัด ฯลฯว ภพศฯท ฐ ั  

วฯ ฯ ังฯ ฯภป   ฯ  พัว คกพส  ฯค   ค ิ 

ศย  ว  ภเ 

ภอ  ท ภัชชฯ ด 

  ฯ    6 ศย  ว  ภ

ศย  ว  ภ ภัชชฯ ด  4 ศย  ว  ภ
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     ศย  ว  ภ ภัชชฯูส   0  ศย  ว  ภ

    ัด ฯลฯว ภ ี  ำท ฐ ั 

 วฯงฯ ังฯปิง ภ 
ภอ  ท ภัชชฯูส  

  ฯ    0 ศย  ว  ภ

0  ภ งชฯ ี  ำท ฐ ั  

วฯ ฯ ังฯ ฯภป   ฯดภ ป ฯ ภง ทด
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การเปรยีบเทียบจ านวนหลักสูตรระหวา่งป ีพ.ศ.2554 – 2557 

หลักสูตร ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ระดับปริญญาตรี 8 8 7 7 

ระดับปริญญาโท 6 6 6 6 

ระดับปริญญาเอก 2 2 2 2 

รวม 16 16 15 15 

 

   กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนหลักสูตร 
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 นกัศกึษา 

 ในปี 2557 คณะผลิตกรรมการเกษตร  มีจ านวนนักศึกษารวม

ท้ังหมด 2,795 คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี 2,568 คน ปริญญาโท 202 

คน และปริญญาเอก 25 คน  

 

หลักสูตร 
จ านวนนกัศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ป ี2557 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

8 8
7 7

6 6 6 6

2 2 2 2

16 16
15 15

กำรเปรยีบเทยีบหลกัสูตร

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม



ระดับปริญญาตรี 2,733 2,958 2,656 2,568 

ระดับปริญญาโท 225 193 215 202 

ระดับปริญญาเอก 27 31 31 25 

รวม 2,985 3,182 2,902 2,795 
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ดา้นงานวจิยั 

 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

2,733
2,958

2,656 2,568

225 193 215 202
27 31 31 25

2,985
3,182

2,902 2,795

กำรเปรยีบเทยีบจ ำนวนนกัศ กษำ ระหวำ่ง

ปี 2554-2557

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท

ปรญิญาตร,ี 

2,733

ปรญิญาโท, 

225

ปรญิญาเอก

, 27

รวม, 

2,985



 ในปี 2557  ด้านงานวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับ

งบประมาณงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและภายใน รวมจ านวนท้ังหมด  

27 โครงการ จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 15,735,546 บาท   จากแหล่ง

ทุนภายนอก  17 โครงการ  จ านวนเงิน 11,624,722 บาท และแหล่งทุน

ภายใน  10 โครงการ  จ านวนเงิน 4,110,824 บาท 

 

แหลง่เงนิ ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 

ภายนอก 

(โครงการ) 

13 14 6 17 

งบประมาณ 

(บาท 
7,155,060 7,538,510 8,532,500 11,624,722 

ภายใน 

(โครงการ) 

24 20 18 10 

งบประมาณ 

(บาท 
5,969,740 8,240,047 9,285,970 5,976,748 

รวม 13,124,800 15,778,584 17,818,470 17,601,470 

 

 

 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

7,155,060

7,538,510

8,532,500

11,624,722

5,969,740

8,240,047

9,285,970

5,976,748

13,124,800

15,778,584

17,818,470
17,601,470กำรเปรยีบเทยีบงบประมำณงำนวจิยั

 หล่งทุนภำยนอก 
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แหลง่ทนุภายนอก 

 

ล าดบั

ที ่

ชือ่โครงการ หวัหนา้

โครงการ 

งบประมาณ แหลง่ทนุ 

1 โครงการจัดท าฐานขอ้มูล

รายแปลงและการจัดท า

แผนทีก่ารใช้ประโยชน์

ที่ดินในพ้ืนที่โครงการรักษ์

น้ าเพื่อพระแม่ของแผน่ดิน 

อ. ดร.ปรีดา 

 นาเทเวศน ์

1,000,000 สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง  

(องค์การมหาชน) 

