
มุงมั่นพัฒนาบัณฑิตสูความเปนผูอุดมดวยปญญา
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รายงานประจำป 2560

ºŒÒ¹ËÅÑ§¹ÕéÁÕ»ÃÐÇÑµÔÍÑ¹ÂÒÇ¹Ò¹ ¡Ç‹Ò¨Ðà»š¹ "ÇÑ¹¹Õé" ¡Ç‹Ò¨Ðà»š¹ "áÁ‹â¨Œ"
 

 พ.ศ. ๒๔๖๐ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี สนาบดีกระทรวงธรรมการไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม ขึ้นที่

บริเวณหอวัง หรือบานสวนหสวงสระประทุมบริเวณกรีฑาสถานแหงชาติในปจจุบัน เรียกวา "โรงเรียนฝกหัดครูประถม

กสิกรรมหอวัง" จึงเปนจุดเริ่มแรกของฐานความคิด และกิจกรรมของรัฐดานใหการศึกษาแผนใหมทางการเกษตร

¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁ‹â¨Œ

  พ.ศ. ๒๔๗๗ กระทรวงธรรมการไดจัดตั้งเปน โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ โดยรับนักเรียนจาก

ผูที่สำเร็จมัธยมปที่ 6 หลักสูตรกำหนดเวลาเรียน 2 ป โดยมีพระชวงเกษตรศิลปการ ซึ่งขณะนั้นเปนหัวหนาสถานีทดลอง

กสิกรรมภาคพายัพ ดำรงตำแหนงเปนอาจารย

 พ.ศ. ๒๔๗๙ กระทรวงธรรมการไดจัดตั้ง "โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือขึ้น" โดยใชสถานที่รวมกับ

โรงเรียนฝกหัดครู ประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ โรงเรียนวิสามัญเกษตรกรรมที่ตั้งขึ้นใหมนี้มีหลักสูตรเวลาเรียน 4 ป 

โดยรับจากผูที่สำเร็จชั้นมัธยมปที่ 4 โรงเรียนสามัญ เมื่อเรียนจบแลว กระทรวงธรรมการกำหนดใหมีวิทยฐานะ เทียบเทา

ชั้นมัธยมปที่

 พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงธรรมการ ไดยุบเลิกโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคใต ที่คอหงส จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคกลาง บางกอกนอย ธนบุรี และโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคอีสาน 

ที่โนนวัด จังหวัดนครราชสีมา และโอนกิจการทั้งหมดของโรงเรียนเหลานั้น มารวมกันที่มัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือ

ที่แมโจ เพียงแหงเดียว ในปเดียวกันนี้เอง ไดโอนกิจการจากกระทรวงธรรมการ ไปอยูในความดูแลของ กระทรวง

เกษตราธิการ และเปลี่ยนเปนวิทยาลัยเกษตรศาสตรแมโจ โดยไดรับผูที่สำเร็จ จากหลักสูตรมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม 

เพื่อเขาศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญา เปนเวลา 3 ป ทางเกษตรศาสตร สหกรณและวนศาสตร

  พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงเกษตราธิการไดจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นที่เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ และที่แมโจ

ใหเตรียม เปนวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรเวลาเรียน 2 ป โดยรับจากผูสำเร็จชั้นมัธยมปที่ 6 สำเร็จจึงเขาศึกษาตอ

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขนไดเลย

 พ.ศ. ๒๔๘๖ เปลี่ยนเปน "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" ทั้งนี้เพราะวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่บางเขน ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงเกษตราธิการไดโอนกิจการใหแกกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเปล่ียนเปน"โรงเรียน

เกษตร กรรมแมโจ" รับจากผูสำเร็จชั้นมัธยมปที่ 6 (ม. 3 ปจจุบัน) เขาศึกษาตออีก 3 ป สำเร็จแลวไดรับประกาศนียบัตร

อาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม โยเริ่มดำเนินการรับนักเรียนประเภทนี้ ตั้งแต พ.ศ. 2492 เปนตนมา

  พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดรับการ "ยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม" และขยายหลักสูตรถึงประโยคครูมัธยม

เกษตรกรรม (ปมก.)

  พ.ศ. ๒๕๐๕ ยายกิจการฝกหัดครูมัธยมเกษตรกรรม ไปเปดดำเนินการที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี และ "เปดหลักสูตรเทคนิคเกษตร" หรือ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกเกษตรกรรม" ขึ้นเปนแหงแรก

  พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดรับการสถาปนาเปน "สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร" โดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ. 2518

ประวัติความเปนมา



2

รายงานประจ�าปี
2560



3

สารจากอธิการบดี
 การก่อตัง้ “แม่โจ้” นบัตัง้แต่เมือ่ปีพุทธศกัราช 2477 ผ่านววิฒันาการส�าคญัต่อเนือ่งเร่ือยมา  ด้วยภารกจิหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการคือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล�้าขีดความสามารถของมนุษย์อย่างรวดเร็ว และท�าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติ
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยจึงต้องทบทวน เพื่อให้เกิดการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ต่อไป 

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้การบริหารจัดการพึ่งพาตนเอง และแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งการปรับตัวในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียง
แค่การปรับปรุงหรือปรับรูปแบบการท�างานโดยทบทวนจากที่ผ่านมาในอดีตเท่านั้น แต่ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทศัน์ในมมุมองใหม่ และเดนิไปสู่อนาคต จึงถอืเป็นการปรับตวัคร้ังส�าคญัของประชาคมแม่โจ้ทกุภาคส่วน ทีจ่ะต้องร่วมกนั
ท�าให้เกิด “การเปลี่ยนผ่าน” (Transform) และแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายที่วางไว้สู่แม่โจ้ 
100 ปี ในปี พ.ศ. 2577  

 มหาวทิยาลัยแม่โจ้มุง่พัฒนาบณัฑติสู่ความเป็นผูอ้ดุมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long learning) ภายใต้เส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนา อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic 
University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) 

 รายงานฉบับนี้  ได้สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. 2560 ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทัน
ต่อกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร  วทิยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาส
ทางการศึกษา 2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 3) สร้างและพัฒนาศนูย์การเรียนรู้เชิงบรูณาการ
ด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นศาสตร์
ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่ 4) ส่งเสริมการด�ารงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 5) สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง

 ผลงานความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการด�าเนินงานตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ ความทุ่มเท พลังกายพลังใจ ของผู้บริหารและบุคลากร
ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการสนับสนุนจากศิษย์เก่า และเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ 

 ขอขอบคุณผู้มส่ีวนร่วมในความส�าเร็จของมหาวิทยาลยัทกุภาคส่วน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับ ความร่วมมอื
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ได้ต่อไป

      
                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช)
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
         ตุลาคม 2561
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ผู้บริหาร

อธิการบด ี
President

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช
Asst. Prof. Chamnian Yosraj, Ph.D
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อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
Mr. Rachata Chuaviroj

รองอธิการบด ีVice President

อาจารย์อภิชาติ สวนค�ากอง
Mr. Apichart Suankamgong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
Asst. Prof. Kodchoporn Siripokakit, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
Assoc. Prof. Siriporn Kiratikarnkul, Ph.D.
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อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
Mr. Chat Phacharathammakul

รองอธิการบด ีVice President

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
Asst. Prof. Pawin Manochai

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
Assoc. Prof. Weerapon Thongma, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
Asst. Prof. Nikom  Moonmuang, Ph.D.
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อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
Tipsuda Tangtragoon, Ph.D.

รองอธิการบด ีVice President

ผู้ช่วยอธิการบด ี Assistant to the President

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหล่อ
Asst. Prof. Surat Nuglor, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
Asst. Prof. Tonglian Buwjoom, Ph.D.

นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ
Mr. Piyawat Yavichaichulap
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ผู้ช่วยอธิการบด ี Assistant to the President

คณบดี Dean

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
Sutkhet Sakunthong, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
Assoc. Prof. Jukkaphong Poungngamchuen, Ph.D.

อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น 
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

Mr.Anuwat Churyen 
Dean of the Faculty of 
Tourism Development

Assoc. Prof. Prasert Janyasupab, Ph.D 
Dean of the Faculty of Economics
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คณบดี Dean

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ศิรินทร์ญา ภักดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Asst. Prof. Nikom Moonmuang, Ph.D 
Dean of the Faculty of Liberal Arts

Assoc. Prof. Sirinya Bhackdee 
Dean of the Faculty of Science

Piyawan Siriprasertsilp, Ph.D 
Dean of the Faculty of Business Administration

Asst. Prof. Banyad Montienart, Ph.D 
Dean of the Faculty of Fisheries Technology 
and Aquatic Resources

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
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คณบดี Dean

อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ 
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส�าราญ 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

Asst. Prof. Ruangchai Juwattanasamran, Ph.D 
Dean of the Faculty of Agricultural Production

Miss. Punnaphorn Paiboonwattanakid 
Dean of the Faculty of Information and Communication

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

Assoc. Prof. Yanin Opatpatanakit, Ph.D 
Dean of the Faculty of Animal Science 

and Technology

Assoc. Prof. Kriangsak Sri-ngernyuang, Ph.D. 
Dean of the Faculty of Architecture and Environmental 
Design

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
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คณบดี Dean

อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์

Somkit Keawtip, Ph.D.
Director of the School of Administrative Studies

Assoc. Prof. Kriangsak Mangumphan, PH.D. 
Director of Graduate School

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอ�าพัน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี Dean

ผู้อ�านวยการส�านัก/วิทยาลัย Director

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ 
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Asst. Prof. Umaporn Upara 
Dean of the Faculty of Engineering and 

Agro-Industry
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ผู้อ�านวยการส�านัก/วิทยาลัย Director

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 
ผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและวิชาการ

Sukree Yoosuk, Ph.D. 
Director of Maejo University - Phrae

Asst. Prof. Pusit Pookmanee, Ph.D.
Director of Academic Administration and 

Development

Asst. Prof. Nutthawut Dutsadee, Ph.D. 
Director of Energy Research Center

Boonsin Jittapraphan, Ph.D.
 Director of Maejo University - Chumphon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
ผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
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องศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ 
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

Assoc. Prof. Yongyut Khamsee, Ph.D.
Director of Office of Agricultural Research and 

Extension

Mrs. Arana Phitayakornsilp 
Director of Central Library Maejo University

นางอรณา พิทยากรศิลป์ 
ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด

ผู้อ�านวยการส�านัก/วิทยาลัย Director
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ประวัติความเป็นมา
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Ch
iang Mai

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ตั้งอยู่ที่ ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม่ ก่อตัง้เมือ่วนัที ่7 มิถนุายน พ.ศ. 2477 
โดยมีรากฐานจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
ประจ�าภาคเหนือ” จนได้รับการเปล่ียนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เม่ือวนัที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

• ประวัติความเป็นมา

เป็นสถานศึกษาช้ันสูงสุดทางการเกษตรของประเทศในสมัยนั้น 
ซึ่งมีประวัติที่เล่าขานและเป็นต�านานที่บอกกล่าวมายาวนาน
ถึงเรื่องราวการบุกเบิกพื้นที่ และการต่อสู้กับงานหนัก เพื่อให้ได้
ความรู้ สตปัิญญา ฝึกทกัษะ อาชีพ และหล่อหลอมความทรหดอดทน
ของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุผลของงานท่ีท�า ท่ามกลางภยันตรายที่
รุมล้อมรอบตวั ไม่ว่าจะเป็นไข้ป่า ความกนัดารของสภาพพ้ืนทีท่ีเ่ป็นป่า 

