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สารจากคณบดี

     รายงานผลการดําเนินงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ประจําป� 2565 ฉบับนี� จัดทําขึ�นเพื� อรายงานผลในรอบหนึ�งป�ที�ผ่านมาของคณะ
ซึ�งคณะได้มีการดําเนินงานที�สอดคล้องกับพันธกิจหลักทั�ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ อันจะ
นําไปใช้พัฒนาประเทศอย่างยั�งยืน ตามปณิธานของ มหาวิทยาลัยที�มุ่งสู่ความเป�น
เลิศในวิทยาการหลากหลายสาขา โดยมีศาสตร์ทางการเกษตรเป�นรากฐาน พัฒนา
บัณฑิตให้เป�นผู้อุดมด้วยป�ญญา เป�นนักปฏิบัติที�เชี�ยวชาญ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

     ทั�งนี� เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกสายวิชาชีพ ที�มีศักยภาพ
หลากหลาย ต่างมุ่งมั�นปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกําลังความสามารถ และเป�นผู้
สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ จนเป�นที�ยอมรับจากหน่วยงาน
ทั�งภายในและภายนอกประเทศ จึงถือว่าคณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางนํ�า เป�นคณะที�เป�นกําลัง
สําคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที�มีคุณภาพ
ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในภาพรวม

     ขอขอบคุณบุคลากรทุก ๆ สายวิชาชีพ
ที�ร่วมกันผลักดันคณะให้บรรลุภารกิจตาม
เป�าหมายของคณะอย่างดี และขอส่ง
ความปรารถนาดีไปยังบุคลากร นักศึกษา 
ประชาชน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที�ร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาองค์กรและผลักดัน
การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเดิน
อย่างยั�งยืนต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร

ประจําป�งบประมาณ 2565

     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้รับการอนุมัติจัดตั�งจากสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป�นหน่วยงานระดับคณะ เมื�อวันที� 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ป�จจุบัน
มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์นํ�า (2) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ซึ�งเป�นหลักสูตรที�ได้มีความร่วมมือกับคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันการจัดการป�ญญาภิวัฒน์
และ บริษัทชอยส์ มินิสโตร์ ในการร่วมกันสร้างหลักสูตรใหม่ที�ตรงกับความต้องการของ
ตลาดระดับปริญญาตรี (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางนํ�า และ (4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า มีนโยบายที�จะส่งเสริมความเป�นเลิศ
ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต
พร้อมทั�งสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป�นธรรม 
จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื� อให้เป�นไปตาม
วิสัยทัศน์ที�คณะได้วางไว้ คือ “ผลิตบัณฑิตเป�นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี�ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป�นที�ยอมรับในระดับ
นานาชาติ” 

     ในป�งบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า มีจํานวน
บุคลากรทั�งสิ�น 42 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 22 คน สายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 20 คน โดยบุคลากรสายวิชาการมีตําแหน่งทางวิชาการ รศ : ผศ : อ 
คิดเป�นสัดส่วน 6 : 10 : 6 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท คิดเป�น
สัดส่วน 20 : 2 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 458 คน ระดับปริญญาโท 
จํานวน 14 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 11 คน รวมมีนักศึกษาจํานวนทั�งสิ�น 
483 คน นอกจากนี� คณะได้รับงบประมาณที�ใช้ในการดําเนินงานตลอดป�งบประมาณ 
จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 33,072,100 บาท และแหล่งเงินรายได้ จํานวน
3,748,033.96 บาท
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     จากผลการดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ 2565 คณะได้ดําเนินงานตาม 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 : การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 
100 ป� (SPO) ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 : การขับเคลื�อนผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลัก (MOC) ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 : การขับเคลื�อนความเป�นนานาชาติ
(International) ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 : การพลิกโฉมหาวิทยาลัย (Reinventing)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 : การเพิ� มรายได้ลดรายจ่าย (Income) และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที� 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของ
ส่วนงาน โดยมีผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี� 

     ด้านผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที� 13 (พ.ศ.2565-2569)
และแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2565 คิดเป�นร้อยละความสําเร็จตาม
เป�าหมายเฉลี�ย 96.93 จากตัวชี�วัด จํานวน 57 ตัวชี�วัด โดยมีโครงการ/กิจกรรมที�ใช้
ในการขับเคลื�อนแผนฯ จํานวน 41 โครงการ/กิจกรรม

     ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT-QMS Guidelines จํานวน 8 แนวทาง อยู่ในระดับ 3 :
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate

