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คํานํา 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เปนคณะหนึ่งที่จัดใหมกีารเรยีนการสอน 

ในระดับปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปรญิญาเอก ซึ่งมหีนาที่ในการผลติบัณฑติทางดานการเกษตรใหมี

ความรู ความสามารถ เพื่อนําความรูที่ไดมาใชเปนประโยชนในการทํางานและการดําเนนิชีวติตอ

ตนเองและสังคม  และเปนการตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต    

 ดังนัน้ คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงไดรวบรวมผลการดําเนนิงานทางดานตาง ๆ ที่ผานมา

จัดทําเปนรายงานประจําป 2558  และหวังวาคงจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย  จูวัฒนสําราญ 

                                                                      คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 
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สารคณบดี 

  

 รายงานประจําป พ.ศ.2558 ฉบับนี้ ไดรวบรวมสรุปขอมูลจากผลการ

ดําเนนิงานที่ผานมา ตามพันธกจิหลัก ไดแก ดานการจัดการเรยีนการสอน 

เพื่อมุงสูความเปนเลศิในศาสตร และเทคโนโลยกีารเกษตร  ดานงานวจัิย 

เพื่อผลติผลงานวจัิยที่มคีุณภาพ  ที่สามารถนํามาใชประยุกตและแกไขปญหาใหทันตอสถานการณ

ปจจุบัน ดานงานบรกิารวิชาการแกชุมชน ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณ

ของทองถิ่น ประเพณีอันดีงามใหสบืเนื่องตอๆ ไป  นอกจากนี้ยังไดมกีารสนับสนุนกจิกรรมนักศกึษาที่

สรางประโยชนแกสังคม และสรางความเขมแข็งแกนักศกึษา และการปลุกจติสํานกึแกสังคมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   

 

  จากการสรุปผลการดําเนนิการตามพันธกจิตาง ๆ  ในรอบป งบประมาณ 2558 ภารกจิ

ทัง้หลายจะสําเร็จลุลวงมาดวยดไีดก็เปนผลจากความรวมมอื รวมแรง รวมใจของผูบรหิาร คณาจารย 

บุคลากรและนักศกึษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร และหวังวารายงานประจําป 2558 ฉบับนี้คงมี

ประโยชนแกผูที่สนใจ หากมขีอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 
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ขอมูลพื้นฐานของคณะผลิตกรรมการเกษตร 

ชื่อหนวยงาน    :  คณะผลติกรรมการเกษตร   

เว็บไซต    : http://www.ap.mju.ac.th 

ที่ตั้ง 

 เลขที่  63  หมู 4      ถนน    เชียงใหม – พราว    ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม  50290  โทรศัพท  0-5387-3357    โทรสาร : 0-5349-8157 

สัญลักษณประจําคณะผลติกรรมการเกษตร       สปีระจําคณะ     :   สเีหลอืงขาวโพด   

   

 

 

ประวัตคิวามเปนมา 
 

 มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาดานการเกษตรที่เกาแกที่สุดของประเทศไทย 

เริ่มตนจากการเปน “โรงเรียนฝกหัดครูประถมศึกษากสิกรรมประจําภาคเหนือ เปดสอนนักเรียนมา

ตั้งแต วันที่ 7 มิถุนายน 2477 และไดมีพัฒนาการมาโดยตลอดที่สําคัญคือ ไดยกฐานะและเปลี่ยนช่ือ

เปน สถาบันเทคโนโลยกีารเกษตรแมโจ ในปพ.ศ.2518 และ ไดเริ่มเปดทําการสอนในระดับปริญญาตรี 

ทก.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรกอตั้งเปนคณะแรกของ

มหาวทิยาลัยแมโจ กลาวไดวาคณะผลติกรรมการเกษตร เปนคณะที่ดําเนนิกจิกรรมหลักตามวสิัยทัศน 

ของมหาวทิยาลัยแมโจมาตัง้แตเริ่มตน 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหีนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในดานตาง ๆ ดังนี้คอื   

กลุมหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรแตละหลักสูตร มีหนาที่ในการบรหิาร และดําเนนิกจิกรรมตามพันธกจิหลัก

ของคณะ คอื 1) การจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรตางๆ 2) การวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม  ทัง้

การวจัิยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต 3) การบรกิารวชิาการเพื่อนําความรู และประสบการณของ

บุคลากรมาใหบรกิารแกเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป  4) การทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรม เพื่อใหเกดิการ

อนุรักษ และเผยแพรกจิกรรมทางดานศลิปะ วัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละวัฒนธรรมลานนา  
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 สํานักงานเลขานุการคณะ ทําหนาที่บรหิารและดําเนนิการสนับสนุนกจิกรรมตาง ๆภาย 

ในคณะ ประกอบดวย 1) งานบรหิารและธุรการ  2) งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ    3) งาน

คลังและพัสดุ    4) งานบริการการศกึษา และกจิการนักศกึษา   และ 5) งานบริการวชิาการและวิจัย    

สํานักงานกจิการพเิศษ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนนิงานในโครงการดานการอนุรักษ

ทรัพยากร  ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และกิจการพเิศษสําคัญตางๆ คอื 1) โครงการคนืชีวิตกลวยไม

ไทยสูไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ    2) โครงการจัดระบบนเิวศวทิยาและตกแตงบรเิวณที่

ประทับพระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3) โครงการอนุรักษสภาพปาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม เปนตน 
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ปณธิาน  ปรัชญา  วสิัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค 

 

   ปรัชญา 

คุณธรรม ปญญา ใฝรู สูงาน เลศิวชิาการเกษตร 

 

วิสัยทัศน 

มุงสูความเปนเลิศในศาสตร และเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

พันธกจิหลัก 

 1.  จัดการเรยีนการสอนอยางมปีระสทิธภิาพ 

2.  วจัิยที่มุงสูความเปนเลศิดานการเกษตร 

3.  บรกิารวชิาการอยางทั่วถงึ ประชาชนนําไปใชใหเกดิประโยชนได 

4.  ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธํารงไวซึ่งศาสนาและประเพณทีี่ดงีาม 

5.  สนับสนุนกิจกรรมนักศกึษาที่สรางประโยชนแกสงัคม และสรางความเขมแข็งแกนักศกึษา         

6.  ปลุกจติสํานกึแกสังคมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
 

             เปาประสงค 

1.  ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ คุณธรรมและจรยิธรรม 

2.  เปนผูนําในการวจัิยดานการเกษตรในเชิงพาณชิ 

 3.  เปนศูนยบรกิารวชิาการทางดานการเกษตร 

 4.  ธํารงไวซึ่งศลิปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.  เปนผูนําในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของคณะ 
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อัตลักษณของคณะผลติกรรมการเกษตร 
 

