
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559 

Annual Report 2016 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

¤³Ð¼ÅÔµ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ 
  Faculty of Agricultural Production Maejo University 

  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij6Jzo767QAhVGuo8KHY0vCqYQjRwIBw&url=http://www.wallpaper4k.com/th/wallpapers//wpd4lxzy.html&psig=AFQjCNEw8hB9xcWeN64KTfZiZw997XgH2w&ust=1479440581354140


คํานํา 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ เปนคณะหนึ่งที่จัดใหมกีารเรยีนการสอน ใน

ระดับปรญิญาตร ี ปรญิญาโทและปรญิญาเอก ซึ่งมีหนาที่ในการผลติบัณฑิตทางดานการเกษตรใหมี

ความรู ความสามารถ เพื่อนําความรูที่ไดมาใชเปนประโยชนในการทํางานและการดําเนนิชีวติตอตนเอง

และสังคม  และเปนการตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาตติอไปในอนาคต    

 ดังนัน้ คณะผลติกรรมการเกษตร จึงไดรวบรวมผลการดําเนนิงานทางดานตาง ๆ ที่ผานมา

จัดทําเปนรายงานประจําป 2559 ฉบับนี้ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลที่จากการสรุปผลการดําเนนิงานตาม

พันธกจิ และกิจกรรมตาง ๆ  และหวังวารายงานฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป 
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                                                                      คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 
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สารคณบดี 

  

 รายงานประจําป พ.ศ.2559  ฉบับนี้ ไดรวบรวมสรุปขอมูลจากผลการดําเนินงานที่ผานมา

ตามพันธกิจหลัก ไดแก ดานการเรียนการสอน  เพื่อผลิตบัณฑิตทางดานการเกษตร ที่มีคุณภาพ มี

ทักษะ ความชํานาญดานวิชาชีพ ใฝรู สูงาน มีคุณธรรม  จริยธรรม เปนที่ยอมรับทางสังคมและ

นานาชาติ เพื่อมุงสูความเปนเลิศในศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตรที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ   

ดานงานวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ที่สามารถนํามาใชประยุกตและแกไขปญหาใหทันตอ

สถานการณปจจุบัน ดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

รักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น ประเพณีอันดีงามใหสืบเนื่องตอๆ ไป  นอกจากนี้ยังไดมีการ

สนับสนุนกจิกรรมนักศึกษาที่สรางประโยชนแกสังคม และสรางความเขมแข็งแกนักศกึษา และการปลุก

จติสํานกึแกสังคมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และดานการบรหิารจัดการ 

 

 

 จากการสรุปผลการดําเนินการตามพันธกิจตาง ๆ ของคณะผลติกรรมการเกษตร ในรอบป 

งบประมาณ 2559 ภารกิจทั้งหลายจะสําเร็จลุลวงมาดวยดีไดก็เปนผลจากความรวมมือ รวมแรง รวม

ใจของผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร และหวังวารายงาน

ประจําป 2559 ฉบับนี้คงมปีระโยชนแกผูที่สนใจ หากมขีอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 
 

   

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย  จูวัฒนสําราญ 

                                                                      คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

• ขอมูลพื้นฐานของคณะผลติกรรมการเกษตร 

ชื่อหนวยงาน    :  คณะผลติกรรมการเกษตร   

เว็บไซต    : http://www.ap.mju.ac.th 

ที่ตั้ง 

 เลขที่  63  หมู 4 ถนนเชียงใหม – พราว    ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

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

สัญลักษณประจําคณะผลติกรรมการเกษตร        
 

 

สปีระจําคณะ     :   สเีหลอืงขาวโพด      

 

ประวัตคิวามเปนมา 
 

 มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันการศึกษาดานการเกษตรที่เกาแกที่สุดของประเทศไทย 

เริ่มตนจากการเปน “โรงเรยีนฝกหัดครูประถมกสกิรรมประจําภาคเหนอื เปดสอนนักเรยีนมาตัง้แต วันที่ 

7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 และไดมีพัฒนาการมาโดยตลอด จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือการยกฐานะไปสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนช่ือเปน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ในป พ.ศ. 2518 และ ไดเริ่ม

เปดทําการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทก.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) โดยมีการจัดตั้ง

คณะผลิตกรรมการเกษตรขึ้นเปนคณะแรก จึงกลาวไดวาคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนคณะที่ดําเนิน

กจิกรรมหลักตามวสิัยทัศน ของมหาวทิยาลัยแมโจมาตัง้แตเริ่มตนจนถงึปจจุบัน 

 

คณะผลติกรรมการเกษตร มหีนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบในดานตาง ๆ ดังนี้    

1. กลุมหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ โดยแตละหลักสูตร มีหนาที่ในการบริหาร และดําเนิน

กิจกรรมตามพันธกิจหลักของคณะ ไดแก 1) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ 2) การวิจัย 

เพื่อสรางองคความรูใหม  ทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต 3) การบริการวิชาการเพื่อนําองค

ความรู และประสบการณของบุคลากรมาใหบริการแกเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป  4) การทํานุบํารุง

ศิลปและวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดการอนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมทางดานศิลปและวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอนุรักษวัฒนธรรมลานนา และทรัพยากรธรรมชาติ 
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 2. สํานักงานเลขานุการคณะ ทําหนาที่บรหิารและดําเนินการสนับสนุนกจิกรรมตาง ๆ ภาย 

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

คลังและพัสดุ    4) งานบริการการศกึษา และกจิการนักศกึษา   และ 5) งานบริการวชิาการและวจัิย    

 

3. สํานักงานกจิการพเิศษ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดําเนนิงานในโครงการดานการอนุรักษ

ทรัพยากร  ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และกิจการพเิศษสําคัญตางๆ ไดแก 1) โครงการคนืชีวติกลวยไม

ไทยสูไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ    2) โครงการจัดระบบนเิวศวทิยาและตกแตงบรเิวณที่

ประทับพระตําหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย 3) โครงการอนุรักษสภาพปาพื้นที่อําเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม เปนตน 
   

 ป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร ไดสรุปผลการดําเนนิงานในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  

ดานงานบรหิารจัดการ 

• บุคลากร 
 

ในป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร มจํีานวนบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน จํานวน

ทัง้หมด 174 คน  แยกเปนสายวชิาการ จํานวน 67 คน และสายสนับสนุน จํานวน 107 คน ซึ่งแก 

1. ขาราชการ จํานวน 42 คน   (สายวชิาการ 31 คน  สายสนับสนุน 11 คน) 

2. พนักงานมหาวทิยาลัย จํานวน 72 คน  (สายวชิาการ 36 คน  สายสนับสนุน 36 คน) 

3. พนักงานราชการ  จํานวน 19  คน 

4. ลูกจางประจํา  จํานวน  17  คน 

5. ลูกจางช่ัวคราว  จํานวน  24  คน 

*  บุคลากรสายวชิาการ จํานวน 67 คน  

จําแนกตามตําแหนงวิชาการ   ไดแก  รองศาสตราจารย  6 คน  ผูชวยศาสตราจารย  20  คน 

และอาจารย  41  คน  

จําแนกตามคุณวุฒ ิ ไดแก   

  - ปรญิญาเอก 55 คน (รองศาสตราจารย 6 คน ผูชวยศาสตราจารย 14 คน และอาจารย 35 คน) 

  - ปรญิญาโท  12  คน (ผูชวยศาสตราจารย 5 คน และอาจารย 7 คน) 

*  บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 107 คน ไดแก 

  -  ขาราชการ  11  คน  พนักงานมหาวทิยาลัย 36  คน  พนักงานราชการ 19  คน ลูกจางประจํา 17 คน 

และลูกจางช่ัวคราว  24 คน 
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รายงานผลคํารับรองประจําป 2559  

 

 ป 2559 คณะผลติกรรมการเกษตรไดผลดําเนนิงานตามคํารับรองผลการปฏบิัตริาชการ

ประจําป 2559 ตามมติทิี่ 1   การเรยีนการสอน  มติทิี่ 2  การวจัิย  มติทิี่ 3  บรกิารวชิาการและทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรม   มติทิี่ 4  การบรหิารจัดการ  รวมไดคาถวงน้ําหนัก 4.1532  

 

ดานการเรยีนการสอน 
 

หลักสูตร 

 

 ป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร มจํีานวนหลักสูตรทัง้หมด 16 หลักสูตร ดังรายละเอยีด

ตอไปนี้ 

1. ระดับปรญิญาตร ี จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบดวย   

หลักสูตรสาขาวชิาพชืไร สาขาวชิาพชืสวน สาขาวชิาอารักขาพชื สาขาวชิาปฐพศีาสตร  

สาขาวิชาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร     สาขาวิชาเกษตรเคมี และสาขาวิชาวิทยาการ

พชืสมุนไพร (สหวทิยาการ) 

2. ระดับปรญิญาโท จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบดวย  

หลักสูตรสาขาวิชาพืชไร    สาขาวิชาพืชสวน สาขาวชิาปฐพศีาสตร  สาขาวิชาอารักขาพชื   

สาขาวิชาการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรและสงเสรมิการเกษตร     สาขาวชิาการใชที่ดนิและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยนื  และสาขาวิชาการพัฒนาภูมสิังคมอยางยั่งยนื     

3. ระดับปรญิญาเอก  จํานวน  2 หลักสูตร ประกอบดวย  

หลักสูตรสาขาพืชไร และ สาขาการพัฒนาทรัพยากรและสงเสรมิการเกษตร 

นักศึกษา 

 

 ปการศกึษา 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร มจํีานวนนักศกึษาทัง้หมด 2,795 คน แยกเปน

ระดับดังตอไปนี้ 

- ระดับ ปรญิญาตรี   จํานวน 2,584 คน  

- ระดับปรญิญาโท    จํานวน 197 คน   

- ระดับปรญิญาเอก  จํานวน 14 คน 
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ดานการวิจัย 

 

 

ปพ.ศ. 2559 คณะผลติกรรมการเกษตร  ไดรับงบประมาณงานวจัิยจากแหลงทุนทัง้ภายนอก

และภายใน จํานวนทัง้หมด 7,285,016 บาท มโีครงการวจัิยจํานวน 22 โครงการ ประกอบดวยแหลงทุน