ขาดแคลนน�้าและดินเหลว สภาพที่อยู่ที่กิน และ
ห้องเรียนที่สร้างจากใบตองตึงพื้นเป็นดิน ซึ่งหาก
ไม่มหีวัใจของนกัสู้งานหนกั จิตใจทีต่ัง้ม่ันและอดทน 
คงมิอาจฟันฝ่าอุปสรรคต่าง  ๆ  ดังกล่าวไปได้สมดัง
ปรัชญาลูกแม่โจ้

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”
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• 2481

• 2477

• 2525

• 2539

• 2518



19

วิวัฒนาการตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• 2477

• 2518

• 2491

• 2499

• 2505

• 2525

• 2539 - ปัจจุบัน

• 2482
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ 
สีประจ�ามหาวิทยาลัย และพันธกิจ
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สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ

สีเหลือง หมายถึง รวงข้าว

ตรามหาวิทยาลัย คือ พระพิรุณทรงนาค

• ปรัญญา
มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา 

อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี

การเกษตรเป็นรากฐาน

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มีความเป็นเลิศ
ทางการเกษตรในระดับนานาชาติ

• วิสัยทัศน์

• สัญลักษณ์

• สีประจ�ามหาวิทยาลัย
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ 
และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) 
ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาส
ทางการศึกษา

2. สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

3. สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เชิงบูรณาการ
ด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 

ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่

• พันธกิจ
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4. ส่งเสริมการด�ารงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร 
รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศ
ของทรัพยากรธรรมชาติ

5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
ค่านิยมหลัก
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เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร

• อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

• เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
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• ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย

(Mindfulness)

 (Excellence)

ท�าด้วยจิต คือ มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ 
เข้าใจผู้อื่น เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม 
ยึดมั่นในคุณธรรม

ฝันเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ 
มีวิริยะ อุตสาหะ สู้งานหนัก ยึดมั่นใน
คุณภาพ

 (Aspiration)
คิดมุ่งมั่น คือ มุ่งผล ส�าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใฝ่ฝันแต่สิ่งดี

เทิดยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด 

อดทน มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
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 (Origin)
น�าเกียรติภูม ิคือ ติดดิน สามัคคี 
มีวินัย สืบสานเรื่องราวเล่าขาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ใจชุมชน สังคมในพื้นที่

 (Justice)
เทิดยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด 
อดทน มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
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• ที่ตั้ง และพี้นที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพื้นที่รวมจ�านวน

18,521 ไร่  โดยจ�าแนกเป็น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

จ�านวน 14,164 ไร่

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ 

จ�านวน 2,352 ไร่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

จ�านวน 2,005 ไร่
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• งบประมาณ

• บุคลากร

ทรัพยากร

ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มีจ�านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,790 คน

จ�าแนกตามประเภท

บุคลากรสายวิชาการ 
จ�านวน 695 คน

บุคลากรสายสนับสนุน 
จ�านวน 1,095 คน

ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
รับงบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น

แบ่งเป็น

1,907.9728 ล้านบาท  งบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 
1,350.0377 ล้านบาท

 (ร้อยละ 70.76)
งบประมาณเงินรายได้ จ�านวน 
557.9350 ล้านบาท

 (ร้อยละ 29.24)
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ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ 
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53

33
13

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดสอนหลักสูตรศาสตร์ของพระราชา 

การพฒันาภมูสิงัคมอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงได้พระราชทานแนวทาง
การพัฒนาที่ใช้ แนวคิดอันเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคมซึ่งทั้งหมด
อยู่บนพ้ืนฐานความคดิเร่ืองความพอเพียง และโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 99 หลักสูตร ดังนี้

 มหาวทิยาลัยแม่โจ้จัดให้มกีารปฏรูิปการศกึษา
และการเรียนรู้ โดยให้ความส�าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศกึษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพ่ือสร้างคณุภาพของ
คนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เตม็ตามศกัยภาพ 
ประกอบอาชีพและด�ารงชีวติได้โดย มคีวามใฝ่รู้และทกัษะ
ที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ 
ลดความเหล่ือมล�า้ และพัฒนาก�าลังคนให้เป็นทีต้่องการ
และเหมาะสมกบัพ้ืนที ่ ทัง้ในด้านการเกษตร อตุสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ

• ด้านการผลิตบัณฑิต

• หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

จ�านวนหลกัสตูรทัง้หมด 99 หลกัสตูร
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หลักสูตรที่เปิดสอน จ�าแนกตามกลุ่มคณะ

เกษตรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยาเขต
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

กลุ่มคณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

10
21
12
5
5

53

12
12
5
3

1
33

4
4
3
1

1
13
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34



35



36
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• จ�านวนนักศึกษาใหม่
 ปีการศกึษา 2560 มหาวทิยาลัย 
มีจ�านวนนักศึกษาใหม่ รวมทั้งสิ้น 4,776 คน 
แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี จ�านวน 
4,428 คน ปริญญาโท จ�านวน 205 คน 
และปริญญาเอก จ�านวน 40 คน

จ�านวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2560 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จ�านวน 4,428 คน

จ�านวน 40 คน

จ�านวน 205 คน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท
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จ�านวนนักศึกษาใหม ่จ�าแนกตามกลุ่มคณะ

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1,156
741
208
207
887
397
283
106
101

1,550
928
330
78

214
377
130
227
478
345
133

-
4,428

57
43
6
8

74
31
12
7

24
63
38
13
7
5
9
-
9
-
-
-
2

205

7
-
5
2

10
8
2
-

7
4
3
-
-

13
-

13
-
-
-
3

40
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  นักศึกษาทั้งหมด

 มหาวทิยาลัยแม่โจ้มีนกัศกึษาทัง้หมดจ�านวน 17,824 คน จ�าแนกตามระดบัปริญญาตรี จ�านวน 17,045 คน 
ระดับปริญญาโท จ�านวน 609 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 188 คน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

จ�านวน 17,045 คน จ�านวน 188 คน

จ�านวน 609 คน

 นกัศึกษาทั้งหมดรวม 17,82
4 ค

น

ระดับปรญิญาตร ี17,8
24

 ค
น

จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ ้ระดับปริญญาตรี

เกษตรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาเขต

3,745 คน 3,168 คน

6,274 คน

2,157 คน

1,701 คน
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ระดบัปรญิญาโท 609

 ค
น

ระดับปรญิญาเอก 18
8 ค

น

จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ ้ระดับปริญญาโท

จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ ้ระดับปริญญาเอก

เกษตรและสิ่งแวดล้อม

เกษตรและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

219 คน

29 คน

188 คน

27 คน

158 คน

75 คน

12 คน

19 คน

32 คน

38 คน
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จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ ้จ�าแนกตามกลุ่มคณะ

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

3,745
2,447
632
666

3,168
1,417
846
489
416

6,274
3,801
1,265
267
941

1,701
605

1,096
2,157
1,659
498

-
17,045

219
180
22
17

188
53
20
24
91

158
91
20
25
22
32
-

32
-
-
-

12
609

29
11
14
4

27
20
7
-
-

75
18
25
-

32
38
-

38
-
-
-

19
188

ข้อมูลจาก http://www.education.mju.ac.th/statistic/student/studentCurrent.aspx ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2560
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มีผู ้ส�าเ ร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 จ�านวน 4,146 คน จ�าแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี จ�านวน 3,943 คน ระดับปริญญาโท 
จ�านวน 170 คน และระดับปริญญาเอก จ�านวน 33 คน

• ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

จ�านวน 3,943 คน

ปริญญาโท

จ�านวน 170 คน

ปริญญาเอก

จ�านวน 33 คน

ผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
จ�านวน 4,146 คน
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จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�าแนกตามกลุ่มคณะ

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

917
642
96

179
685
307
181
106
91

1,265
721
309
24

211
463
87

376
613
484
129

-
17,045

54
41
8
5

21
13
7
1
-

68
49
2

10
7

27
2

25
-
-
-
-

609

16
9
6
1
4
4
-
-
-
5
-
1
-
4
8
-
8
-
-
-
-

188
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 บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีการศึกษา 2558 มีผู้ส�าเร็จการศึกษา
ทั้งสิ้น จ�านวน 3,943 คน มีผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
3,839 คน พบว่าบัณฑิตที่มีงานท�า จ�านวน 2,781 คน (ร้อยละ 72.44) 
บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท�าและไม่ได้ศึกษาต่อ จ�านวน 939 คน (ร้อยละ 24.26) 
และบัณฑิตที่ศึกษาต่อ จ�านวน 119 คน (ร้อยละ 3.10) โดยท�างานเป็น
พนักงานบริษัทหรือองค์การธุรกิจเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 62.78 รองลงมาคือ
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 19.20

• ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต

• การมีงานท�า

3.10%

24.46%
72.44%

บัณฑิตที่ท�างานแล้ว

บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท�า
และไม่ได้ศึกษาต่อ

บัณฑิตที่ศึกษาต่อ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีงานท�า

ประเภทงานที่ท�า

พนักงานองค์การต่างประเทศ/
ระหว่างประเทศ

0.14%
ด�าเนินธุรกิจอิสระ/

เจ้าของกิจการ

7.05%รัฐวิสาหกิจ

1.93%

อื่น ๆ/ไม่ระบุ

1.93%

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

19.20%

พนักงานบริษัท/
องค์การธุรกิจเอกชน

62.78%
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 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ได้ด�าเนนิการวจัิยสถาบนั เร่ืองความพึงพอใจของผูป้ระกอบการทีมี่ต่อบณัฑติมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิต โดยด�าเนินการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่นายจ้างโดยภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.73 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ในแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 รองลงมา คือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุลคลและความรับผดิชอบ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.82 ด้านความรู้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และด้านทักษะทางปัญญา 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70

• การมีงานท�า

• ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระดับความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิต
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• ด้านการวิจัย
จ�านวนโครงการ และงบประมาณวิจัย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ มีโครงการวิจัย 
จ�านวน 202 โครงการ ได้รับงบประมาณทั้งหมด 155.7800 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.00 จากปี 2559 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด 
โดยแบ่งออกเป็น

 - งบวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 107 โครงการ ได้รับงบประมาณ
ทัง้ส้ิน 35.02 ล้านบาท คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของโครงการวจัิยทัง้หมด 

 - งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 95 โครงการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
120.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของโครงการวิจัยทั้งหมด

จ�านวนโครงการ และงบประมาณวิจัย จ�านวนงบประมาณทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
แบ่งตามกลุ่มคณะ

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ แบ่งงบประมาณวิจัย
ตามกลุ่มคณะ คือ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีได้รับงบประมาณการวิจัยสูงสุดคือ 
77.9773 ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มคณะเกษตร
และส่ิงแวดล้อม และกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จ�านวน 18.5591 ล้านบาท และ 
16.1383 ล้านบาท และกลุ่มคณะวิทยาการจัดการ 
จ�านวน 6.6989 ล้านบาท