 “สรางบัณฑติ เกงคิด สูงาน พรอมดวยคุณธรรม เพื่อพัฒนาเกษตรไทยสูสากล” 

 

นโยบายการบรหิาร 

1. เปนองคกรแหงการเรยีนรู (Learning  organization) 

2. มุงผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ (Result  base  management) 

3. มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (Efficiency  and  outcomes) 

4. ประหยัดและคุมคา (Cost minimized) 

5. ทําสิ่งที่จําเปน (Network  and  outsource) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจําป 2558/4 



โครงสรางของคณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หลักสูตร เกษตรเคม ี

       หลักสูตร  MJU SLUSE 

      หลักสูตรการพัฒนาภูมสิังคมอยางยั่งยืน   

 

                    หลักสูตรท่ีสังกัดคณะ 
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คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หลักสูตร  

สังกัดคณะ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการใชท่ีดินและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยนื 

หลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาภูมิ

สังคมอยางย่ังยนื 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาพชืไร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพชืศาสตร (พชืสวน) 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาปฐพีศาสตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาเกษตรเคม ี

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาอารักขาพชื 

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาวทิยาการ

สมุนไพร(สหวทิยาการ) 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพชืไร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพชืสวน 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาปฐพศีาสตร 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพชืไร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรชนบท 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาทรัพยากรชุมชน

และส่ิงแวดลอม 

 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอารักขาพชื 

ที่ปรกึษาคณบดี 

รองคณบดี 

เลขานุการคณะ 

สํานักงาน

เลขานุการ 

สํานักงาน

กจิการ

 



การแบงโครงสรางการบรหิารงานภายในสํานักงานเลขานุการ 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดมกีารแบงโครงสรางการบรหิารงานภายในสํานักงานเลขานุการ         

ซึ่งไดแก งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ งานบรกิาร

การศกึษาและกจิการนักศกึษา และงานบรกิารวิชาการและวจัิย                             
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คณะผูบรหิารคณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย  จูวัฒนสําราญ 

คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร 

 
 

 

 

 

    ผูชวยศาสตราจารย ขยัน  สุวรรณ                         อาจารย ดร.นเรศ  ศิริเกษร 

                     รองคณบดีฝายบริหาร                         รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพ 

 

 

 
 

 
 

              อาจารย ดร.ศมาพร  แสงยศ                       ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทดิศักดิ์  โทณลักษณ 

       รองคณบดฝีายวชิาการและมาตรฐานการศกึษา                รองคณบดีฝายวจัิยและบรกิารวิชาการ 

 
 

   

     

 

 

             อาจารย ดร.กอบลาภ  อารศีรสีม                                 นายปรญิญา  สมบูรณ 

     อาจารยฝายกิจการนักศกึษาและกจิการพเิศษ                 เลขานุการคณะผลิตกรรมการเกษตร 
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คณะกรรมการประจําคณะ ประจําป 2558 
 

1. คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร    ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดฝีายบรหิาร     กรรมการ 

3. รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา กรรมการ 

4. รองคณบดฝีายวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  กรรมการ 

5. รองคณบดฝีายวจัิยและบริการวชิาการ   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารยดร.ศริพิร  พงศศุภสมทิธิ์   กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ  ชาลพีรหม   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธดิา    อ่ําทอง   กรรมการ 

9. อาจารย ดร.เสกสันต  อุตตสหตานนท   กรรมการ 

10. อาจารย ดร.วีรศักดิ์           ปรกติ    กรรมการ 

11. อาจารย ดร.พิภัทร    เจียมพริยิะกุล   กรรมการ 

12. อาจารย ดร.กอบลาภ อารศีรสีม   กรรมการ 

13. อาจารยสุภักตร  ปญญา    กรรมการ 

14. นายปรญิญา  สมบูรณ   เลขานุการ 

 

เจาหนาที่ปฏบิัตงิานการประชุม 

1. นายธนากร  พทิยากรศลิป 

2. นางอัมพร  เทพศริิ 
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บุคลากร 

 ในป พ.ศ.2558 คณะผลติกรรมการเกษตร  มจํีานวนบุคลากรทัง้สายวิชาการและสาย

สนับสนุน จํานวนทัง้หมด 179 คน ดงรายละเอยีดตอไปนี้  

  

หนวยงาน ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

รวม 

พชืไร 7 8 3 2 2 22 

พชืสวน 14 15 5 9 3 46 

อารักขาพืช 8 6 0 1 2 17 

ปฐพศีาสตร 6 7 1 1 1 16 

สงเสรมิการเกษตร 4 5 0 1 3 13 

วิทยาการสมุนไพร 2 4 1 0 0 7 

การพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยนื 1 2 0 0 1 4 

การใชที่ดินอยางย่ังยนื 0 2 0 0 0 2 

เกษตรเคมี 0 1 0 0 1 2 

สํานักงานเลขาฯ 8 10 3 5 11 37 

สํานักงานกิจการพิเศษ 0 7 5 0 1 13 

รวม 49 68 18 19 24 179 
 

กราฟแสดงจํานวนบุคลากรทัง้หมด
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ขาราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย พนักงานราชการ



จํานวนบุคลากรสายวิชาการทัง้หมด 69 คน 

 

หนวยงาน ขาราชการ พนง.มหาวทิยาลัย รวม 

พชืไร 7 6 13 

พชืสวน 12 10 22 

อารักขาพืช 7 4 11 

ปฐพศีาสตร 4 4 8 

สงเสรมิการเกษตร 3 4 7 

วทิยาการสมุนไพร 2 3 5 

ภูมสิังคมอยางยั่งยืน 0 2 2 

เกษตรเคมี 0 1 1 

รวม 35 34 69 

 

        กราฟแสดงจาํนวนบุคลากรสายวชิาการทัง้หมด 
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ข้าราชการ พนง.มหาวิทยาลยั รวม



ตําแหนงทางวิชาการ  

หนวยงาน ตําแหนงทางวิชาการ 

 รศ. ผศ. อาจารย รวม 

พชืไร 2 1 10 13 

พชืสวน 1 8 12 21 

อารักขาพืช - 5 7 12 

ปฐพศีาสตร 1 3 3 7 

สงเสรมิการเกษตร 2 3 2 7 

วทิยาการสมุนไพร - - 5 5 

ภูมสิังคมอยางยั่งยืน 1 - 2 3 

เกษตรเคมี - - 1 1 

รวม 7 20 42 69 

 