2 การคดัเลือกสายพันธุข์้าวไร่

ที่เหมาะสมกับการผลติแบบ

เกษตรอินทรีย ์

รศ.อาคม   

กาญจนประ

โชต ิ

237,800 มูลนิธิโครงการ

หลวง 

3 การเปรียบเทียบผลผลติข้าว

ไร่หอมพันธ์ุท้องถิ่น 

รศ.อาคม   

กาญจนประ

โชต ิ

60,000 มูลนิธิโครงการ

หลวง 

4 การส่งเสริมปลกูถั่วอะซูกิ

แบบระบบการปลกูพืชแซม

ในแปลงไมผ้ลขนาดเล็ก

ของเกษตรกร 

รศ.อาคม   

กาญจนประ

โชต ิ

150,000 มูลนิธิโครงการ

หลวง 

5 การสร้างสายพันธ์ุกีวฟีรู้ท

โดยการใช้สารเคมีเพ่ิมชุด

โครโมโซม 

ผศ.ดร.สห  ตุ

ลพงศ ์

175,000 มูลนิธิโครงการ

หลวง 

6 การจดัการการผลติและการ

พัฒนาคุณภาพผลผลติอะโว

กาโด 

ผศ.ดร.นพพร   

บุญปลอด 
274,000 มูลนิธิโครงการ

หลวง 

7 ผลของการใช้สารเคมโีปแท

สเซียมซลิิเกตในการ

ควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูพืชเมืองหนาว 

อ.ดร.สุรยี์วลัย ์ 

เมฆกมล 

538,000 มูลนิธิโครงการ

หลวง 

8 การรวบรวม คัดเลือกและ

ทดสอบประสิทธภิาพของ

เชื้อไมคอร์ไรซ่าต่อการดูด

ซับฟอสฟอรัสของข้าวไร่

ผศ.ดร.ศภุธิดา  

อ่ าทอง 

400,000 สถาบันวิจยัและ

พัฒนาพ้ืนที่สูง 

(องค์การ

มหาชน) 



และข้าวโพด 

9 ศึกษาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศต่อการพฒันาใน

รอบปี ผลผลิต และคณุภาพ

ของผลล าไยพันธุ์อีดอใน

ภาคเหนือของประเทศไทย 

อ.ดร.วินยั 

วิริยะอลงกรณ ์
425,000 ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

10 การพฒันาสูตรการค านวณ

ผลผลติล าไยในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย 

ผศ.ดร.นพพร   

บุญปลอด 

2,240,550 ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

แห่งชาต ิ
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ล าดบั

ที ่

ชือ่โครงการ หวัหนา้

โครงการ 

งบประมาณ แหลง่ทนุ 

11 การยืนยันความถกูต้อง

ข้อมูลลงทะเบยีนเกษตรกรผู้

ปลูกล าไย 

ผศ.พาวิน มะ

โนชัย 

ผศ.ดร.ธรีนุข  

เจริญกิจ 

350,000 ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

12 โครงการศกึษาปัจจัยที่มีผล

ต่อความส าเร็จในการผลติ

ล าไยนอกฤดขูองเกษตรกร

ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ผศ.พาวิน มะ

โนชัย 

ผศ.ดร.ธรีนุข  

เจริญกิจ 

500,000 ส านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

แห่งชาต ิ

13 ศูนย์เครือข่ายวิจยัและ

พัฒนาล าไยแม่โจ-้สกว.

ระยะที่ 2 

ผศ.พาวิน มะ

โนชัย 

ผศ.ดร.ธรีนุข  

เจริญกิจ 

909,000 ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

14 การศกึษาเปรยีบเทียบการ

ผลติล าไยภายใต้สภาพ

พื้นที่ลุ่ม พื้นที่แล้งและสภาพ

อากาศหนาวเย็น 

ผศ.พาวิน  มะ

โนชัย 

631,400 ส านักงาน

กองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

15 อิทธิพลความแปรปรวนของ ผศ.ดร.ธรีนุช 414,000 ส านักงาน



สภาพอากาศต่อการ

เจริญเติบโตออกดอกและติด

ผลของล าไยพันธุ์อีดอ 

เจริญกิจ กองทุนสนับสนุน

การวิจัย 

16 การพฒันาระบบโรงงานพืช

ต้นทุนต่ าเพ่ือผลิตเมลด็

พันธุ์พิทูเนีย 

อ.ดร.สิรวิัฒน ์  

สาครวาส ี

1,757,372 ส านักงาน

พัฒนาการวิจยั

การเกษตร  

(องค์การ

มหาชน) 

17 การคดัเลือกสายพันธุข์้าว

ไทยที่มีประสิทธิภาพในการ

ดูดใช้ธาตุอาหารสูง 

อ.ดร.เนตร

นภา อินสลุด 

1,562,600 ส านักงาน

พัฒนาการวิจยั

การเกษตร  

(องค์การ

มหาชน) 

รวม 11,624,722 
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แหลง่ทนุภายใน 

ล าดบั

ที ่

ชือ่โครงการ หวัหนา้

โครงการ 

งบประมาณ แหลง่ทนุ 

1 โครงการซึกษาวิธีการใช้ อ.ดร.สิรวิัฒน ์ 197,120 งปม.