ภายนอกจํานวน 8 โครงการ งบประมาณ  3,976,186 บาท และแหลงทุนภายใน จํานวน 14 โครงการ 

งบประมาณ3,308,830 บาท  

 

ดานโครงการบรกิารวิชาการแกสังคม 

 

ในป 2559 คณะผลติกรรมการเกษตร   ไดมกีารใหบรกิารวชิาการแกสังคมและชุมชน

สามารถนํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวจัิย จํานวน 14 ฐานเรยีนรู ไดแก  

1. โครงการพัฒนาโครงการคนืชีวติกลวยไมไทยสูไพรพฤกษ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สูการเปน 

    โครงการระดับชาตหิรอืนานาชาติ (ฐานเรยีนรูกลวยไมไทย) 

2. ฐานเรยีนรู “ การผลิตกลวยไมพื้นเมอืงไทยเชิงการคา” 

3. ฐานเรยีนรูไมดอกไมประดับ 

4. ฐานเรยีนรูการผลติผัก 

5. ฐานเรยีนรูการผลิตเห็ดเศรษฐกจิ 

6. ฐานเรยีนรูการผลติมัลเบอรรี่ระบบอนิทรยีนอกฤดู 

7. การผลติมะนาวระบบอนิทรยีโดยการจัดกิ่งขึ้นคาง 

8. ฐานเรยีนรูการผลติองุนกระถาง 

9. ฐานเรยีนรูสมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ 

10. ฐานเรยีนรูเห็ดแมโจ 

11. ฐานเรยีนรูการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื 

12. โครงการคลนิกิเกษตรมหาวทิยาลัยแมโจ 

13. โครงการถายทอดองคความรูการผลติหัวเช้ือราอาบัสคูลารไมคอรไรซา ในพื้นที่การเกษตรอนิทรยี   

     อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

14. โครงการนํารองพื้นที่อนิทรยีตนแบบมหาวทิยาลัยแมโจ 
 

นอกจากนี้ยังใหบรกิารทางดานการจัดฝกอบรมเปนการจัดฝกอบรมระยะสัน้  การสัมมนา

ทางวิชาการ  การเผยแพรขอมูลขาวสารดานตาง ๆ เชน การจัดรายการวิทยุ การจัดนิทรรศการทั้งใน

และนอกสถานที่  บุคลากรไดรับเชิญเปนวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกสถานที่  และการใหคําปรึกษา

แกเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป    
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ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ป 2559  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ไดจัดทํากิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และรวมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยแมโจอยางสมํ่าเสมอประจําทุกป  เชน  การจัดการแขงขันกลอง

หลวงลานนาไทย งานพิธีรดน้ําดําหัวผูบริหารและคณาจารยอาวุโสของมหาวิทยาลัย งานถวายเทียน

พรรษาและผาอาบน้ําฝน  งานวันลอยกระทง งานพธิวีันเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และงาน

วันไหวครู เปนตน  
  

ดานงบประมาณ 
  

ป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตรไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 2559  

ทัง้เงนิงบประมาณแผนดนิและงบประมาณเงินรายได จํานวนทัง้หมด 69,335,300 บาท โดยแยกเปน 

งบประมาณแผนดนิ จํานวน 40,081,000 บาท และงบประมาณเงนิรายได จํานวน 29,254,300 บาท 
 

ดานโครงการยุทธศาสตร 
 

ป 2559 คณะผลติกรรมการเกษตร    ไดสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร และ 

ผลสรุปโครงการยุทธศาสตรจากแหลงเงินงบประมาณและเงินรายประจําป พ .ศ 2559 ทั้ง 6 ประเด็น

ยุทธศาสตร       โดยใชงบประมาณทั้งหมด 7,534,272 บาท      มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

110 โครงการ/กจิกรรม  และอื่น ๆ 824,000 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 การผลติบัณฑติที่เปนนักปฏบิัตทิี่เช่ียวชาญในสาขาวชิาทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

สอดคลองกับทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลยั จาํนวน 1,179,320 บาท จาํนวน 22  โครงการ/กิจกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2  บัณฑติมคุีณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค ด ีเกง และมคีวามสุข  

จํานวน 2,815,469   บาท  จาํนวน  47  โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3  ความเปนเลศิดานการวจิัยและนวัตกรรมดาน Organic Green Eco   

จํานวน 411,000  บาท  จํานวน  3  โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การบูรณาการองคความรู เพื่อเพิ่มสมรรถนะของชุมชนตาม Roadmap การพัฒนา

ของมหาวทิยาลัยและการสนองงานโครงการในพระราชดําริ จํานวน  1,421,700  บาท  จํานวน  19  โครงการ/

กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่  5 การดํารงศลิปวัฒนธรรมและรักษาระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ จํานวน   

409,200  บาท  จาํนวน  8  โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

จํานวน 844,683  บาท  จํานวน  10  โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  พัฒนามหาวทิยาลยัสูความเปนนานาชาต ิ  จาํนวน  452,900  บาท  จํานวน  1  

โครงการ/กิจกรรม 
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ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 

 ป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร ไดรับผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

ประจําป 2558  ไดคะแนน  4.00   ผลการดําเนนิงานอยูในระดับ  “ ด ี” 

 

 

 

 

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย  จูวัฒนสําราญ 

                                                                      คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

             2559 
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• ปณธิาน  ปรชัญา  วิสัยทัศน  พันธกจิ  เปาประสงค 
 

ปรัชญา :  คุณธรรม ปญญา ใฝรู สูงาน เลิศวชิาการเกษตร 

วสิัยทัศน  :  มุงสูความเปนเลศิในศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตรที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ 

พันธกิจหลัก 

 ๑. การเรยีนการสอน ผลติบัณฑติทางดานการเกษตรที่มคีุณภาพ มทีักษะ ความชํานาญดาน

วชิาชีพ ใฝรู สูงาน มคีุณธรรม จรยิธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และระดับนานาชาติ 

 ๒. การวจัิยสรางงานวจัิยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม 

 ๓. การบรกิารวิชาการแกชุมชนและสังคม  ถายทอดองคความรูและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

และยกระดับชุมชนและสังคม 

 ๔. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  สงเสรมิ สบืสาน ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดลอม 

๕. การบรกิารจัดการ  บรหิารจัดการเชิงธรรมาภบิาลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

บุคลากรในองคกร 

 

เปาประสงค 

1.  ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพ คุณธรรมและจรยิธรรม 

2.  เปนผูนําในการวจัิยดานการเกษตรในเชิงพาณชิ 

 3.  เปนศูนยบรกิารวชิาการทางดานการเกษตร 

 4.  ธํารงไวซึ่งศลิปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.  เปนผูนําในการบริหารจัดการและประกันคุณภาพของคณะ 
 

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) 
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โครงสรางองคกร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หลักสูตร เกษตรเคมี 

     หลักสูตรการใชที่ดนิและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยางย่ังยืน 

      หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน   

 

                หลักสูตรท่ีสังกัดคณะ 
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คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

หลักสูตร  

สังกัดคณะ 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการใชท่ีดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยนื 

หลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาภูมิสังคมอยางย่ังยนื 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาพชืไร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพชืศาสตร (พชืสวน) 

วทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพศีาสตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาเกษตรเคม ี

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาอารักขาพชื 

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาสงเสรมิและนิเทศศาสตรเกษตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) สาขาวชิาวทิยาการ

สมุนไพร(สหวทิยาการ) 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพชืไร 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาพชืสวน 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาปฐพีศาสตร 

วทิยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพชืไร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากร

และสงเสรมิการเกษตร 

 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนา

ทรัพยากรและสงเสรมิการเกษตร 

 

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอารักขาพชื 

ที่ปรกึษาคณบดี 

รองคณบดี 

เลขานุการคณะ 

สํานักงาน

เลขานุการ 

สํานักงาน

กิจการ

 



การแบงโครงสรางการบรหิารงานภายในสํานักงานเลขานุการ 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดมกีารแบงโครงสรางการบรหิารงานภายในสํานักงานเลขานุการ         

ซึ่งไดแก งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ งานบรกิาร

การศกึษาและกจิการนักศกึษา และงานบรกิารวิชาการและวจัิย                             

 

 
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2559/9 
  



คณะผูบรหิารคณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย  จูวัฒนสําราญ 

คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

 

        

   

 

ผูชวยศาสตราจารย ขยนั  สุวรรณ  อาจารย ดร.นเรศ  ศริิเกสร              อาจารยสุภักตร  ปญญา 

    รองคณบดฝีายบริหาร        รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพ      รองคณบดฝีายกจิการศึกษา 

          และพัฒนาเครือขาย        

                                     

 

 

                                                            

    
 

  อาจารย ดร.ศมาพร  แสงยศ         อาจารย ดร.เทดิศักดิ ์ โทณลักษณ      อาจารย ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม 

   รองคณบดฝีายวชิาการและ        รองคณบดฝีายวจิัยและบริการวชิาการ     อาจารยฝายกิจการนักศกึษา 

       มาตรฐานการศกึษา                                                                            และกิจการพเิศษ 

 

 

                  

 

 

         นายปริญญา  สมบูรณ 

                          เลขานุการคณะผลติกรรมการเกษตร 
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คณะกรรมการประจําคณะ ประจําป 2559 
 

1. คณบดคีณะผลิตกรรมการเกษตร    ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดฝีายบรหิาร     กรรมการ 

3. รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพการศกึษา กรรมการ 

4. รองคณบดฝีายวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  กรรมการ 

5. รองคณบดฝีายวจัิยและบริการวชิาการ   กรรมการ 

6. รองคณบดฝีายกจิการพิเศษและพัฒนาเครอืขาย  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ดร.ศุภธิดา    อ่ําทอง   กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กังสดาล   กนกหงษ   กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ  ชาลพีรหม   กรรมการ 

