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สารบัญ
สารจากอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ตั้ง และพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

     - ด้านการผลิตบัณฑิต

     - ด้านการวิจัย

     - ด้านการบริการวิชาการ และท�านุศิลปวัฒธรรม

     - ด้านการบริหารจัดการ

ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองและการประเมินคุณภาพภายใน 

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 (2477 - 2577)

ผลการด�าเนินงานส�าคัญตามยุทธศาสตร์  GO Eco U

คณะผู้จัดท�า
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สารจากอธิการบดี
	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน�าที่มีความเป็นเลิศ
ทางการเกษตรในระดบันานาชาต	ิมุง่พัฒนาบณัฑติสู่ความเป็นผูอ้ดุมด้วยปัญญา	อดทน
สู้งาน	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐาน	นโยบายการบริหารงานคณะผู้บริหารยึดแนวทางตามแผนแม่บท
การเปลี่ยนผ่าน	100	ปี	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้(2477	-	2577)	เป็นการก�าหนดเป้าหมาย
ในการก้าวสู่ปีที่	100	อย่างภาคภูมิและยั่งยืนในป	ีพ.ศ.	2577	โดยให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาระบบนิเวศน์แห่งสังคมอุดมปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
(Ecosystem	for	Lifelong	learning)	ส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย	ทุกกลุ่มอาชีพ	
และเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนา
สู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	คือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย	์
(Organic	University	มหาวทิยาลัยสีเขยีว	(Green	University)	และมหาวทิยาลัย
เชิงนิเวศ	(Eco.	University)	โดยวางยุทธศาสตร์การท�างานแบบรางคู	่คือ
การพฒันาตามภารกจิหลกั	(Moderating	Operation	Center)	หรอื	MOC	ควบคู่
ไปกบัการท�างานเชิงรุกเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ	(Strategic	Program	Management	
Office)	หรือ	SPO	เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูง	มุ่งเน้น
ผลงานทีต่อบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง	โดยมเีป้าหมายการพฒันา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”
	 รายงานฉบับนี้	ได้สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ผลงาน
ความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยที่เกิดจากความรู	้ความสามารถ	ความทุ่มเท	พลังกายพลังใจ	ของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัย		รวมทั้งการสนับสนุนจากศิษย์เก่า	และเครือข่ายองค์กรต่าง	ๆ 	ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณ
ผูม้ส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัทกุภาคส่วน	 และหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือในการขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ได้ต่อไป

       

																																															(รองศาสตราจารย	์ดร.วีระพล	ทองมา)
	 	 	 	 	 								รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	 	 	 	 	 	 	 				กันยายน		2562
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
EXCUTIVE ADMINISTRATORS OF MAEJO UNIVERSITY

อธิการบด ี
President

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช
Asst.	Prof.	Chamnian	Yosraj,	Ph.D

รองอธิการบดี
Vice President

อาจารย์อภิชาติ สวนค�ากอง
Mr.	Apichart	Suankamgong

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

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์
Mr.	Rachata	Chuaviroj

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล
Assoc.	Prof.	Siriporn	Kiratikarnkul,	Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
Asst.	Prof.	Pawin	Manochai

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
Assoc.	Prof.	Weerapon	Thongma,	Ph.D.
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อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
Mr.	Chat	Phacharathammakul

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
Asst.	Prof.	Nikom		Moonmuang,	Ph.D.

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

ผู้ช่วยอธิการบด ี
Assistant to the President

อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
Tipsuda	Tangtragoon,	Ph.D.

นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ
Mr.	Piyawat	Yavichaichulap

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

อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
Koblap	Areesrisom,	Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูล
Asst.	Prof.	Somkiat	Chaipiboon,	Ph.D.
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คณบดี
Dean

อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น 
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล 
คณบดีคณะเศษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้

Mr.Anuwat	Churyen	
Dean	of	the	Faculty	of	Tourism	Development

Assoc.	Prof.	Surachai	Kungwon,	Ph.D 
Dean	of	the	Faculty	of	Economics

Asst.	Prof.	Chanaporn	Khantabut,	Ph.D 
Dean	of	the	Faculty	of	Economics

Asst.	Prof.	Chanaporn	Khantabut,	Ph.D 
Dean	of	the	Faculty	of	Fisheries	Technology	and	Aquatic	Resources

อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

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

Administration
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คณบดี
Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Asst.	Prof.	Tapana	Cheunbarn,	Ph.D 
Dean	of	the	Faculty	of	Science

อาจารย์ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ 
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส�าราญ 
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

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

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

Asst.	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

รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

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

and	Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ 
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
Asst.	Prof.	Umaporn	Upara	
Dean	of	the	Faculty	of	Engineering	and	Agro-Industry

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
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คณบดี
Dean

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 
ผู้อ�านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ
Sukree	Yoosuk,	Ph.D.	
Director	of	Maejo	University	-	Phrae

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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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารและวิชาการ
Asst.	Prof.	Pusit	Pookmanee,	Ph.D.
Director	of	Academic	Administration	and	Development

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



13



14

การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน
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ข้อมูล	ณ	มกราคม	2560
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การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน
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ข้อมูล	ณ	มกราคม	2560
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ข้อมูล	ณ	มกราคม	2560

การแบ่งส่วนราชการหน่วยงานสนับสนุน
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ประวัติความเป็นมา
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



บ้านหลังนี้มีประวัติอันยาวนาน กว่าจะเป็น 

“วันนี้” กว่าจะเป็น “แม่โจ้”

22
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนา

ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร

ในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู ้ประกอบการ	
(Entrepreneurs)	ทีท่นัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร	วทิยาศาสตร์ประยกุต์	ภาษาต่างประเทศ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ	ชุมชนท้องถิ่น	และสังคมของประเทศ
รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา

	 2.	 เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

	 3.	 เพ่ือสร้างและพฒันาศนูย์การเรยีนรูเ้ชิงบรูณาการด้านการเกษตร	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู	้ค้นคว้า	และรวบรวม
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่

	 4.	 เพ่ือส่งเสรมิการด�ารงศลิปวฒันธรรมด้านการเกษตรรวมทัง้วฒันธรรมท้องถิน่	ตลอดจนการรกัษาระบบนเิวศ
ของทรัพยากรธรรมชาติ	

	 5.	 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
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พันธกิจ

	 1.	 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ
โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ	(Entrepreneurs)	ที่ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร	วิทยาศาสตร์ประยุกต	์ภาษาต่าง
ประเทศ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ	ชุมชนท้องถิ่น	และสังคมของประเทศ	รวมทั้ง
การให้โอกาสทางการศึกษา

	 2.	 เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความ

รู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต	์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่สังคม

	 3.	 เพื่อสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้าน
การเกษตร	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู	้ ค้นคว้า	 และรวบรวมองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมพื้นที่
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	 4.	 เพื่อส่งเสริมการด�ารงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรรวมทั้ง
วัฒนธรรมท้องถิ่น	ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ

	 5.	 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
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อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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รากเหง้าของแม่โจ้

	 1.	ช�านาญการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	และเกษตรพื้นที่สูง
	 2.	องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 3.	ทรัพยากรทางการเกษตร
	 4.	อัตลักษณ์และตัวตนของมหาวิทยาลัย
	 5.	ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
	 6.	ความหลากหลายขององค์ความรู	้(คณะต่าง	ๆ)
	 7.	วัฒนธรรมการเกษตรในพื้นที	่มิตรไมตรีจิต	ความไว้ใจ	อบอุ่น
	 8.	ความสามัคค	ีและความเหนียวแน่นของเครือข่ายศิษย์เก่า

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติ ที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร
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สัญลักษณ์ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ดอกไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตรามหาวิทยาลัย คือ พระพิรุณทรงนาค

อินทนิล (Lagerstroemia microcap Wall)  

	 ดอกไม้สัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยันัน้	สบืเนือ่งมาจากเมือ่เดือนมถินุายน	2527	ซึง่มหาวทิยาลยัแม่โจ้	มอีายุครบ	
50	ปี	คณะกรรมการศิษย์เก่าแม่โจ้	และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	โดยนายจ�านงค์	โพธิสาโร	อธิบดีกรมป่าไม้สมัยนั้น	
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ	้เป็นประธาน	ได้เสนอชื่อพรรณไม้ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโต	ในทุกภาคของ
ประเทศไทย	เป็นพันธุ์ไม้ที่ดี	มีความหมายถึง	ความเจริญรุ่งเรือง	อายุยืนนาน	ใบสีเขียวเข้ม	ลักษณะใบเดี่ยว	ดอกสีม่วง	
ม่วงชมพู	มียานามว่าเป็น	“ราชินีดอกไม้”	(Queen’s	Flower)	ฝักผลไม่ยอมทิ้งต้น	มีสายพันธุ์อีกหลายชนิดในวงค์เดียว	
มีดอกเป็นลักษณะ	Queen’s	crape	myrtle	เช่น	ตะแบก,	เสลา	และยี่เข่ง	เป็น	Crape	myrtle	เหมือนกัน

	 คณะกรรมการได้ลงมติเลือกชื่อพรรณไม้ “อินทนิล”	 นี้	 เป็นมลคลนามต่อมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีความหมายถึง	
ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย	อินทนิลมีลักษณะของช่อดอกเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น	สีสวยสด	เหมือนความรัก	ความสามัคค	ี
เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ความผูกพันอยู่กับมหาวิทยาลัยของศิษย์เก่าตลอดเวลาที่ออกไปประกอบอาชีพอยู่ทุกหนทุกแห่ง

	 อินทนิล	หรือไม้วงค์นี้	เป็นไม้เศรษฐกิจ	เนื้อแข็งปานกลาง	จนถึงแข็ง	ใช้เป็นไม้ประดับให้ร่มเงา	ดอกสีสวยสด
งดงาม	ตลอดทั้งเปลือก	ต้น	ใบ	ใช้เป็นยาสมุนไพร	ดั่งคุณค่าของบรรดาศิษย์เก่าแม่โจ	้ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม	
ประเทศชาติเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า

ดอกสีม่วง	ม่วงชมพู	มียานามว่าเป็น

ราชินีดอกไม้ 
(Queen’s Flower)
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อินทนิลเป็นสัญลักษณ์แม่โจ้	 คงทน	นักแล
ฉกาจแกร่งกร�าแดดฝน	 ต่อสู้
บึกบึนเช่นชาวชน	 ลูกแม่	โจ้นา
ทุกรุ่นร่วมก�าลังกู้	 ชื่อก้องเกรียงไกร
อินทนิลเติบโตอยู่ได้	 ทุกทิศ	แหลมทอง
พันธุ์แพร่เหมือนิรมิต	 แม่โจ้
ไพศาลเช่นปวงศิษย์	 แยกย้าย	ยืนหยัด
ทุกถิ่นไทยรัฐโอ้	 อ่าองสามัคคี
อินทนิลผลิตดอกช่อนั้น	 รวมกันกลีบงาม
ใบชรชุ่มคลุมตลอดพรรษ์	 ร่มรื่น
ดุจดั่งโพธิ์ไทรอัน	 ทรงอยู่
ลูกแม่โจ้ยืดครึกครื้น	 อยู่ยั้ง	ยืนยง

สีประจ�ามหาวิทยาลัย

สีเขียว	หมายถึง	ความอุดมสมบูรณ์

สีเหลือง	 หมายถึง	รวงข้าว

สีขาว	หมายถึง	ความบริสุทธิ์ของจิตใจ
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M (Mindfulness) ท�าด้วยจิต A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ 

J (Justice) เทิดยุติธรรม O (Origin) น�าเกียรติภูมิ 

ค่านยิมหลกัของมหาวทิยาลยั
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพื้นที่รวมจ�านวน
11,522 - 3 -19 ไร่

โดยจ�าแนกเป็น

จ�ำนวน 7,164 ไร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ 

จ�ำนวน 2,352 ไร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

จ�ำนวน 2,005 - 3 - 45 ไร่
หมายเหต	ุ: พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 
รวมพื้นที่ดังนี้
	 •	พื้นที่ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ	้		
	 	 อ.สันทราย	และ	อ.พร้าว
	 •	พื้นที่ป่าอนุรักษ์	บ้างโปง	อ.สันทราย
	 •	พื้นที่คณะสัตวศาสตร์และวิทยาลัย	 	
	 	 พลังงานทดแทน

ที่ตั้งแลพื้นที่
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ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ที่มา	:	ข้อมูลส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	11	กุมภาพันธ	์2562

• ด้านการผลิตบัณฑิต

	 มหาวทิยาลยัแม่โจ้ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถในวชิาการ	 และวชิาชพีโดยเฉพาะการเป็นผูป้ระกอบการ
(Entrepreneurs)	ทีท่นัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร			วทิยาศาสตร์ประยุกต์			ภาษาต่างประเทศ	
เทคโนโลยีสารสนเทศ	และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ		ชุมชนท้องถิ่น	และสังคมของประเทศ	
รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

จ�าแนกเป็น
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดสอนทั้งสิ้น 98 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 64 หลักสูตร

ปริญญาโท 24 หลักสูตร

ระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร

ตารางที่ 1	แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	–	ชุมพร

รวม

7
2
1
9
5
3
2
6
4
1
2
2
2

12
6

64

5
1
1
6
4
1
1
2
1
1
1
-
-
-
-

24

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

10
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2561

64
24

10

จ�านวนนักศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ในปีการศึกษา	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ ้มีจ�านวนนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 4,296 คน

นักศึกษาทั้งหมด 17,824 คน

ผู้ส�าเร็จการศึกษา  4,146 คน
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ที่มา	:	ข้อมูลส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	5	กุมภาพันธ	์2562