     กราฟ แสดงจํานวนตําแหนงทางวิชาการ 
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  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

หนวยงาน ขาราชการ พนักงาน 

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง 

ช่ัวคราว 

รวม 

พชืไร - 2 3 2 2 9 

พชืสวน 1 6 5 9 3 24 

อารักขาพชื 1 2 - 1 1 5 

ปฐพศีาสตร 2 3 1 1 1 8 

สงเสริมการเกษตร 1 1 - 1 3 6 

วทิยาการสมุนไพร - 1 - - 1 2 

การใชท่ีดนิอยางย่ังยนื - 2 - - - 2 

ภูมสัิงคมอยางย่ังยนื - 1 - - 1 2 

เกษตรเคมี - - - - 1 1 

สํานักงานเลขานุการ 8 10 3 5 11 37 

สํานักงานกจิการพเิศษ - 7 5 - 1 13 

รวม 13 35 17 19 25 109 

 

กราฟแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
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ขาราชการ พนักงาน มหาวทิยาลัย พนักงาน ราชการ



งบประมาณ  

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินแผนดนิ ประจําป 2558 จํานวน

ทัง้หมด  44,602,200  บาท โดยแยกดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

งบดําเนนิงาน   7,731,100 

งบบุคลากร 34,799,000 

งบลงทุน 2,072,100 

รวม 44,602,200   

 

 กราฟแสดงการจัดสรรเงนิงบประมาณประจําป 2558 
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งบดําเนนิงาน  , 

7,731,100

งบบุคลากร, 

34,799,000

งบลงทุน, 

2,072,100

รวม , 

44,602,200



 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเงนิรายได จํานวนทั้งหมด  

26,976,580  บาท โดยแยกดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

งบดําเนนิงาน   4,931,580 

งบบุคลากร 2,807,400 

งบเงนิอุดหนุน 3,266,350 

งบลงทุน 125,000 

งบรายจายอื่น 1,307,930 

รวม 26,976,580   
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อาคาร โรงเรือนและพื้นที่ฟารม 

คณะผลิตกรรมการเกษตรมจํีานวนอาคารทัง้หมด 9 อาคาร จํานวนโรงเรือน 22 หลัง 

หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย/หองประชุม จํานวน  140  หองและพื้นที่แปลงเพาะปลูกจํานวน 165.2 ไร ดัง

รายละเอยีดตอไปนี้ 

(1) อาคารท่ีทําการคณะฯ (อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป)  พื้นที่ 1,430 ตร.ม. 2 ช้ัน      1 อาคาร 

(2) หลักสูตรพชืไร      

 -  พื้นที่เพาะปลูกของหลักสูตรสาขาพชืไร     30  ไร 

 -  หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย/หองประชุม (อาคารเพิ่มพูล ช้ัน 2)  58  หอง 

(3) หลักสูตรพชืสวน     

 -  หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย (อาคารเพิ่มพูน ช้ัน 3)      13 หอง 

 -  สํานักงานหลกัสูตรสาขาวชิาพืชสวน (ไมดอกไมประดับ) 

     *  พื้นที่แปลงพชืสวนประดบั        8   ไร 

      *  พื้นที่หมวดกลวยไม อาคาร 77 (หนาศาลเจาพอ)   4   ไร 

     *  พื้นที่เรอืนเพาะชําหลังอาคารพชืศาสตร    2   ไร 

     *  พื้นที่อาคารปฏบิัตกิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    1   ไร 

    *  หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย      12  หอง 

 -  สํานักงานหลกัสูตรสาขาวชิาพืชสวน (พชืผัก) 

     *  พื้นที่เพาะปลูกของหลักสูตรพชืสวน (พืชผัก)    20  ไร 

  *  โรงเรอืนเพาะเห็ด       9  หลัง 

  *  หองบรรยาย/หองปฏบิัติการ      4  หอง 

 -  สํานักงานหลักสูตรสาขาวชิาพืชสวน (ไมผล)  

     *  กลุมโรงเรือนเห็ด       9  หลัง 

     *  พื้นที่แปลงอนิทรยี       1    ไร 
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     *  หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย     2   หอง 

      *  พื้นที่แปลงไมผล (เดมิ)     10  ไร 

     *  อาคารเรยีน 1 ช้ัน      2   หลัง 

     *  โรงเรือนเพาะชํา      3   หลัง 

     *  พื้นที่แปลงไมผล (บานโปง)     80  ไร 

     *  อาคารเรยีน 2 ช้ัน      1   หลัง 

     *  โรงเรือนเพาะชํา      1   หลัง 

(4) หลักสูตรอารักขาพชื 

 -  อาคารปฏบิัตกิารกําจรบุญแปง 2 ช้ัน     360  ตรม. 

 -  หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย/หองประชุม อาคารเพิ่มพูลช้ัน 4 21    หอง 

 -  พื้นที่โรงบรรจุและนึ่งกอนเห็ด       72   ตรม. 

 -  อาคารปฏบิัตกิาร/อาคารปฏบิัตกิารโรคพชื  2  หลัง   5   ไร 

 -  พื้นที่แปลงทดลองหมอนไหม      5   ไร 

(5) หลักสูตรปฐพศีาสตร  

 -  พื้นที่อาคารปฏบิัตกิารทางปฐพวีทิยา  4  ช้ัน                2.5  ไร 

 -  พื้นที่โรงเรือน                               160  ตรม. 