     ด้านคํารับรองการปฏิบัติการ (กพร.) ตามตัวชี�วัด 6 มิติ ได้แก่ มิติที� 1 : การ
ขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 100 ป� (SPO) มิติที� 2 : การขับเคลื�อนผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลัก (MOC) มิติที� 3 : การขับเคลื�อนความเป�นนานาชาติ (International)
มิติที� 4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) มิติที� 5 : การเพิ� มรายได้
ลดรายจ่าย (Income) และ มิติที� 6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ /
ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน รวมทั�งสิ�นจํานวน 61 ตัวชี�วัด โดยมีค่าคะแนนถ่วงนํ�าหนัก 
เท่ากับ 4.5090 เมื�อเทียบคะแนนเต็ม 5

     ในนามตัวแทนผู้บริหารคณะฯ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที�ได้ช่วยกันส่งเสริม
สนับสนุน ร่วมกันแก้ไขป�ญหาและพัฒนาผลงาน ในป�งบประมาณ 2565 จนสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และหวังใจเป�นอย่างยิ�งว่า พวกเราจะร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป�นที�ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมเช่นนี�ตลอดไป
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     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้ก่อตั�งขึ�นเมื�อป� พ.ศ. 2527 
ชื�อสาขาประมงนํ�าจืด เริ�มเป�ดการเรียนการสอนครั�งแรกในระดับปริญญาตรี 2 ป� 
ต่อเนื�อง สาขาวิชาประมงนํ�าจืด โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จํานวน 36 คน

     ต่อมาเมื�อวันที� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ได้ยกระดับมาเป�นภาควิชาเทคโนโลยี
การประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และในป� พ.ศ. 2536 ได้เปลี�ยนจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ป�ต่อเนื�อง สาขาวิชาประมงนํ�าจืด เป�นหลักสูตร 4 ป� 
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชา
การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชาชีววิทยาการประมง
และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ป�เทียบเรียน สาขาวิชาการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 

     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้รับการอนุมัติจัดตั�งเป�น
หน่วยงานระดับคณะเป�นการภายใน จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื�อวันที� 20 มีนาคม
พ.ศ. 2548 ป�จจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์นํ�า (2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง (3) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
และ (4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า โดยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า จะพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายที�จะส่งเสริมความ
เป�นเลิศด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมให้เป�นที�ยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมทั�ง
สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป�นธรรม จากการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื� อให้เป�นไปตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจที�คณะได้วาง อีกทั�ง จะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป 



ชื�อภาษาไทย         คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า

ชื�อภาษาอังกฤษ     FACULTY OF FISHERIESTECHNOLOGY AND                
                      AQUATICRESOURCES

ที�ตั�งป�จจุบัน         63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท ์    0-5387-5100-3    โทรสาร      0-5387-5100-3 ต่อ 130
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ตราสัญลักษณ์และดอกไม้ประจําคณะ

ตราสัญลักษณ์ ดอกไม้ประจําคณะ คือ ดอกทองกวาว

สีประจําคณะ

สีนํ�าเงิน  :  แสดงถึงความเป�นวิชาการ และความมุ่งมั�น
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์
อัตลักษณ์ และค่านิยมองค์กร

“สร้างคนดี มีป�ญญา อดทน สู้งาน 
พัฒนาวิชาการประมง”

ปรชัญา

วสิยัทัศน์

“ผลิตบัณฑิตเป�นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี�ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง 

ให้เป�นที�ยอมรับในระดับนานาชาติ”
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พนัธกิจ

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป�น
   นักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และ
   การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   
   เพื�อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป�นที�ยอมรับ
   ในระดับนานาชาติ
3. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื�อสร้างความเข้มแข็งและความยั�งยืนของ 
   ชุมชน เป�นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน 
   การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิป�ญญา
   ท้องถิ�นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางนํ�าร่วมกับชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี�ยวชาญด้านวิชาชีพที�ทันต่อการ
   เปลี�ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที�ดี (GOOD  
   GOVERNANCE)

วตัถปุระสงค์

1. เพื�อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป�น
   นักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และ
   การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื�อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   เพื�อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป�นที�ยอมรับ
   ในระดับนานาชาติ
3. เพื�อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื�อสร้างความเข้มแข็งและความยั�งยืน
   ของชุมชน เป�นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน 
   การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
4. เพื�อบูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสาน
   ภูมิป�ญญาท้องถิ�นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางนํ�าร่วมกับชุมชน
5. เพื�อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี�ยวชาญด้านวิชาชีพที�ทันต่อการ
   เปลี�ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที�ดี(GOOD 
   GOVERNANCE)
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อัตลักษณ์