ดัชนีทางสรีรวิทยาเพือ่

ประเมินความสามารถใน

การทนร้อนของพืช 

สาครวาส ี มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

2 การจดัการแรงงานภาค

การเกษตร : กรณีศึกษา

แรงงานตา่งด้าว 

ผศ.ดร.สาย

สกุล  ฟองมลู 

160,000 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

3 โครงการอนุรักษแ์ละพัฒนา

พันธุ์ล าไย 

ผศ.ดร.ธีรนุช 

เจริญกิจ 

911,845 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

4 การพฒันาศักยภาพ

เกษตรกรรายย่อยปลกู

ยางพาราในภาคเหนือ

ตอนบน 

รศ.ดร.นคเรศ 

รังควัต 

954,079 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

5 การพฒันาดชันีชี้วดัความ

ยั่งยืนในการจัดการปา่

ชุมชนของชุมชนใน

ภาคเหนือตอนบน 

ผศ.ดร.จกัร

พงษ์  

พวงงามชื่น 

240,000 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

6 การศกึษาเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรยีนรู้สูก่าร

ขับเคลื่อนรูปแบบการ

บริหารจัดการเครือข่าย

วิสาหกิจชมุชนเกษตร

อินทรีย์อยา่งยั่งยืน ศกึษา

เฉพาะกรณีกลุ่มวิสาหกิจ

พืชผกัอินทรยี์ จังหวดั

เชียงใหม ่

อ.ดร.กังสดาล  

กนกหงษ ์

240,000 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

7 ตัวชีว้ัดและการจัดกลุม่

หมู่บ้านชนบท เพื่อความ

เหมาะสมในการท าเกษตร

อินทรีย ์

ผศ.ดร.พหล   

ศักดิ์คะทัศน์ 

237,600 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

8 รูปแบบรังที่ส่งเสริมการ

เพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิง

การค้า 

ผศ.ดร.วารณุ ี 

 ศิริจรจาร ุ

97,680 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

9 การพฒันาศักยภาพการ

บริหารจัดการวิสาหกจิ

ชุมชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน : กรณีศกึษา

จังหวัดเชียงใหม ่

ผศ.ดร.จกัร

พงษ์  

พวงงามชื่น 

960,000 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 



10 การศกึษาความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมมะม่วงโดย

เทคนิคเครื่องหมายโมเลกลุ

เอส เอส อาร ์

อ.ดร.อรพนธ์ุ   

สฤษดิ์น า 

112,500 งปม.

มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ 

รวม 5,976,748 

 

 

 

29 

ด้านบรกิารวชิาการแกชุ่มชนและสงัคม 

 

 ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในปี 2557  คณะผลิต

กรรมการเกษตร ได้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมและสังคมในด้านต่าง ๆ 

หลากหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 

 

 ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร 11 ฐาน 

 การจัดฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 

 การจัดรายการวิทยุ 

 การจัดนิทรรศการท้ังในและนอกสถานที่ 

 การจัดฝึกอบรมระยะส้ัน 

 บุคลากรคณะเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานท่ี 

 การให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

 การให้การบริการด้านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

(ห้องLAB) 
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โครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2557 

จ านวน 11 ฐาน 

 

 

ฐานเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

งบประมาณ 

1.โครงการพัฒนาโครงการคืนชีวิต

กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สู่การเป็น

โครงการระดับชาตหิรือนานาชาติ 

(ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย) 

รศ.ประวิตร  

พุทธานนท์ 
320,000 

2.โครงการคลินิกเกษตรมหาวิทยาลัย

แม่โจ ้

ผศ.ขยัน  สุวรรณ 50,000 

3.ฐานเรียนรู้การผลติผัก ผศ.ฉันทนา   วิช

รัตน ์
100,000 



4.ฐานเรียนรู้เห็ดแมโ่จ ้ นายสันต์ชัย  มุกดา 80,000 

5.ฐานเรียนรู้การผลติเห็ดเศรษฐกิจ นายปรีชา  รัตนัง 100,000 

6.ฐานเรียนรู้สมุนไพรเพื่อความงาม

และสุขภาพ 

อ.ดร.ภาวิณี  อารีศรี

สม 
50,000 

7.ฐานเรียนรู้การผลติพืชปลอดภัย

ภายใต้ระบบ GAP 

อ.ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์

น า 
50,000 

8.ฐานเรียนรู้การผลติองุ่นกระถาง อ.ดร.ชินพันธ์  ธนา

รุจ 
50,000 

9.ฐานเรียนรู้การผลติกล้วยไม้พื้นเมือง

ไทยเชิงการค้า 

ผศ.ดร.ชติ  อินปรา 90,000 

10.ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ผศ.ดร.เฉลิมศร ี นนท

สวัสดิ์ศร ี
80,000 

11.ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง ผศ.ดร.วารุณี  ศิริจร

จาร ุ
80,000 

รวม 1,050,000 
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http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-08-00-443136TW3.jpg


 

1.โครงการพัฒนาโครงการคืนชีวิต

กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ สู่การเป็นโครงการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

(ฐานเรียนรู้กล้วยไม้ไทย) 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการคลินิกเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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3. ฐานเรียนรู้ การผลิตผัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 



ฐานเรยีนรูเ้หด็แมโ่จ ้
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5.ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

6.ฐานเรียนรู้

สมุนไพรเพื่อ

ความงามและ

สุขภาพ 



 

 

 

 

 

7. ฐานเรียนรู้การผลิตพืชปลอดภัย

ภายใต้ระบบ GAP 
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8.ฐานเรียนรู้การผลิตองุ่นกระถาง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.ฐานเรียนรู้การผลิตกล้วยไม้พ้ืนเมืองไทยเชิงการค้า 
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10.ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง 
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 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมไทยให้

สืบทอดต่อไป 

 

 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา : กิจกรรมถวาย

เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ วัดคันธาพฤกษา บ้านแม่ก าปอง ต.ห้วยแก้ว 

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
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โครงการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งท่ี 10 เฉลิมฉลอง 40 ปี คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร  

วันอาทิตย์ท่ี 31 สิงหาคม 2557ณ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เชิงสะพานท่า

ขาม อ.เมือง จ.ล าพูน 
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กิจกรรมด าหัวคณบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อาวุโส  

เม่ือวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ณ บริเวณใต้ถุนอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
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ด้านการบริหารจดัการ 

 



 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเพ่ือเป็น

การปรับปรุงการท างานให้ มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี และเป็นขวญั ก าลงัใจให้กบั