 -  หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย/หองประชุม               24   หอง 

(6) หลักสูตรสงเสรมิการเกษตร 

 -  หองปฏบิัตกิาร            6   หอง 

(7) สํานักงานกจิการพเิศษ 

 -  พื้นที่โครงการกลวยไม      6.7  ไร 

 -  อาคารปฏบิัตกิาร      1   หลัง 
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ดานการเรยีนการสอน :  หลักสูตร 

 ดานการเรยีนการสอน  คณะผลติกรรมการเกษตร มจํีานวนหลักสูตรทัง้หมด 16  หลักสูตร  

ไดแก   

รายละเอียด ป 2558 ป 2558 

ระดับปริญญาตรี 7 7 

ระดับปริญญาโท 6 7 

ระดับปริญญาเอก 2 2 

 

 

 

 

 

การเปรยีบเทียบจาํนวนหลักสูตรระหวางป พ.ศ.2555 – 2558 
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หลักสูตรปรญิญาตร ี  จํานวน  7 หลักสูตร  

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาพชืไร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาพชืสวน 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาอารักขาพชื 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาปฐพศีาสตร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาการพัฒนาสงเสริมและนเิทศศาสตรการเกษตร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาเกษตรเคมี 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาวทิยาการสมุนไพร (สหวทิยาการ) 

หลักสูตรปรญิญาโท  จํานวน  7 หลักสูตร  

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพชืไร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพชืสวน 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาอารักขาพชื 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาปฐพศีาสตร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพัฒนาทรัพยากรชนบท 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการใชที่ดนิและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพัฒนาภูมสิังคมอยางยั่งยนื 

หลักสูตรปรญิญาโท  จํานวน  2 หลักสูตร  

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาพชืไร 

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาพัฒนาทรัพยากรชนบท 



นักศกึษา 
  

 ในป 2558 คณะผลติกรรมการเกษตร  มีจํานวนนักศกึษารวมทัง้หมด 3,057 คน โดยแยก

เปนระดับปรญิญาตรี 2,830 คน ปรญิญาโท 207 คน และปรญิญาเอก 20 คน  
 

 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษา 

ป 2557 ป 2558 

ระดับปรญิญาตรี 2,568 2,830 

ระดับปรญิญาโท 202 207 

ระดับปรญิญาเอก 25 20 

รวม 2,795 3,057 
 

กราฟแสดงจํานวนนักศกึษาประจําปการศกึษา 2558 
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ระดับปริญญา

ตรี, 2,830

ระดับปริญญา

โท, 207

ระดับปริญญา

เอก, 20

รวม, 3,057

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

2,958
2,656 2,568

2,830

193 215 202 207
31 31 25 20

3,182
2,902 2,795

3,057

การเปรยีบเทียบจํานวนนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท



ดานงานวจัิย 

 ในปพ.ศ.2558  คณะผลติกรรมการเกษตร  ไดรับงบประมาณงานวจัิยทัง้ภายนอก

และภายใน  ทัง้หมด 12,012,365 บาท    รวมจํานวนโครงการทัง้หมด  26  โครงการ จากแหลงทุน

ภายนอก จํานวน  9 โครงการ  จํานวนงบประมาณ 9,326,835 บาท   และจากแหลงทุนภายใน จํานวน 

17  โครงการ งบประมาณ 2,685,530 บาท 

 

แหลงเงินทุน ป 2557 ป 2558 

 งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ 

ภายนอก  11,624,722 17 9,326,835 9 

ภายใน  5,976,748 10 2,685,530 17 

รวม 17,601,470 27 12,012,365 26 

 

      กราฟแสดงแหลงเงนิงบประมาณงานวิจัย ประจําป 2558 
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แหลงทุนภายนอก แหลงทุนภายใน รวม

9,326,835

2,685,530

12,012,365

9 17 26

งบประมาณทุนงานวจัิย

งปม. โครงการ



แหลงทุนภายนอก ประจําป 2558 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ แหลงทุน 

1 การพัฒนาฐานความรูเชิงความหมาย

(Ontology)เพื่อการบริหารจัดการและ

เผยแพรความรูลําไย 

ผศ.ดร.ธรีนุช 

 เจริญกิจ 

250,000 สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

2 การใชฟางขาวเพื่อเพิ่มผลผลติปุย

ชีวภาพเช้ือราไมคอรไรซาสําหรับการ

ปลูกพชืตางๆ 

ผศ.ดร.ศภธดิา  อ่ํา

ทอง 

200,000 สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

3 Development of Japanese 

Strawberry Production Under 

Lowland Condition of North Thailand 

อาจารย ดร.ปรีดา 

นาเทเวศน 

2,512,075 KAITEK Institute,Inc. 

4 รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดนิ อาจารย ดร.ปรีดา 

นาเทเวศน 

1,000,000 สถาบันวจิัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องคการ

มหาชน) 

5 โครงการการประเมนิลักษณะทางฟโน

ไทปของมนัฝร่ังดดัแปรพันธุกรรม

ภายใตแนวทางการปฏบิัตดิานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

อาจารย ดร.ปรีดา 

นาเทเวศน 

1,300,000 สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

6 การศกึษาประสทิธภิาพชันโรง

(Tetragonula pagdenii) ในการผสม

เกสรมะระจนี 

ผศ.ดร. ณัฏฐพัชร 

เถียรวรกานต 

566,000 สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยแีหงชาต ิ

7 การพัฒนาพันธุปทมุมาลูกผสมขาม

ชนดิเพื่อการคา 

ผศ.ดร.เฉลมิศรี 

นนทสวสัดิ์ศรี 

1,694,000 สํานักงานพัฒนาการ

วจิัยการเกษตร

(องคการมหาชน) 

8 การวจิัยและพัฒนาจุลนิทรียปฏปิกษ

เพื่อใชในการควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูพชืผักวงศกะหล่าํที่สาํคัญใน

ภาคเหนอืตอบบน 

อ.ดร.พภิัทร เจยีม

พริิยะกุล 

1,611,000 สํานักงาน

คณะกรรมการวจิัย

แหงชาต ิ

9 โครงการสํารวจและจดัทําฐานขอมลู

ความหลากหลายทางชีวภาพลานปา

แมแจม 

อ.ดร.วชิญภาส  

สังพาล ี

193,760 องคการอุตสาหกรรม

ปาไมภาคเหนอื

ตอนบน 

รวม 9 โครงการ  9,326,835  
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แหลงทุนภายใน ประจําป 2558 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูวจิัย งบประมาณ แหลงทุน 

1 การพัฒนาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมใน

การจัดการธาตอุาหารเพื่อการผลติ

มะมวงโชคอนันตอนิทรีย 

อ. ดร.วาริน สุทนต 

อ. ดร.ชินพันธ 

 ธนารุจ  

204,150 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ  

2 โครงการศกึษาวธิกีารใชดัชนทีางสรีรวิ

ยาเพื่อประเมนิความสามารถในการ

ทนรอนของพชื 

อ. ดร.สริิวัฒน 

สาครวาส ี 

อ.ดร.ปรีดา 

 นาเทเวศน  

141,600 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู

ในการพัฒนาคุณภาพชีวติของกลุม

แรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร 

เทศบาลตาํบลตนธงอาํเภอเมอืง 

จังหวัดลําพูน 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สายสกุล 

 ฟองมูล 

135,100 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

4 อทิธพิลของการเพิ่มปริมาณ

คารบอนไดออกไซดตอปริมาณ

ผลผลติและสารตอตานอนมุลูอสิระ

ของสตรอเบอรีในระบบปลูกเกษตร

อนิทรีย 

อ.ดร.ปรีดา  

นาเทเวศน 

อ. ดร.สริิวัฒน 

สาครวาส ี

273,000 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

5 การพัฒนาระบบฐานขอมลูสมุนไพรใน

ตํารับยาหมอพื้นบานในภาคเหนอื

ตอนบน 

อาจารยสุภักตร 

ปญญา 

89,700 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

6 การจัดการการเขตกรรมและการ

พัฒนาคุณภาพผลผลติมะเก๋ียง 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นพพร บุญปลอด 