“นักปฏิบัติมืออาชีพทางการประมงที�ทันต่อการเปลี�ยนแปลง”

ค่านิยมองค์กร

 M (MINDFULNESS)      :      ทําด้วยจิต

 A (ASPIRATION)        :       คิดมุ่งมั�น

 E (EXCELLENCE)        :       ฝ�นเป�นเลิศ

 J (JUSTICE)               :       เทิดยุติธรรม

 O (ORIGIN)               :       นําเกียรติภูมิ



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 10

คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
รองคณบดีฝ�ายวิจัยและการต่างประเทศ

อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
รองคณบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ� ศรีนวลสม
รองคณบดีฝ�ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้ช่วยคณบดี

นางจรรยา ภูคําวงศ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี
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โครงสร้างองค์กร
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หลักสูตร สํานักงานคณบดี

งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานบริการวิชาการและวิจัย

งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
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โครงสร้างการบริหารงาน



งบประมาณแผ่นดิน
33,072,100 บาท

งบประมาณรายได้
3,748,033.96 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณประจําป� 2565 ที�ได้รับการจัดสรร จําแนกตามแหล่งงบประมาณ

10%

90%

7%

93%

11%

24%

65%

รายรับของงบประมาณ รายจ่ายจริง
ของงบประมาณแผ่นดิน

รายจ่ายจริง
ของงบรายได้

งบบุคลากร
31,468,124 บาท

งบลงทุน
2,357,200 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
615,476 บาท

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
1,659,394.09 บาท

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
291,629 บาท

*ข้อมูลจาก : งานคลังและพัสดุ ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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บุคลากร

จํานวนบุคลากร
จําแนกตามสายงาน

48%

52%

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
จําแนกตามวุฒิการศึกษา

9%

91%

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ

27% 27%

46%

สายสนับสนุน
20 คน

สายวิชาการ
22 คน

ระดับปริญญาโท
2 คน

ระดับปริญญาเอก
20 คน

รองศาสตราจารย์
6 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 คน

อาจารย์
6 คน

*ข้อมูลจาก : กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที� 30 กันยายน 2565



การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 100 ป� (SPO)
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การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการคณะสีเขียว (GREEN OFFICE) ซึ�งเป�นโครงการที�
ตอบสนองนโยบายการจัดการสิ�งแวดล้อม เพื�อมุ่งไปสู่การขับเคลื�อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้า
สู่การเป�นมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN UNIVERSITY) โดยได้มีการกําหนดนโยบายในการ
ลดการใช้พลังงาน การแยกขยะ การลดปริมาณขยะ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
ภายในและภายนอกคณะ ให้มีสภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย และเป�นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสํานักงาน
สีเขียวของคณะต่อไป



        คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้เป�ดรับนักศึกษาตั�งแต่
ป�การศึกษา 2548 ป�จจุบันมีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก ่
(1) ระดับปริญญาตร ี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและ
                         นวัตกรรมการผลิตสัตว์นํ�า
(2) ระดับปริญญาตร ี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
                          ธุรกิจประมง
(3) ระดับปริญญาโท   : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
                          การประมงและทรัพยากรทางนํ�า
(4) ระดับปริญญาเอก  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
                           และทรัพยากรทางนํ�า

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 16

การขับเคลื�อนผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต

จํานวนนักศึกษา

หลักสูตร

ปริญญาตรี 458 คน 

ปริญญาโท 14 คน 

ปริญญาเอก 11 คน 

*ข้อมูลจาก : สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 17

       ในป�การศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มีผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 164 คน

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที�สําเร็จการศึกษา 
และภาวะการได้งานทําของบัณฑิต

       จากรายงานสถิติระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะมี
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 155 คน พบว่า มีบัณฑิตที�ได้งานทํา จํานวน 133 คน
คิดเป�นร้อยละ 76.87 โดยบัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานทําทันทีหลังสําเร็จการศึกษา
ทั�งนี� บัณฑิตของคณะฯ มีรายได้เฉลี�ย 14,258 บาท ต่อเดือน

ประเภทงานที�ทําของบัณฑิต

34%

11% 2%

53%

ข้าราชการ 13 คน 

รัฐวิสาหกิจ 2 คน 

ธุรกิจภาคเอกชน 60 คน 

ประกอบอาชีพอิสระ 38 คน 

*ข้อมูลจาก : HTTP://WWW.ERP.MJU.AC.TH/SURVEYINDEX.ASPX ณ วันที� 30 กันยายน 2565

http://www.erp.mju.ac.th/surveyIndex.aspx
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       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 14 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
221,006.85 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 12 ตัวชี�วัด 
โดยบรรลุเป�าหมาย จํานวน 10 ตัวชี�วัด และไม่บรรลุเป�าหมาย จํานวน 
2 ตัวชี�วัด คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ 97.61