หมายเหต	ุ:	จ�านวนนักศึกษาใหม่ไม่รวม	ประกาศนียบัตร	จ�านวน	72	คน
ที่มา	:	ข้อมูลส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	5	กุมภาพันธ	์2562

ตารางที่ 2	แสดงจ�านวนนักศึกษา	ปีการศึกษา	2561	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 3 แสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา	2561	จ�าแนกตามส่วนงานหรือคณะ

ระดับการศึกษา
นักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น

72
3,994
198
32

4,296

-
16,985

586
164

17,735

-
4,958
202

   11
5,171

1.68
92.97
4.61
0.74
100

-
95.77
3.30
0.93
100

-
95.88
	3.91
0.21
100

จ�านวน	(คน)		ร้อยละ		จ�านวน	(คน)		ร้อยละ			จ�านวน	(คน)		ร้อยละ

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	–	ชุมพร

รวม

685
180
247
282
234
81

159
765
218
83

224
187
235
296
118

3,994

44
4
9

20
21
2

39
44
6
6
3

198

5
4
1
6
6
-
-
-
7
3
-
-
-
-
-

32
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198 32

3,994

ภาพที่ 2	แสดงจ�านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

ที่มา	:	ข้อมูลส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	5	กุมภาพันธ	์2562

ตารางที่ 4	แสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา	2561	จ�าแนกตามส่วนงานหรือคณะ

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	–	ชุมพร
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

2,647
		712
	769
1,425
 900
 498
405

3,733
1,181
  312
		720
  615
1,044
1,539
  485

-
16,985

157
19
21
60
39
22

103
96
15
19
18
-

16
-
-
1

586

8
9
4

19
24
-
-

16
23
-

29
-

32
-
-
-

164
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164586

16,985

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาพที่ 3	แสดงจ�านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561

ที่มา	:	ข้อมูลส�านักบริหารและพัฒนาวิชาการ	5	กุมภาพันธ	์2562

ตารางที่ 5 แสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาปีการศึกษา	2560	จ�าแนกตามส่วนงานหรือคณะ

สังกัด ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	–	ชุมพร
บัณฑิตวิทยาลัย

รวม

754
162
205
356
263
153
149

				1,054
279
45

296
192
308
529
213

-
4,958

43
3
1

10
10
2

22
67
8
-

10
3

20
-
-
3

  202

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

11
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ภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต

	 ปีการศึกษา	2559	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้มีผู้ส�าเร็จการศึกษา	ระดับปริญญาตรีทั้งหมด	จ�านวน	3,554	คน	
มีผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	3,276	คน	พบว่าบัณฑิตที่มีงานท�า	จ�านวน	2,342	คน	(ร้อยละ	
71.49)	 บัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท�าและไม่ได้ศึกษาต่อ	 จ�านวน	 831	 คน	 (ร้อยละ	 25.37)	 และบัณฑิตที่ศึกษาต่อ	
จ�านวน	103	คน	(ร้อยละ	3.14)	โดยท�างานเป็นพนักงานบริษัทหรือองค์การธุรกิจเอกชนมากที่สุด	ร้อยละ	62.78	
รองลงมาคือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	19.20	ดังแสดงตามแผนภาพที่	5

	 โดยบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท�าและไม่ได้ศึกษาต่อนั้นส่วนใหญ	่ ไม่ประสงค์จะท�างาน	 จ�านวน	 369	 คน	
(ร้อยละ	44.40)	รองลงมารอฟังค�าตอบจากหน่วยงาน	จ�านวน	235	คน	(ร้อยละ	28.28)	รองลงมาหางานท�าไม่ได้	
จ�านวน	135	คน	(ร้อยละ	16.25)	และอื่น	ๆ	จ�านวน	92	คน	(ร้อยละ	11.07)

ภาพที่ 4	แสดงจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

11

202
4,953
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ตารางที่ 6	แสดงจ�านวนภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	ปีการศึกษา	2559	จ�าแนกตามส่วนงานหรือคณะ

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงร้อยละภาวะการมีงานท�าของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559

คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท�างานแล้ว ยังไม่ได้ท�างานและ
ยังไม่ได้ศึกษาต่อ

ผู้กรอก
แบบ
ส�ารวจ

ศึกษาต่อ

จ�านวน จ�านวน จ�านวนร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	–	ชุมพร

3,276

767

115

265

80

298

556

37

112

89

138

56

200

89

411

63

2,342

591
90

189
59

223
372

28

79

61
109
49

123
51

247

44

103

4
0
6
2

28
17

1

6
3
4
0
3

20
8
1

831

172

25
70

19
47

169
8

27

25
23
7

74

18
129
18

71.49

77.05

78.28

71.32

73.75

74.83

66.67

75.66

70.54

68.54

80.15

87.50

61.50

57.30

66.67

69.84

3.14

0.52

0.00

2.26

2.50

9.40

3.05

2.70

5.36

3.37

2.94

0.00

1.50

22.47

1.95

1.59

25.37

22.43

21.74

28.42

23.75

15.77

30.29

21.62

24.11

28.09

18.91

12.50

37.00

20.22

31.39

28.57

25.37 3.14

71.49

ไม่มีงานท�า

มีงานท�า

ศึกษาต่อ
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ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
	 มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ได้ด�าเนนิการวจัิยสถาบนั	เร่ืองความพึงพอใจของผูป้ระกอบการทีมี่ต่อบณัฑติมหาวทิยาลัยแม่โจ้	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง	ผู้ประกอบการ	ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อบัณฑิต	โดยด�าเนนิการ
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้แก่นายจ้างโดยภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ในระดับมาก	มีคะแนนเฉล่ีย	3.88	เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน	พบว่า
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด	คือด้านคุณธรรม	จริยธรรม	มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	4.05	รองลงมา	คือ	
มทีกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุลคลและความรับผดิชอบค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั	3.98	ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข	
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ	3.84	ด้านความรู้	โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ	3.78	และด้านทักษะทางปัญญา	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.73

ตารางที่ 7	แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ปีการศึกษา	2559	
จ�าแนกตามส่วนงานหรือคณะ

คณะ/หน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ

1.	คณะผลิตกรรมการเกษตร
2.	คณะสัตวศาสตร์
3.	คณะบริหารธุรกิจ
4.	คณะศิลปศาตร์
5.	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6.	คณะวิทยาศาสตร์
7.	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า
8.	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
9.	คณะเศรษฐศาสตร์
10.	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11.	วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12.	วิทยาลัยพลังงาน
13.	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
14.	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ
15.	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้-	ชุมพร

รวม

3.98
3.80
3.86
3.84
4.01
3.88
3.80
4.03
3.80
3.88
3.94
3.87
3.95
3.76
3.89
3.88

มาก								
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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หมายเหตุ	:	ไม่นับรวมนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจในประเทศและการเรียนรู้อิสระ

คณะ จ�านวน (คน)ล�าดับ

ภาพที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ	้ปีการศึกษา	2559

สหกิจศึกษา

	 ในปีการศกึษา	2561	มหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้นกัศกึษาช้ันปีที	่4	ไปสหกจิศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ	
เพ่ือเป็นการพัฒนาทกัษะ	ประสบการณ์ในการเรยีนรู	้และพัฒนาคณุภาพการศกึษา	โดยมีนกัศกึษาไปปฏบิตัสิหกจิศกึษา
ต่างประเทศ	จ�านวน	67	คน	โดยนักศึกษาที่ไปสหกิจต่างประเทศ	ดังนี้

ตารางที่ 8	แสดงจ�านวนนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

ด้านความรู้
ทักษะทางปัญญา

มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.05 3.88
3.84 3.78 3.73

เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้
บริหารธุรกิจ
ผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	ชุมพร
วิทยาศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

1
2
3
4
5
6
7

2
8

29
1
3

20
4

67
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ผลงานเด่นของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ได้ด�าเนนิโครงการด้านกจิกรรมนกัศกึษา	และนกัศกึษาทีไ่ด้รับรางวลัเด่นในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2561	มีผลงานเด่นด้านนักศึกษา	ดังนี้

โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	ซึ่งนักศึกษาสามารถจ�าหน่ายผลผลิตที่ผลิตจากพ้ืนที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย	
จัดสรรให้ด�าเนินการผลิต	(ส�านักฟาร์ม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	และคณะต้นสังกัด)	โดยให้นักศึกษาน�าผลผลิตมา
จ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภค	ในกาดแม่โจ้	2477	เป็นประจ�าทุกพฤหัสและ	วันศุกร์	สร้างรายได	้เพื่อช�าระเป็นค่าลงทะเบียน

รางวัลเหรียญทอง ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

1. การแข่งขันจัดสวนถาด
โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
ประมงและทรัพยากรทางน�า้
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2. ทักษะการรีดเต้านเทียม 
โดยนายพิเชษฐ์	ประทุมเทพ
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนยี

3. ทักษะการตอนสุกร
โดยนายวีรพล	วีระค�า	และนางสาวสุมาพร	กองมี	
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนยี

 1. ทักษะการตัดแต่งซากสัตว์ปีก 
โดยนายณัฐพงษ์	มาไกล	และ	นางสาวเกวลิน	กองเงิน
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนยี

รางวัลที่	1	Young	architect	เพื่อโครงการ	
“ออกแบบช่วยเกษตรกรมือใหม่”
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• ด้านการวิจัย

จ�านวนโครงการ และงบประมาณวิจัย 

	 	ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีโครงการวิจัย	 จ�านวน	 311	 โครงการ	 ได้รับ
งบประมาณทั้งหมด	173.2998	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	11.24	(155.78	ล้านบาท)	จากปี	2561	และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอด	โดยแบ่งออกเป็น

 -  งบวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 148 โครงการ	ได้รับงบประมาณทั้งส้ิน	37.62	ล้านบาท	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22	ของโครงการวิจัยทั้งหมด	

 -  งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 105 โครงการ	 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น	 135.67	 ล้านบาท	 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 78	ของโครงการวิจัยทั้งหมด

ภาพที่ 7	แสดงจ�านวนโครงการ	และงบประมาณวิจัย

37,628,600 บาท

135,671,296.70 บาท

(22%)

(78%)

งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

งบวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
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ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับชาติและนานาชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2561

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	มผีลงานทางวชิาการทีไ่ด้รับการตพิีมพ์ในวารสารทีอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาต	ิรวมทั้งสิ้น 403 เรื่อง	เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชนในระดับชาติและ
นานาชาติ	โดยหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการสูงสุดคือ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จ�านวน 71 เรื่อง
สรุปผลงานได้ดังนี้

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะวิทยาศาสตร์

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้

คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	แพร่	เฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ	้–	ชุมพร

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 8	แสดงจ�านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

71 เร่ือง

57 เร่ือง

41 เร่ือง

35 เร่ือง

34 เร่ือง

31 เร่ือง

25 เร่ือง

24 เร่ือง

22 เร่ือง

20 เร่ือง

13 เร่ือง

9 เรื่อง

9 เร่ือง

9 เร่ือง

3 เรื่อง
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ผลงานวิจัยที่ได้รับจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ประจ�าปีงบประมาณ 2561

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้มีผลงานวิจัยที่ได้รับจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	จ�านวน
ทั้งสิ้น	47	ชิ้นงาน	โดยแบ่งเป็นดังนี	้การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม	่21	ชิ้นงาน	อนุสิทธิบัตร	19	ชิ้นงาน	การประดิษฐ์	
4	ชิ้นงาน	สิทธิบัตร	2	ชิ้นงาน	เครื่องหมายการค้า	1	ชิ้นงาน

21 ชิ้นงาน
19 ชิ้นงาน

4 ชิ้นงาน
2 ชิ้นงาน

1 ชิ้นงาน

อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร

การประดิษฐ์
เครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ภาพที่ 9	แสดงจ�านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ 

	 ในปีงบประมาณ	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาต	ิมีจ�านวน
ทั้งสิ้น	17	ผลงาน	ได้รับรางวัลจ�านวนทั้งสิ้น	36	รางวัล	ดังนี้

 - ระดับชาติ จ�านวน 5 ผลงาน
 - ระดับนานาชาติ จ�านวน 12 ผลงาน
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ข้อมูล ณ	วันที่	1	ก.พ.	62	(ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน)

ภาพที่ 10	แสดงจ�านวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และระดับชาติ

12 ชิ้นงาน
5 ชิ้นงาน

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

21%79%

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

	 ปีงบประมาณ	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ได้รับรางวัลระดับนานาชาต	ิทั้งสิ้น	28	รางวัล	จากผลงานวิจัย
จ�านวน	12	เรื่องดังนี้

	 1.	ผลงานเรื่อง	“FFC: Freshwater Fish Collagen for Anti - aging Cosmeceutic Facial 
Cream”	(ครมีบ�ารุงผวิหน้าชะลอวัยจากคอลลาเจนปลาน�า้จืด	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงพร	อมรเลศิพศิาล	
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้	ได้รับรางวัลดังนี้

	 -	Silver	Medal	จากงาน	ARCHIMEDES	2018	
	 -	Special	Prize	จากสมาคม	KIPA	(Korea	Invention	Promotion	Association)	ประเทศเกาหลีใต	้																			
	 -	Official	Certificate	the	Best	Excellent	of	Honor	จากสมาคมนวัตกรรมประเทศโรมาเนีย	
	 -	Special	Prize	Invetarium	Science	จากสมาคมนวัตกรรมประเทศโปรตุเกส

จากงาน XXI Moscow International Salon of Inventions 
and Innovation Technologies (ARCHIMEDES - 2018) 
ณ ประเทศรัสเซีย
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	 2.	ผลงานเรื่อง	“Innovative Feeds for Catfish Aquaculture Industry”	(นวัตกรรมอาหาร
ส�าหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาหนัง)	 โดย	 รองศาสตราจารย	์ ดร.เกรียงศักดิ์	 เม่งอ�าพัน	คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน�้า	ได้รับรางวัลดังนี้