265,200 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

7 การประยุกตใชขอมลูระยะไกลและ

ขอมูลภาคสนามเพื่อประเมนิสภาวะ

การขาดน้ําของลําไย 

อ.ดร.วาสนา  

วรุิญรัตน 

อ.จักรพงษ ไชยวงศ 

อ.ดร.วนิัย  

วริิยะอลงกรณ 

212,560 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

8 ระบบการปลูก การเจริญเตบิโต และ

การผลติมะกลิ้ง 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นพพร บุญปลอด 

76,620 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูวจิัย งบประมาณ แหลงทุน 

9 ความยาววนัและกรดจบิเบอเรลลกิตอ

การออกดอกของหวายสวทีดอน 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชิต อนิปรา 

221,200 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

10 การจัดการดนิและธาตุอาหารพชืเพื่อ

ลดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสูระบบการ

ผลติแบบเกษตรอนิทรียอยางยั่งยนื 

รองศาสตราจารย 

ดร.อานัฐ ตันโช 

73,400 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

11 การศกึษาผลของปุยอนิทรียรวมกับ

เช้ืออะบัสคูลา ไมครอไรซา ปรับปรุง

ดนิในระยะปรับเปลี่ยนเพื่อเขาสูระบบ

เกษตรอนิทรีย 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศุภธดิา อ่าํทอง 

น.ส.วราภรณ 

ภูมิ์พพิัฒน 

234,000 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

12 เทคนคิการเพิ่มอัตราการยอยสลาย

ทางชีวภาพของสารพษิตกคางในดนิ

เพื่อลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนสู

ระบบเกษตรอนิทรียโดยการใชปุยหมัก

ไสเดอืนดนิและน้ําหมักมลูไสเดอืนดนิ 

รองศาสตราจารย 

ดร.อานัฐ ตันโช 

150,000 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

13 อทิธพิลของปุยเคมตีอความ

หลากหลายทางชีวภาพและการ

เปลี่ยนแปลงสมบัตบิางประการของดนิ 

อาจารย ดร.วณีา 

นลิวงศ 

225,000 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

14 การจัดการปุยอนิทรียรวมกับเช้ือรา 

อาบัสคูลารไมคอรไรซาในการปลูก 

พชือนิทรีย 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ศุภธดิา  อ่ําทอง 

234,000 งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลยัแมโจ 

15 การศกึษาศักยภาพพนัธุพชืพื้นเมอืง: 

การพัฒนาสูการทําตนกลางอกเชิง

การคา 

อาจารยทวปี   

เสนคําวงศ 

50,000 งบประมาณเงนิรายได

คณะผลติกรรมการ

เกษตร 

16 การถายทอดเทคโนโลยเีพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติพชืสมนุไพรแก

กลุมเกษตรกร จังหวดัลําพนู 

อ.ดร.กอบลาภ  

อารีศรีสม 

50,000 งบประมาณเงนิรายได

คณะผลติกรรมการ

เกษตร 

17 ความหลากหลายของพรรณพชืและ

พฤกษศาสตรพื้นบานของชุมชนใน

อุทยานแหงชาตดิอยสุเทพ-ปยุ จังหวัด

เชียงใหม 

อาจารยสุธรีะ  

เหมิฮกึ 

50,000 งบประมาณเงนิรายได

คณะผลติกรรมการ

เกษตร 

รวม 17   โครงการ  2,685,530  
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ดานบรกิารวชิาการแกชุมชนและสังคม 
 

 ดานการบรกิารวชิาการแกชุมชนและสังคม ในป 2558  คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดมกีาร

ใหบรกิารวชิาการแกชุมและสังคมในดานตาง ๆ หลากหลายรูปแบบดังตอไปนี้ 

 

• ฐานเรยีนรูดานการเกษตร 11 ฐาน 

• การจัดฝกอบรม สัมมนาทางวชิาการ 

• การจัดรายการวทิยุ 

• การจัดนทิรรศการทัง้ในและนอกสถานที่ 

• การจัดฝกอบรมระยะสัน้ 

• บุคลากรคณะเปนวิทยากรทัง้ภายในและภายนอกสถานที ่

• การใหคําปรกึษาแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 

• การใหการบรกิารดานการวิเคราะหทางหองปฏิบัตกิาร (หองLAB) 

 

 

• นายสันตชัย  มุกดา นักวชิาการเกษตร ชํานาญการ เปน

วทิยากรบรรยายและอบรมใหแกบุคลากรเทศบาลตําบล

สารภ ีเรื่อง “การเพาะเห็ดเจ็ดวัน”  เมื่อวันที ่28 กันยายน 

2558ณ หองประชุม 304 สาํนักวจิัยฯ  ช้ัน 3 อาคารเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

มหาวทิยาลยัแมโจ  

 

• อาจารย ดร. ธิดารัตน ศิริบูรณ รวมจัด

รายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน 

เรื่อง การผลิตขาวอินทรีย ทาง คลื่นความถ่ี FM 95.5 

MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 กรกฎาคม 2558 

 

รายงานประจําป 2558/23 



• อาจารยสุภักตร ปญญา และนักศึกษาสาขา

วิทยาการสมุนไพรรวมบันทึกเทปรายการ 

รายการเกษตรฮอตนิวส สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี

ชอง 3 ซึ่งไดเขาถายทําสารคดีขาวเรื่อง 

"การทําตะไครหอม สมุนไพรไลยุง"  

พรอมสาธิตการทาํสเปรยตะไครหอมไลยุง

และโลช่ันตะไครหอมไลยุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ สาขาวิทยาการสมุนไพร คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