บคุลากรในคณะท่ีจะร่วมกนัท างานให้เกิดผลดีตอ่องค์กรต่อไป  

สรุปโครงการด้านการบริหารจัดการ ปี 2557 

ล าดบั

ที ่

โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผูเ้ขา้รว่ม 

(คน) 

1 โครงการสนับสนุนอาจารย์ที่ไดร้ับ

เชิญเป็น Visiting Professor 

แลกเปลี่ยนทางวชิาการกับ TOKAI 

UNIVERSITY (Kyushu 

Campuses)  ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. การเข้ารว่มในการเรียน การสอน 

เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

เกี่ยวกับ Good Agricultural 

Practice in Thailand and Japan 

2. การเข้ารว่มในการท าวิจัย ฝกึ

ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเทคนิค

การท าวิจัยต่างๆ อาท ิCytogenetic, 

Molecular Biology, Plant 

Genetics and Breeding 

3. การน าเสนองานในที่ประชุม และ

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. การท าความรว่มมอืเพื่อการ

พัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยน

การศกึษา การท าวจิัย ระหว่าง

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้และ TOKAI 

UNIVERSITY (Kyushu 

Campuses) ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

 

1 -31 

ก.ค.57 

 

 

 

TOKAI 

UNIVERSITY 

(Kyushu 

Campuses) 

 

1 

2 โครงการพฒันาระบบและกิจกรรม

ประกันคุณภาพการศกึษา 
13 มิ.ย.57 

 

อาคารทรัพยากร

ดินและ
80 

 



 

23-24 

มิ.ย.57 

ส่ิงแวดล้อม 

 

ห้องประชุม 1 

คณะผลิตฯ 

 

90 

3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า 
16 ม.ค.

57 

คณะผลิตฯ 150 

 

 

40 

ล าดบั

ที ่

โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผูเ้ขา้รว่ม 

(คน) 

4 โครงการส่งเสรมิและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยล้านนา 

ได้ก าหนดขึ้น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและ

ผ้าอาบน้ าฝน  

 

 

 

2. กิจกรรมด าหัวคณบดี ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย  

และผู้อาวโุส  

 

 

4 

กรกฏาคม 

2557  

 

 

25 เม.ย.

57  

 

 

ณ วัดคันธา

พฤกษา บ้าน

แม่ก าปอง 

ต าบลห้วยแก้ว 

อ าเภอแม่ออน 

จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

อาคาร

รัตนโกสินทร์ 

200 ป ี

 

 

107 

 

 

 

118 

5 โครงการงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการ

เกษตร 

ก าหนดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ 

จ านวน 7 กิจกรรม 

1.กิจกรรมการสัมนาวิชาการข้าวโพดฝัก

สด ครั้งที ่7 

 "โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสด

ไทยสู่ตลาดโลก" 

 

 

2. กิจกรรมหน่ึงสาขาหน่ึงผลิตภัณฑ์  

 

 

26-28 

ก.พ.57 

 

 

 

29 ต.ค. -2 

พ.ย.57 

 

 

 

 

ห้องข้าวหอม

มะลิ อาคาร

เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จ

พระเทพฯ 

 

 

 

ณ ห้อง

ประชุม PT 

 

 

200 

 

 

 

300 

(กระถาง) 

 

 



   (การผลิตปทุมมากระถาง) 

3. กิจกรรมการรวบรวม ออกแบบ จัดท า

ต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ 40 ปี 

4. กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล Sirichai 

Statistics 

 

5. กิจกรรมจัดเตรียมแปลงสาธิตด้าน

การเกษตร 

16. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

40 ป ีคณะผลิตฯ 

7. กิจกรรมตลาดนัดการเกษตร (กาด

ก้อม) 

15-16 พ.ค.

57 

 

 

29 ต.ค.-2 

พ.ย.57 

 

จัดทุกวัน

ศุกร์ 

105 อาคาร

พืชศาสตร์ 

 

 

ณ บริเวณ

สนามหญ้า

ด้านหน้า

อาคาร

รัตนโกสินทร์ 

200 ปี 

22 

6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557  

ได้จัดกิจกรรมย่อย 5 ครั้ง 

14 พ.ย.56 

11 ก.พ.57 

4 เม.ย.57 

8 ก.ค.57 

23-24 ก.ค.

57 

คณะผลิตฯ 

คณะผลิตฯ 

คณะผลิตฯ 

PT117 พืช

ศาสตร์ 

ศูนย์กล้วยไม้

และไม้

ดอกไม้

ประดับ 

31 

45 

40 

50 

97 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการ 

7-13 พ.ค.

57 

ณ ประเทศ

สาธารณรัฐ

สังคมนิยม

เวียดนาม 

50 
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ล าดบั

ที ่

โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผูเ้ขา้รว่ม 

(คน) 

8 โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ

ด าเนินการไว้ 3 กิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. กิจกรรม : เจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ 

 

 

8-14 มิ.ย.