10. อาจารย ดร.เสกสันต     อุสสหตานนท   กรรมการ 

11. อาจารย ดร.พิภัทร        เจียมพริยิะกุล   กรรมการ 

12. อาจารย ดร.กอบลาภ     อารศีรสีม    กรรมการ 

13. นายปรญิญา       สมบูรณ    เลขานุการ 

 

เจาหนาที่ปฏบิัตงิานการประชุม 

1. นายธนากร  พทิยากรศิลป 

2. นางหทัยรัตน    ชววัฑรัตนชัย 
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บุคลากร 

 

 ป พ.ศ.2559 คณะผลติกรรมการเกษตร   มจํีานวนบุคลากรทัง้สายวิชาการและสาย

สนับสนุน จํานวนทัง้หมด 174 คน  ดังรายละเอยีดตอไปนี้  

 

 

ประเภท ขาราชการ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

รวม 

สายวชิาการ 31 36 - - - 67 

สายสนับสนุน 11 36 19 17 24 107 

รวม 42 72 19 17 24 174 
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ขา้ราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย พนักงานราชการ ลกูจา้ง ประจํา ลกูจา้งชัว่คราว รวม



 

 ป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร  มีจํานวนบุคลากรประเภทสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ทัง้หมด 174 คน แยกเปนสายวชิาการ 67 คน และสายสนับสนุน 107 คน ดังตารางตอไปนี้ 

 
 

ประเภท ป 2558 ป 2559 

สายวชิาการ   69   67 

สายสนับสนุน 110 107 

รวม 179 174 
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ปี 2558 ปี 2559



จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ 

 

หลักสูตร ป 2558 ป 2559 

 รศ. ผศ. อาจารย รวม รศ. ผศ. อาจารย รวม 

พชืไร 2 1 10 13 0 2 11 13 

พชืสวน  8 12 21 1 9 11 21 

อารักขาพชื - 5 7 12 0 4 7 11 

ปฐพศีาสตร 1 3 3 7 2 2 3 7 

สงเสริมการเกษตร 2 3 2 7 2 3 1 6 

วทิยาการสมุนไพร - - 5 5 0 0 4 4 

ภูมสิังคมอยางยั่งยนื 1 - 2 3 1 0 3 4 

เกษตรเคมี - - 1 1 0 0 1 1 

รวม 7 20 42 69 6 20 41 67 
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคุณวุฒิ ประจําป 2559 

 

ระดับ รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม 

ปรญิญาเอก 6 14 35 55 

ปรญิญาโท 0 5 7 12 

รวม 6 19 42 67 
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  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป 2559 

 

 

หนวยงาน ขาราชการ พนักงาน 

มหาวทิยาลัย 

พนักงาน 

ราชการ 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง 

ช่ัวคราว 

รวม 

พชืไร - 3 3 1 1 8 

พชืสวน 1 6 7 8 2 24 

อารักขาพชื 1 2 0 1 1 5 

ปฐพศีาสตร 2 3 1 1 1 8 

สงเสริมการเกษตร 0 1 0 1 3 5 

วทิยาการสมุนไพร 0 1 0 0 0 1 

การใชท่ีดนิอยางย่ังยนื 0 2 0 0 0 2 

ภูมสัิงคมอยางย่ังยนื 0 1 0 0 1 2 

เกษตรเคมี 0 0 0 0 1 1 

สํานักงานเลขานุการ 7 10 4 5 12 38 

สํานักงานกจิการพเิศษ 0 7 5 0 1 13 

รวม 11 36 19 17 24 107 
 

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป 2559 
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งบประมาณ 

งบประมาณเงินแผนดนิ 
 

 ป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร ไดรับการจัดสรรเงนิงบประมาณเงินแผนดนิ ประจําป 

2559  จํานวนทัง้หมด  40,081,000  บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

รายการ ป 2558 ป 2559 

งบบุคลากร 34,799,000 32,349,900 

งบดําเนนิงาน 7,731,100 7,731,100 

งบลงทุน 2,072,100 - 

รวม 44,602,200 40,081,000 

 

 

กราฟแสดงเงนิงบประมาณประจําป 2559 

 

 
 

 

 

 

 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2559/17 

34,799,000

7,731,100

2,072,100

44,602,200

32,349,900

7,731,100

0

40,081,000

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน รวม

ปี 2558 ปี 2559



งบประมาณเงินรายได 

 ป 2559 คณะผลติกรรมการเกษตร ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณเงนิรายได ประจําป 2559  

จํานวนทัง้หมด  26,976,580  บาท โดยแยกดังรายละเอยีดตอไปนี้ 
 

รายการ ป 2558 ป 2559 

งบบุคลากร 2,807,400 3,824,550 

งบดําเนนิงาน 4,931,580 12,616,430 

งบลงทุน 125,000 921,000 

งบเงนิอุดหนุน 3,266,350 6,858,970 

งบรายจายอื่น 1,307,930 5,033,350 

รวม 26,976,580 29,254,300 

 

กราฟแสดงงบประมาณเงนิรายได ประจําป 2559 
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แผนที่ต้ังคณะผลติกรรมการเกษตร 
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อาคาร โรงเรือนและพื้นที่ฟารม 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตรมจํีานวนอาคารทัง้หมด 9 อาคาร จํานวนโรงเรือน 22 หลัง 

หองปฏบิัตกิาร/หองบรรยาย/หองประชุม จํานวน  140  หองและพื้นที่แปลงเพาะปลูกจํานวน 165.2 ไร 

ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

(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 (อาคารเพิ่มพูล ช้ัน 3)      13 หอง 

 -  สํานักงานหลกัสูตรสาขาวชิาพืชสวน (ไมดอกไมประดบั) 

     *  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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ผลการดําเนินงาน 

 ตามพันธกิจของคณะ  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พันธกิจที่ 1  การผลติบัณฑติ 
 

ดานการเรยีนการสอน :  หลักสูตร 
 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร มจํีานวนหลักสูตร

ทัง้หมด 16  หลกัสูตร  ไดแก   

 

หลักสูตร ป 2558 ป 2559 

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 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาเกษตรเคม ี

• หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร)  สาขาวชิาวทิยาการสมุนไพร (สหวทิยาการ) หลักสูตรปรญิญาโท  จํานวน  7 หลักสูตร  

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพชืไร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพชืสวน 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาอารักขาพชื 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาปฐพศีาสตร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการใชที่ดนิและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

• หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพัฒนาภมูสิังคมอยางยัง่ยนื หลักสูตรปรญิญาโท  จํานวน  2 หลักสูตร  

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาพชืไร 

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรและสงเสริมการเกษตร 

ระดบัปริญญาตรี, 7

ระดับปริญญาโท, 7

ระดบัปริญญาเอก, 2

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก



นักศึกษา 
 

ป 2559 คณะผลติกรรมการเกษตร มจํีานวนนักศกึษาทั้งหมด  2,795  คน    โดยแยกตาม

ระดับดังนี้  ระดับปรญิญาตร ี 2,584 คน ปรญิญาโท  197  คน และปรญิญาเอก 14 คน  

 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา (คน) 

ป 2558 ป 2559 

ระดับปรญิญาตรี 2,830 2,584 

ปรญิญาโท 207 197 

ปรญิญาเอก 20 14 

รวม 3,057 2,795 
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2,830

207 20

3,057
2,584

197 14

2,795

ระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม

การเปรยีบเทียบจํานวนนักศึกษา

ป 2558 ป 2559



 

ทุนการศึกษา 
 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร  มทีุนการศกึษามอบใหแกนักศกึษาที่ขาดแคลนทนุทรัพยใน

การศกึษา จํานวน 2 ทุน ไดแก 

1. ทุนการศกึษาคณะผลติกรรมการเกษตร จํานวน 200 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเปน 

จํานวนเงินทัง้สิ้น 800,000 บาท  มาจากงบประมาณเงินรายไดของคณะผลติกรรมการเกษตร 
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2. ทุนการศกึษาจากหนวยงานภายนอก ซึ่งแก ทุนของมูลนธิจุิมภฎ-พันธุทพิย 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตงิาน ประจําป 2559 

 

รายงานผลคํารับรอง คณะผลติกรรมการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2559  
 

มติทิี1่ การเรยีนการสอน  

  เปาหมาย ผล คานํ้าหนัก คะแนน ถวงนํ้าหนัก 

59MJU1.01 รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ดานวทิยาศาสตร) (รอยละ)  

80.00  70.21  2.50  1  0.0385  

59MJU1.02 จํานวนนักศึกษาใหม (คน)  785.00  687.00  2.50  1  0.0385  

59MJU1.04 จํานวนหลักสูตรท่ีมกีจิกรรมความรวมมอื

ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรรวมกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนภายในและตางประเทศ *** (Incentive) 

(หลักสูตร)  

1.00  8.00  5.00  5  0.3846  

59MJU1.09 รอยละความพงึพอใจของนักศึกษาตอ

ปจจยัเกื้อหนุนในการจัดการเรียนการสอน (รอยละ)  

84.00  84.70  2.50  5  0.1923  

59MJU1.11 บัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (รอยละ)  

80.00  66.73  2.50  1  0.0385  

59MJU1.12 ระดับความพงึพอใจของนายจางท่ีมตีอ

ผูสําเร็จการศึกษา (ระดับ)  

4.00  3.83  2.50  3.83  0.1473  

59MJU2.02 จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาและศิษยเกา

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ *** (Incentive) 

(รางวัล)  

1.00  4.00  5.00  5  0.3846  

59MJU7.03 จํานวนหลักสูตร 2 ภาษา, หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรนานาชาติ ท่ีมคีวาม

รวมมอืกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ *** 

(Incentive) (หลักสูตร)  

1.00  1.00  5.00  4  0.3077  

59MJU2.05 รอยละโครงการ/กจิกรรมพัฒนา

นักศึกษา/ศิษยเกาท่ีสอดคลองกับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยระยะ 15 ป (GO-

Eco-U) *** (Incentive) (รอยละ)  

55.00  100.00  5.00  5  0.3846  
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มติท่ีิ2 การวจิัย  

  เปาหมาย ผล 
คา

น้ําหนัก 
คะแนน ถวงน้ําหนัก 

59MJU3.05 รอยละของอาจารยและนักวจิัยประจําที่

มงีานวจิยัตอจํานวนอาจารยและนักวจิัยประจํา

ทัง้หมด (รอยละ)  