จ�านวนงบประมาณทุนวิจัย
จากภายในและภายนอก แบ่งตามกลุ่มคณะ

4.8944   13.6647 17.9140   60.063 2.2362  13.900 1.9525   4.746
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ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และจดสิทธิบัตร แบ่งตามกลุ่มคณะ

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และจดสิทธิบัตร

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล
ทัง้ในและต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 338 เร่ือง โดยกลุ่มที่มีผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการสูงสุดคือ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จ�านวน 183 เร่ือง และจ�านวนสิทธิบัตรรวม 76 ผลงาน โดยกลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
มีการจดสิทธิบัตรสูงสุดจ�านวน 51 ผลงาน

63     3 163     14 27     8 65    51

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และระดับชาติ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้ด�าเนนิโครงการวจัิย และมผีลงานวจัิยทีไ่ด้รับรางวลัในระดบั
นานาชาติและระดับชาติ จ�านวน 10 ผลงาน ประกอบด้วย ระดับนานาชาติ จ�านวน 8 ผลงาน (24 รางวัล) และ
ระดับชาติ จ�านวน 2 ผลงาน

(80%

(20%

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ และระดับชาติ
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  งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจ�านวน 8 ผลงาน 
รวมทั้งสิ้น จ�านวน 24 รางวัล ซึ่งประกอบไปด้วย รางวัล IX 
European Exhibition of Creativity and Innovation : 
EUROINVENT ณ Palace of Culture เมือง IASI สาธารณรัฐ
โรมาเนีย จ�านวน 11 รางวัล จากผลงานการวิจัย 3 ผลงาน 
และ รางวัล “Korea International Women’s Invention 

Exposition 2017 (KIWIE 2017)” ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2560 จ�านวน 13 รางวัล 

 จาก 5 ผลงาน แสดงรายละเอียดดังนี้

รางวัล IX European Exhibition of Creativity and Innovation :
EUROINVENT ประกอบด้วย 3 ผลงาน รวม 11 รางวัล ดังนี้

 1. ผลงาน เร่ือง “อาหารเสริมน�้าตาลพรีไบโอติกจากหัวหอม”
( ALLI-FOS, Prebiotic Sugar Supplement) จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล 
Gold Medal จากงาน IX EUROINVENT สาธารณรัฐโรมาเนยี รางวลั Special 
Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers 
สาธารณรัฐโปแลนด์ และรางวัล Honor of Invention จาก World 
Invention Intellectual Property Associations สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

 2. ผลงาน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมส�าหรับไบโอรีแอคเตอร์           
จมชัว่คราวเพือ่การขยายพนัธุพ์ชืระดับอตุสาหกรรม (Advanced Computerized-control 
System of Temporary Immersion Bioreactor for Industrial Plantlets Micro propagation) 
จ�านวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Gold Medal จากงาน IX EUROINVENT สาธารณรัฐโรมาเนีย รางวัล IDRIS 
Gold Medal Award จาก Malaysian Research& Innovation Society (MyRIS) ประเทศมาเลเชีย รางวัล 
Special Award จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills ประเทศแคนนาดา  
และรางวัล The Politehnica Innovation Award จาก University Politehnica of Bucharest สาธารณรัฐโรมาเนีย      

 3. ผลงาน เรื่อง “สารสกัดสาหร่ายกรีนคาเวียร์อินทรีย์ส�าหรับผลิตภัณฑ์เวชส�าอางชะลอวัย” (Organic 
extract of green caviar for anti - aging cosmeceutical products) จ�านวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Gold Medal 
จากงาน IX EUROINVENT สาธารณรัฐโรมาเนีย รางวัล Special Award จาก University of Craiova สาธารณรัฐ
โรมาเนีย รางวัล Special Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers สาธารณรัฐโปแลนด์ 
และรางวัล Special Award จาก Malaysian Research & Innovation Society (MyRIS) ประเทศมาเลเซีย

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 
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รางวัล“Korea International Women’s Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017)” 
ประกอบด้วย 5 ผลงาน รวม 13 รางวัล ดังนี้

 1. ผลงานวิจัยเรื่อง “น�้ามันอะโวคาโดและผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง” (Avocado Oil and cosmetic products) 
จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Bronze Award จากงาน KIWIE 2017  และรางวัล Special Award จาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 2. ผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นให้กับชีวิตด้วยพฤกษเคมี” (Super Phyto - Booster 
Revitalizer Your Life) จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Gold Medal จาก State office of industrial property 
of the Republic of Macedonia สาธารณรัฐมาซิโดเนีย และรางวัล Silver Award จากงาน KIWIE 2017

 3. ผลงานวิจัยเรื่อง “บล็อกซีเมนต์ปอซโซลานน�าแสงส�าหรับงานโครงสร้าง” ( Light Conductor Pozolan 
Cement Block for Construction) จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Gold Award จากงาน KIWIE 2017 รางวัล 
The Germany Special Prize จาก KIT - HAG - Invention Association Germany สาธารณรัฐเยอรมนี และ รางวัล 
FIRI Award for the Best Invention จาก The 1st Institute Inventors and Researcher in I.R. IRAN 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 4. ผลงานวิจัยเรื่อง “เครื่องส�าอางน�้าหมักมะขาม” (Tamarind Hydrating Essense) จ�านวน 3 รางวัล 
ได้แก่ รางวัล Gold Award จากงาน KIWIE 2017 รางวัล Special Award จาก KIT - HAG - Invention 
Association Germany สาธารณรัฐเยอรมนี และรางวัล Special Award จาก State Office of Industrial 
Property of the Republic of Macedonia สาธารณรัฐมาเซโดเนีย  

 5. ผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมสารสกัดบัวบกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชส�าอางค์ลดริ้วรอย” (Innovative 
Centella extract of cosmectical products for anti-aging) จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Silver Award 
จากงาน KIWIE 2017 รางวัล Tiia Outstanding Diploma Special Award For The Excellent Invention จาก 
Taiwan lnvention & Innovation Industry Association (TIIIA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และรางวัล Special 
Prize จาก Association Russian House for International Scientific and Technological สาธารณรัฐรัสเซีย
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งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 

 งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติจ�านวน 1 รางวัล คือ 
รางวัล Silver Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 
(Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวนัที ่23 – 27  สิงหาคม 
2560 ซึ่งมีผลงานวิจัยน�ามาจัดแสดง จ�านวน 2 ผลงาน 
ประกอบด้วย 

 1. ผลงาน ด้านการกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้า
ข้าวเหนียวสันป่าตองโดยโปรตีนไฮโดรเสทจากปลา
 2. ผลงานด้านระบบอุปกรณ์จ่ายน�้าเพื่อการเกษตรแบบ
แม่นย�าอัจฉริยะ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผลงานวิจัยที่น�าไป
ใช้ประโยชน์ จ�านวนทั้งหมด 67 ผลงาน โดยกลุ่มคณะที่มีงานวิจัยที่น�าไปใช้
ประโยชน์สูงสุด คือ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 49 ผลงาน กลุ่มคณะ
วิทยาการจัดการ  จ�านวน 8 ผลงาน กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 
5 ผลงาน และกลุ่มคณะสังคมและมนุษย์ศาสตร์ จ�านวน 1 ผลงาน ตามล�าดับ

 งานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์

73%

2%
2%

7%
12%

4%

จ�านวนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จ�านวนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มคณะ จ�านวนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ มกีารลงนามในสัญญาอนญุาตให้ใช้
สิทธิในผลงานวิจัยระหว ่างมหาวิทยาลัยกับผู ้ประกอบการ 
ประกอบด้วย ผลงานเร่ืองกระบวนการสกดัน�า้มันปลาจากปลาหนงั 
และเร่ืองระบบให้น�้าแบบแม่นย�าเพ่ือการเกษตร เพ่ือประโยชน์
เชิงพาณิชย์

ผลงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการลงพื้นที่ติดตามการน�าผลงานวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกรเร่ืองการตัดช่อผลล�าไย เพ่ือผลิต
ล�าไยคุณภาพ

ผลงานวิจัยต่อยอดเชิงสาธารณะ

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มคณะสังคมและมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

รวม

49
8
5
1
3
1

67
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ผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย

ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เป็นผลงานวิจัย
ที่ถูกน�าไปเสนอเพ่ือเป็นนโยบายให้แก่หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงาน
ระดับประเทศ โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum 
ในอุตสาหกรรมน�้าตาล ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฝผ.) ในการศึกษา การใช้ FGD Gypsum 
ซึง่เป็นผลพลอยได้จากการใช้ลิกไนต์เป็นเช้ือเพลิง โดยการน�าไปใช้
ในดนิทรายทีม่คีวามเป็นกรด และขาดแคลนแคลเซยีมและก�ามะถนั 
ตลอดจนศึกษาผลกระทบต่อสมบัติด้านความอุดมสมบูรณ์
และกายภาพของดนิ และน�าเสนอผลงานแก่ นกัวชิาการเกษตร 
นกัส่งเสริมเกษตร และเกษตรกร ณ ห้องประชุมศนูย์การศกึษา
และฝึกอบรมนานาชาต ิ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัย ศึกษาทดลอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการวิชาการ
แก่สังคม ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดฝึกอบรม  ทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย โดยมีฐานเรียนรู้ ทั้งหมด 20 ฐาน ดังนี้

ฐานเรียนรู้เห็ดและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

 ฐานเ รียนรู ้ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร 
จัดให้ความรู้กระบวนการ ขัน้ตอนการผลิตเหด็แบบครบวงจร 
ตั้งแต่ การเพาะเช้ือเห็ด การปลูกเล้ียง การดูแล และ
จัดสร้างโรงเรือน
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ฐานเรียนรู้ปลาบึก และปลาหนังเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และเศรษฐกิจชุมชน 

 ฐานเรียนรู ้เพ่ือศึกษาขบวนการเล้ียงปลาบึกและปลาหนัง
ลูกผสม สามารถผลิตเป็นอาหารปลาสุขภาพสู่อินทรีย์ได้โดยการใช้อาหาร
ธรรมชาติ เช่น สาหร่ายและแพลงค์ตอนและพืชน�้า วัสดุจากท้องถิ่นที่เป็น
อนิทรีย์และเป็นอาหารปลอดภยั จะช่วยลดต้นทนุการผลิตเนือ่งจากอาหารเมด็
มรีาคาแพงและไม่คุม้ทนุในการผลิตปลา นอกจากนีส่้วนทีเ่หลือจากการแล่
เนือ้ปลาทีท่ิง้ เดมิยังสามารถแปรรูปเพ่ิมมลูค่าได้ เช่น เคร่ืองใน และกระดกูปลา
สามารถน�ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ และสามารถสร้างเป็นรูปแบบตวัอย่าง
การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแบบอินทรีย์ได้อีกด้วย

ฐานเรียนรู้สาหร่าย และแพลงก์ตอน: การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอน 
และพืชน�้าในระบบปิด เพื่อน�าไปผลิตสัตว์น�้าอินทรีย ์