• เมื่อวันศุกรที่ 30 มกราคม 2558 สํานักงาน

สหกรณจังหวัดแมฮองสอน นําเด็กนักเรียน ครูและ

เจาหนาที่ จํานวน 80 คน เขาศึกษาดูงานฐานเรียนรู

เห็ด และฐานเรียนรูกลวยไม ของคณะผลิตกรรมการ

เกษตร โดยมี อาจารยปรีชา รัตนัง และนักวิชาการ

จากโครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยสูไพรพฤกษ 

บรรยายใหความรู และจัดกิจกรรมปฏิบัติการ 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์ โทนลักษณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเปน

ประธานปดและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแกผู เขารับการฝกอบรม "การทําเชื้อและเพาะ

เห็ดเศรษฐกิจ" ประจําปงบประมาณ 2558 กลาวรายงานโดย นายสันตชัย มุกดา หัวหนา

ฐานเรียนรูเห็ดแมโจ     มีผู เขารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรจํานวน 65 คน วันอาทิตยที่ 3 

พฤษภาคม 2558   ณ หองบรรยาย 303 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

•  คณาจารยและนักศึกษา สาขาพืชศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 6 

คน เขาศึกษาดูงานฐานเรียนรูกลวยไมไทย และ

โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยสูไพรพฤกษ อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีนักวิชาการของ

โครงการฯ เปนผูบรรยายใหความรู และจัด

กิจกรรมปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 

 

 

รายงานประจําป 2558/25 



• นักเรยีนจากโรงเรยีนมงฟอรตวทิยาลัย ช้ันมัธยมศกึษาปที ่3  เขาศกึษาดูงานแหลงเรยีนรู

เกี่ยวกับวถิเีกษตรลานนา ณ ศูนยวัฒนธรรมการเกษตรลานนา และศกึษาดูงานเกี่ยวกับแมลง ณ อาคาร

พชืศาสตรและเทคโนโลย ี(อาคารเพิ่มพูล) ระหวางวันที่ 1-13 กรกฎาคม 

2558 

• อาจารย ดร.เทดิศักดิ ์โทณลกัษณ รองคณบดฝีายวจิัยและบริการ

วชิาการ ตอนรับนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที่ 4 จํานวน 118 คนและช้ัน

มัธยมศกึษาช้ันปที ่6 จํานวน 165 คนและครู จํานวน 20 คน จาก

โรงเรียนแมริมวทิยาคม เขาศกึษาดูงานฐานเรียนรูคณะผลติกรรมการ

เกษตร ฐานเรียนรูการผลติเหด็เศรษฐกิจและการผลติผัก ฐานเรียนรูไม

ผล ฐานเรียนรูไฮโดรโพรนกิส ฐานเรียนรูไมดอกไมประดับ และ

ศูนยวจิยัวจิัยและพัฒนาไสเดอืนดนิ เมือ่วันจันทรที ่25 พฤษภาคม 2558 

 

รายงานประจําป 2558/26 



ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

โครงการสบืสานวัฒนธรรมไทย ประจําป  2558 

• การแขงขันกลองหลวงลานนาไทย  คร้ังท่ี 11  ป 2558 

วันอาทติยที่ 3  พฤษภาคม 2558 

ณ ลานอนุสาวรยีสามกษัตริย อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 
 

 

 

 

 

 

 

• พธิรีดน้ําดําหัวผูอาวุโส ตามประเพณปีใหมเมอืง วันที่ 23- 24 เมษายน 2558 

“ดําหัว ปใหมเมอืงตอมใจหมูเฮาคณะผลติฯ ประจําป 2558” 
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• ถวายเทียนพรรษา 

 ถวายเทยีนพรรษา คณะผลิต

กรรมการเกษตร ประจําป 2558 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ณ วัดพระเจาหลวง (พระธาตุมอนพระเจาหลาย) 

อําเภอเวยีงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

โครงการสงเสรมิจรยิธรรม คุณธรรมนักศึกษา 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนยีร ยศราช 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยแมโจ เปนประธาน

เปดโครงการ "ปลูกขาววันแมเกี่ยววันพอ" 

และมอบโค-กระบอื ตามโครงการ"สบืสาน

ชีวติโค กระบอืเพื่อเกษตรที่ทําอาชีพดาน

เกษตรกรรม" เมื่อวันพุธที่ 12 สหิาคม 

2558 ณ ฟารมวจัิยและพัฒนาการผลติพืช 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ โดยมีผูบรหิารของมหาวทิยาลัย ผูบรหิารคณะ

ผลติกรรมการเกษตร พ.ต.ท.พัชรพงษ 

อัครเมธากุล และนักศกึษาของคณะ

ผลติกรรมการเกษตร เขารวม

โครงการโดยมพีธืกีรรมทางลานนา 

เชนพธิกีรรมมัดมือควาย การแฮกนา

ใหญ โดยอาจารยนคิม พรหมมาเทพย 

และการสาธติ การดํานา การทํานา

หวาน และการทํานาโยน 
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ความรวมมอืทางวชิาการ 
 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผูบริหาร

คณะฯพรอมคณาจารยรวมตอนรับรองอธิการบดี คณาจารย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

National Pingtung University ประเทศไตหวัน  

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร 200 ป คณะผลิต

กรรมการเกษตร 

 

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเก่ียว

ฝน รองอธิการบดีฝายการตางประเทศ เปน

ประธานเปดโครงการ Tropical Agriculture 

in Northern Thailand กลาวตอนรับโดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒน

สําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรโดยมีนักศึกษาจาก Nihon University ประเทศ

ญี่ปุนเขารวมโครงการจํานวน 15 คน ระหวางวันที่  30 สิงหาคม -9 กันยายน 2558 ณ คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 

 

 

• Prof. Dr.Chung,Wen-Hsin และ Asst. Prof. 