35.00  26.87  2.50  1  0.0385  

59MJU3.06 รอยละของอาจารย/นักวจิัยหนาใหมที่

ไดรับทุนวจิัย ตออาจารยใหมทัง้หมด (รอยละ)  

45.00  42.88  2.50  2.152  0.0828  

59MJU3.08 รอยละของการเพิ่มของงบประมาณวจิยั

จากแหลงทนุภายนอก *** Incentive (รอยละ)  

5.00  51.69  5.00  5  0.3846  

59MJU3.09. จํานวนเงนิวจิัยตออาจารยดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(บาท)  

60000.00  79321.73  2.50  5  0.1923  

59MJU3.12 รอยละผลงานวจิัยที่นําไปใชประโยชน 

(รอยละ)  

20.00  26.87  2.50  5  0.1923  

59MJU3.13 รอยละผลงานวจิัยดาน Organic Green 

Eco. ที่นําไปใชประโยชนตอโครงการวจิัยดาน Organic 

Green Eco. ทัง้หมด*** (Incentive) (รอยละ)  

10.00  77.78  5.00  5  0.3846  

59MJU3.19 จํานวนองคความรูดานเกษตร

อนิทรีย*** (Incentive) (เรื่อง)  

3.00  6.00  5.00  5  0.3846  

มติท่ีิ3 บรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

59MJU4.08 ระดับความสาํเร็จของการบูรณาการ

ผลงานบริการวชิาการสูพันธกิจอื่นๆของมหาวทิยาลยั 

(คะแนน)  

5.00  5.00  2.50  5  0.1923  

 

 

มติท่ีิ4 การบรหิารจัดการ  

59MJU6.01 ระดับความสาํเร็จของแผนพัฒนา

บุคลากร (ระดับ)  

5.00  5.00  2.50  5  0.1923  

59MJU6.09 รอยละของรายไดประเภทเงนิ

ผลประโยชนที่เปนไปตามประมาณการ (รอยละ)  

80.00  133.49  2.50  5  0.1923  

 

รวมถวงนํ้าหนัก : 4.1532 
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พันธกิจที่ 2  ดานการวจัิย 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร      ไดรับเงินงบประมาณงานวจัิยจากแหลงทุนภายนอกและ

แหลงทุนภาย ประจําป พ.ศ.2559  ทัง้หมด 7,285,016 บาท รวมจํานวนโครงการทัง้หมด 22 โครงการ 

จากแหลงทุนภายนอก จํานวน  8  โครงการ  จํานวนงบประมาณ 3,976,186 บาท   และจากแหลงทุน

ภายใน จํานวน 14  โครงการ งบประมาณ 3,308,830. บาท  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

 

แหลงเงินทุน ป 2558 ป 2559 

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ภายนอก  9 9,326,835 8 3,976,186 

ภายใน  17 2,685,530 14 3,308,830 

รวม 26 12,012,365 22 7,285,016 

 

 

     กราฟแสดงแหลงเงินงบประมาณงานวจัิย ประจําป 2559 
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9,326,835

2,685,530

12,012,365

3,976,186 3,308,830

7,285,016

แหลงทุนภายนอก แหลงทุนภายใน รวม

แหลงทุนวิจัย ประจําป 2559

ป 2558 ป 2559



แหลงทุนภายในประจําปงบประมาณ 2559 

 

ที ่ โครงการวจัิย รหัสโครงการ นักวจัิย งบประมาณ งบประมาณรวม/แหลงทุน 

1 การสรางลูกผสมปทุม

มาทริพลอยด 

มจ.1-59-008  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.เฉลมิศรี นนท

สวัสดิ์ศรี (100) 

              

281,400  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

281,400.00 

2 ผลกระทบจากการขาด

แคลนแรงงานภาค

การเกษตรท่ีมผีลตอ

ความม่ันคงทางดาน

อาหารในจังหวัดเชียงใหม 

มจ.1-59-020  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สายสกุล ฟองมูล

(100) 

              

174,600  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

174,600.00 

3 การศึกษาลักษณะประจํา

พันธุและระบบการผลติ

กลวยนํ้าวาบางสายพันธุ

ท่ีปลูกเปนการคาในเขต

พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

มจ.1-59-059  อาจารย ดร.เทิด

ศักดิ์ โทณลักษณ

(40) อาจารย ดร.

กอบลาภ อารีศรีสม

(35) 

             

253,900  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

253,900.00  

4 การจัดการการเขตกรรม

และการพัฒนาคุณภาพ

ผลผลติมะเกี๋ยง 

มจ.1-59-065  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นพพร บุญปลอด 

             

256,800  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

256,800.00 

5 การพัฒนารูปแบบการ

จัดการสุขภาวะของ

เกษตรกรจังหวัดลําพูน 

มจ.1-59-081  รองศาสตราจารย 

ดร.จักรพงษ พวง

งามช่ืน(70) 

             

297,000  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

297,000.00 
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ที ่ โครงการวจัิย รหัสโครงการ นักวจัิย งบประมาณ งบประมาณรวม/แหลงทุน 

6 ความยาววันและกรดจบิ

เบอเรลลกิตอการออก

ดอกของหวายสวทีดอน 

มจ.1-59-082  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชิต อินปรา (100) 

             

198,600  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

198,600.00 

7 ผลของความเขมแสงตอ

ปริมาณคลอโรฟลลและ

สาร 2-Acetyl-1-

pyrroline ของใบเตยหอม 

มจ.1-59-089  อาจารย ดร.ภาวณิ ี

อารีศรีสม (50) ดร.

นรินทร ทาวแกน

จันทร(15) อาจารย 

ดร.เทิดศักดิ์ โทณ

ลักษณ(10) อาจารย 

ดร.กอบลาภ อารีศรี

สม(10) 

             

283,500  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

283,500.00  

8 ความตองการใชนํ้าของ

ขาวและงบดุลนํ้าภายใต

การจัดการน้ําแบบเปยก

สลับแหง 

มจ.1-59-092  รองศาสตราจารย 

ดร.ศุภธิดา อํ่าทอง 

(70) 

             

269,200  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

269,200.00 

9 การพัฒนาผลติภัณฑชา

สมุนไพรจากฝาง 

มจ.1-59-

023.3  

ดร.นรินทร ทาวแกน

จันทร (50) อาจารย 

ดร.ภาวณิ ีอารีศรีสม 

(25) 

             

230,000  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

230,000.00  

10 

การพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรรายยอยปลูก

ยางพาราในจังหวัด

เชียงรายและพะเยา 

มจ.1-59-025  รองศาสตราจารย 

ดร.นคเรศ รังควัต 

(70) 

             

941,900  

งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

941,900.00  
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ที ่ โครงการวจัิย รหัสโครงการ นักวจัิย งบประมาณ งบประมาณรวม/แหลงทุน 

11 

การใชสื่อพัฒนาศักยภาพ

การผลติของเกษตรกร

รายยอยปลูกยางพาราใน

จังหวัดเชียงรายและ

พะเยา 

มจ.1-59-

025.1 

 รองศาสตราจารย 

ดร.นคเรศ รังควัต 

(60) 

 144,000.00  งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

240,000.00 

12 

การวเิคราะหระบบตลาด

และการจัดตัง้เครือขาย

การตลาดของเกษตรกร

รายยอยปลูกยางพาราใน

จังหวัดเชียงรายและ

พะเยา 

มจ.1-59-

025.2  

อ. ดร.พุฒสิรรค 

เครือคํา (50) 

 120,000.00  งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

240,000.00  

13 

อิทธิพลของปุยเคมตีอ

ความหลายหลายทาง

ชีวภาพและการ

เปลี่ยนแปลงสมบัตบิาง

ประการของดนิ 

มจ.1-58-

041.1/59-

052.1 

 อาจารย ดร.วณีา 

นิลวงศ (90) 

 224,460.00  งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

249,400.00  

14 

การจัดการปุยอินทรีย

รวมกับเชื้ออาบัสคูลารไม

คอรไรซาในการปลูกพชื

อินทรีย 

มจ.1-58-

041.3/59-

052.3  

อาจารย ดร.ผานิตย 

นาขยัน (50) น.ส.

วราภรณ ภูมิ์พพัิฒน

(50) 

  249,400.00  งบประมาณภายใน

สถาบัน งบภายใน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณแผนดนิ

มหาวทิยาลัยแมโจ 2559 

249,400.00 

รวม   3,308,830.00  
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แหลงทุนภายนอกประจําปงบประมาณ 2559 

 

ที ่ โครงการวจัิย รหัสโครงการ นักวจัิย งบตาม

สัดสวน 

งบประมาณรวม/แหลง

ทุน 

1 โครงการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพสวนปาแม

เมาะ 

ออป.เหนอืบน-

59-001 

อาจารย ดร.วชิญ

ภาส สังพาล ี(20) 

อาจารยสุธีระ เหมิ

ฮกึ (10) 

                  

278,220.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน หนวยงานภาครัฐ 

องคการอุตสาหกรรมปา

ไมภาคเหนอืตอนบน 2559 

927,400.00 

2 การจัดการท่ี

เหมาะสมของการ

ขนสงมันฝร่ังวัตถุดบิ

สําหรับมันฝร่ังแปรรูป 

BJC-59-001  อาจารย ดร.นเรศ 

ศิริเกษร(100) 

                 

852,500.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน บริษัทเอกชน 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร 

ฟูดส จํากัด 2559 

852,500.00  

3 เปรียบเทียบการ

เจริญเตบิโตและ

ผลผลติของลําไยนอก

ฤดูท่ีไดรับปุยสูตร

ตางๆ 

TCCC-59-001  ผูชวย

ศาสตราจารย

นพดล จรัสสัมฤทธ์ิ

(100) 

                  

130,000.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน งานวจิัยระดับชาติ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี

(มหาชน) จํากัด 2559 

130,000.00 

4 การพัฒนาระบบการ

จําแนกและประมาณ

การพื้นท่ีเกษตรกรรม

ดวยเทคนิคการ

สํารวจระยะไกล : 

กรณศึีกษาสวนลําไย

ในประเทศไทย จีน 

เวยีดนาม กัมพูชา อน

โดนีเซยี 

สวก.-59-005  ผูชวย

ศาสตราจารยพา

วนิ มะโนชัย(20) 

                  

745,006.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน หนวยงานใหทุน

วจิัย สํานักงานพัฒนาการ

วจิัยการเกษตร(องคการ

มหาชน) 2559 

3,725,030.00 

5 Joint Research and 

Development 

Agreement 

TKI-59-001  อาจารย ดร.ปรีดา 

นาเทเวศน (100) 

                  

515,460.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน งานวจิัยระดับ

นานาชาติ KAITEK 

Institute Inc. 2559 

515,460.00 
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ที ่ โครงการวจัิย รหัสโครงการ นักวจัิย งบตาม

สัดสวน 

งบประมาณรวม/แหลง

ทุน 

6 ทดสอบชนิดเช้ือไร

โซเบียมในถั่วฝกยาว

ของศูนยพัฒนาพันธุ

พชืจักรพันธเพ็ญศิริ 

จ.เชียงรายและการใช

เชื้อจุลนิทรียชีวภาภ

เพื่อเปนแนวทางลด

การใชสารเคมภีายใน

ศูนยพัฒนาพันธุพชื

จักรพันธเพ็ญศิริ จ.