 ฐานเรียนรู้ส�าหรับการบริหารจัดการผลิตสัตว์น�้าและการผลิต
อาหารธรรมชาติในแหล่งน�้าโดยเฉพาะการผลิตสาหร่าย แพลงก์ตอน และ
พืชน�้า ในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตร ร่วมทั้งน�้าทิ้งจาก
แหล่งต่าง ๆ  โดยเฉพาะน�้าทิ้งจากโรงอาหาร สามารถน�ามาผลิตสาหร่าย 
แพลงก์ตอน และพืชน�้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และลดมลภาวะในระบบนิเวศน์ 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่าง ๆ  เช่น การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการ
ของสาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่น ๆ  ในระบบการผลิต
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การผลิตสาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์จากน�้าทิ้ง 
โรงอาหารอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลิตอาหารปลาปลอดภัยสอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฐานเรียนรู้การปลูกผักแบบไฮโดรโพนิคส ์

ฐานเรียนรู้การปลูกผัก โฮโดรโพนิคส์ องค์ความรู้ระดับการประยุกต์
ที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงส�าหรับพ้ืนที่ปลูกที่มีความจ�าเป็นเฉพาะ 
เช่น พ้ืนทีจ่�ากดั หรือสภาพดนิไม่เหมาะสม สามารถต่อยอดสู่การปลูก
เชิงพาณิชย์ หรือปลูกในครัวเรือนเพื่อการบริโภคได้ด้วยต้นทุนต�่า
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• ด้านบริการวิชาการ

จ�านวนโครงการ และงบประมาณ

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริม
ให้มีการด�าเนนิกจิกรรม/โครงการทีมี่การน�าความรู้ ประสบการณ์จาก
การบริการวิชาการแก่สังคมมาใช้ในการด�าเนนิโครงการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการกบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เป็นจ�านวนทัง้ส้ิน 226.6344 ล้านบาท จ�าแนกดงันี ้เงินอดุหนนุ
จากแหล่งทุนภายนอก จ�านวน 39.0412 ล้านบาท บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จ�านวน 187.5932 ล้านบาท แสดงรายละเอียดดังนี้ 

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด�าเนินการโครงการขับเคลื่อนการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
โดยมีกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม รวมทั้งยังสามารถ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยมีกิจกรรมเด่น ๆ  ด้านบริการ
วิชาการ ดังนี้

กิจกรรมเด่นด้านบริการวิชาการ

โครงการตามพระราชด�าริ

 เป็นการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้เป็น
ไปตามแนวพระราชด�าริ และบรรลุวตัถปุระสงค์ เช่น โครงการพระราชด�าริ
ของพระบรมวงศานวุงศ์ ประกอบด้วย โครงการช่ังหวัมนั ตามพระราชด�าริ 
โครงการปิดทองหลังพระ และโครงการศูนย์ประสานงานโครงการ
พระราชด�าริ โครงการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ
ส่งเสริมและให้ค�าแนะน�าด้านการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ไก่กระดูกด�า 
และส่งเสริมการใช้หอยเชอร่ีเป็นอาหารสัตว์ และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โครงการสวนสมุนไพรตามรอยสมุนไพร
ต�ารับ “หมอพร” เป็นต้น

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นโครงการเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่เชิง
พาณิชย์  โดยสามารถสร้างรายได้และก่อให้เกดิการใช้ประโยชน์ โดยยึดหลัก
การเป็นเกษตรทีเ่ป็นมิตรกบัธรรมชาต ิลด ละ เลิกการใช้สารเคม ีมีการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และรับผิดชอบ
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สารภีโมเดล

 สารภีโมเดล เป็นโครงการ “การพัฒนาอาชีพเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร 
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” หรือเรียกว่า “โครงการสารภีโมเดล”  ซึ่งกลุ่มเกษตรกร อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นพ้ืนที่น�าร่องเพ่ือด�าเนินการร่วมกับชุมชมในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพ่ือพัฒนาชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า โดยมีโครงการภายใต้สารภีโมเดล เช่น การเพาะเล้ียงปลานิล 
ปลาหมอไทยปลอดภัย และการเพาะเลี้ยงปลาสลิดอินทรีย์ การอบรมการแปรรูปปลานิล เป็นต้น

แม่แจ่มโมเดล

 แม่แจ่มโมเดล เป็นพ้ืนทีต้่นแบบในการบริหารจัดการดนิ น�า้ ป่า 
สร้างอาชีพ ให้ชุมชนเข้มแข็ง ลดการเผาป่า ปัญหาหมอกควัน 
และปลูกจิตส�านึกด้านส่ิงแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด ด้วยการยึดแนวทางพระราชด�าริ
ของ      ในหลวง เน้นให้ชาวบ้านสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ปัญหาการ
บุกรุกแผ้วถางป่า การยึดครองที่ดิน การเผาป่า และการเล้ียงสัตว์
เสริมรายได้ให้ชุมชน โดยมโีครงการภายใต้แม่แจ่มโมเดล เช่น กจิกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และปล่อยกล้วยไม้ลงสู่พื้นที่แม่แจ่มโมเดล และ
โครงการธรรมชาติปลอดภัย อ�าเภอแม่แจ่ม เป็นต้น

สันทรายโมเดล

 สันทรายโมเดล เป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างชุมชน
เข้มแขง็เชิงบรูณาการอย่างเป็นระบบ โดยมทีศิทางการพัฒนาทีมุ่ง่สู่การเป็น
มหาวทิยาลัยเกษตรอนิทรีย์ มหาวทิยาลัยสีเขยีว และมหาวทิยาลัยเชิงนเิวศ 
ซึ่งประชาชนและชุมชนในจังหวัด จะต้องเติบโตไปพร้อม ๆ  กัน โดย
อ�าเภอสันทราย เป็นอ�าเภอต้นแบบการพัฒนาเชิงระบบ เติบโตครบ
ทุกด้าน อย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีโครงการภายใต้สันทรายโมเดล 
เช่น โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์ โครงการฐานเรียนรู้

ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง โครงการชุมชนแพะป่าห้าได้ ได้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ

โครงการส่งเสริมและสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า เป็นต้น
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แม่แจ่มโมเดล

หน่วยงานในก�ากับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 หน่วยงานในก�ากับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่มี
การประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยน�าทรัพยากรและภูมิปัญญา
ขององค์กรมาสร้างรายได้ให้องค์กรหรือสนบัสนนุภารกจิของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเช่ือมโยงองค์ความรู้และงานวิจัยไปสู่การบริการวิชาการ และ
ต่อยอดงานวจัิยโดยอาศยัความเป็นเลิศเฉพาะทางของแต่ละองค์กรตามต้นทนุ
ทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย 9 หน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย 3 หน่วยงาน
ในระดับคณะ และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน กลุ่ม Excellent Center และกลุ่มพันธกิจเฉพาะ 
โดยมีกิจกรรมเด่น ๆ ด้านบริการวิชาการ เช่น โครงการตามรอยพ่อกษัตริย์เกษตร โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม 
และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560 (ภาคการเกษตร) เป็นต้น
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• ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
จ�านวนโครงการและงบประมาณ

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวม 19 โครงการ
โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 1,861.2758 ล้านบาท

งบประมาณโครงการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ มีการด�าเนินการจัดกิจกรรม
ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบสานอนุรักษ์
ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการสืบทอดศิลป
วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมเด่น ๆ ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังนี้

กิจกรรมเด่นด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมน้อมร�าลึกส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 กจิกรรมน้อมร�าลึก ส่งเสดจ็สู่สวรรคาลัย พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทร       มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นกิจกรรม
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร�าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้า

ถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีกิจกรรมภายใต้กิจกรรม
น้อมร�าลึกฯ เช่น กิจกรรมบรรพชา อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล 

 น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
 อดลุเดช กจิกรรมบ�าเพ็ญกศุลสัตตมวารอทุศิถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพิธีถวายความอาลัยส�านึกใน พระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมท�าบุญตักบาตร 
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ กิจกรรม“การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวาย “พ่อหลวง” กิจกรรมจุดเทียน
ถวายความอาลัยน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคณุ กจิกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองกว่าหนึง่แสนต้น
และกิจกรรมตกแต่งพระเมรุมาศจ�าลองที่จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เป็นต้น
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กิจกรรมน้อมร�าลึกส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบเพื่อเผยแพร่
สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สู่องค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมภายใต้กิจกรรม
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี กิจกรรมการถวาย
เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้อาวุโส กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้
และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย - ลาว ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะ
อย่างบูรณาการ โครงการเสวนาเชิงสาธิต “นัททเภรี วิถีกลองล้านนา” เป็นต้น

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมเกษตรล้านนา

 กจิกรรมด้านวฒันธรรมเกษตรล้านนา เป็นกจิกรรมเพ่ือพัฒนาพืน้ที่ 
อัตลักษณ์ วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ และรวบรวมความรู้ วิถีชีวิตความเป็น
อัตลักษณ์แม่โจ้ รวมถึงสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร 
อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมและภมิูปัญญาท้องถิน่ โดยมีกจิกรรมภายใต้กจิกรรม
ด้านวัฒนธรรมเกษตรล้านนา เช่น กิจกรรมปลูกข้าว “ความเจริญ    
เดินตามรอยไถ” ฮตีฮอยวถิเีกษตรล้านนาและอตัลักษณ์แม่โจ้ กจิกรรม

เกี่ยวข้าวถวายพ่อ ขวัญข้าว ขวัญเกล้าของชาวไทย และกิจกรรม
ท�าขวัญควาย เป็นต้น
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• ด้านการบริหารจัดการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มีจ�านวนบุคลากรรวมทั้งส้ิน 1,790 คน จ�าแนกตามประเภ
ทบุคลากรสายวิชาการ จ�านวน 695 คน และ บุคลากร
สายสนับสนุน จ�านวน 1,095 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนระหว่าง
สายวิชาการต่อสายสนับสนุน คือ 1:1.58

บุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ 
จ�านวน 695 คน

บุคลากรสายสนับสนุน 
จ�านวน 1,095 คน

แสดงจ�านวนบุคลากรแยกตามสายงาน
ปีงบประมาณ 2560

แสดงจ�านวนบุคลากรแยกตามสายงาน และสังกัด

สังกัด สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน

111
66
23
22

227
130
47
32
18

162
104
24
34

133
71
38
16
8

273
170
47
56

360
201
85
48
26



61

แสดงจ�านวนบุคลากรแยกตามสายงาน และสังกัด (ต่อ)

สังกัด สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
 ส�านักงานอธิการบดี
 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
 ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 ส�านักหอสมุด
หน่วยงานในก�ากับ
 ศูนย์ภาษา
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
 ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย
 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฯ
 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
 สานักงานบริหารทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น

111
25
86

114
31
48
23
12

130
34
96
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

659

33
14
19
71
22
25
14
10

105
31
74
14
14

538
399
64
30
45
39
2
-
3

19
8
1
1
4
1

1,095

144
39

105
185
53
73
37
22

235
65

170
16
16

538
399
64
30
45
39
1
-
3

19
8
1
1
4
1

1,790
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แยกประเภทการจ้างบุคลากร ออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างช่ัวคราว แสดงรายละเอียด
ดังนี้