57 

 

 

 

ไต้หวัน 

 

ฟิลิปปินส์ 

 

 

3 

 

2 



2. กิจกรรม : แลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญและ

คณาจารย์จาก Central Luson State 

University ประเทศฟิลิปปินส์ 

3. กิจกรรม : แลกเปล่ียนนักศึกษาจาก 

Central Luson State University 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

21-24 

เม.ย.57 

 

21.30 

เม.ย.57 

 

ฟิลิปปินส์ 

 

 

5 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและตัดสินใจ : .ในนามเวป 

www.ap40years.mju.ac.th 

29 ต.ค.-2 

พ.ย.57 

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมพิธเีปิดงาน 40 ปี คณะผลติกรรมการเกษตร 
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กิจกรรมการจดังาน 40 ป ีคณะผลติกรรมการเกษตร นอ้มน า

เศรษฐกจิ

พอเพยีง 
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พิธีเปิดงาน 40 ปี คณะผลิต

กรรมการเกษตร 
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กิจกรรมในงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

 

 



โครงการ 

Field Day  

 

 

                      

                 การแข่งขันจัดตู้ปลา                                                          

                                                                                         การแข่งขัน

การปล่อยโคมไฟลอยห่วง 
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กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและมอบเกียรติบัตร 

 

วันท่ี 23 กันยายน 2557 ณ 

ภัตตาคารเจียท้งเฮง โดยมีผู้เข้าร่วม

โครงการจ านวน 150 คน 

 ได้มีการมอบโล่และของท่ีระลึก

ให้กับบุคคลที่ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 



ประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังต่อไปนี้  

1. ประเภทงานวิจัย มี 3 รางวัล คือ ประเภทการตีพิมพ์ผลงานวิจัยท่ี

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ ส.ม.ศ. อันดับที ่1 อ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิต

ตระการ อันดับที ่2 ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ อันดับที ่3 ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนท

สวัสดิ์ศรี  

2. ประเภทงานวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงและตอบสนองตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ (กพร.)    1.รศ.ดร.ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์ 2. รศ.ประวิตร 

พุทธานนท์ 3. ผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ 4. ผศ.เฉลิมศรี  นนทสวัสดิ์ศรี 5. ผศ.

ดร.ศุภธิดา อ่ าทอง   

-  ประเภทโครงการวิจัยท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด อันดับที่ 1 อ.

ดร.ปรีดา นาเทเวศน์      อันดับที่ 2. รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามช่ืน อันดับท่ี 3 

รศ.ดร.นคเรศ รังควัต  

- ประเภทบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ

งานวิจัย 

 1. ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประกับ 2. ผศ.ดร.ศุภ

ธิดา อ่ าทอง การบูรณาการ 

ร่วมการวิจัย   เรื่อง "การจัดการธาตุอาหารเฉพาะท่ีในดินปลูกข้าว 

กรณีศึกษาบ้านห้วยเก๋ียง"  

ผศ.ดร.ณัฎฐ์พัชร เถียรวรกานต์ ฐานเรียนรู้ผึ้งชันโรง   

- ประเภทสร้างชื่อเสียงให้หน่วยงาน 1. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช 

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการเกษตร ด้านการบริการวิชาการระดับดี

มากจารกสภาคณบดีสาขาการเกษตร 2.ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ได้รับ

รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาการเกษตร ด้านการวิจัย ระดับดีมาก จารกสภา

คณบดีสาขาการเกษตร นายสุรัตน์ เสาร์ค า ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น 

"ลูกจา้งประจ าดีเด่น" 



- ประเภทสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงาน  1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 

โนร ี      2. นางจ าเนียร ศรีสะอาด 3. นายใจค า ธุงศรี ซึง่การจัดงาน

ดังกล่าวได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี เป็นอันดีของบุคลากรใน

คณะฯ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร ที่จะพัฒนาคณะผลิตกรรมการ

เกษตร ต่อไปในอนาคต 
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กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้าง

ความสดใสบุคลากรใหม่ วันที่ 16 

มกราคม 2557 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดม้ีกิจกรรมการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับคณาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 150 คน 

 

 

48 

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2557 

คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 ขึ้น โดยได้ด าเนินกิจกรรมย่อย

ภายใต้โครงการดังกล่าวจ านวน 5 ครั้ง  

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-01-20-10-11-28578.jpg


กิจกรรมครั้งท่ี 1 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 31 คน 

กิจกรรมครั้งท่ี 2 จัดขึ้นในวันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 

09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ จ านวน 45 คน 

กิจกรรมครั้งท่ี 3 จัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 09.00-

16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน 40 คน 

กิจกรรมครั้งท่ี 4 จัดขึ้นในวันอังคารท่ี 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 

- 15.40 น. ณ ห้อง PT 117 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมครั้งท่ี 5 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 23 - 24 กรกฏาคม 2557 ณ ห้อง

ประชุมกุหลาบควีนสิริกิตต์ิ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 97 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-04-08-09-18-14-850596vV0.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-02-24-09-47-58-823393czT.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-02-24-09-48-17-989563cU1.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-08-16-11-48-48-963531pC5.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-08-16-11-49-27-388294cd4.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-08-16-11-48-57-722414FM3.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-08-16-11-48-46-680130iBT.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-08-16-11-49-11-582535ex8.jpg
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http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-05-27-16-25-58-249682hTY.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-05-27-16-26-25-729783aE2.jpg


คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ       

     ณ มหาวิทยาลัย Nong Lam University ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียตนาม    

ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2557 
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สรุปโครงการด้านการบริหารจัดการ ปี 2556 

ล าดบั

ที ่

โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผูเ้ขา้รว่ม 

(คน) 