เชียงราย 

ชัยพัฒนา-59-

001 

ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

จรีาภรณ อินทสาร 

                 

635,000.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน งานวจิัยระดับชาติ 

มูลนิธิชัยพัฒนา 2559 

635,000.00 

7 

การขยายปริมาณเช้ือ

ไรโซเบียมและ

จุลนิทรียท่ีมปีระโยชน

ทางการเกษตรเพื่อ

สงเสริมการผลิตเมล็ด

พันธุและการปรับปรุง

ดนิในพื้นท่ีโครงการ

การศูนยพัฒนาพันธุ

พชืจักรพันธเพ็ญศิริ 

จ.สระบุรี 

ชัยพัฒนา-59-

002  

ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

จรีาภรณ อินทสาร 

                  

620,000.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน งานวจิัยระดับชาติ 

มูลนิธิชัยพัฒนา 2559 

620,000.00 

8 

การศึกษาการจัดทรง

ตนตอการออกดอก

และการพัฒนา

คุณภาพของผลผลติ

มัลเบอรีและมะเดื่อ

ฝร่ัง 

สวทช.(น) -59-

002  

ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

นพพร บุญปลอด 

                  

200,000.00  

งบประมาณภายนอก

สถาบัน หนวยงานใหทุน

วจิัย สํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ 

เครือขายภาคเหนอื 2559 

200,000.00  

รวม   3,976,186  
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การเผยแพรผลงานวจัิย 
 

จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคที่ไดรับรางวัลในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
 

ท่ี 

 

รายช่ือนักวจิัย 

 

ผลงานท่ีไดรับรางวัล 

 

หนวยงาน 

 

1 ผศ.ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสําราญ รางวัล นักบริหารดเีดนแหง

ป ประจําปพศ.2559  สาขา

การวจิัยและพัฒนา 

EXECUTIVE OF THE YEAR 

2016 

7 กรกฏาคม 2559 ณ หองชัยพฤกษ 

หอประชุมกองทัพอากาศ  ในโครงการหน่ึง

ลานกลาความดถีวายในหลวง โดยมูลนธิิเพื่อ

สังคมไทย รางวัลไทย เสนทางไทย และองคกร

รวมจัดงาน 

 

จํานวนผลงานวจัิยหรอืงานสรางสรรคท่ีเสนอขอรับการจดทะเบยีนสทิธบิัตรหรอือนุสทิธบิัตร 

 

ลําดับที ่

 

นักวจัิย 

 

ชื่อสิ่งคนพบ 

 

รายละเอียดการจดทะเบยีนพันธุ 

 

1 ผศ.ดร.ฉันทนา  วชิรัตน ถั่วแขกสเีหลอืงเทพรัตน 

เบอร1 

ถั่วแขกพันธุแม CMB 002 กับสายพันธุพอ CMB 

001 ไดนําปลูก ณ ศูนยพัฒนาพันธุพชืจักรพันธ

เพ็ญศิริ อ.แมสาย จังหวัดเชียงราย สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามมุงกุฎราชกุมารี ทรง

ทอดพระเนตรในวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 และ

ทรงพระราชทานนามวา ถั่วแขกสเีหลอืงเทพรัตน 

เบอร1 

2 ผศ.ดร.ฉันทนา  วชิรัตน มะเขอืเปราะพวงหยก 

จักรพันธ 

มะเขอืเปราะสายพันธุแม ขาวกรอบแมโจ กับ

สายพันธุพอ EP 06 ไดนําปลูก ณ ศูนยพัฒนา

พันธุพชืจักรพันธเพ็ญศิริ อ.แมสาย จังหวัด

เชียงราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมุง

กุฎราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรในวันท่ี 11 

กุมภาพันธ 2559 และทรงพระราชทานนามวา  

มะเขอืเปราะพวงหยกจักรพันธ 
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พันธกิจที่ 3  ดานบรกิารวชิาการแกชุมชนและสังคม 

 

 ในป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร  ไดมกีารใหบรกิารวชิาการแกชุมและสังคมในดาน

การจัดกจิกรรมตาง ๆ หลากหลายรูปแบบดังตอไปนี้ 

 

*  ฐานเรยีนรูดานการเกษตร 14 ฐาน 

*  การจัดฝกอบรม สัมมนาทางวชิาการ 

* การจัดรายการวทิยุ 

* การจัดนทิรรศการทั้งในและนอกสถานที่ 

* การจัดฝกอบรมระยะสัน้ 

  * บุคลากรคณะเปนวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกสถานที ่

* การใหคําปรกึษาแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 

* การใหการบรกิารดานการวเิคราะหทาง 

   หองปฏบิัตกิาร (หองLAB) 
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โครงการบรกิารวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2559  จํานวน 14  โครงการ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาโครงการคืนชีวติกลวยไมไทยสูไพรพฤกษ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สูการเปนโครงการ

ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ(ฐานเรียนรูกลวยไมไทย) 

ผศ.ดร.เรอืงชัย 

จูวัฒนสําราญ 

200,000 

2 ฐานเรียนรู “ การผลติกลวยไมพื้นเมอืงไทยเชิงการคา” ผศ.ดร.ชิต  อนิปรา 100,000 

3 ฐานเรียนรูไมดอกไมประดับ ผศ.ดร.เฉลมิศรี  นนท

สวัสดิศ์รี 

90,000 

4 ฐานเรียนรูการผลติผัก ผศ.ฉันทนา  วชิรัตน 80,000 

5 ฐานเรียนรูการผลติเหด็เศรษฐกิจ นายปรีชา  รัตนงั 80,000 

6 ฐานเรียนรูการผลติมลัเบอรร่ีระบบอนิทรียนอกฤด ู ผศ.นพดล   

จรัสสัมฤทธิ ์

50,000 

7 การผลติมะนาวระบบอนิทรียโดยการจดัก่ิงขึ้นคาง อ.ดร.เสกสนัต  

อุสสหตานนท 

36,700 

8 ฐานเรียนรูการผลติองุนกระถาง อ.ดร.ชินพันธ ธนารุจ 50,000 

9 ฐานเรียนรูสมุนไพรเพื่อความงามและสุขภาพ อ.ดร.ภาวณิ ี อารีศรีสม 50,000 

10 ฐานเรียนรูเหด็แมโจ นายสันตชัย  มุกดา 50,000 

11 ฐานเรียนรูการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื นางเบญจวรรณ  

สมบูรณ 

50,000 

12 โครงการคลนิกิเกษตรมหาวทิยาลยัแมโจ ผศ.ขยัน   สุวรรณ 60,000 

13 โครงการถายทอดองคความรูการผลติหัวเชื้อราอาบัสคู

ลารไมคอรไรซา ในพื้นที่การเกษตรอนิทรีย   

อําเภอแมแตง จังหวดัเชียงใหม 

ผศ.ดร.ศภุธดิา  อ่าํทอง 50,000 

14 โครงการนํารองพื้นที่อนิทรียตนแบบมหาวทิยาลยัแมโจ นางนงลักษณ  

ปูระณะพงษ 

50,000 

รวม  870,000 
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* ผูชวยศาสตราจารยขยัน สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร เปนประธานเปดการฝกอบรม "การผลิต

เชื้อเห็ดเศรษฐกิจดวยตนเองใชในฟารม" ระหวางวันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2559  

ณ ฐานเรียนรู เห็ดแมโจ คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีวิทยากรบรรยายในการอบรมคร้ังนี้คือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ และนายสันตชัย มุกดา  

 

• งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิต

กรรมการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

กิจกรรม KM การวิจัยตามพันธกิจ กลาวเปดโครงการ

โดย อาจารย ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ รองคณบดี

คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที 1 

กันยายน 2559 ณ หอง PT 117 อาคารพืชศาสตรและ

เทคโนโลยี  
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* อาจารย ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ  

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ พรอม

ดวยคณาจารยและบุคลากร เขารวมโครงการ

พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ  ระหวาง

วันที่  24-28 กรกฏาคม 2559 ณ จังหวัด 

 นครราชสีมา ไดเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  

 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยแสง 

 ซินโครตรอน(องคการมหาชน) ศูนยวิจัยขาวโพด  

 ขาวฟางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถานี 

วิจัยปากชอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ

ฟารมโชคชัย 
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* งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการบูรณาการบริการวิชาการการเรียนการสอน และ

งานวิจัย (Filed day) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริการวิชาการ ประจําป 2559 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่  25 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม เปดพิธีโดยผูชวย

ศาสตราจารยขยัน สุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร  กลาวรายงานโดย อาจารย ดร.เทิดศักดิ์  โทณ

ลักษณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวขอ "ทิศทางการหา

รายไดจากการบริการวิชาการ"และ "แนวทางทางการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแมโจ "   โดย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จีราภรณ อินทสาร รองผูอํานวยการสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการ

การเกษตร ฝายบริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนทัศนะทางดานการบริการวิชาการ เพื่อใหสอดคลอง

ระหวางบริบทของคณะผลิตกรรมการเกษตรกับ ทิศทางการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยแมโจ 
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   *  อาจารย ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธานพิธี 

    เปดการฝกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแกเจาหนาที่จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

    ประชาชนลาว จํานวน 7 คน  โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ  

    ผูเ ช่ียวชาญดานเห็ด และนายสันตชัย มุกดา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ เปนวิทยากรใน  

    การอบรม ระหวางวันที่  26-28 กันายน 2559 ณ ฐานเรียนรูเห็ดแมโจ  มหาวทิยาลยัแมโจ 
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• นักเรียนโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จํานวน 500 คน เขาศึกษาดูงานฐานเรียนรู

คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2559 ศึกษาฐานเรียนรูทางการ

เกษตรจํานวน 4 ฐานเรียนรู ไดแก 1.ฐานเรียนรูพืชไรบรรยายและตอนรับโดย อาจารย

ธิดารัตน ศิริบูรณ พรอมคณะฯ 2.ฐานเรียนรูการผลิตสมุนไพรเพื่อความงาม บรรยายและ

ตอนรับโดย อาจารย ดร.ภาวิณี อารีศรีสม 3. ฐานเรียนรูการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ บรรยาย

และตอนรับโดย นายปรีชา รัตนัง 4.ฐานเรียนรูกลวยไมไทย บรรยายและตอนรับโดย

เจาหนาที่ฐานเรียนรูกลวยไมไทย 
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ความรวมมอืทางวิชาการ 
 

 

 ในป 2559  คณะผลติกรรมการเกษตร  มคีวามรวมมอืทางดานวิชาการกับตางประเทศ 
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โครงการเจรจาความรวมมอืระหวางหนวยงานในตางประเทศ ระหวางวันที่  21-26 สงิหาคม  2559            ณ  

ประเทศไตหวัน  เพื่อเขาเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสรางสานความรวมมือทางดาน

วิชาการกับ College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University โดยทางคณะ

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยแมโจไดเขาเยี่ยมชมกิจกรรมการดําเนินงานในภาควิชาพืชสวน ภาควิชากีฏวิทยา 

ภาควิชาพืชไร และรานจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลผลิตจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  และเขาเยี่ยมและ

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสรางสานความรวมมือทางดานวิชาการกับ College of Agriculture, 

National Chiayi University และเขาเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสรางสานความรวมมือ

ท า ง ด า น วิ ช า ก าร กั บ  College of Agriculture, National Pingtung University of Science and Technology  

นอกจากนี้ยังไดเขาเยี่ยมและลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ (MOA) กับ Wuling 

Veterans Farm, VAC โดยม ีMr. Wu Chih-Yang ผูอํานวยการ และคณะ ใหการตอนรับและรวมลงนาม 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเก่ียวฝน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ  

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พรอม 

    ผูบริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมเจรจาความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

    ตางๆในประเทศไตหวัน ไดแก National Chung Hsing University ,National Chiayi University  

    ,National Pingtung University of Science and Technology , และบริษัท Suntech and Seed  

    พรอมกันนี้ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานวิชาการ (MOA) กับ Wuling Veterans  

    Farm ระหวางวันที่ 22-25 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศไตหวัน 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัยจูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรพรอม

คณะ ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOA) ดานวิชาการ ระหวางคณะผลิต

กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจและศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร หวยซอน-

หวยซั้ว (หลัก 22) กระทรวงกสิกรรมและปาไม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในโอกาสเดียวกันไดเขาเยี่ยมชมศูนยฯหวยซอน-หวยซั้ว และพบปะเยี่ยมเยือนนักศึกษา

สาขาพืชสวน จํานวน 8 คน ซึ่งอยูระหวางการฝกงานสหกิจศึกษา ณ ศูนยฯหวยซอน-หวย

ซั้ว ระหวางวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2559/45 

http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-03-28-17-20-55-542824fty.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=941
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-03-28-17-20-42-617950GKT.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-03-28-17-20-45-818006os6.jpg


 
 

 

 

 

* อาจารย ดร.ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นําคณาจารยและ

เจาหนาท่ี จํานวน 13 คน เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน และ

ผลิตบัณฑิตตามแนวทาง Go-Eco-U สู AEC    ระหวางวันท่ี 12-16 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตตาม

แนวทาง Go-Eco-U สู AEC กับทานบุญอุม วงกิแกว รองผู อํานวยการศูนยพัฒนาและบริการดาน

การเกษตร หวยซอน-หวยซั้ว เมืองนาทรายทอง   แขวงเวียงจันทร เขาเยี่ยมชมและหารือความรวมมือ

ทางวิชาการกับทาวคําตัน ทาดาวง รองอธิบดีกรมปลูกฝง(กรมการเกษตร)จากนั้นไดเขาเย่ียมชม

โครงการสงเสริมเกษตรกรกลุมเกษตรอินทรีย บานทุงชาง เมืองทางอน แขวงเวียงจันทร และเขาเย่ียม

ชมพรอมสรางเครือขายทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตรสังคม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว โดยมี  

รศ.ดร.บุนทะวี สอสําพัน ใหการตอนรับ  
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  

   อาจารย ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารยฝายพัฒนานักศึกษา รวมตอนรับทานคําบุนนัด ไชยะนน  

   รัฐมนตรี  ชวยกระทรวงกสิกรรมและปาไมและคณะ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

   ณ อาคารรัตนโกสินทร 200 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร เม่ือวันอาทิตยที่  14 กุมภาพันธ 2559 โดยได 

   เขาเยี่ยมชมงานทางดานการเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ดังนี้ เยี่ยมชมการผลิตพืชผัก บรรยาย  

   และตอนรับโดย ผูชวยศาสตราจารย ฉันทนา วิชรัตน ณ สาขาพืชผัก และการผลิตไมผลชนิดตางๆ  

   บรรยายและรวมตอนรับโดย ดร.อรพินธุ  สฤษด์ินํา ณ สาขาไมผล  
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http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=916
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-47-205221A49.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-47-184299wx0.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-59-180648qz5.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-59-553894rzE.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-59-528414mzK.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-56-971231W29.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-02-14-12-10-59-787250agu.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• อาจารย ดร.ศมาพร แสงยศ รองคณบดีฝายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ใหการ 

ตอนรับ Professor Alan D. Ziegler และนักศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร มหาวิทยาลัย

แหงชาติสิงคโปร (The National University of Singapore) จํานวน 23 คน  

เมื่อวันจันทรที่  13 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารรัตนโกสินทร 200 ป 

จากนั้นไดศึกษาดูงานฐานเรียนรูการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ สาขาวิชาพืชผัก และศูนยวิจัยและ

พัฒนาไสเดือนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ 
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http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=961
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-06-17-18-47-56-659331l03.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-06-17-18-53-53-605493sOT.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-06-17-18-53-56-150053ac7.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-06-17-18-54-01-185070oX2.jpg


พันธกิจที่ 4  ดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

 

* ผูชวยศาสตราจารยขยัน สวุรรณ รองคณบดฝีายบริหาร 

และอาจารย ดร.เทดิศักดิ ์โทณลักษณ รองคณบดฝีายวจิยั

และบริการวชิาการ นําบุคลากร คณะผลติกรรมการเกษตร

รวมโครงการสบืสานวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทยีนพรรษา 

ประจําป 2559  เมื่อวันพฤหสับดทีี่ 7 กรกฎาคม 2559  

ณ วัดพระธาตุจอมกิตต ิต.แมแฝกใหม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม 
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http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-07-08-17-14-51-565845rHW.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-07-08-17-14-56-555751qJR.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-07-08-17-14-54-120291lpM.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-07-08-17-14-59-114772szF.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-07-08-17-14-59-136234hqw.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-07-08-17-14-51-627790eL5.jpg


 

 

  

 

  

 

*  คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานดําหัว ปใหมเมืองตอมใจหมูเฮาคณะผลิตฯ ประจําป 2559 

"สืบสานวัฒนธรรมลานนา คงคุณคาปาเวณีปใหมเมือง ลือเลื่องของก๋ินลานนา" ณ สนามหญา

หนาอาคารรัตนโกสินทร 200 ป  โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดี

คณะผลิตกรรมการเกษตร พรอมผูบริหาร นําบุคลากรของคณะฯรวมพิธีรดดําหัว เมื่อวันศุกรที่  

29 เมษายน 2559 ภายในมีกิจกรรมตางๆเชน การทําบุญถวายภัตตราหารเพลพระสงฆ แขงขัน

ลาบเมือง (ดิบและสุก) แขงขันแกงแคกบและการแขงยิงกง 
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http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-15-02-594765gn3.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-15-05-894212hzX.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-15-24-999471cB3.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-15-19-709232HT3.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=950
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-14-49-271487kJP.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-15-05-621452eW5.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-05-10-18-15-14-973109aL7.jpg


การแขงขนักลองหลวงลานนาไทย ครั้งท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  การจัดการแขงขันกลองหลวงลานนาไทย ครั้งท่ี 12  

ในวันท่ี 6 มนีาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงคหนาอาคารเพิ่มพูล มหาวทิยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนยีร ยศราช อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแมโจ เปนประธาน 

เปดการแขงขันกลองหลวงลานนาไทย ครัง้ท่ี 12 เฉลมิฉลองงานวันเกษตรแหงชาต ิประจําป 2559 

กลาวรายงานโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร  
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“โครงการปลูกขาววันแม Rice for Mom”  

วันอังคารที่ 9 สงิหาคม 2559 

 
   

 
 
 
 

• คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ  ไดจัดทําโครงการปลูกขาว Rice for Mom เพื่อเปนการ

สนับสนนุสงเสรมิใหสอดคลองกบัการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัยแมโจ ในการดํารง

ศลิปวัฒนธรรมและรักษาระบบนเิวศของทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงในการจัดงานครัง้นี้ ไดรับความรวมมอืจาก