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

แสดงจ�านวนบุคลากร
แยกประเภทการจ้าง

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรสายวิชาการ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�านวน 437 คน 
(ร้อยละ 62.88) ปริญญาโท จ�านวน 255 คน (ร้อยละ 36.69) และปริญญาตรี จ�านวน 3 คน (ร้อยละ 0.43)

แสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามระดับการศึกษา และสังกัด

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน

2
-
-
2
-
-
-
-
-

36
12
20
4

65
30
13
20
2

73
54
3

16
162
100
34
12
16

111
66
23
22

227
130
47
32
18
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**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

แสดงจ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามระดับการศึกษา และสังกัด

แสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามระดับการศึกษา และสังกัด (ต่อ)

สังกัด

สังกัด

ป.ตรี ต�่ากว่าป.ตรี

ปริญญาตรี

ป.โท

ปริญญาโท

ป.เอก

ปริญญาเอก

รวม

รวม

 บุคลากรสายสนับสนุนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ�านวน 9 คน (ร้อยละ 0.82) ปริญญาโท จ�านวน 
354 คน (ร้อยละ 32.33) ปริญญาตรี 488 คน (ร้อยละ 44.57) และต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 244 คน (ร้อยละ 22.28)

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน

2
1
1
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
3

29
13
8
8

44
23
9
8
4

69
5

64
48
8

21
9

10
54
20
34
-
-

255

77
52
12
13
65
39
17
5
4

42
20
22
66
23
27
14
2

75
14
61
2
2

437

54
38
3

13
24
9

12
3
-

162
104
24
34

133
71
38
16
8

111
25
86

114
31
48
23
12

130
34
96
2
-

695

กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น
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แสดงจ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามระดับการศึกษา และสังกัด (ต่อ)

สังกัด ป.ตรี ต�่ากว่าป.ตรีป.โทป.เอก รวม

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
 ส�านักงานอธิการบดี
 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
 ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 ส�านักหอสมุด
หน่วยงานในก�ากับ
 ศูนย์ภาษา
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
 ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย
 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฯ
 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
 สานักงานบริหารทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น

1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
2
-
-
-
3
-
-
-
1
1
-
1
-
-
9            

16
8
8

42
13
13
9
7

41
11
30
5
5

164
118
23
12
11
13
1
-
2
6
3
-
-
1
-

354

14
4

10
24
7
9
5
3

41
16
25
8
8

243
175
20
17
31
16
1
-
1
6
3
1
-
3
1

488

2
1
1
5
2
3
-
-

23
4

19
-
-

129
104
21
1
3
7
-
-
-
6
1
-
-
-
-

244

33
14
19
41
22
25
14
10

105
31
74
14
14

538
399
64
30
45
39
2
-
3

19
8
1
1
4
1

1,095
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แสดงจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ แยกตามตามต�าแหน่งวิชาการ และสังกัด 

สังกัด รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อาจารย์ รวม

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบุคลากรสายวิชาการต�าแหน่งอาจารย์จ�านวน 460 คน 
(ร้อยละ 66.19) และบุคลากรที่มีต�าแหน่งวิชาการ จ�านวน 235 คน (ร้อยละ 33.81)  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จ�านวน 
1 คน (ร้อยละ 0.43) รองศาสตราจารย์ 42 คน (ร้อยละ 17.87) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 192 คน (ร้อยละ 81.70)

63
40
11
12

134
82
20
22
10
82
19
63
71
12
27
21
11

110
29
81
-
-

460

39
21
10
8

73
40
19
7
7

25
5

20
34
14
19
1
-

20
5

15
1
1

192

9
5
2
2

20
8
8
3
1
4
1
3
9
5
2
1
1
-
-
-
-
-

42

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1

111
66
23
22

227
130
47
32
18

111
25
86

114
31
48
23
12

130
34
96
1
2

695

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้น
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีบุคลากรสายสนับสนุน แยกระดับต�าแหน่ง ดังนี้ ระดับปฏิบัติงาน จ�านวน 56 คน 
(ร้อยละ 7.68) ระดับปฏิบัติการ จ�านวน 534 คน (ร้อยละ 73.25) ระดับช�านาญงาน จ�านวน 5 คน (ร้อยละ 0.69) 
ระดับช�านาญการ 51 คน (ร้อยละ 7.00) ระดับช�านาญงานพิเศษ จ�านวน 4 คน (ร้อยละ 0.55) ระดับ
ช�านาญการพิเศษ จ�านวน 77 คน (ร้อยละ 10.56) และระดับเชี่ยวชาญ จ�านวน 2 คน (ร้อยละ 0.27)

แสดงจ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกระดับต�าแหน่ง และสังกัด

สังกัด ช�านาญ
งานพิเศษ

ช�านาญ
การ

ปฏิบัติ
การ

ช�านาญ
งาน

ปฏิบัติ
งาน

ช�านาญ
การพิเศษ

เชี่ยว
ชาญ รวม

1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-

5
3
1
1
4
1
2
1
-
3
2
1
7
1
3
1
2
2
1
1
2
2

53
37
8
3
5

2
1
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-

8
6
1
1
8
4
3
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
5
-
5
-
-

29
26
1
1
1

88
48
17
20
86
45
26
11
4

25
12
13
50
15
13
12
10
73
26
47
10
10

368
265
40
28
35

10
5
1
4
9
2
7
-
-
1
-
1
2
1
-
1
-
2
1
1
-
-

31
23
3
2
3

59
32
14
13
62
35
14
9
4

20
9

11
41
13
10
10
8

64
24
40
8
8

250
176
27
22
25

-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
1
 -
1

กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 คณะผลิตกรรมการเกษตร
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
กลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาเขต
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
บัณฑิตวิทยาลัย
 บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา
 ส�านักงานอธิการบดี
 ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
 ส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ
 ส�านักหอสมุด
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แสดงจ�านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกระดับต�าแหน่ง และสังกัด (ต่อ)

สังกัด ช�านาญ
งานพิเศษ

ช�านาญ
การ

ปฏิบัติ
การ

ช�านาญ
งาน

ปฏิบัติ
งาน

ช�านาญ
การพิเศษ

เชี่ยว
ชาญ รวม

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

งบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยแม่โจ้
ได้รับงบประมาณจ�านวนทัง้ส้ิน 1,907,843,229 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 1,350,037,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 70.76 และงบประมาณเงินรายได้ จ�านวน 
557,805,529 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.24

 งบประมาณแผ่นดิน จ�านวน 
1,350.0377 ล้านบาท

 (ร้อยละ 70.76)

งบประมาณเงินรายได้ จ�านวน 
557.8055 ล้านบาท

 (ร้อยละ 29.24)

งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
2

1
-
-
-
-
-

1
-
-
-

77

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
4

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

51

31
2
-
3

13
-

7
1
4
1

729

1
-
-
-
1
-

-
-
-
-

56

29
2
-
3

12
-

6
1
4
1

534

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
5

หน่วยงานในก�ากับ
 ศูนย์ภาษา
 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
 ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย
 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
 ส�านักงานบริหารทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น
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สถิติงบประมาณรายรับ ภาพรวมมหาวิทยาลัย ปี  2557 - 2560

สถิติงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

งบประมาณแผ่นดินจ�าแนกประเภทตามรายจ่าย ปี  2557 – 2560

ประเภท 2557 2557 2557 2557

รายจ่ายภาพรวม
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

1,364.5819
660.8977
232.8996
114.6279
323.5338
32.6229
ล้านบาท

1,357.7634
694.4447
205.6119
213.4323
238.3954

5.8791
ล้านบาท

1,668.0344
792.2406
250.4972
311.4844
272.2566
41.5556
ล้านบาท

1,739.8399
853.8944
252.5558
269.7990
349.6552
13.9354
ล้านบาท
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ด้านการเกษตร ที่ต้องการสร้าง
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาและการวิจัย ประกอบกับประเด็น
ท้าทายในเร่ืองของการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนของประเทศไทย ทัง้นี ้การมุ่งสู่
ความเป็นนานาชาติ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากภูมิภาค
อาเซียนสู่ระดับโลก มีระบบการบริหารจัดการที่ให้บริการแก่บุคลากร 
นักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่
สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลส�าเร็จในระดับนานาชาติ 

ที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และมีฐานข้อมูล ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
นานาชาติ ที่เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง เพื่อก่อให้เกิด Visibility ในสังคม

อุดมศึกษา

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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1. นักศึกษาต่างชาติ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

รวมทั้งสิ้น 136 คน แสดงรายละเอียดดังนี้

ระดับการศึกษา คณะ ประเทศ จ�านวน

ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร
ผลิตกรรมการเกษตร

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
พัฒนาการท่องเที่ยว
พัฒนาการท่องเที่ยว

บริหารศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
บริหารศาสตร์

พัฒนาการท่องเที่ยว
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

จีน
กัมพูชา
สปป.ลาว
สปป.ลาว
สปป.ลาว
ไนจีเนีย
สปป.ลาว
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
อินเดีย
สปป.ลาว

จีน
สปป.ลาว
สปป.ลาว

จีน
ฟิลิปปินส์
เมียนมาร์

จีน
ฟิลิปปินส์
เมียนมาร์

จีน
รวม

76
5
1
5
1
1
3
1
1
1
5
1
2
4
2
2
1

18
4
1
1

136

76
6

30

24

136
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2. นักศึกษาแลกเปลี่ยน

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และฝึกงานในหลาย ๆ ประเทศ เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไต้หวัน และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังรับนักศึกษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยน และฝึกงานที่มหาวิทยาลัย  ตามคณะ วิทยาลัย และหน่วยงาน แสดงรายละเอียด
ดังนี้

จ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน และฝึกงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ประเทศ จ�านวน คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

สปป.ลาว
ฟิลิปปินส์

อินโดนีเซีย

ไต้หวัน
จีน

รวม

คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 11 คน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 4 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 55 คน
สถานบริการฝึกอบรม 12 คน

4 คน
15 คน

6 คน

55 คน
12 คน
92 คน

ประเทศ จ�านวน คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

ออสเตรเลีย
กัมพูชา

คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 คน
คณะบริหารธุรกิจ 1 คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 3 คน
คณะศิลปศาสตร์ 2 คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 5 คน
คณะบริหารธุรกิจ 6 คน
คณะศิลปศาสตร์ 2 คน

3 คน

15 คน

6 คน
2 คน

จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ไปแลกเปลี่ยน และฝึกงานต่างประเทศ
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ประเทศ จ�านวน คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

ไต้หวัน

สหรัฐอเมริกา

อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
จีน

รวม

คณะผลิตกรรมการเกษตร 14 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ 6 คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 4 คน
คณะบริหารธุรกิจ 4 คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1 คน 
คณะบริหารธุรกิจ จ�านวน 5 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร จ�านวน 2 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�านวน 2 คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 5 คน
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 4 คน
คณะบริหารธุรกิจ จ�านวน 4 คน

33 คน

10 คน

5 คน
4 คน
4 คน

82 คน

จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ไปแลกเปลี่ยน และฝึกงานต่างประเทศ (ต่อ)

3. การแลกเปลี่ยนบุคลากร

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดส่งบุคลากรเพ่ือแลกเปล่ียน ประสบการณ์และ
ความรู้ต่าง ๆ และยังได้รับบุคลากร อาจารย์ชาวต่างชาติเพ่ือเข้ามาแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ ให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังต่อไปนี้