										-	Gold	Medal	จากงาน	ARCHIMEDES	2018
										-	Special	Prize	:	The	Best	Excellent	of	Hornor	จากประเทศโรมาเนีย
										-	Special	Award	จาก	Chinese	Innovation	&	Invention	Society	(CIIS)	ประเทศไต้หวัน

	 3.	 ผลงานเรื่อง	 “Plee NcapTM : Microen-
capsulate Tablet of Banana Blossom Extract for 
Maternal Breastfeeding”	(พลเีอนแคป	:	เทคโนโลยกีารห่อหุม้
สารส�าคญัในปลีกล้วยสกดัอดัเม็ดระดบัไมโครเมตรส�าหรบัมารดา
ให้นมบตุร)	โดย	อาจารย์กาญจนา	นาคประสม	คณะวศิวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร	ได้รับรางวัลดังนี้

	 -	 Special	 Award	 on	 the	 Stage	 จากงาน	
	 		ARCHIMEDES	2018
	 -	Gold	Medal	จากงาน	ARCHIMEDES	2018	
	 -	Excellency	Award	จากประเทศโรมาเนีย
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	 4.	ผลงานเรื่อง	GARLICO : Innovative Garlic Extract from Non Chemical Process 
and Non - solvent Extraction	(กาลิคโค	:	นวัตกรรมสารสกัดกระเทียมจากกระบวนการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมีและ
ตัวท�าละลายอินทรีย์)	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ฐิติพรรณ	ฉิมสุข	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ได้รับ
รางวัลดังนี้

	 -	 Gold	Medal	จากงาน	EUROINVENT	2018
	 -	 Europe	Direct	Iasi	Award	2018	from	Romania	:	EUROINVENT	2018
	 -	 Special	 Award	 of	 Invention	 from	 Indonesian	 Invention	 and	 Innovation	 Promotion	
	 	 Association	(INNOPA)	ประเทศอินโดนีเซีย
	 -	 Diploma	of	Excellence	from	University	of	Agronomic	Sciences	and	Veterinary	Medicine	
	 	 of	Bucharest	ประเทศโรมาเนีย
	 -	 Special	 Honour	 of	 Invention	 from	 International	 Invention	 Innovation	 Competition	
	 	 in	Toronto	ประเทศแคนาดา
	 -	 Gold	Medal	of	Excellent	Innovation	Award	from	University	Politehnica	of	Bucharest
		 	 ประเทศโรมาเนีย	จากงาน	10th	European	Exhibition	of	Creativity	and	 Innovation	
	 	 (EUROINVENT-	2018)	ณ	ประเทศโรมาเนีย
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	 5.	ผลงานเรือ่ง	Fah-Talai-Jone for Tablet Diabetes Mellitus and Immune Stimulation 
(แอนโดร	ฟา้ทะลายโจรอดัเมด็	:	สารสกดัอินทรยีข์องฟา้ทะลายโจรและศกัยภาพการพฒันาเป น็ยาสมนุไพรส�าหรับ
โรคเบาหวานและเสริมสรา้งภมูคิุม้กนัโรค)	 โดย	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ ดร.ฐติิพรรณ	 ฉิมสขุ	 คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้	ไดร้ับรางวลัดังนี้

	 -	Gold	Prize	จากงาน	KIWIE	2018	
	 -	The	Gold	Medal	and	Certificate	from	Republic	of	Macedonia

จากงาน	Korea	International	Women’s	Invention	Exposition	2018	
(KIWIE	2018)	ณ	ประเทศเกาหลีใต้

	 6.	ผลงานเรื่อง Fig Anti - Aging Serum	(สารสกัดมะเดื่อ
ชลอวัย	ฟื้นฟูสภาพผิว)	โดย	อาจารย์	ดร.	ยุวลี	อันพาพรม	คณะวิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้รับรางวัลดังนี้

	 -	 Silver	Prize	จากงาน	KIWIE	2018
	 -	 Special	Award	 for	 the	Excellent	 Investigation	จาก
	 	 Taiwan	Invention	&	Innovation	Industry	Association
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	 7.	ผลงานเรื่อง	Oil Absorption Carbon Fiber Sheets 
(แผ่นเส้นใยคาร์บอนดูดซับน�้ามัน)	โดย	อาจารย์	ดร.สุภาพร	ดาวทอง	
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ได้รับรางวัลดังนี้

	 -	Silver	Prize	จากงาน	KIWIE	2018
	 -	Diploma	from	Invertor’s	Club	of	Georgia

	 8.	ผลงานเรื่อง	Brain Sweets Gummy: Chew Your 
Happiness and Beauty	(ผลิตภัณฑ์กัมมี่ผสมคอลลาเจนปลาน�า้จืด)	
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงพร	อมรเลศิพศิาล	คณะเทคโนโลยกีารประมง
และทรัพยากรทางน�้า	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้รับรางวัลดังนี้

	 -	Silver	Prize	จากงาน	KIWIE	2018

	 9.	ผลงานเรื่อง	Caulerpa Brightening Cream	(คอเลอร์ปา	
ไบรเทนนิ่งครีม	 -	ผลิตภัณฑ์ครีมบ�ารุงผิวหน้าให้กระจ่างใสจากสาหร่าย
ขนนก)	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงพร	อมรเลศิพศิาล	คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน�้า	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ได้รับรางวัลดังนี้
	 -	 Gold	Award	จากงาน	KIWIE	2018
	 -	 HAG	Award:	German	Special	Prize	
	 -	 Special	Award	from	Indonesian	Invention	and	
	 	 Innovation	Promotion	Association	(INNOPA)
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	 10.	ผลงานเรื่อง	New Dietary Supplement Products 
(ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารสูตรใหม่จากสารสกดัคอร์เดซฟิิน)	โดย	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.ฐิติพรรณ	ฉิมสุข	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ได้รับรางวัลดังนี้
	 -	 Silver	Prize	จากงาน	KIWIE	2018
	 -	 The	Best	Invention	from	the	Ist	Institute	Inventors	
	 	 and	Researchers	in	I.R.	Iran	“FIRI	AWARD”

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์ 

 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงานภายนอก	รวมทั้งหมด 77 ชิ้นงาน	จ�านวนผลงานวิจัยสูงสุดคือ	คณะวิทยาศาสตร	์17	ชิ้นงาน	รองลงมา	
คณะผลิตกรรมการเกษตร	14	ชิ้นงาน	ตามล�าดับ

20
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1 0
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0 คณ
ะวิทยาศาสตร์

คณ
ะผลิตกรรมการเกษตร

คณ
ะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณ
ะเทคโนโลยีการประมง

คณ
ะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

คณ
ะเศรษฐศาสตร์

คณ
ะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณ
ะสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณ
ะพัฒ