Yi-Yu Chuang นํานักศึกษาจาก Nationnal Chung Hsing University เขาเยี่ยมชมฐานเรียนรู

ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี อาจารย ดร.ชินพันธ ธนารุจ ตอนรับและบรรยายให

ความรู เก่ียวกับการผลิตไมผลชนิดตางๆ เชน ลําไย ฝร่ัง กระทอน มะเฟอง มัลเบอลี่ และ

องุน และไดเขาศึกษาดูงานจากโครงการคืนชีวิตกลวยไมไทย มีเจาหนาที่โครงการฯ ได

บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตกลวยไมไทย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การอนุบาล และ

การสํารวจกอนนํากลับคืนสูปา 

 

รายงานประจําป 2558/30 



• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒน

สําราญ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร

และผูบริหารคณะฯ รวมตอนรับ และรวม

ปรกึษาหารอืทางวชิาการกับ 

Prof.Dr.Masanori   TOYOTA    จาก 

Kagawa University จากประเทศญี่ปุน เมื่อ

วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารพชืศาสตรและเทคโนโลย(ีอาคารเพิ่มพูล) 

 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒน

สําราญ คณบดคีณะผลติกรรมการ

เกษตร ผูบรหิารคณะฯพรอมคณาจารย

รวมตอนรับรองอธกิารบดี คณาจารย 

และนักศกึษาจากมหาวทิยาลัย National 

Pingtung University ประเทศไตหวัน ณ 

หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป คณะผลติกรรมการเกษตร 
 

 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ 

คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตรเปนประธาน

มอบใบประกาศนยีบัตรแกนักศกึษาลาวที่ผาน

การฝกประสบการณวชิาชีพ เมื่อวันอังคารที่ 16 

มถิุนายน 2558 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร

เปนเวลา 4 เดอืน โดยมนัีกศกึษาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 5 คน 
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ดานการบรหิารจัดการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจําป 2558 

 

•   นางปาณิศา คงสมจิตต เจาหนาที่หองสมุด 

คณะผลิตกรรมการเกษตร เขารวมกจิกรรมสรุปผล

การดําเนนิงานการจัดการความรูประจําป

งบประมาณ 2558 "KM@MJU LIB 2015" จัดโดย

สํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยแมโจ เมื่อวันที่ 14 

สงิหาคม 2558 ณ หองสายน้ําผ้ึง สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 

• เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 อาจารย ดร.เทดิศักดิ ์โทณลักษณ รองคณบดีคณะผลิต

กรรมการเกษตร ฝายวจัิยและบรกิารวิชาการ พรอมดวยคณาจารย บุคคลากร และนักศกึษา  

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ จํานวน 16 คน 

เขาศกึษาดูงาน และรวมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานการ

บรกิารวชิาการ ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้  

รองศาสตราจารยธรีะพล บันสทิธิ์ คณบดคีณะเกษตรศาสตร 

ผูบรหิาร และคณาจารยจากหลักสูตรตางๆ ของคณะ

เกษตรศาสตร ใหการตอนรับ และรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรยีนรูดานการบรกิารวิชาการ โดยมผูีชวยศาสตราจารย  

ดร.วริยิา พรมกอง รองคณบดคีณะเกษตรศาสตร ฝายวจัิย 

นําเยี่ยมชมหนวยใหบรกิารทางวชิาการตางๆ ของทางคณะฯ 

รายงานประจําป 2558/32 



 

 

 

 

 

 

* ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตรและผูบรหิารคณะ

มอบทุนการศกึษาแกบุตรของบุคลากรคณะผลติกรรมการเกษตร จํานวน 13 ทุน ทุนละ 2,300 บาท เมื่อ

วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป 

• งานบรกิารการศกึษาคณะผลติกรรมการเกษตร จัดบรรยายพเิศษหัวขอ "การเตรยีมเอกสาร

วชิาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ" บรรยายโดยรองศาสตราจารย ดร.บรรพต ณ ปอม

เพชร ประธานเปดการบรรยายโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ คณบดคีณะ

ผลติกรรมการเกษตร กลาวรายงานโดย อาจารย ดร.ศมาพร แสงยศ อาจารยฝายวชิาการและ

มาตรฐานการศกึษา เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ หองประชุมคาวบอยเธยีรเตอร อาคาร

พัฒนาวสิัยทัศนนักศกึษา มหาวทิยาลัยแมโจ 

 

 

รายงานประจําป 2558/33 



 

• งานวจิยัและบริการ

วชิาการ คณะผลติกรรมการ

เกษตร จัดกิจกรรมประชุมและ

สรุปผลการดําเนนิโครงการและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

บริการวชิาการภายใตโครงการ 

Field Day ประจําป 2558 โดยมี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสาํราญ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตรเปนประธานเปด

โครงการ กลาวรายงานโดย  อาจารย ดร.เทดิศักดิ ์โทณลกัษณ รองคณบดฝีายวจิัยและบริการวชิาการ 

โดยผูเขารวมประชมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวการบริการฐานเรียนรูตางๆของคณะ "ทศิทางการบริการ

วชิาการและการประสานงานฐานเรียนรู"     โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทดิศักดิ ์โทณลักษณ "แนว

ทางการบริการวชิาการของมหาวทิยาลยัแมโจ"    โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริาภรณ อนิทสาร   

 เมื่อวันพธุที่ 18 มนีาคม 2558 ณ โรงแรมสบิแสน ลักชัวรี ริมปง เชียงใหม 
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• บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตรเขารวมการแขงขันกฬีาบุคลากรประจําป 2557 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ สนามกฬีาอนิทนลิ มหาวทิยาลัยแมโจ 

 

• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะ

ผลติกรรมการเกษตร

เปนประธานเปด

โครงการปฐมนเิทศบุคลากร

ใหม สรางความสดในบุคลากรเกา และรับฟงบรรยายพิเศษ 

ธรรมะกับการทํางานพรอมรับพรเพื่อเปนสริมิงคลเนื่องในวัน

ขึ้นปใหม เมื่อวันอังคารที่ 

20 มกราคม 2558 ณ 

อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
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ดานงานประกันคุณภาพการศกึษา 

 

ประจําปการศกึษา 2557 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดรับการประเมินจากคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและซึ่งดําเนินการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของ

คณะผลิตกรรมการเกษตรตามตัวบงช้ีของสกอ. 5 องคประกอบ และไดดําเนนิการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายนอก ตามตัวบงช้ี ของสกอ. 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

องคประกอบ คะแนน ผลการปะเมนิ 

องคประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑติ 3.04 พอใช 

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย 4.33 ด ี

องคประกอบที่ 3 : การบรกิารวชิาการ 2.00 ตองปรับปรุง 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 2.00 ตองปรับปรุง 

องคประกอบที่ 5 : การบรหิารและการจัดการ 2.50 ตองปรับปรุง 

คะแนนรวม 3.10 พอใช 

 

การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาระหวางปการศกึษา 2555-2557 

ปการศกึษา 2555 ปการศกึษา 2556 ปการศกึษา 2557 

3.92 คะแนน 

อยูในระดับ “ดี” 

4.10  คะแนน 

อยูในระดับ “ดี” 