 3.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่างประเทศ ให้เป็น Visiting Professor
จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก 
National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน และ อาจารย์ ดร.ปวาลี ชมพูรัตน์ 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเชิญจาก Robert M. Keer Food & Agricultural Products Center 
(FAPC), Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 3.2 บุคลากรต่างชาติที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็น Visiting Professo 
จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Raul Caldenron Jr. มหาวิทยาลัยซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ Mrs. Eka Yuliyanti 
จาก Balikpaan Edu Language Center of East Kalimantan ประเทศอินโดนีเซีย และ Miss Sun Yijia 
อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University ประเทศจีน
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4. กิจกรรมทางวิชาการนานาชาติ

 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้จัดกจิกรรมทางวชิาการนานาชาตปิระจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสร้างและประสาน
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นแนวทาง และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีกิจกรรม 
เช่น การประชุมวิชาการ Regional Workshop on Mainstreaming Biodiversity in Agriculture for Sustainable 
Development and Food Security in Southeast Asia ร่วมกับ SEARCA และ ASEAN Centre for 
Biodiversity (ACB) การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Sufficiency Economy : Learning Organic Agriculture 
by Doing การประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่าย ASEAN Agricultural University Network (AAUN) 
“Sufficiency Economy Philosophy: The Concepts through Applications” และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เครือข่าย ASEAN Agricultural University Network (AAUN) เป็นต้น

5. ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันต่างประเทศ

 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ มกีารลงนามความร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง
มหาวทิยาลัยแม่โจ้กบัมหาวทิยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ จ�านวนทัง้ส้ิน 
72 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
จ�านวนทั้งสิ้น 28 มหาวิทยาลัย/สถาบัน

6. นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Sustainable Agrotourism Trail)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งศูนย์ต้อนรับผู้มาเยือนได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้
ทางวิชาการเกษตรที่โดดเด่นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นแหล่งค้นคว้า เพ่ิมพูนองค์ความรู้ และเป็นสถานที่เผยแพร่
ประวัติศาสตร์การเกษตรของประเทศไทย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาใน
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Sustainable Agrotourism Trail) รวมทั้งสิ้น 309 คน จ�านวน 10 ประเทศ

กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการ 
แยกตามประเทศ

กราฟแสดงจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แต่ละประเทศ

รวมทั้งหมด 309 คน 
จาก 10 ประเทศ
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ผลการด�าเนินงานและ
แนวทางการพัฒนา
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• ผลการด�าเนินและแนวทางการพัฒนา
ผลการด�าเนินงานการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย 15 ปี 

(GO. Eco. University)

 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการขับเคล่ือนขับยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 15 ปี เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหลักคือการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งชีวิตภายในปี พ.ศ. 2569 ภายใต้เส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทั้ง 3 ช่วง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic 
University 2555 - 2559) มหาวิทยาลัย สีเขียว (Green 
University 2560 - 2564) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ 
(Eco University 2565 - 2569) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
จะด�าเนินการทั้ง 3 ส่วนไปพร้อมกัน หากแต่ให้ความส�าคัญ
ในแต่ละช่วงการพัฒนาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง
ปีแรกของการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียว Green 
University ส�าหรับผลการด�าเนินงานและความส�าเร็จของ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
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ด้านการพัฒนาหลักสูตร

1. หลักสูตรระยะยาว

 ปัจจุบนัมหาวทิยาลัยมีหลักสูตรทีมี่เนือ้หา รายวชิาทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย จ�านวน 
30 หลักสูตร และมีการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จ�านวน 32 รายวิชา อีกทั้ง
ได้ก�าหนดนโยบายให้นกัศกึษาแม่โจ้ทกุสาขาวชิาจะต้องมคีวามรู้เบือ้งต้นในเร่ืองเกษตรอนิทรีย์ จึงได้ด�าเนนิการปรับปรุง
รายวิชาศึกษาทั่วไป (เกษตรเพื่อชีวิต) โดยแทรกเนื้อหาพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่นักศึกษาทุกคณะ รายละเอียด
หลักสูตรแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

หลักสูตรแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. หลักสูตรระยะสั้น

 มหาวทิยาลัยได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน ได้แก่ หลักสูตร
เกษตรกรอนิทรีย์รุ่นใหม่ (ระยะส้ัน 6 เดอืน ร่วมกบัโครการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
เกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้น�าเกษตรกรรุ่นใหม่ สปก.) 
จ�านวน 2 รุ่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครรุ่นที่ 3
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หลักสูตรผูน้�าการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 1 
The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)

จ�านวนโครงการและงบประมาณวิจัย

 มหาวิทยาลัยได้สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีโครงการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน รวม 91 โครงการ งบประมาณ 
75.570 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (โดยปี 2559 จ�านวน 49 โครงการ งบประมาณ 14.967 ล้านบาท) จาก
โครงการวิจัยทั้งสิ้น 196 โครงการ งบประมาณ 147.099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ของจ�านวนโครงการวิจัยทั้งหมด

ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

จ�านวนโครงการและงบประมาณวิจัย
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ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และระบบตลาด

จ�านวนโครงการและงบประมาณบริการวิชาการ

 จ�านวนโครงการบริการวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัเกษตรอนิทรีย์ ส่ิงแวดล้อม และพลังงานทดแทน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ�านวน 29 โครงการ งบประมาณ 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 23 
(โดยปี 2559 จ�านวน 25 โครงการ งบประมาณ 84 ล้านบาท) 
จ�านวนโครงการและงบประมาณบริการวิชาการ

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และระบบตลาด

 ปัจจุบนัมหาวทิยาลัยได้สร้างผลผลิตและผลิตภณัฑ์เกษตรอนิทรีย์ ครบทกุห่วงโซ่อปุทานตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ 
ปลายน�้า จ�านวน 13 รายการ ดังนี้
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กาดแม่โจ้ 2477 และกาดน้อยอินทรีย์ 

 เป็นแหล่งจ�าหน่ายผลผลิตเกษตอินทรีย์ของ มหาวิทยาลัย และ
ผลผลิตจากเกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เกิดจาก
การส่งเสริมของนักวิชาการและนักวิจัย

การเป็นที่พึ่งของชุมชนและการเป็นผู้น�าในการปรับเปลี่ยน

 มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากระบบการผลิตเคมีมาเป็นระบบ
การผลิตอินทรีย์ ทั้งนี้ได้มีการท�างานร่วมกับชุมชน เช่น อ�าเภอสันทราย และอ�าเภอสารภี (ผ่านสารภีโมเดล)  
ชุมชนบ้านโปง (เก๊กฮวยอนิทรีย์) ชุมชนแม่ทา (เมล็ดพันธ์ุอนิทรีย์) ชุมชนบ้านหนองปะจับ (สัตว์น�า้อนิทรีย์) ชุมชนบ้านดง 
(สัตว์น�้าอินทรีย์) ชุมชนในพ้ืนที่ป่าไผ่ (สัตว์น�้าอินทรีย์) ชุมชนแพะป่าห้า (ปุ๋ยไม่กลับกอง) ชุมชนบ้านป่าเกี้ยนอก 
และชุมชนบ้านห้วยขมิ้น อ�าเภอแม่แจ่ม (สตรอเบอรี่อินทรีย์) ส�าหรับชุมชนที่มีการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ 
ชุมชนแม่แก๊ด และชุมชนในพ้ืนทีสั่นทราย โดยมหาวทิยาลัยได้ จัดฝึกอบรมโครงการเกษตรอนิทรีย์ให้แก่ประชาชนผูส้นใจ
ไปแล้ว จ�านวน 13 หัวข้อ ดังนี้

 1. อบรมหลักสูตร “การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” (รุ่นที่ 1 - 3) 
 2. ฝึกอบรมเชิงปฏบตักิาร เร่ือง การเพาะเล้ียงศตัรูธรรมชาตเิพ่ือใช้ประโยชน์ในการควบคมุศตัรูพืช โดยชีววถิี
  ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 3. ฝึกอบรมหลักสูตร “การพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจชมุชนเพือ่ผลติสตัว์น�า้แบบอนิทรีย์สูร่ะบบอตุสาหกรรม 
  ประมงอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Fish Valley)” 
 4. ฝึกอบรม เรื่อง “การผลิตสตรอเบอรี่เชิงการค้า รุ่นที่ 1” 
 5. ฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบและดอกกาแฟอินทรีย์” 
 6. อบรมการเพาะเห็ดหลินจือในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 7. ฝึกอบรมระบบการผลิตลูกปลานิล 
 8. อบรมหลักสูตร “มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการผลิตปัจจัยการผลิตทดแทนการใช้สารเคมี” 
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะปลูกพืชอาหารอินทรีย์ 
 10. อบรมสัมมนาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
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 11. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร 
 12. อบรมสัมมนาการผลิตวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ 
 13. อบรมและเสวนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์สัญจร

 ชมรมผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ที่ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรณรงค์ให้เกิดกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวภายใน
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทาง Facebook

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและการรับรองพื้นที่เกษตรอินทรีย์

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ จ�านวน 2 พื้นที่ โดยหลักเน้น
ที่พื้นที่ 907 ไร่ ซึ่งจะท�าให้เป็น organic land ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีล้านนา โดยต้องการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย
มีพื้นที่การท�าเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นทุกปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่น�าร่องเกษตรอินทรีย์ จ�านวน 10 แปลง ดังนี้
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จัดท�าแผนที่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์แม่โจ้ 

 จัดท�าแผนทีเ่ช่ือมโยงฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ทัง้การผลิตพืช สัตว์ ประมง ปุย๋ ร้านอาหาร และพิพิธภณัฑ์เกษตร เป็นต้น

พื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

การรับรองพื้นที่น�าร่องเกษตรอินทรีย์ 

 ปัจจุบนัมหาวทิยาลัยได้รับการรับรองสินค้าเกษตรอนิทรีย์ว่ามคีวาปลอดภยั 100 % จากมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 
USDA ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
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จัดท�าแผนที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดท�าแผนที่ตลาดเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่

ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์

 มหาวิทยาลัยได้จัดท�าฐานข้อมลูเวบ็ไซต์ www.organic.mju.ac.th โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ และน�าเสนอในรูปของส่ือส่ิงพิมพ์ วีดีทัศน์ และส่ือ online รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ส่ือของ
โครงการผ่าน social media การจัดฝึกอบรม และงานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

องค์ความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 14 องค์ความรู้ คือ 

 1. เทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงเดี่ยวคุณภาพสูงมาตรฐาน IFOAM ในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
  ขนาดใหญ่ 
 2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองของชุมชนเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ 
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 3. การจัดท�าแผนที่อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์  
 4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าส�าหรับเกษตรอินทรีย์ 
 5. การส�ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการท�าเกษตรอินทรีย์ 
 6. การขยายผลการผลิตพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์อินทรีย์แก่เกษตรกร 
 7. การน�าร่องพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 
 8. ระบบการเพาะเลี้ยงและการสร้างแบรนด์สัตว์น�้าอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน 
 9. การผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์  
 10. โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ 
 11. ความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 12. พัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 
 13. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิถีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 14. โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่) 