นาการท่องเที่ยว

คณ
ะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ	้-	แพร่

คณ
ะบริหารธุรกิจ

ข้อมูล	ณ	วันที่	21	ก.พ.	62	(ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร)
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้มีการลงพื้นที่ติดตามการน�าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์หลายเรื่อง	เช่น	การวิจัยและเพาะพันธุ์	ปลาตะโกกแบบ	ผสมผสานในพื้นที่รอบ	เขื่อนสิริกิติ์เพื่อเพิ่ม	
รายได้อย่างย่ังยืน	องค์กร	Plan	International	 (Thailand)	ได้น�าองค์ความรู้	จากงานวิจัยไปเผยแพร่ให้กับ	
กลุ่มเยาวชนและครอบครัว	ของหมู่บ้านแม่กอนใน	อ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่	 โดย	ได้เร่ิมต้นเพาะเล้ียงปลาดุก
เพื่อจ�าหน่ายและบริโภคใน	ครัวเรือน	ซึ่งท�าให้เกิดรายได้	และประหยัดค่าใช้จ่ายใน	ครัวเรือน

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้มีการลงพื้นที่ติดตามการน�าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเกษตรกรหลายเร่ือง	เช่น	การใช้สารสกดัเอนไซม์	จากเปลอืกสบัปะรดใน	การเล้ียงปลาหมอเพ่ือ	เพ่ิมศกัยภาพ
การผลิต	และการปลอดภัยด้าน	อาหาร	ณ	โรงเรียนศีลรว	ีอ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่	ได้น�าองค์ความรู้มาเป็นแนวทาง
ในการน�าของเหลอืใช้ในโรงเรยีนมาท�าเป็นอาหารเล้ียงปลาในโครงการอาหารกลางวนั	เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้วธิกีาร
เลี้ยงปลาแบบพึ่งพาตนเองได้
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	 งานวิจัยเรื่องการยกระดับการผลิต	ปลานิลจากระบบ	ไบโอฟลอคเข้าสู่	ผลิตภัณฑ์อินทรีย	์คุณภาพสูงเพื่อ	
อุตสาหกรรม	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์น�า้	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม	่ได้น�ากากเหลือ
จากระบบไบโอฟลอดมาใช้ในสูตรอาหารเลี้ยงปลาหมอ	แทนร�าละเอียด	ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตปลาหมอของ
วิสาหกิจชุมชนได้

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้มีการลงพื้นที่ติดตามการน�าผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเกษตรกรหลายเรื่อง	เช่น	โครงการการบริหารจัดการแรงงานภาคการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน	จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย	และเชิงพาณิชย	์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง	ฯลฯ
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ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีฐานเรียนรู้	 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย	
ศึกษาทดลอง	เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้	และให้บริการวิชาการแก่สังคม	ในรูปแบบต่าง	ๆ 	เช่น	การจัดนิทรรศการ	
การจัดฝึกอบรม	ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย	โดยมีฐานเรียนรู	้ทั้งหมด	24	ฐานเรียนรู	้ดังนี้

โครงการ ชื่อแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ล�าดับ

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกาจัดศัตรูพืชและพืชเครื่องเทศอินทรีย์
ครบวงจร
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและ
เห็ดสมุนไพร
โครงการการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การผลิต
ข้าวเหนียวหอม	กข	-	แม่โจ้2	สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวเหนียวหอมอินทรีย์ถ้วยพร้อมรับประทานต้นแบบ
โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)

โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์อินทรีย์
แก่เกษตรกร
โครงการนวัตกรรมระบบการผลิตปลาลูกผสมบึกสยามแม่
โจ้สู่อินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและชุมชน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	:	
ระบบการการผลิตสัตว์นา	(กบ	ปลานิล	ปลาสลิด)	และ
การสร้าง	Brand	สัตว์นาอินทรีย์ต้นแบบ	เพื่อวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิต
และแปรรูปสัตว์นาแบบอินทรีย	์สู่ระบบอุตสาหกรรมประมง
อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวและพืชไร่
อินทรีย์แบบครบวงจร

1

2

3

4

5
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7

8

9

10

ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์

โครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินจือ	
และเห็ดสมุนไพร
หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

โครงการโรงคัดบรรจุผลติผลเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	(อย.)
ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก	
เกษตรอินทรีย์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึก
สยามแม่โจ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง	:	ระบบการการผลิตสัตว์
นา	(กบ	ปลานิล	ปลาสลิด)	และการ
สร้าง	Brand	สัตว์นาอินทรีย์ต้นแบบ	เพื่อ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
โครงการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อผลิตและแปรรูปสัตว์นาแบบ
อินทรีย์	สู่ระบบอุตสาหกรรมประมง
อินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
โครงการการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์
อินทรีย์
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวและพืชไร่อินทรีย์แบบครบวงจร
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โครงการ ชื่อแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ล�าดับ

โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	(MJU-
Biological	Control	Technology	Learning	Center)	
เพื่อการผลิตพืชอินทรีย์
โครงการการผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาร่วมกับเช	ือ
ไตรโคเดอร์มาสาหรับระบบเกษตรอินทรีย์

โครงการต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักสด
และปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร	:	คุณภาพและ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะอินทรีย์
โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดาริ

โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา	(35	ไร่)

โครงการต้นแบบการสร้างปัจจัยการผลิตพืชผลในระบบ
เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
โครงการฝึกอบรมทาปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อ
เป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย
โครงการต้นแบบการทาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยuอัจฉริยะ	(Smart	Organic	Farming)
โครงการจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิถีเพื่อการผลิต
อาหารอินทรีย์
โรงปุ๋ยอินทรีย์สาหรับผลิตปุ๋ยเชิงเดี่ยวคุณภาพสูงมาตรฐาน	
IFOAM	ในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่
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ศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการการผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มาสาหรับ
ระบบเกษตรอินทรีย์
ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	(IQS)
โครงการส่งเสริมการผลิตเก๊กฮวยอินทรีย์
โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะอินทรีย์
โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
พระราชดาริ
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา	
(35	ไร่)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแม่โจ้

โครงการฝึกอบรมทาปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิก
กลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแม่โจ

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์
แห่งชาติ	ภาคเหนือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแม่โจ
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จ�านวนโครงการ และงบประมาณ

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้น�าองค์ความรู	้นวัตกรรม	จากการวิจัย	ที่เกี่ยวข้อง	เกษตรอินทรีย	์เกษตรอัจฉริยะ	
เกษตรแม่นย�า	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	(GO	Eco	University)	และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทย	4.0	ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภายในและภายนอก	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ทั้ง	6	ยุทธศาสตร์	และ
ความต้องการของสังคม	ในปี	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณด้านบริการวิชาการ
จากงบประมาณแผ่นดิน รวม 480.1699 ล้านบาท จ�าแนกออกเป็น