3.10 คะแนน 

อยูในระดับ “พอใช” 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผูบรหิาร  

และบุคลากรของคณะรวมรับฟงผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา ประจําป 2557 

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสนิทร 200 ป คณะผลติกรรมการเกษตร 

เมื่อวันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 
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บุคลากรท่ีไดรับการยกยองเชดิชูเกยีรติและแสดงมุฑติาจติเกษียณอายุราชการ 

ประจําป 2558 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดจัดโครงการยกยองชูเกยีรตแิละแสดงมุฑิตาจติเกษยีณอายุ

ราชการ ประจําป 2558  เพื่อเปนเกยีรตแิละความภาคภูมใิจใหแกคณาจารยและบคุลากร ดังนี้ 

ประเภทดานงานวิจัย 

1. ประเภทการตพีิมพผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก 

อันดับ 1 อาจารย ดร.ณัฐดนัย  ลิขติตระการ 

อันดับ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรีนุช  เจรญิกจิ 

อันดับ 3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลมิศร ี สวัสดิ์ศรี 

อันดับ 4 อาจารย ดร.ปรดีา  นาเทเวศร 

2. ประเภทโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสูงสุด  ไดแก 

อันดับ 1 อาจารย ดร.สิรวิัฒน  สาครวาสี 

อันดับ 2 อาจารย ดร.เนตรนภา  อนิสลุด 

อันดับ 3 อาจารย ดร.อรพนิธุ  สฤษดิ์นํา 

 

ประเภทสรางคุณประโยชนใหกับหนวยงาน 

1. รองศาสตราจารยประวติร  พุทธานนท 

2. รองศาสตราจารย ดร.ศริพิร  พงศศุภสมทิธิ์ 

3. ผูชวยศาสตราจารยเรณู   สุวรรณพรสกุล 

4. อาจารย ดร.วีระศักดิ์  ปรกต ิ

5. นางบังอร  เมฆะ 

6. นางอัมพร  เทพศิริ 

7. นายประภาส  มุดเพชร 

8. นายทมิ  สายเขยีว 

ประเภทสรางช่ือเสียงใหหนวยงานพนักงานสายสนับสนุนวชิาการดเีดน 

 นางสาววราภรณ  ภูมิ์พพิัฒน 
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ประเภทการตพีิมพผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

                             * อาจารย ดร.ณัฐดนัย  ลขิติตระการ        * ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช  เจริญกจิ 

*  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลมิศรี  สวัสดิ์ศรี *  อาจารย ดร.ปรีดา  นาเทเวศร 

 

ประเภทโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 

 

*  อาจารย ดร.สริวิัฒน  สาครวาสี 

*  อาจารย ดร.เนตรนภา  อนิสลุด 

*  อาจารย ดร.อรพินธุ  สฤษดิ์นํา 
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งานแสดงมุฑิตาจิตเกษยีณอายุราชการ 

ประจําป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

งานแสดงมุฑิตาจติเกษยีณอายุราชการ 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมฟูรามา เชียงใหม อ.เมอืง จ.เชียงใหม 
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ผลงานนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจําป 2558 

 

คณะผลติกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีและ

มหาวทิยาลยัแมโจ-ชุมพร เขารวมการแขงขันกีฬาทางดานการเกษตร 

งานประเพณ ี4 จอบแหงชาต ิคร้ังที่ 32 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

วทิยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม ระหวางวันที ่21-28 ธันวาคม 

2557 โดยมนีักศกึษาเขารวมทัง้หมด 89 คน ในการแขงขันคร้ังมกีาร

แขงขันทัง้หมด 18 รายการ ตวัแทนนักศกึษาจากมหาวทิยาลัยแมโจ

สามารถไดรับเหรียญรางวัลการแขงขันทัง้หมด 14 รายการ ดังนี้  

รางวัลเหรียญทอง  

1.การแขงขันขยายพันธุพชื 

2.การแขงขันจัดสวนถาด  

3.การแขงขันเขาดามจอบเตรียมแปลง  

4.การแขงขันรีดเตานมเทยีม  

5.การแขงขันตอนสุกร  

6.การแขงขันลมโค  

7.การแขงขันเจาะเลอืดสุกร  

รางวัลเหรียญเงนิ    1.การแขงขันเซตแมลง 2.การแขงขันผลติแผน

โฆษณา 3.การแขงขันพูดสงเสริมการเกษตร 4.การแขงขันโครงงาน

การเกษตร 5.การแขงขันตัดแตงซาก

สัตว 6.การแขงขันเตะตะกรอชาย  

รางวัลเหรียญทองแดง   

1.การแขงขันการประเมนิเนื้อดนิ  

 

 

 

รางวัลการประกวด Mr. & Miss 4 JOBB 2014  ไดแก รองชนะเลศิ

อันดับ1  Mr. 4 จอบ และเขารอบ 6 คนสุดทาย ของ Miss 4 จอบ  
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• ชมรมพชืศาสตร คณะผลติกรรมการเกษตร ไดจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาต ิประจําป 2558 "แบงปนน้ําใจ จากพี่สูนอง" 

 ในวนัเสาร ที ่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบานรินหลวง 

ตําบลเมอืงนะ อําเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม 

 

 

 

• ชมรมพชืไร รวมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ

กับเทศบาลสนัมหาพน ต.สันมหาพน อ.แมแตง 

จ.เชียงใหม ในวันเสาร ที ่10 มกราคม 2558 
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• งานกิจการนักศกึษา รวมกับสโมสรนักศกึษาคณะผลติกรรมการเกษตร      นําผูนํานักศกึษาเขารวม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานกิจการนักศกึษา สองแผนดนิไทย-ลาว ณ วทิยาลยักสกิรรมและปาไม

ภาคเหนอื เมอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว และรวมทัศนศกึษาเรียนรูวัฒนธรรมวถีิชีวติ ในสถานทีส่ําคัญ

เมอืงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเปดโลกวสิยัทัศน และเตรียมความพรอมกาวเขาสูประ ชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน เมื่อวนัที่ 4-10 มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

 

• นักศกึษาชมรมสงเสริมการเกษตร มอบทนุการศกึษา จาํนวน 33 ทุน และตอเตมิสนามตะกรอ ลาน

เอนกประสงค บริจาคเสื้อผา เครื่องนุงหม และรวมสมทบทนุโครงการอาหารกลางวันแกโรงเรียน

บานเมอืงนอย (นมิมานเหมนิทานุสรณ) อ.เวยีงปาเปา จ.เชียงราย 
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