องค์ความรู้/เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์ จ�านวน 25 องค์ความรู้

 1. น�้ามันหอมระเหย (Essential oil) 
 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุกอินทรีย์
 3. นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่แบบกองแถวยาวไม่ต้องพลิกกลับกอง “วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1”
 4. การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 5. การเลี้ยงปลากะพงขาว ในเขตภาคเหนือในระบบอินทรีย์
 6. การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแขกและผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์
 7. การจัดท�าแผนที่อินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรณีศึกษาพ้ืนที่ อ�าเภอสันทราย และ
  อ�าเภอแม่แตง
 8. การผลิตปุ๋ยชีวภาพเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ส�าหรับเกษตรอินทรีย์
 9. กาดน้อยเกษตรอินทรีย์
 10. การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงมาตรฐาน IFOAM
 11. พันธุ์ กข - แม่โจ้ 2 ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง
 12. ปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
 13. การผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์
 14. การผลิตสตรอเบอรีอินทรีย์
 15. ขั้นตอนการผลิต การบรรจุ ผักอินทรีย์
 16. การท�าเกษตรแบบธรรมชาติ (ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และการผลิตเชื้อราขาว
 17. การผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์ 3 ประเภท 7 ชนิด
 18. การท�าคอกสัตว์และผลิตอาหารสัตว์แบบธรรมชาติ
 19. การผลิตข้าวอินทรีย์
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 20. การผลิตพริกอินทรีย์โดยชีววิถี
 21. การผลิตเชื้อราเขียวปราบแมลง
 22. การใช้ด้วงเต่าตัวห�้าและเชื้อราควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
 23. สถาบันบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 24. เก๊กฮวยอินทรีย์
 25. เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรอินทรีย์

จัดท�าจดหมายข่าวเกษตรอินทรีย์ 

 ส�าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ�าทุกเดือน

จัดท�าวีดีโอประชาสัมพันธ์ 
 
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ผ่านทางเว็บไซต์เกษตรอินทรีย์แม่โจ้
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จัดท�ารายการแม่โจ้เกษตรอินทรีย์ เผยแพร่ทาง youtube

โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทางอากาศ

 เผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยผ่านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 แห่ง 
ประกอบด้วย
 - จังหวัดเชียงใหม่ FM 95.50 MHz.
 - จังหวัดแพร่ FM 94.00 MHz.
 - จังหวัดชุมพร FM 90.00 MHz.

 คณะเศรษฐศาสตร์เป็นหน่วยงานน�าร่องส�านักงานสีเขียว (Green Office) ของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อปี 2558 
คณะกรรมการพิจารณาส�านักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการตัดสิน
ให้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นส�านักงานสีเขียวระดับ Gold Award อันเป็นระดับสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
แรกในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการขยายแนวคิด Green Office ไปยังหน่วยงานอื่น

รางวัลคุณภาพ
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส�านักหอสมุด และส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ได้รับการรับรองให้เป็นส�านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold  Award) 

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการจัดอันดับสู่การเป็น Green campus ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) โดยได้เข้าร่วมการจัดอันดับสถาบันการศึกษา สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก “UI Green
Metric World University Ranking” จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of 
Indonesia: UI) ซึ่งเป็นการวัดความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้เขียว สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2559 ได้รับการจัดอันดับที่ 235 ของโลก และอันดับที่ 13 ของประเทศ และในปี 2560 ได้รับการ
จัดอนัดบัทีด่ขีึน้ คือได้รับการจดัอนัดับที ่183 ของโลก อนัดับที ่9 ของประเทศ แสดงรายละเอียดดังนี้
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 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานให้ความส�าคัญ และร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จและได้รับรางวัล เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ 
ได้รับรางวัลส�านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2558 Green Office ระดับดีเยี่ยม ส�านักงานอธิการบดี
และส�านักหอสมุด ได้รับรางวัล ส�านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 Green Office 
ระดับ ดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์ (%) คะเเนน (%) 

1. ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. การจัดการของเสีย 
4. การจัดการน�้า 
5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รวม

15
21
18
10
18
18

100

16
23
22
10
9

20
100

ประเด็น เกณฑ์ และคะแนนการประเมินการจัดอันดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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 - ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด�าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน 
 - จัดท�าผังแม่บทมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 - พัฒนาชุดโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อแสวงหางบประมาณสนับสนุน 
 - เร่งพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในและต่างประเทศ 
 - เร่งผลักดันกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ให้ประสบความส�าเร็จ เช่น ผังแม่บท โรงอาหารอินทรีย์ ตลาดอินทรีย์ 
  ระบบขนส่งสาธารณะ การจัดการขยะ และพลังงานทดแทน ฯลฯ 
 - ผลักดันผลการจัดอันดับ Green U. หรือ Sustainable U. ให้อยู่ในระดับ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - ส่งเสริมหน่วยงานภายในสู่ส�านักงานสีเขียว (Green Office) อย่างยั่งยืน 
 - ติดตามขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ด้วย SPO และบูรณาการสู่ MOC

แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 15 ปี (GO. Eco. University)
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• แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

1. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
แกน่กัศกึษา เพือ่ใหบ้ัณฑิตทีส่�าเรจ็การศกึษาออกไปเปน็บณัฑิตที่มคีณุภาพ 
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ด้วยตนเอง

2. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายและทันสมัยรองรับความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายใหม่ และพัฒนาหลักสูตรนานาชาตติามยุทธศาสตร์และความเช่ียวชาญ

ของมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว และหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ
  3. ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัยทุกด้าน

ด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิต
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ด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิต

 1. ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
แก้ปัญหาพื้นที่ และสร้างรายได้
2. จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการวิชาการแบบครบวงจร (One 
stop service) 
3. พัฒนาต้นแบบงานบริการวิชาการ ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดการเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

4.     ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดและรองรับ
การแสวงหารายได้

 5. บริหารจัดการ Product & Service เป็นระบบเพ่ือสร้าง MJU Brand ให้เกิด
  การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และมหาวิทยาลัย
 6. เพิ่มช่องทางการแสวงหารายได้จากทรัพย์สิน และองค์ความรู้

ด้านบริการวิชาการ

ด้านวิจัย

 4. ส่งเสริมคณาจารย์ในการพัฒนาเทคนคิการสอนให้ทนัสมยั และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูเ้รียนยุคใหม่ 
รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
 5. ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนานกัศกึษาทัง้ในและนอกห้องเรียนให้มกีารพัฒนาทกัษะพ้ืนฐานทีใ่ช้ในการประกอบอาชีพ 
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 6. สนับสนุนบัณฑิตให้สามารถมีงานท�า หรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน 1 ปี หลังส�าเร็จการศึกษา  รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้บัณฑิตเห็นความส�าคัญของการกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท�าตามความเป็นจริง

 1. ก�าหนดยุทธศาสตร์การวจัิยของมหาวทิยาลัย  และสนบัสนนุ
การสร้างผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาและแก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
 2. การพัฒนาบคุลากรด้านการวจัิยโดยผลักดนัอาจารย์รุ่นใหม่
ให้ท�างานวิจัย หรือร่วมท�าวิจัยกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในลักษณะของ
การเป็นพี่เลี้ยง
 3. การคัดเลือกชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน
(บูรณาการวิจัย)
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ
 5. ผลักดันการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารที่มีค่าน�้าหนักสูง



93

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดบริการด้านทุนการศึกษา โดยได้
ขอรับการสนบัสนนุเงินทนุการศกึษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทต่าง ๆ มูลนธิิ ศษิย์เก่าและบคุคลทัว่ไป เพ่ือน�า
มาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีฐานะยากจน มีความมุ่งมั่นในการเรียน มีจิตอาสาร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย และมคีวามประพฤตเิรียบร้อย รวมทัง้การจัดสรรทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาต่างชาติ 
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

การจัดสรรทุนการศึกษาประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐

สิ่งอ�านวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

แหล่งทุนการศึกษา จ�านวนแหล่งทุน เงินทุน (บาท)

เอกชน/บริษัท
กองทุนต่าง ๆ
หน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ
มูลนิธิต่าง ๆ /ชมรม
ศิษย์เก่าแม่โจ้
ส่วนบุคคล

รวมทั้งสิ้น

12
2

12
21
3

29
78

1,388,000
282,000

4,897,400
3,030,000

90,000
648,000

10,335,400

ปีการศกึษา 2560 มเีงนิทนุทัง้หมด จ�านวน 10,335,400 บาท

ห้องสมุด
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สนามกีฬา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์



95

 ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย

สระว่ายน�้า

สถานที่พักผ่อนเชิงนิเวศน์
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 หอพัก

ที่พักสมาคมศิษย์เก่า

cover way
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ห้องออกก�าลังกาย

บริการจักรยาน

ที่พักศูนย์กลางศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
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นายจ�ารอง ดาวเรือง 

 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพืชไร่ จากสถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบนัคอื มหาวทิยาลัยแม่โจ้) เป็นศษิย์เก่า
แม่โจ้รุ่น 47 และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ 
(พืชสวน) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพุทธศักราช 2546 - 2550 
ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการเกษตร 8 ว. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
ส�านกัวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1 กรมวชิาการเกษตร พุทธศกัราช 
2550 - 2554 เคยด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการศนูย์วจัิยและพัฒนาการเกษตร
เชียงใหม ่ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่ 1 กรมวชิาการเกษตร 
พุทธศักราช 2554 - 2556 และด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ ส�านกัวจัิยและพัฒนาการเกษตร เขตที ่1 กรมวชิาการ
เกษตร พุทธศกัราช 2556 - 2560 รวมถงึด�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการ
ระดับสูง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร  และ
พุทธศักราช 2560 ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการระดับสูง ส�านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร

 ปีการศกึษา  พ.ศ. 2560 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ มศีษิย์เก่าทีไ่ด้รับรางวลั
ศิษย์เก่าดีเด่นประจ�า ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวสู่
ปีที ่85 ผูท้รงคณุวฒุทิัง้หลายเหล่านีจ้ะเป็นก�าลังส�าคญัในการร่วมกนั
ผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาทาง
การเกษตรที่ได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ภาคการเกษตรไทย ให้ก้าวไกลในระดับนานาชาติ ดังนี้

• ศิษย์เก่าดีเด่น



99

นายนิกร กิจการค้า 

 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เกษตรกรรม จากวทิยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ (ปัจจุบนัคอื มหาวทิยาลัยแม่โจ้) 
ส�าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชสวนประดบั จากสถาบนัเทคโนโลยี
การเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบนัคอื มหาวทิยาลัยแม่โจ้) เป็นศษิย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36 
นายนิกร กิจการค้าได้น�าความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ส่งเสริมแนะน�า
แก่เกษตรกรให้เปล่ียนแปลงการเกษตรแบบเดิมรวมถึงเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร แนะน�าและส่งเสริมให้
ประชาชนทัว่ไปและส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะบนพ้ืนทีสู่งให้มอีาชีพ 
และน�าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่ผลิตโดยคนไทย ส่งไป
จ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม 
ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ  
และในอนาคตมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าอินทรีย์ที่เป็นผลผลิต
ของคนไทยนาม “แม่โจ้” โดยเฉพาะ ให้มีคุณภาพดีขึ้นและส่งเสริม
การตลาดยุคใหม่ ยุค IT และ E - commerce รวมทั้งก่อตั้งเครือข่าย
สมุนไพรในอนาคตในนาม “สมุนไพรแม่โจ้”