1. แผนงานพื้นฐาน รวม 3 กิจกรรม เป็นวงเงิน 146.8718 ล้านบาท

	 1.1		การเผยแพร่ความรู้งานบริการวชิาการและการประชาสัมพันธ์	21.4894	ล้านบาท	(จ�านวน	77	โครงการ)
	 1.2	 การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	73.3843	ล้านบาท	(จ�านวน	5	โครงการ)
	 1.3	 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย	์จังหวัดเชียงใหม	่จ�านวน	28	โครงการย่อย	งบประมาณ	
	 	 51.9981	ล้านบาท

2. แผนงานบูรณาการ รวม 7 แผนงาน 37 โครงการ วงเงินรวม 333.2981 ล้านบาท ประกอบด้วย 

	 2.1	 ด้านเศรษฐกิจ	จ�านวน	3	แผนงาน	ได้แก่	การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	การสร้าง
	 	 รายได้จากการท่องเที่ยว	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างย่ังยืน	
	 	 (การพัฒนาภาคเหนือ	และภาคใต้)	
	 2.2	 ด้านสังคม	เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย	์ลดความเหลื่อมล�า้	จ�านวน	3	แผนงาน	ได้แก่	การยกระดับ
	 	 คณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ	การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวยั	การพัฒนาเศรษฐกจิ
	 	 ฐานราก
	 2.3	 ด้านสิ่งแวดล้อม	จ�านวน	1	แผนงาน	ได้แก่การบริหารจัดการขยะ

งบประมาณด้านบริการวิชาการ รวม 480.1699 ล้านบาท

แผนงานพื้นฐาน รวม 3 กิจกรรม
เป็นจ�านวนเงิน 146.8718 ล้านบาท การเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและ

การประชาสัมพันธ์ 21.4894 ล้านบาท
77 โครงการ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
จังหวัดเชียงใหม่ 51.9981 ล้านบาท

28 โครงการย่อย

การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ด้านการศึกษา 73.3843 ล้านบาท 
5 โครงการ

• ด้านบริการวิชาการ
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แผนงานบูรณาการ รวม 7 แผน
37 โครงการ วงเงินรวม 333.2981 ล้านบาท

ด้านเศรษฐกิจ 3แผนงาน
 - การพัฒนาศักยภาพการผลิต
   ภาคการเกษตร
-  การสร้างรายได้การท่องเที่ยว
-  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
   ทางภาคเศรษฐกิจภายใน
   ประเทศอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม 1 แผนงาน
 การบริหารจัดการขยะ

ด้านสังคม เสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ลดความเลื่อมล�า้ 3 แผนงาน
 - การยกระดับคุณภาพการศึกษา
   และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - การพัฒนาศักยภาพคน
   ตามช่วงวัย
 - การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมเด่นด้านบริการวิชาการ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพและขีด
สมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชด�าริ	โดยได้ด�าเนินการโครงการขับเคลื่อนการบริการวิชาการสู่
ชุมชนรวมถงึก่อให้เกดิรายได้	 และมีกจิกรรมบริการวชิาการทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์	 และสอดคล้องกบัความต้องการ
ของสังคม	รวมทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โดยมีกิจกรรมเด่น	ๆ	ด้านบริการวิชาการ	ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

โครงการตามพระราชด�าริ

	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของ
พสกนิกรชาวไทย	ท�าให้พวกเราชาวไทยได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง	เสด็จฯ	ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่
ต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน	ห่างไกล	และทุรกันดาร	ซึ่งพระองค์จะทรงใช้เวลาประทับอยู่ตามเขตภูมิภาค
มากกว่าในกรงุเทพฯ	ทัง้นี	้เพราะพระองค์ทรงมพีระราชประสงค์ทีจ่ะหาข้อมลูทีแ่ท้จริงจากผูท้ีอ่ยู่ในพ้ืนที	่เกีย่วกบัปัญหา
ต่าง	ๆ 	ในแต่ละภูมิภาค	นอกจากนี้	พระองค์ยังทรงสังเกตการณ์	และส�ารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม	ๆ 	กัน	
เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ส�าหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ
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	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	โดยส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	ได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาที่สูงขึ้น	สนับสนุนงาน
มูลนิธิโครงการหลวง	และโครงการเกษตรอื่น	ๆ 	อาทิเช่น	โครงการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด�าริ โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ โครงการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชด�าริ 
และการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรูง้านโครงการพระราชด�าริสู่เยาวชน	โดยมหาวทิยาลัยแม่โจ้	ได้เข้าร่วมท�างาน
กับโครงการ	และด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาในฐานะอาสาสมัคร	เพ่ือป้องกัน
การท�าลายป่าต้นน�า้โดยราษฎรชาวเขา	และส่งเสรมิการปลกูป่าทดแทน	เพ่ือให้ราษฎรเลิกการโยกย้ายทีท่�ากนิ	ลดการ
ท�าลายป่าเพ่ือปลูกฝ่ินโดยจัดท�าพันธ์ุพืชทีท่ดสอบแล้ว	และสามารถท�ารายได้สงูเท่ากบัฝ่ิน	รวมถงึจัดฝึกอบรมราษฎร
ชาวเขาให้เข้าใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง	รวมทั้งการเล้ียงสัตว์เพ่ือด�าเนินการทดสอบวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์	และ
ส่งเสริมอาซีพการเกษตรกรชาวเขา	ตลอดทั้งศึกษาด้านการขนส่งและภาวการณ์ตลาดด้วย	
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	 ในการด�าเนินงานโครงการต่าง	ๆ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้เข้าร่วมด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา	
โดยเฉพาะการด�าเนินงาน	การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพ้ืนที่สูง	ในฐานะ
อาสาสมัคร	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาลดการตัดไม้ท�าลายป่า	เลิกการปลูกพืชเสพติด	(ฝิ่น)	ไม่ท�าไร่เลื่อนลอย	
ส่งเสริมการปลูกป่าต้นน�า้ล�าธารทดแทนเพ่ือให้ราษฎรเลิกการโยกย้ายทีท่�ากนิ	 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกจิทดแทน
การปลูกฝ่ินซึง่เป็นปัญหาทางสังคม	โดยการจัดฝึกอบรมให้ราษฎรชาวเขาเข้าใจหลักวชิาการเกษตรบนพ้ืนทีสู่ง	จัดท�า
แปลงสาธติและทดสอบวจัิยพันธ์ุพืชทีเ่หมาะสม	เช่น	พืชผัก	ไม้ดอก	ไม้ผล	และพชืสมนุไพร	ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ไว้เพ่ือ
การบริโภคเป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน	ตลอดจนศึกษาด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต	การขนส่ง	และ
ภาวการณ์ในการจดัจ�าหน่ายผลผลติด้วย	เช่น	การส่งเสริมการปลกูพชืสมนุไพรคาโมมาย,  เก็กฮวย, กาแฟอาราบก้ิา, 
บล๊อกโคลี,่ ผักกาดหอมห่อ, ฟักทองญีปุ่น่, อโวกาโด, เสาวรสหวาน, สตอเบอร์ร่ี, และส่งเสริมการเลีย้งไก่กระดูกด�า 
เป็นต้น