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผลงานคณะเชิงรุก
โครงการประมงโรงเรียน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรระดับ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสหกิจศึกษาในประเทศ
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประมง
โครงการเข้าร่วมค่ายผู้นํา 4 จอบอาสาพัฒนา ครั�งที� 18
โครงการ FISHERIES AWARD ประจําป� 2565
โครงการศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
โครงการส่งเสริมนักศึกษาเป�นผู้ประกอบการ-การประมง 
โครงการกําจัดลูกนํ�ายุงลายป�องกันภัยไข้เลือดออก
โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทางการประมง

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�

     บัณฑิตศึกษา

กิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
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รายงานประจําป�  2565
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้จัด
โครงการกําจัดลูกนํ�ายุงลายป�องกันภัยไข้เลือดออก 
โดยให้นักศึกษาในรายวิชาหลักการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 
ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การประมงฯ ทําการเพาะขยายพันธุ์ปลากินยุง เพื�อแจกจ่าย
ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั�วไป 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการประมงฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนา
ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ เพื�อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ในสายวิชาชีพที�
หลายหลากของศิษย์เก่า รวมไปถึงเป�นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์ และศิษย์เก่าของคณะอีกด้วย  



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
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รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 20

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า ได้จัดการแข่งขันทักษะทางการ
ประมง ได้แก่ ทักษะการทอดแห และ
ทักษะการบรรจุพันธุ์ปลา เพื�อคัดเลือก
นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะในงานประเพณ ี
4 จอบแห่งชาติ ครั�งที� 38 ณ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ�า ได้จัดโครงการ
FISHERIES AWARD ประจําป�การ
ศึกษา 2565 เพื�อเชิดชูเกียรติให้แก่
นักศึกษาที�มีผลการเรียนดี และมี
พัฒนาการที�ดีสําหรับเป�นตัวอย่าง
ที�ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
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รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 21

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกไปยัง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีในเขตพื�นที�ภาคเหนือ และ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื�อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ และประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ ให้แก่
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับ
เป�นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ได้จัดทําโครงการประมงโรงเรียน โดยมุ่งหวัง
ให้นักเรียนในโรงเรียนเป�าหมายได้เรียนรู้ ฝ�ก
ปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง รวมถึงส่งเสริม
ให้โรงเรียนเป�าหมาย เป�นแหล่งเรียนรู้หรือฐาน
เรียนรู้ทางการประมงให้แก่นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั�วไปในชุมชน
เขตพื�นที�รอบโรงเรียน ตลอดจนเพิ�มโอกาสให้
นักเรียนในโรงเรียนเป�าหมายเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรของคณะมากยิ�งขึ�น
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รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 22

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม

        คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 14 โครงการ รวมเป�นเงินทั�ง
สิ�น 6,498,465.50 บาท โดยแบ่งเป�น ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน จํานวน
8 โครงการ เป�นเงิน 2,550,000 บาท และทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก
ซึ�งได้รับจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), NANYANG
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จํานวน 6 โครงการ เป�นเงิน
3,948,465.50 บาท 

เงินสนับสนุนงานวิจัย 
ประจําป�งบประมาณ 2565

ผลงานทางวิชาการ
ประจําป�งบประมาณ 2565

32 เรื�อง

22 เรื�อง

3 เรื�อง

12 เรื�อง

12 เรื�อง
งานวิจัยที�ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั�งในระดับชาติและนานาชาต ิ

งานวิจัยที�ได้รับการอ้างอิง 
(CITATION)

งานวิจัยที�นําไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน

งานวิจัยที�ยื�นจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร

งานวิจัยที�ยื�นจดลิขสิทธิ�
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กิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรม

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
22,298 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 9 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมายทั�ง 9 ตัวชี�วัด คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ
100

กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
กิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ�ของงานวิจัย
กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�
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รายงานประจําป�  2565
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ ได้รับรางวัล 
GOLD AWARD จากการนํางานวิจัย เรื�อง
INNOVATIVE ORGANIC TILAPIA PRODUCTION
FROM BIO-FLOC SYSTEM FOR UPGRADING TO
PREMIUM ORGANIC PRODUCTION เข้าร่วมประกวด
ในงาน INTERNATIONAL INNOVATION
COMPETITION, PART OF THE AAACU 23
BIENNIAL CONFERENCE WITH MAEJO
UNIVERSITY, JULY 5-6 2022, CHIANG MAI,
THAILAND (ONLINE & ON-SITE)

รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ ์
พิมพ์พิมล ได้รับการคัดเลือกเป�น
อาจารย์ดีเด่นด้านวิจัยและนวัตกรรม
ของคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ�า ประจําป� 2565

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI1Mjk4&method=inline
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้นําผลิตภัณฑ์ที�เกิดจาก
การวิจัย อาทิเช่น นํ�าปลาร้าปรุงรสต้มสุก สูตรห่อทีหล่า นํ�าพริกนรกปลา
ซุปปลาสกัดผสมสารสกัดกัญชา นํ�าพริกปลาเขื�อน ฯลฯ เข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงานต่าง ๆ เพื�อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ให้แก่
สาธารณชนได้ทราบต่อไป
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พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ จํานวน 
11 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น 580,000 บาท 
ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 6 ตัวชี�วัด โดยบรรลุเป�าหมาย จํานวน 5 ตัวชี�วัด
และไม่บรรลุเป�าหมาย จํานวน 1 ตัวชี�วัด คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ
83.76

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั�งยืนของชุมชน 

ฐานเรียนรู้การผลิตปลากะพงขาวนํ�าจืดด้วยนวัตกรรมการเลี�ยงในระบบป�ดนํ�า
หมุนเวียนสมัยใหม่ (SMART RECIRCULATION AQUACULTURE SYSTEM,
SRAS)
โครงการบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าจืดแบบองค์รวมเพื�อลดต้นทุน
การผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี�ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งนํ�าในสวน
ลําไย เพื�อพัฒนาเข้าสู่ระบบการเลี�ยงสัตว์นํ�าอินทรีย์
โครงการเพาะเลี�ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์
โครงการผลิตอาหารสัตว์นํ�าอินทรีย์ เพื�อมุ่งสู่การเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าอินทรีย์
โครงการเลี�ยงปลาเชิงซ้อนร่วมกับการปลูกพืชอควาโปนิกส์ในระบบที�เป�นมิตรต่อ
สิ�งแวดล้อม เพื�อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์
โครงการผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื�อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน ระบบ SMART FARMING ทางด้าน

โครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเลี�ยงปูนาตามแบบพึ�งตนเอง
โครงการนวัตกรรมการเพาะเลี�ยงกบต้นทุนตํ�า เพื�อมุ่งสู่มาตรฐานการเลี�ยงในระบบ
อินทรีย ์

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�
(1)  โครงการ/กิจกรรมที�ใช้งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่

(2) โครงการ/กิจกรรมที�ใช้งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่

     การประมงเพื�อยกระดับเกษตรกรไทยให้กลายเป�น เกษตรกร 4.0 หรือ SMART   
     FARMER
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

PROF. DR. SHANE A. SNYDER ผู้อํานวยการสถาบัน NANYANG ENVIRONMENT
& WATER RESEARCH INSTITUTE มหาวิทยาลัย NANYANG TECHNOLOGY
UNIVERSITY ประเทศสิงคโปร ์เข้าเยี�ยมชมศูนย์ความเป�นเลิศด้านบริการสังคมปลาบึก
ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้ ฐานเรียนรู้การเพาะเลี�ยงกุ้ง และฐานเรียนรู้การ

เทศบาลตําบลท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา เข้าเยี�ยมชมฐานการเรียนรู้การผลิต

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี�ยมชมศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการประมงของคณะ
เทคโนโลยีการประมงฯ ได้แก่ การผลิตปลากะพงขาว การเลี�ยงปลาชะโอน การผลิตปลานิล
เพศผู้ การเลี�ยงปลาในระบบไบโอฟลอค และการเพาะเลี�ยงสาหร่ายสไปรูลินา 

การให้บริการศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ของคณะแก่หน่วยงานทั�งในและต่างประเทศ อาทิเช่น

     เพาะเลี�ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน

     ปลานิลเพศผู้
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส และคณะ
ลงพื�นที�เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์นํ�า เพื�อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของนํ�าและโรคสัตว์นํ�า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ จัด
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เรื�อง การผลิตและรับรองมาตรฐาน
การเลี�ยงปลานิลในระบบการเลี�ยงไบโอฟลอค 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ และ 

อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี จัดโครงการฝ�ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง นวัตกรรมการเพาะ
เลี�ยงกบต้นทุนตํ�า เพื�อมุ่งสู่มาตรฐานการเลี�ยง
ในระบบอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ที�สนใจ