1 โครงการสนับสนุนอาจารย์ที่ไดร้ับ

เชิญเป็น Visiting Professor 

แลกเปลี่ยนทางวชิาการกับ TOKAI 

UNIVERSITY (Kyushu 

Campuses)  ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. การเข้ารว่มในการเรียน การสอน 

เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

เกี่ยวกับ Good Agricultural 

Practice in Thailand and Japan 

2. การเข้ารว่มในการท าวิจัย ฝกึ

ปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเทคนิค

การท าวิจัยต่างๆ อาท ิCytogenetic, 

Molecular Biology, Plant 

Genetics and Breeding 

3. การน าเสนองานในที่ประชุม และ

จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. การท าความรว่มมอืเพื่อการ

พัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยน

การศกึษา การท าวจิัย ระหว่าง

 

1 -31 

ก.ค.57 

 

 

 

TOKAI 

UNIVERSITY 

(Kyushu 

Campuses) 

 

1 



มหาวิทยาลัยแม่โจ ้และ TOKAI 

UNIVERSITY (Kyushu 

Campuses) ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

2 โครงการพฒันาระบบและกิจกรรม

ประกันคุณภาพการศกึษา 
13 มิ.ย.57 

 

 

23-24 

มิ.ย.57 

อาคารทรัพยากร

ดินและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

ห้องประชุม 1 

คณะผลิตฯ 

80 

 

 

90 

3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า 
16 ม.ค.57 คณะผลิตฯ 150 

4 โครงการส่งเสรมิและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทยล้านนา 

ได้ก าหนดขึ้น 2 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา

และผ้าอาบน้ าฝน  

 

 

 

2. กิจกรรมด าหัวคณบดี ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย  

และผู้อาวโุส  

 

 

4 

กรกฏาคม 

2557  

 

 

25 เม.ย.

57  

 

 

ณ วัดคันธา

พฤกษา บ้านแม่

ก าปอง ต าบล

ห้วยแก้ว อ าเภอ

แม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

อาคาร

รัตนโกสินทร์ 

200 ป ี

 

 

107 

 

 

 

118 
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ล าดบั

ที ่

โครงการ ระยะเวลา สถานที ่ ผูเ้ขา้รว่ม 

(คน) 

5 โครงการงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการ

เกษตร 

ก าหนดกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ 

จ านวน 7 กิจกรรม 

1.กิจกรรมการสัมนาวิชาการข้าวโพดฝัก

 

 

26-28 

ก.พ.57 

 

 

 

ห้องข้าวหอม

มะลิ อาคาร

เฉลิมพระ

 

 

200 

 



สด ครั้งที ่7 

 "โอกาสและความท้าทาย ข้าวโพดฝักสด

ไทยสู่ตลาดโลก" 

 

 

2. กิจกรรมหน่ึงสาขาหน่ึงผลิตภัณฑ์  

   (การผลิตปทุมมากระถาง) 

3. กิจกรรมการรวบรวม ออกแบบ จัดท า

ต้นฉบับเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ 40 ปี 

4. กิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอด

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล Sirichai 

Statistics 

 

5. กิจกรรมจัดเตรียมแปลงสาธิตด้าน

การเกษตร 

16. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

40 ป ีคณะผลิตฯ 

7. กิจกรรมตลาดนัดการเกษตร (กาด

ก้อม) 

 

 

29 ต.ค. -2 

พ.ย.57 

 

 

15-16 พ.ค.

57 

 

 

29 ต.ค.-2 

พ.ย.57 

 

จัดทุกวัน

ศุกร์ 

เกียรติสมเด็จ

พระเทพฯ 

 

 

 

ณ ห้อง

ประชุม PT 

105 อาคาร

พืชศาสตร์ 

 

 

ณ บริเวณ

สนามหญ้า

ด้านหน้า

อาคาร

รัตนโกสินทร์ 

200 ปี 

 

 

300 

(กระถาง) 

 

 

22 

6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557  

ได้จัดกิจกรรมย่อย 5 ครั้ง 

14 พ.ย.56 

11 ก.พ.57 

4 เม.ย.57 

8 ก.ค.57 

23-24 ก.ค.

57 

คณะผลิตฯ 

คณะผลิตฯ 

คณะผลิตฯ 

PT117 พืช

ศาสตร์ 

ศูนย์กล้วยไม้

และไม้

ดอกไม้

ประดับ 

31 

45 

40 

50 

97 

7 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนวิชาการ 

7-13 พ.ค.

57 

ณ ประเทศ

สาธารณรัฐ

สังคมนิยม

เวียดนาม 

50 

8 โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ

ด าเนินการไว้ 3 กิจกรรม ดังต่อไปน้ี 

1. กิจกรรม : เจรจาความร่วมมือทาง

 

 

8-14 มิ.ย.