นักศกึษา และบุคลากรคณะผลติกรรมการเกษตร รวมกบัสํานักวจัิยและสงเสรมิวชิาการการเกษตร การจัด

กจิกรรมครัง้นี้ มวีัตถุประสงคเพื่อใหนกัศกึษา และผูสนใจทราบถงึการเกี่ยวขาวแบบภูมปิญญาทองถิ่นลานนา

พรอมทัง้รวมสบืสานเรยีนรูอยางยั่งยนื ไดสัมผัสเรยีนรู และมสีวนรวมในวธิกีารปลูกขาวท้ังทางกายภาพ และทาง

จิตวญิญาณ  สําหรับกจิกรรมในวันนี้ประกอบดวย พธิกีรรมลานนากอนการปลูกขาว “ประเพณแีฮกนา” การปลกู

ขาวแบบภมูปิญญาทองถิ่น โดยจะไดแสดงใหเห็นถงึการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท่ีเปนอุบายใหมนุษยสามารถ

อยูรวมกับธรรมชาตไิดอยางเหมาะสมและสมดลุ อันจะสงผลตอการรับรูท่ีดตีอการทํานาและอาชพีเกษตรกร ซ่ึงใน

การจัดกจิกรรมครัง้นี้ มผูีเขารวมโครงการท้ังบุคลากร นกัศกึษาและผูสนใจประมาณ 400 คน 
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พันธกิจที่ 5  ดานการบรหิารจัดการ 

 

 ป พ.ศ.2559  คณะผลติกรรมการเกษตรไดจัดกจิกรรมเพื่อเสรมิสรางขวัญและกําลังใจ 

ใหแกบุคลากรคณะผลติกรรมการเกษตร ในดานตางๆ ดังนี้ 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

•   การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ประจําป

งบประมาณ 2559  

ในระหวางวันท่ี 19 - 24 มถิุนายน 2559 ณ จังหวัด

จันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 

ไดม ีผูชวยศาสตราจารยขยัน สุวรรณ รองคณบดฝีาย

บริหารคณะผลติกรรมการเกษตร เปนผูดําเนิน

โครงการ เพื่อใหบุคลากรเรียนรูระบบนเิวศมาปรับใชในการทํางาน และตอบสนองตอยุทธศาสตรในการท่ี

มหาวทิยาลัยจะมุงสู Organic University, Green University, Eco University เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถนะประจํากลุมงาน ใหสอดคลองแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 

Planning: IDP) และเพื่อรองรับระบบการพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัย 
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บุคลากรท่ีไดรับการยกยองชูเกยีรติ 
 

 

• คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ ประจําป 2559 เปดโครงการ

โดยผูชวยศาสตรจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันศุกรที่  

9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมฟูรามา เชียงใหม การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปนการยกยองเชิดชู

กียรติ แกผูที่ไดทําคุณประโยชนและสรางชื่อเสียงใหกับคณะผลิตกรรมการเกษตร ประเภทตางๆ 

ดังนี้ 

• ประเภทงานวิจัยนักบริหารดีเดน สาขาการวิจัยและพัฒนา  ไดแก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ  

• การตีพิมพผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน (ประจําป พ.ศ.2558) ไดแก 

1.  อาจารย ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภธิดา อ่ําทอง  

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ พวงงามชื่น  

5. อาจารย ดร.เนตรนภา อินสลุด  

• ประเภทโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณสูงสุด (ประจําปงบประมาณ 2558) ไดแก1. 

อาจารย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล  

2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภธิดา อ่ําทอง  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร บุญปลอด  

4. อาจารย ดร.ปรีดา นาเทเวศร  

5. อาจารย ดร.วีณา นิลวงศ  

• ประเภทสรางชื่อเสียงใหหนวยงานเปนอาจารยตัวอยางดานบริการวิชาการ  ไดแก

รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช  

• ประเภทสรางคุณประโยชนใหกับหนวยงาน ไดแก 

1. รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ศรีเก่ียวฝน  

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ ชาลีพรหม  

4. ผูชวยศาสตราจารยขยัน สุวรรณ  

5. อาจารย ดร.เสกสันต อุสสหตานนท  

6. นายทวิ ทันวัน  

7. นายนคร ภูเฉลิม  

8. นายศรีจันทร อําชําฤทธิ์  

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2559/54  
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http://www.ap.mju.ac.th/root/index.php?modules=newsysact_show1&se=988
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-13-789776prX.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-13-659269QWZ.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-14-054341pu7.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-23-705806ag1.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-28-400897t34.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-29-365479PY0.jpg
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http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-25-759998JT3.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-30-017077syI.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-24-555314i35.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-25-677813IKS.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-26-445307cyF.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-26-960633hpC.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-30-035675hsH.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-38-408649bl1.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-12-737126hwx.jpg
http://www.ap.mju.ac.th/data_silo/newsysact/2016-09-15-17-25-41-608287nsP.jpg


ผลงานดเีดนของบุคลากร 

 

อาจารยตัวอยางดานบรกิารวชิาการ 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช  สังกัดคณะผลติกรรมการเกษตร เปนผูมคีวามรู

ความสามารถในดานวิชาการดานการเลี้ยงไสเดอืนดนิกําจัดขยะอนิทรยี   การปลกูพชืไรดนิ    

การผลติปุยอนิทรยีตามมาตรฐานเกษตรธรรมชาตแิละการใชจุลนิทรยีทองถิ่น   การนําของเสยี

จากมนุษยไปใชทางการเกษตรตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป   โดยไดใหบรกิารวชิาการแก

หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   มีการสรางตนแบบองคความรูใหหนวยงานนําไปใชอยาง

แพรหลาย     มกีารปรับเปลีย่นองคความรูใหมๆ      เพื่อเกดิประโยชนอยางสูงสุดแกผูรับบรกิาร

วชิาการ  นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนวทิยากรประจําฐานเรยีนรูภายในมหาวทิยาลัยและภายนอก

มหาวทิยาลัย  ในการบรรยายและฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ป รวมถงึไดสราง

เครอืขายพันธมติรนักวชิาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยและตางประเทศ ซึ่งไดนําองค

ความรูไปใชเปนประโยชนโดยตรงและเผยแพรผลงานไปสูชุมชนตางๆ    ในพื้นที่เปนระยะเวลารวม

กวา 10 ป โดย  ทําหนาที่บริการวชิาการอยางดี  เปนแบบอยางที่ดี และใหบรกิารวชิาการอยาง

เต็มกําลังโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน  จากผลงานดังกลาว จงึสมควรไดรับการยกยองเปน “ 

อาจารยตัวอยาง ประจําปการศกึษา 2558 ดานบรกิารวชิาการ” 
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รางวัลไทย.... รางวัลเกยีรติยศ  บนเสนทางชีวติ “ นักบรกิารดเีดนแหงป”  ประจําป  2559    

(Executive of the Year 2016)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรอืงชัย จูวัฒนสําราญ  คณบดคีณะผลติ

กรรมการเกษตร   มหาวทิยาลัยแมโจ  ไดรับการการประกาศเกยีรตคิุณ “Executive of the Year 2016” 

รางวัล “นักบรหิารดเีดนแหงป” ประจําพุทธศักราช 2559 สาขา การวจัิยและพัฒนา 

 

ในโครงการหนึ่งลานกลาความดถีวายในหลวง  โดยมูลนธิเิพื่อสังคมไทย (Foundation for the 

Thai Society)   ไดเขารับใบประกาศเกยีรตคิุณและรับรางวัลนักบรหิารดเีดนแหงปจากพลอากาศเอกช

ลติ พุกผาสุข องคมนตรี   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559   ณ  หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 

ผูที่ไดรับรางวัลนักบรหิารดเีดนแหงป หรอื “รางวัลไทย  (Thai Award)” ตองเปนบุคคลที่ประสบ

ผลสําเร็จในการบรหิารงานสามารถนําพาองคกรขับเคลื่อนและประสบผลสําเร็จไดอยางเปนที่ประจักษ 

สรางประโยชนสูงสุดไดตามนโยบาย พรอมทัง้มกีารตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบตางๆ บุคคลทีก่าวสู

เสนทางเกยีรตยิศของความสําเร็จไดนัน้จะตองประกอบดวยคุณสมบัตหิลายอยาง ไดแกการรูจักคดิ

แกปญหา ความอดทนฟนฝาอุปสรรคขวากหนามไดอยางมแีบบแผนไมกระทบกระเทอืนกบัสิ่งรอบขาง 

ประการสําคัญคอืการมจีติใจที่เปยมลนดวยคุณธรรม รางวัลไทย.... รางวัลเกยีรตยิศ  บนเสนทางชีวติ “ 

นักบรกิารดเีดนแหงป” เปนรางวัลที่สงเสรมิและสนับสนุนให “บุคคล” และ “องคกร” ทัง้ภาครัฐและ

เอกชนประพฤติ ปฏบิัตอิยูในกรอบของคุณความดี มวีนัิย มคีวามสามารถในการแขงขันและเปน

แบบอยางที่ดขีองคนทั่วไป รวมกัน ยกระดับสังคมไทยใหมคีวามนาอยูมคีวามม่ันคง ม่ังคั่งสบืไป 
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โครงการพัฒนาบุคลากร 

 ป 2559   คณะผลติกรรมการเกษตร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ประจําป 

2559    ระหวางวันที่  19-24  มถิุนายน  2559    โดยมผูีเขารวมศกึษาดูงานในครั้งนี้ประกอบดวย 

คณาจารยและบุคลากรของ คณะผลติกรรมการเกษตร จํานวน 35 คน ซึ่งเขาศกึษาดูงานศูนยเรยีนรู

เศรษฐกจิพอเพยีงบานระแนะ ศกึษาดูงานหมูบานปากน้ําเวฬุ (หมูบานไรแผนดนิ) เพื่อศกึษาดวูถิชีีวติ

ความเปนอยูของชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล และการทําประมงปาชายเลน  ศกึษาดูงานสวนผลไม

สุภัทราแลนด เพื่อศกึษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดูแลสวนผลไม 
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การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559  

ในระหวางวันท่ี 19 - 24 มถิุนายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 