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิเช่น

     ในเขตพื�นที�อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

     ให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจ 
     ชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ 
     ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที�สนใจ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง  
     จัดโครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื�อง การ 
     ผลิตอาหารสัตว์นํ�าอินทรีย์ เพื�อมุ่งสู่การ
     เพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที�สนใจ
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พันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
18,997 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 2 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมายทั�ง 2 ตัวชี�วัด คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ
100

โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางการประมง

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า นําโดยผู้บริหาร และบุคลากร 
เข้าร่วมพิธีดําหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจําป� 2565 ณ
อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ป�
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื�อเป�นการสืบสาน
ประเพณีและวัฒธรรมอันดีงานให้สืบไป

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า 
เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 
ป�ที� 4 เพื�อถวายเป�นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลที� 10 พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา ณ
บริเวณฝายส่งนํ�าและบํารุงรักษาที� 7 โครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิม 
พระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้
ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายนํ�าและ
พันธุ์พืช” และได้สนับสนุนปลาเบญจพรรณ
จํานวน 10,000 ตัว เพื�อปล่อยลงสู่ลํานํ�า
ห้วยโจ้
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้จัด
กิจกรรมทําบุญสืบชะตาปลาและปล่อยพันธุ์ปลา เพื�ออุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที�ใช้ในการเรียนการสอนและการ
วิจัย อีกทั�ง ยังเป�นการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
นักศึกษา และประชาชนทั�วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางนํ�าให้คงอยู่อย่างยั�งยืนต่อไป

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า ได้จัดทําโครงการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางการ
ประมง โดยให้นักศึกษาในรายวิชา พล 221
หลักการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า ทําการเพาะและ
อนุบาลปลาชนิดต่าง ๆ และนํามาแจกให้กับ
ชุมชน เพื�อนําไปปล่อยในแหล่งนํ�า ก่อให้เกิด
การขยายพันธุ์และอนุรักษ์แหล่งนํ�าธรรมชาติ
ในชุมชนต่อไป
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พันธกิจด้านการบริหารจัดการ

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
8,300 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 4 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมาย จํานวน 3 ตัวชี�วัด และไม่บรรลุเป�าหมาย จํานวน 1 ตัวชี�วัด 
คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ 98.53

กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั�งภายในและ
ภายนอกองค์กร (KM) 
กิจกรรมสรุปผลงานประจําป� ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผน

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�

     ปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2566



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 33

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

ธนาคารออมสิน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม อําเภอ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า ได้ดําเนินการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการ
ศึกษาด้านการประมง (MOU) กับหน่วย
งานภายนอกทั�งภาครัฐและเอกชน เช่น

    ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื�อง “สรุป
ผลงานประจําป� จัดทําแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผน
ปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ 2566” 
วันที� 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม FT
1105 อาคารเทคโนโลยีการประมง และแบบ
ออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM MEETING เพื�อให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันทบทวนและ
กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจําป�
2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
ของคณะ และทิศทางความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื�อก่อให้เกิดความ
เข้าใจให้เป�นไปในทิศทางเดียวกัน และมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ที�คณะได้วางไว้



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 34

การขับเคลื�อนความเป�นนานาชาติ (International)

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
9,950 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 7 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมาย จํานวน 6 ตัวชี�วัด และไม่บรรลุเป�าหมาย จํานวน 1 ตัวชี�วัด 
คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ 97.14

โครงการเรียนรู้ฝ�กปฏิบัติจริงทางการประมงและทรัพยากรทางนํ�าและ
เพิ�มทักษะภาษาต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี�ยนนักศึกษาต่างประเทศ

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 35

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

          คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้เชิญผู้เชี�ยวชาญต่างประเทศ
ด้านสิ�งแวดล้อมทางการประมง มาบรรยายให้ความรู้ และนํานักศึกษาลงพื�นที�สํารวจ 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางนํ�า โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
ในรายวิชา ชป331 แพลงก์ตอนวิทยา ชป 232 ชลธีวิทยา และ นป 212 นิเวศวิทยาและ
คุณภาพนํ�าฟาร์มประมง และนําข้อมูลมาจัดทํารายงาน สําหรับสรุปผลและนําเสนอผล
การวิเคราะห์เป�นภาษาต่างประเทศ เพื�อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาสู่
ระดับนานาชาติ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย NANYANG
TECHNOLOGY UNIVERSITY ประเทศ
สิงคโปร์ เข้าร่วมแลกเปลี�ยนประสบการณ์และ
เรียนรู้ฝ�กปฏิบัติภาคสนาม (FIELD STUDY)
ภายใต้โครงการวิจัย เรื�อง PERSISTENT AND
EMERGING CONTAMINANTS IN THE
WATER RESOURCES OF THE PING
RIVER CATCHMENT IN NORTHERN
THAILAND ซึ�งเป�นความร่วมมือระหว่างคณะ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า กับ
สถาบัน NANYANG ENVIRONMENT &
WATER RESEARCH INSTITUTE 



โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป�นผู้ประกอบการ

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที�เชี�ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2565
โครงการออกแบบและสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์นํ�า

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�

     ทางธุรกิจประมง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 36

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
162,584 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 9 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมายทั�ง 9 ตัวชี�วัด คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ
100



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 37

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ได้จัดกิจกรรมตลาดธุรกิจประมงจําลอง โดยให้
นักศึกษาที�ได้เข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่า
เทอม (การประมง) นําผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์
จากงานวิจัยของนักศึกษา อาทิเช่น ปลาทับทิม
สด ปลานิลปรุงรส กุ้งขาวสด ปลากัดสวยงาม
นํ�าปลาร้าปรุงรสต้มสุก “สูตรห่อทีหล้า” ฯลฯ 
มาจําหน่ายในงาน เพื�อให้นักศึกษาได้เข้าถึง
บรรยากาศของการเป�นผู้ประกอบการ และได้ฝ�ก
ปฏิบัติจริงในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ได้จัดกิจกรรมที�ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝ�กปฏิบัติ
การเกี�ยวกับธุรกิจประมง ทั�งการวางแผน การ
ออกแบบ และการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ทางการประมงต้นแบบ พร้อมทั�งนําผลงานมา
นําเสนอและประกวดนวัตกรรมทางด้านการ
ประมง (FISHTECH START UP LEAGUE)
เพื�อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ที�ครอบคลุม
ทางด้านผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 38

การเพิ� มรายได้ลดรายจ่าย (Income)

       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
20,000 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 2 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมาย จํานวน 1 ตัวชี�วัด และไม่บรรลุเป�าหมาย จํานวน 1 ตัวชี�วัด 
คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ 88.46

โครงการพัฒนาระบบงานฟาร์ม
       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 39

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า ได้จัดระบบการขายสัตว์นํ�าออนไลน ์
เพื�อขยายช่องทางการหารายได้ และลดต้นทุนที�เกิดจากการบริหารจัดการด้านการ
จําหน่ายผลผลิตของคณะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าของคณะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้สามารถก้าวทันสู่โลกยุคดิจิทัล



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 40

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจ
เฉพาะของส่วนงาน
       คณะฯ ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื�อสนองความสําเร็จ
จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั�งสิ�น
40,000 บาท ตอบสนองตัวชี�วัดของแผน จํานวน 5 ตัวชี�วัด โดยบรรลุ
เป�าหมายทั�ง 5 ตัวชี�วัด คิดเป�นความสําเร็จตามเป�าหมายเฉลี�ยร้อยละ
100

โครงการพัฒนากระบวนการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

       มีโครงการ/กิจกรรมที�ได้ดําเนินการ ดังนี�



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 41

ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบป�

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ได้พัฒนาระบบไอโอที (IOT) สําหรับนํามาใช้
ในการเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะเลี�ยง
สัตว์นํ�า ภายในโรงเพาะฟ�กปลานิล และบ่อเลี�ยง
ปลาระบบหมุนเวียนแบบป�ดขนาดเล็ก

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการประมง เพื�อให้นักศึกษาได้ฝ�กปฏิบัติ
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และจัดจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน ์



   
  

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 การขับเคลื�อน
ยุทธศาสตร์ 100 ป� (SPO) 1 100.00 1 0 1 17,971.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 การขับเคลื�อน
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
(MOC)

33 96.00 29 4 31 850,601.85

- ด้านผลิตบัณฑิต 12 97.61 10 2 14 221,006.85

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม 9 100.00 9 0 3 22,298.00

- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 6 83.76 5 1 11 580,000.00

- ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 100.00 2 0 1 18,997.00

- ด้านบริหารจัดการ 4 98.53 3 1 2 8,300.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 การขับเคลื�อน
ความเป�นนานาชาติ (International) 7 97.14 6 1 2 9,950.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย(Reinventing) 9 100.00 9 0 3 162,584.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 การเพิ�ม
รายได้ลดรายจ่าย (Income) 2 88.46 1 1 1 20,000.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ /
ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน

5 100.00 5 0 2 40,000.00

       

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 42

สรุปผลการดําเนินงานของตัวชี�วัดและ
โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
จํานวน
ตัวชี�วัด

ร้อยละความสําเร็จ
ตามเป�าหมายเฉลี�ย

การบรรลุเป�าหมาย
(ตัวชี�วัด)