นายพิบูล โพธิ์ศรี 

 ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี เทคโนโลยีเกษตรบณัฑติ สาขา
โคนมและโคเนื้อ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบัน คือ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54 และส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จากมหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี ได้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ของสหกรณ์โคนม
พัฒนานิคม จ�ากัด จังหวัดลพบุรี ได้แก่ คณะกรรมการ รองประธาน 
ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน และปัจจุบัด�ารงต�าแหน่งประธานสหกรณ์โคนม 
พัฒนานิคม จ�ากัด จังหวัดลพบุรี และระหว่างพุทธศักราช 2543 - 2554 
ด�ารงต�าแหน่งประธาน สภาสุขาภิบาลแก่งเสือเต้น และนายกเทศมนตรี
เทศบาลต�าบลแก่งเสือเต้น จังหวัดลพบุรี มีผลงานอาชีพซึ่งแสดงถึง
ความส�าเร็จอนัเป็นแบบอย่างทีด่หีลายประการ อาท ิประกอบกจิการฟาร์ม
โคนมขนาดใหญ่ และขณะทีด่�ารงต�าแหน่งประธานสหกรณ์โคนมพัฒนานคิม 
จ�ากัด
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นายบรรจง สมบูรณ์ชัย 

 ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบณัฑติ 
สาขาเทคโนโลยีภมูทิศัน์ จากสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบนั 
คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 และส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ จาก
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ และเคยด�ารงต�าแหน่งคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างพุทธศักราช 
2550 - 2559 ปัจจุบันปฏิบัติงานในต�าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มผีลงานบทความวจัิยและบทควาทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรัุกษ์ 
ฟื้นฟู และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจอีกเป็นจ�านวนมาก

นายสุรพันธ์ เด็ดขาด 

 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
พืชไร่ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้) เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ ่น 33 อีกทั้งเป็นประธานชมรมศิษย์เก่า
แม่โจ้ รุ่น 33 และเป็นประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคตะวันตก ส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนา
สังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และในพุทธศักราช 2554 
ได้ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงเคยเป็นเป็นผู้บริหารงานของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์
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นางสาววินิตรา ลีละพัฒนา

 ส�าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการท่องเทีย่วเชิงนเิวศ 
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 69 และระดับปรญิญาโท 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Recreation tourism 
and Hospitality Management) และปริญญาเอก Doctorate of 
Business Administration (Business Administration) จาก 
National Chiayi University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 
นอกจากนี้ยังส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนา
การท่องเทีย่ว - การจัดการนนัทนาการและการท่องเทีย่ว) มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
ต่อมาได้เป็นอาจารย์ประจ�าคณะพัฒนาการการท่องเที่ยว และเคย
ด�ารงต�าแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารสถานบริการฝึกอบรม
และให้ค�าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว พุทธศักราช 2560 ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน ่งผู ้อ�านวยการสถานบริการฝ ึกอบรมและให ้ค�าปรึกษา
ด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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กิจกรรมเด่น
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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• ผลงานเด่นของนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด�าเนินโครงการด้านกิจกรรม
นักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานเด่นด้าน
นักศึกษาจ�านวนมาก ซึ่งมีผลงานเด่น ๆ ของนักศึกษา เช่น 
โครงการปลูกผกัแลกค่าเทอม โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมอืง 
และโครงการปฐพีร่วมใจสร้างฝาย - สร้างน�้า เป็นต้น

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังมีผลงานเด่นด้าน
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลส�าคัญมากมายทั้งในระดับประเทศ
และระดับอุดมศึกษา จ�าแนกตามกลุ่มคณะ ดังนี้

1. กลุ่มคณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 กลุ่มคณะเกษตรและส่ิงแวดล้อม มีผลงานเด่นด้านนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ และระดับ
อุดมศึกษา เช่น

 1.1 รางวัลชนะเลศิ ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี ประเภทการแข่งขนั
การน�าเสนอแนวความคิดเรื่อง “การเลี้ยงโคนมในมุมมอง 3 มิติ” 
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   1.2 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาครอง คะแนน

รวมสูงสุด งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ คร้ังที่ 34 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ได้รับ เหรียญทอง 
จ�านวน 11 เหรียญ ประกอบด้วย ทักษะการจัดสวนถาด 
การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการเกษตร 
การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การพูดส่งเสริมการเกษตร 
การค�านวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารก�าจัดวัชพืช 
การขยายพันธุ์พืช ติดตา - ต่อกิ่ง - ทาบกิ่ง การแข่งขัน
บรรจุพันธุ์ลูกปลา การรีดเต้านมเทียม การตอนสุกร 

การตัดแต่งสัตว์ปีก และการคล้องโค ล้มโค เหรียญเงิน 
จ�านวน 3 เหรียญ ประกอบด้วย การแข่งขนัเซทแมลง การแข่งขนั

 โครงงานทางการเกษตร และการแข่งขันการประเมินเนื้อดินโดยวิธี
  ภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ของดิน

 1.3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที โครงการปลุกจิตส�านึกรู้คุณแผ่นดิน
ปีที่ 6 “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”
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2. กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีผลงานเด่นด้านนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ 
และระดับอุดมศึกษา เช่น

 2.1 รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทการแข่งขัน Smart Farm “ระบบบริหารทรัพยากรที่จ�ากัด
ด้วยเทคนิคการปลูกพืชแนวตั้งและเกษตรแม่นย�า” และ ประเภทการแข่งขัน Smart Business “ระบบติดตามรถยนต์
เพื่อการบริหารระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่” 

 2.2 รางวัล Best Oral Presentation จากผลงานเรื่อง APPLICATION OF HOT AIR AERATOR 
USING SOLAR ENERGY FOR INCREASING EFFICIENCY OF GREENHOUSE FISH CAGE DURING 
THE RAINY SESON  โดยนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ณ ประเทศอินโดนิเชีย

 2.3 รางวัล ACADEMIC วิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย “Thai Association 
of Landscape Architects” (TALA) ภายใต้ชื่อผลงาน : โครงการปรับปรุงย่านธุรกิจสีลมเพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่ง
สร้างสรรค์ส�าหรับทกุกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยนกัศกึษาสาขาวชิาภมูสิถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
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 2.4 รางวัลจากโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม Design Thesis of The Year 
in Architecture 2016 หรือ DOY ARCH 2016 ระหว่างวันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2560 จ�านวน 4 รางวัล 
ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จ�านวน 3 รางวัล ได้แก่ ประเภทผลงานสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ ชื่อผลงาน 
“วนศาสตร์สถาน” ประเภทผลงานสถาปัตยกรรมกับเมืองและการอนรัุกษ์ ช่ือผลงาน“พ้ืนทีส่าธารณะ เพ่ือการผลิตอาหาร
ในเมือง” และประเภทผลงาน สถาปัตยกรรมกับความรู้สึก ชื่อผลงาน “พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ เวียงกุมกาม” และ
รางวัลสมควรเผยแพร่ ประเภทผลงาน สถาปัตยกรรมกับความสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน “ศูนย์สร้างสรรค์วัสดุ  เพื่อการน�า
กลับมาใช้ใหม่”
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3. กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ

 กลุ่มคณะวทิยาการจัดการ มผีลงานเด่นด้านนกัศกึษาทีไ่ด้รับรางวลัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัอดุมศกึษา เช่น

 3.1 รางวัลชนะเลศิ Excellent Paper Award “2017 New Southward Policy International Conference 
of Tourism, Hospitality and Management” โดยนักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

 3.2 รางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันเรือพายแคนู 1 คน ชาย ระยะ 500 เมตร กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” รอบมหกรรม โดย นายบุญเจริญ เกิดมณีโชติ นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ “การประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์ม
โคนม ไทย - เดนมาร์ค” จัดโดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และ การประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอ
ในหวัข้อเร่ือง “จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพ” จัดโดย สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ส�านกังานสาขาเชียงใหม่ 
โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 3.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพถ่าย Memory Si Lanna (ประเภทนักศึกษา) จัดโดย 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการยูเมะพลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน”
ซีซั่น 3 โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

 3.5 รางวัลพิเศษคลิปวิดีโอ Amazing Chiang Rai จากค่ายอาสา Chiang Rai Digi Camp โดย 
สวทช. และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
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4. วิทยาเขต

 วิทยาเขต มีผลงานเด่นด้านนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ และระดับอุดมศึกษา เช่น รางวัล
ผลงานดีเด่น ด้านการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ ส�านัก
สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก และรางวัลทีมดีเด่นระดับภูมิภาค ในการประกวดแผนงานการปรับปรุงร้านค้า
ของกิจกรรมแม็คโคร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และ รางวัลค่ายดีเด่นระดับประเทศ โดยโครงการ
หมู่บ้าน กฟผ. วิถีพอเพียง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ
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5. บัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย มีผลงานเด่นด้านนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ และระดับอุดมศึกษา เช่น รางวัล
การน�าเสนอภาคบรรยาย การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัล
การน�าเสนอผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 3 จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ การน�าเสนอเรื่อง Antiviral potential of 
cinnamaldehyde from Cinnamomum verum Presl. against porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus และ เรื่องการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และคุณภาพเนื้อของปลาลูกผสมบึกสยาม แม่โจ้ 
(ปลาบึก X ปลาสวาย) รุ่นที่ 2 ในกระชัง และรางวัลการประกวดนวัตกรรม ได้รับรางวัล GOLD AWARD จ�านวน 
2 รางวัล ได้แก่ การประกวดนวัตกรรมเครื่องสูบน�้าแบบวงกต และการประกวดอาหารปลาส�าหรับการเพิ่มคุณภาพ
เนื้อและการเจริญพันธุ์ รางวัล SILVER AWARD จ�านวน 1 รางวัล ได้แก่ การประกวด เรื่องเครื่องดื่มสุขภาพ
ชนิดเจลจากสาหร่ายน�้าจืด และรางวัล BRONZE AWARD จ�านวน 2 รางวัล ได้แก่ เรื่องกระบวนการผลิต
สาหร่ายไกที่ให้ โปรตีนสูง และเร่ืองการใช้ประโยชน์จากเกล็ดปลานิลเป็นผลิตภัณฑ์เวชส�าอางค์
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6. สหกิจศึกษา

 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ไปสหกิจศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนักศึกษา
ไปสหกิจศึกษาในประเทศจ�านวน 3,257 คน และไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ จ�านวน 11 คน โดยนักศึกษา
ที่ไปสหกิจต่างประเทศ ได้แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า จ�าแนกตามบริษัท และ
ประเทศ แสดงรายละเอียดดังนี้

จ�านวนนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัทต่างประเทศ
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• คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร. กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดี 
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน ส�านักงานอธิการบดี

ผู้จัดท�า
คุณมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน
คุณสาวธนัชพร เปรมเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณวัชราภรณ์ พิลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เผยแพร่โดย :
งานวิจัยสถาบัน
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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