ไดม ีผูชวยศาสตราจารยขยัน สุวรรณ รองคณบดฝีายบริหารคณะผลติกรรมการเกษตร เปนผูดําเนนิโครงการ เพื่อให

บุคลากรเรียนรูระบบนิเวศมาปรับใชในการทํางาน และตอบสนองตอยุทธศาสตรในการท่ีมหาวทิยาลัยจะมุงสู Organic 

University, Green University, Eco University เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่วกับการพัฒนาสมรรถนะประจํากลุมงาน ให

สอดคลองแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Planning: IDP) และเพื่อรองรับระบบการพัฒนา

บุคลากร ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวทิยาลัย 
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การจัดโครงการ/กจิกรรมตาง ๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจําป 2559 

 

 

• การมอบทุนการศกึษาบุตรของ

บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร 

ประจําป 2559 

จํานวน 13 ทุน ๆ ละ 2,300 บาท 

 

โครงการขับเคลื่อนแผนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏบิัตริาชการ ประจําป 2559 

 

• งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ จัดโครงการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตาม 

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2559 โดยมีอาจารยรชฎ เช้ือวิโรจน รองอธิการบดีฝาย

ยุทธศาสตร เปนประธาน กลาวรายงานโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ  

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ระหวางวันท่ี 7-8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอรท  

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
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โครงการ/กจิกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจําป 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
คณะผลิตกรรมการเกษตร  ประจําปการศึกษา 2558 

วันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤษภาคม 2559 
ณ หองแคทลียาควีนสิริกิต (501) ศูนยกลวยไมและไม

ดอกไมประดับ มหาวิทยาลัยแมโจ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดี

คณะผลิตกรรมการเกษตร คณาจารย บุคลากรและ

นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรเขารวมกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงพระสงฆ 9 รูป 

บริเวณรอบอาคารรัตนโกสินทร 200 ป คณะผลิต

กรรมการเกษตร เมื่อวันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2558 ณ 

อาคารรัตนโกสินทร 200 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร 
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• รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  

เปนประธานเปดการแขงขันทักษะเกษตรแมโจ ประจําป 2558 ณ อาคารรัตนโกสินทร 200 ป  

ซึ่งจัดโดยคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับคณะสัตวศาสตรและแทคโนโลยี มีการแขงขันทักษะ

เกษตร อาทิเชน การแขงขันจัดสวนถาด การแขงขันจัดดอกไม การแขงขันการขยายพันธุพืช การ

พูดสงเสริมการเกษตร การแขงขันกรอกวัสดุปลูกใสถุง การแขงขันผลิตโปสเตอรทางการเกษตร 

การแขงขันตอบปญหาทางการเกษตร การแขงขันเขาดามจอบเตรียมแปลง การแขงขันทักษะ 

การตอนสุกร การแขงขันรีดเตานมเทียม การแขงขันสมตําลีลา และกีฬาฮาเฮ  

เมื่อวันเสารที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  

เปนประธานเปดการประกวดไอหนุมลูกทุงนองนางบานนา ในการแขงขันทักษะเกษตร ประจําป 

2558 เมื่อวันศุกร ที่ 16 ตุลาคม 2558 ซึ่งคณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแขงขันกีฬา 4 จอบแหงชาติ 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

และนักศึกษาเขารวมพิธีปดงานประเพณี 4 จอบครั้งที่ 33 "กึ่งศตวรรษเกษตรมอเชิง

ดอย รวมยอนรอย 33 ป ประเพณี 4 จอบ" เมื่อวันเสารที่ 27 ธันวาคม 2558  

ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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• อาจารย ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารยฝายกิจการนักศึกษา เปนประธาน 

    เปดงานกีฬาผลิตสัมพันธ คร้ังที่ 3 เมื่อวันเสารที่ 23 เมษายน 2559 

 ณ สนามอาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี (อาคารเพิ่มพูล) 
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดสงเสรมิและเปดโอกาสใหนักศกึษามทีกัษะในการดํารงชีวติที่

ด ีใหไดรับการฝกอบรม ใหเปนผูใฝรู มคีวามประพฤตดิี มีคุณธรรมและจรยิธรรม และการพัฒนา

ตนเอง โดยการเขารวมทํากจิกรรมตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของคณะฯ ในการสรางนักศกึษา

ใหเปนบัณฑติที่พงึประสงคและสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นในสังคมตอไปได 

 
 

• นักศึกษาสาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการ

เกษตร จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ปรับปรุง

โรงเรียนและสรางของเลนชวยเสริมพัฒนาการใหกับเด็กโรงเรียนบานบวกจั่น ระหวางวันที่  

18-20 พฤษภาคม 2559  

        ณ โรงเรียนบานบวกจั่น ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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• คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร  

    ประจําปการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  12 พฤษภาคม 2559 ณ หองแคทลียาควีนสิริกิต  

    (501) ศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ  

    คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธานเปดโครงการ กลาวรายงานโดย อาจารย ดร. 

    กอบลาภ อารีศรีสม บรรยายพิเศษ เรื่อง“กางปกแลวตองบิน” โดยนายนรพนธ ธรรมวิเศษศรี 

    และเรื่อง “ชีวิตตองสู เรียนรูเอาตัวรอดอยางมีสติ”โดยนายราเชนทร ยูเปย จากนั้นเปนการ 

    แนะแนวการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
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• สโมสรนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรรวมกับสํานักงานเหลากาชาดไทย จังหวัด

เชียงใหม จัดโครงการบริจาคเลือดดี ชวยชีวิตคน เมื่อวันพุธที่  31 สิงหาคม 2559  

ณ อาคารรัตนโกสินทร 200 ป คณะผลิตกรรมการเกษตร 

 

 

• นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรเคมี เขารวมโครงการนักศึกษาพบที่ปรึกษา และกิจกรรมไหวครู

สาขาวิชาเกษตรเคมี เมื่อวันอาทิตยที่  20 สิงหาคม 2559 ณ หองบรรยาย SE 113 

อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม คณะผลิตกรรมการเกษตร 
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• ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ 

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เปนประธานในพิธี

เปดโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายฐานบุคลากร

ดานการปรับปรุงพันธุพืชภาคเหนือ “คายนักปรับปรุงพันธุพืชมือใหม ครั้งที่  1” ซึ่งจัดโดยสถาบัน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีช้ันสูง (Advanced Institute of Science and Technology: THAIST) 

ภายใตสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ ระหวาง วันที่  21-27 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด

เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูและเพิ่มทักษะดานการปรับปรุงพันธุใหแกนิสิต/

นักศึกษา อีกทั้งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนการสอนและการวิจัยดานการ

ปรับปรุงพันธุพืชระหวางนิสิต/นักศึกษาระหวางสถาบันตางๆ เปนการสงเสริมใหเยาวชนมีความ

สนใจงานดานการปรับปรุงพันธุพืชมากขึ้น สงผลใหจํานวนบุคลากรทางดานการปรับปรุงพันธุพืช

เพิ่มขึ้นไดตอไปในอนาคต มีนักศึกษาเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้นจํานวน 50 คน โดยเปนนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนดานการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 16 

แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยแมโจ ผู บันทึก อาจารย ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ 
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• สาขาวิชาพืชสวนจัดโครงการเพิ่มความรูและประสบการณทางการวิจัยแกนักศึกษา 

       ปริญญาโท   บรรยายใหความรู เรื่อง “แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยดานไมดอก”         

       โดย   รองศาสตราจารย ดร.โสระยา รวมรังษี จากคณะเกษตรศาสตร  

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9 มิถุนายน 2559 ณ หอง PT 117 อาคาร 

       พืชศาสตรและเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดพิธีมอบสัมฤทธิ

บัตรและนําเสนอผลการฝกสหกิจศึกษาตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2558  เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 19 

พฤษภาคม 2559 ณ หอง PT 106 อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล)     โดยมีผูชวย

ศาสตราจารย ดร.เรืองชัย จูวัฒนสําราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเปนประธาน กลาวรายงาน

โดยผูชวยศาสตราจารยนพดล จรัสสัมฤทธ์ิ สําหรับการฝกสหกิจตางประเทศมีนักศึกษาที่เขารับการ

ฝกสหกิจ จํานวน 5 แหง ดังนี้ National Pingtung University Suntech Seed CO.,LTD. และ Wuling 

Veteran Farm ประเทศไตหวัน ศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร หวยซอน-หวยซั้ว (หลัก22) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และHorticulture Research Farm Department of Horticulture 

College of Agriculture University of Kentucky United States of ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ผลงานเดนของนกัศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจําป 2559 
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ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ประจําปการศกึษา 2558 คณะผลิตกรรมการเกษตร ไดรับการประเมนิจากคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและซึ่งดําเนินการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

ของคณะผลติกรรมการเกษตรตามตัวบงช้ีของสกอ. 5 องคประกอบ และไดดําเนนิการตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภาพภายนอก ตามตัวบงช้ี ของสกอ. 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

องคประกอบ คะแนน ผลการปะเมนิ 

องคประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑติ 3.34 ระดับพอใช 

องคประกอบที่ 2 : การวจัิย 5.00 ระดับดมีาก 

องคประกอบที่ 3 : การบรกิารวชิาการ 3.00 ระดับพอใช 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดมีาก 

องคประกอบที่ 5 : การบรหิารและการจัดการ 4.50 ระดับดี 

คะแนนรวม 4.00 ระดับด ี

 

การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาระหวางปการศกึษา 2556-2558 

ปการศกึษา 2556 ปการศกึษา 2557 ปการศกึษา 2558 

4.10  คะแนน 

อยูในระดับ “ดี” 

3.10 คะแนน 

อยูในระดับ “พอใช” 

4.00 คะแนน 

อยูในระดับ “ดี” 

 

 ในภาพรวมของการประเมนิผลการ

ดําเนนิการ คณะกรรมการประเมนิมี

ความเห็นวา คณะผลิตกรรมการเกษตร ได

ดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา ตาม

กรอบแนวทางที่มหาวทิยาลัยแมโจกําหนด

ในระดับ “ดี” 
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