โครงการ/กิจกรรม
ที�ดําเนินการ

บรรลุ ไม่บรรลุ จํานวน
งบประมาณ

(บาท)

รวม 57 96.93 51 6 40 1,101,106.85



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

รายงานประจําป�  2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า  มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 43

การดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

        คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางนํ�า ประจําป�การศึกษา 2564 ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT-QMS GUIDELINES จํานวน 8 แนวทาง ในระหว่างวันที�
4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยคณะมีผลการประเมินฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ 3 : INADEQUATE BUT MINOR IMPROVEMENT WILL MAKE
ADEQUATE

ระดับ 

แนวทาง
CITERIA

*ข้อมูลจาก : กองพัฒนาคุณภาพ

333 333 333 333 333 333 333 333
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ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติการ (กพร.) 

        คณะฯ มีผลการดําเนินงานด้านคํารับรองการปฏิบัติการ (กพร.) 
ตามตัวชี�วัด 6 มิติ จํานวน 61 ตัวชี�วัด โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุ
เป�าหมาย จํานวน 53 ตัวชี�วัด และไม่บรรลุเป�าหมาย จํานวน 8 ตัวชี�วัด มีค่า
คะแนนถ่วงนํ�าหนัก เท่ากับ 4.5090 เมื�อเทียบคะแนนเต็ม 5 รายละเอียด ดังนี�

มิติ
ตัวชี�วัด

คะแนน
ถ่วงนํ�าหนัก

ตามแผน บรรลุ ไม่บรรลุ

1 : การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ 100 ป� (SPO) 7 6 1 0.9109

2 : การขับเคลื�อนผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลัก (MOC)

23 21 2 1.3711

3 : การขับเคลื�อนความเป�นนานาชาติ
(International)

11 8 3 0.4144

4 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) 9 9 0 0.4519

5 : การเพิ�มรายได้ลดรายจ่าย (Income) 6 4 2 0.3530

6 : การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์
/ ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน

5 5 0 1.0050

รวม 61 53 8 4.5090

*ข้อมูลจาก : กองแผนงาน ณ วันที� 31 ตุลาคม 2565
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบป�

ด้านวิชาการ

ด้านการพัฒนานักศึกษา
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบป�

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
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48

ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบป�

ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการ
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ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบป�

ด้านการประชาสัมพันธ์

ด้านความเป�นนานาชาติ
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ลําดับ ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ ว่าที�ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
รองศาสตราจารย์ /
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางนํ�า

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

รองศาสตราจารย์ /
รองคณบดีฝ�ายวิจัยและการต่างประเทศ /
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางนํ�า

3 อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา อาจารย์ /
รองคณบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

4 อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ� ศรีนวลสม อาจารย์ /
รองคณบดีฝ�ายวิชาการและบริการวิชาการ

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยคณบดี

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางนํ�า

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและ
นวัตกรรมการผลิตสัตว์นํ�า

8 อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์ณุวัฒน์

อาจารย์ /
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการธุรกิจประมง
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9 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองศาสตราจารย์

10 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ รองศาสตราจารย์

11 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองศาสตราจารย์

12 รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล รองศาสตราจารย์

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ� ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

20 อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์

21 อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ อาจารย์

22 อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์
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รายชื�อบุคลากร

ลําดับ ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

23 นางจรรยา ภูคําวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ�า

22 นางคุณัญญา รุ่งรวีนันทเณศ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไปชํานาญการพิเศษ

24 นายสุฤทธิ� สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมงชํานาญการ

25 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ� นักวิชาการศึกษา

26 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ

27 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

28 นายวีระวัฒน์ ฟ�งเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

29 นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ นักวิทยาศาสตร์

30 นางสาวจิราพร มอญเลิศ เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

31 นางสาวอรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี

32 นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง

33 นายเกษม สมบัติ นักบริหารอาคารสถานที�

34 นางสาวนํ�าเพชร ประกอบศิลป� นักวิทยาศาสตร์

35 นายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์
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รายชื�อบุคลากร

ลําดับ ชื�อ - สกุล ตําแหน่ง

36 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์

37 นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา

38 นายเอกรินทร์ แสนแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

39 นายวินัย การะเกตุ พนักงานห้องปฏิบัติการ

40 นายประจันทร์ วงศ์แสง ผู้ปฏิบัติงานประมง

41 นายพงษ์ศักดิ� กองคํา ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

42 นายดุสิต ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

*ข้อมูลจาก : *ข้อมูลจาก : *ข้อมูลจาก : กองกองกองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที� 30 กันยายน 2565บริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที� 30 กันยายน 2565บริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที� 30 กันยายน 2565
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63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
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