57 

 

 

ไต้หวัน 

 

 

 

3 

 



วิชาการระหว่างหน่วยงานใน

ต่างประเทศ 

2. กิจกรรม : แลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญและ

คณาจารย์จาก Central Luson State 

University ประเทศฟิลิปปินส์ 

3. กิจกรรม : แลกเปล่ียนนักศึกษาจาก 

Central Luson State University 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

21-24 

เม.ย.57 

 

21.30 

เม.ย.57 

ฟิลิปปินส์ 

 

ฟิลิปปินส์ 

 

2 

 

5 

9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและตัดสินใจ : .ในนามเวป 

www.ap40years.mju.ac.th 

29 ต.ค.-2 

พ.ย.57 
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ด้านความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 

 

อาจารย์ ดร. อรพินธุ์  สฤษดิ์น า เข้าร่วมโครงการ

สนับสนุนอาจารย์ท่ีได้รับเชิญเป็น Visiting 

Professor แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ TOKAI 

UNIVERSITY (Kyushu Campuses)  ในวันท่ี 1-31 กรกฏาคม 2557 ได้

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมในการเรียน การสอน เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ Good Agricultural Practice in 

Thailand and Japan 

2. การเข้าร่วมในการท าวิจัย ฝึกปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเทคนิคการท า

วิจัยต่างๆ อาทิ Cytogenetic, Molecular Biology, Plant Genetics and 

Breeding 



3. การน าเสนองานในที่ประชุม และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. การท าความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยนการศึกษา 

การท าวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ TOKAI UNIVERSITY 

(Kyushu Campuses) ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ 

* ได้ด าเนินการเจรจาและหารือ

เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ระหว่าง

วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2557 จ านวน 3 

มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. National chiayi 



University (NCYU)  

2. National Pingtung scicnce and technology University (NFUST)  

3. มหาวิทยาลัย National chung Hsing University (NCHU)  

* แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศจาก Central Luson State University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้

ด าเนินการระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน 2 คน ได้แก่ Dr.Apolinario L.Domingo และ Dr. Ariel G. Macta 

เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการและอื่นๆ ระหว่าง Central Luson State 

University กับคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

* แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจาก 

Central Luson State University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ด าเนินการระหว่าง

วันที่ 21 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557 เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและอื่นๆ ระหว่างนักศึกษา

จาก Central Luson State University กับ

นักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 5 คน ได้แก่ 1. Ms. Rozel A. Andasan  2. 

Ms. Dianne Rosenda R. Casuga 



3. Mr. Reginald S. Manguerra  4. Ms. Rose Ann B. Ruba 5. Mr. 

Richard G. Somera 
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รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ 

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏภิาณ สุทธิ

กุลบุตร รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) กับ Dr.Jamhari,SP.,MP จาก 

Faculty of Agriculture, 

Universitas Gadiah 

Mada, Indonesit  วัน

อังคารที่ 21 มกราคม 

2557 ณ ห้องประชุม 5 

ชั้น 2 อาคาร รัตนโกสินทร์ 200 

ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

 

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-01-23-14-31-21-468491frx.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-02-20-04-20-32-936700jq3.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-02-20-04-20-10-824378eCI.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-02-20-04-20-29-698704dPY.jpg


ผศ.ดร. ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนา

เครือข่าย อ.ดร.เสกสันต์ อุสสหตานนต์ อ.ดร. เกษศิณี สิทธิวงค์ และ อ.ดร. 

วาสนา วิรุญรัตน์ ร่วมต้อนรับ Dr. Ruben C. Sevilleja อธิการบดี Central 

Luzon State University ประเทศ Philippines Dr. Federico O. Prerez 

(คณบดีคณะเกษตร) Dr. Rhodora l. de la Rosa (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) 

และทีมงาน โดยมีท าข้อตกลงและเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร กับ Central Luzon State University 

ประจ า 2558 พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านปฐพีและการเรียนการสอน 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 
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 ด้านงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะผลิตกรรมการ

เกษตรตามตัวบ่งชี้ ของสกอ. 9 องค์ประกอบ และได้ด าเนินการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายนอก ตามตัวบ่งชี้ ของสมศ. 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้

 

องคป์ระกอบ คะแนน ผลการปะ

เมนิ 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาณ วตัถุประสงค ์

และแผนด าเนินการ 
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบณัฑิต 3.82 ดี 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจยั 3.90 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 : การบรกิารวิชาการแก่สังคม 4.19 ดี 



องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 4.33 ดี 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 4.31 ดี 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 

คะแนนรวม 
4.10 ด ี

 

การเปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา                                                    

ระหว่างปีการศึกษา 2553  - 2556 

ผลการประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ปีการศึกษา 

2553 

ปีการศึกษา 

2554 

ปีการศึกษา 

2555 

ปีการศึกษา 

2556 

4.00 คะแนน 

อยู่ในระดับ “ดี” 

3.73 คะแนน 

อยู่ในระดับ 

“ดี” 

3.92 คะแนน 

อยู่ในระดับ 

“ดี” 

4.10  คะแนน 

อยู่ในระดับ “ดี” 
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 โครงการพัฒนาระบบและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ได้มกีาร

ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556 ใน

วันศุกร์ ท่ี 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทรัพยากรดินและส่ิงแวดล้อม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันท่ี 23-24 มิถุนายน พ.ศ.2557 
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ดา้นกจิกรรมดเีดน่ คณะผลติกรรมการเกษตร 

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-06-26-08-37-56-242185CPX.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-06-26-08-38-00-773209exF.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-06-26-08-37-58-462229oxN.jpg


ผลงานบคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิศร ี นนทสวัสดิศ์ร ี

ชื่อรางวัล  ประเภทอาจารย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย ระดับดีมาก 

จากหน่วยงาน   สภาคณบดีสาจาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

ณ  วันที่ 25 เมษายน 2557 
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 รองศาสตราจารย ์ดร.อานฐั  ตนัโช 

ชื่อรางวัล  ประเภทอาจารย์ดีเด่น ด้านงานบริการวิชาการ  

ระดับดีมาก 

จากหน่วยงาน   สภาคณบดีสาจาการเกษตรแห่งประเทศไทย 

ณ  วันที ่25 เมษายน 2557 
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รางวลัการประกวดฐานเรยีนรูม้หาวิทยาลยัแมโ่จ ้จาก 71 ฐาน

เรยีนรู ้

1. ฐานเรยีนรู้ผกั สาขาพชืผัก คณะผลติกรรมการเกษตร  

ไดร้ับรางวลั “รองชนะเลศิ อนัดบัหนึง่”  
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2. ฐานเรยีนรู้การผลติเหด็เศรษฐกิจ  ไดร้บัรางวลั”ชมเชย” 
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รางวลัลูกจ้างประจ าดเีดน่ ป ี2557 



 

 

 

นายสรุตัน ์ เสารค์ า 

ชื่อรางวัล  ลูกจ้างประจ าดีเด่น ประจ าปี 2557 

จากหน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(ส านักงาน ก.พ.) 
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ดา้นนกัศกึษา 

 

ผลงานดเีดน่ทีไ่ดร้บัรางวลั : นายพงษศ์ริ ิ ศรธีวิงศ์ 
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หลักสูตรวิทยาการ

สมุนไพร จัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการ

แปรรูปสมุนไพรเพื่อ

ความงามและสุขภาพ ณ 

มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ จ.พะเยา โดย

มีคณาจารย์ของสาขาวิชาสมุนไพร อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ 

โทณลักษณ์ อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม และ ดร.กอบ

ลาภ อารีศรีสม บรรยายพิเศษด้านการพัฒนาสมุนไพรสู่

ผลิตภัณฑ์ และอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร การท าสบู่เหลวสมุนไพร 

การท าลูกประคบ และการท ายาดมเขย่า ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หิน กลุ่ม 

อสม.ต าบลหงส์หิน และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสักทุ่ง เพื่อให้กลุ่มผู้   ที่สนใจ

น าไปท าใช้เองและสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว เพื่อการอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น และการน าสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2557 

 

 

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-03-24-07-48-03-899677q25.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-03-24-07-48-11-140177V47.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-03-24-07-48-37-451416muJ.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-03-24-07-48-20-832305v23.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-03-24-07-49-09-097913ak9.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-03-24-07-49-18-951412X45.jpg
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งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร ปี 2557 วันที่ 31 

กรกฏาคม 2557               ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-13-37-981540pW4.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-13-38-149662mO5.jpg
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http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-10-41-969549aMO.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-10-43-857002yF7.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-10-43-353080agu.jpg


 

 

 

 

 

 

สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร รวมจัดกิจกรรมเดินตามรอยคุณ

พระช่วง                 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ 2557 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                         ในวันที่ 6 สิงหาคม 

2557 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) มหาวิทยาลัย

แม่โจ้  
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โครงการรักษ์ ณ อินทนิล โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับ สโมสร

นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันท าความ

สะอาดต้นอินทนิล บริเวณถนนสายแม่โจ้-พร้าว ระหว่าง  โรงพยาบาลเทพ

ปัญญา ถึงโรงพยาบาลสันทราย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีไหว้ครู 

ประจ าปี 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ คณบดีคณะ

http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=707
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-08-02-773845fPV.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-08-02-435095K58.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-10-08-10-08-01-100996drY.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=701
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-09-03-15-08-04-939611dY1.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2014-09-03-15-08-16-866497mpw.jpg


ผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิด กล่าวรายงานโดยนายกสโมสร

นักศึกษา           คณะผลิตกรรมการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 

2557 ณ อาคารแผ่พืชน์ 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการค่ายผู้น า 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 

2557 

ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
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ค่ายอาสาผลิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวนัที่ 19-25 มีนาคม 2557 

ณ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ อ.จูน จ.พะเยา 

 

 



สรุปผลการแข่งขันทักษะเกษตร : งานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 31 

ล าดับที ่ รายการ รางวัล 

1 การแข่งขันการจัดสวนถาด เหรียญทอง 

2 การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร เหรียญทอง 

3 การแข่งขันทักษะการตอนสุกร เหรียญทอง 

4 การแข่งขันรีดเต้านมเทียม เหรียญทอง 

5 การแข่งขันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เหรียญทอง 

6 การแข่งขันการขยายพันธุ์พืช (Plant 

Propagation) 

ติดตา-ต่อก่ิง-ทาบก่ิง 

เหรียญเงิน 

7 การแข่งขันผลิตแผ่นโฆษณา (POSTER) เพื่อ

ส่งเสรมิการเกษตร 

เหรียญเงิน 

8 การแข่งขันการแพ็คบรรจุพันธุ์ลูกปลา เหรียญเงิน 
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งานประเพณี 4 

จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 

31 

“เกษตรลูกพระบิดา

ถ่ินบินหลาแดนใต้” 

ระหว่างวันท่ี 1-7 ธันวาคม 2556  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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จัดท าโดย  นางศศิธร  ปัญญา 



นักวิชาการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  