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิประจ�าปี	2561	ส่วนภูมิภาค	เขตภาคเหนือตอนบน	ภายใต้
หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
ภายในงานมีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุด	ี พระบรมสาทิสลักษณ	์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิภาคเหนือตอนบน
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โครงการการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในเขตภาคเหนือ (MJU Smart farm)

	 เพื่อพัฒนาฟาร์มต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้:	MJU	Smart	Farm	ด้วยนวัตกรรมการท�าการเกษตร
สมัยใหม่	(เกษตรอิเล็กทรอนิกส	์:	Agritonics)	ด้วยระบบการท�าการเกษตรแบบแม่นย�าด้วย	Agri	-	Big	Data	และ
ระบบการเพาะปลูกอัจฉริยะส�าหรับพืชและสัตว	์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตในภาคการเกษตร	พร้อมด้วยระบบ
การควบคุมและสื่อสารผ่านมือถือและ	 Farm	 SCADA	 (ระบบ	 Wall	 room	 เพื่อตรวจสอบและแสดงผลปัจจัย
การผลิตด้านการเกษตรของระบบ)

  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐาน
พื้นที่อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 สันทรายโมเดล	เป็นโครงการเพ่ือบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการศึกษา	จาก
มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ให้ด�าเนนิโครงการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแขง็เชิงบรูณาการอย่างเป็นระบบ
บนฐานพ้ืนที่อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ	ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา	
ความต้องการแก้ไขปัญหา	ทุนของชุมชน	ซึ่งด�าเนินโครงการได้ด�าเนินงานในพ้ืนที่	2	ต�าบลได้แก่	ต�าบลป่าไผ่	
และต�าบลหนองหาร	และในระดบัเครือข่ายกเ็น้นเครือข่ายในระดบัต�าบลและอ�าเภอสนัทราย	จากการด�าเนนิโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพ้ืนที่อ�าเภอสันทราย	
ได้พัฒนาให้เกิดกลไกความร่วมมือในการพัฒนาอ�าเภอสันทราย	จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ทั้งในจาก
มหาวิทยาลัย	โรงเรียน	สาธารณสุข	โรงพยาบาล	เทศบาล	พระสงฆ	์เกษตรกร	ต�ารวจ	
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ฐานเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลย ีเครือ่งจกัรกลเกษตร 

 จัดตัง้ขึน้เพ่ือรวบรวมผลงานวจัิยทีไ่ด้จากงานวจัิย	 ของคณาจารย์ในคณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร	
มหวิทยาลัยแม่โจ้	เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ	เพ่ือให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลเกษตรเช่น	
รถเกี่ยวข้าว	เครื่องขุดมันฝรั่ง	เครื่องย่อยอเนกประสงค	์ฯลฯ	และน�าผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปเผยแพร่โดยการสาธิต	
พร้อมจัดอบรม	 นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายทางการเกษตร	 เพื่อเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทางด้านการเกษตรต่าง	 ๆ	

สันทรายโมเดล
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 ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร	เพื่อเผยแพร่	องค์ความรู้และผลงานวิจัย
ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรให้แก่เกษตรกร	สถานประกอบการ	สถาบันการศึกษา	หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้ที่สนใจ	เพื่อจะได้น�ามาใช้เป็นแนวทางลดการสูญเสียหรือ	สามารถรักษาคุณภาพของ
ผลิตผลให้มีคุณภาพดี	ตรงกับ	ความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภค		

แม่โจ้แฟร์ ประจ�าปี 2560

	 เป็นมหกรรมนทิรรศการองค์ความรู้ทีห่ลากหลาย	ทัง้ด้านการวจัิย	
นวัตกรรม	บริการวิชาการ	เกษตรอินทรีย์แม่โจ้	และกลุ่มเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์มากมาย	รวมถึงนิทรรศการภาคโปสเตอร์จ�านวน	กว่า	70	เรื่อง	
อีกทั้งยังมีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยต่าง	 ๆ	 ในงานนี้
ทางสาขาพืชผัก	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ จัดงาน “40 ปี พืชผักแม่โจ้” 
ครั้งยิ่งใหญ่	เปิดแปลงโชว์พันธุ์แตงกว่า	20	บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย
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 ด้านการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร 

 เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจรในพ้ืนที่ภาคเหนือและเพ่ือยกระดับรายได้ของเกษตรกร
ผูป้ลูกข้าวรายย่อยในพ้ืนทีภ่าคเหนอื	รวมถงึถ่ายทอดเทคโนโลยีสนบัสนนุการผลิตข้าวครบวงจรด้วยแนวคดิทีจ่ะพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะสีเขียว 

	 เพ่ือลดปัญหาการใช้พลังงานแบบดั้งเดิมโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า	โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได	้ นอกจากนั้นเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ก่นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ีและระดบัปริญญาโท	ทีไ่ด้
น�าความรู ้จากการเรียนการสอนมาบูรณาการสู ่ ชุมชนจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการพัฒนา Smart Farmers 

 เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพทางการผลิตของเกษตรแปลงใหญ่	เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูจากทกุภาคส่วนให้ครอบคลุม	
สามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริการและให้ความรู้ด้าน	Smart	farmer	
และการเข้าถงึเกษตรกรแปลงใหญ่อย่างทนัท่วงท	ี และพัฒนาและเตรียมความพร้อมของเกษตรกรผูผ้ลิตภาคเกษตร
ในกลุ่มภาคเหนือ	2	สู่ยุค	Thailand	4.0	อีกทั้งเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกรรูปแบบ	smart	farmers	
โดยการพัฒนาและเรียนรู้ด้าน	ภาษาอังกฤษ,	การจัดท�าแผนธุรกิจ,	บัญชีครัวเรือน,	นวัตกรรมการผลิต,	เทคโนโลยี
จุลินทรีย์,	เกษตรปลอดภัย	ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับโรงเรียน
ในพื้นที่อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

	 เพ่ืออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กบันกัเรียน	ชุมชน	และผูส้นใจในพ้ืนทีอ่�าเภอสนัทราย	
จังหวดัเชียงใหม่	และ	เพ่ือเป็นต้นแบบศนูย์เรียนรู้การเล้ียงปลาโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ส�าหรับโรงเรียนให้กบัชุมชน

โครงการต้นแบบการท�าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นการสร้างต้นแบบการท�าเกษตรอินทรีย์
ในระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาดินสามารถท�าได้ทุกพื้นที่ด้วยระบบควบคุมแปลงปลูกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

	 เพ่ือให้ก้าวทนัต่อการพัฒนาและความต้องการบริโภคอาหารสุขภาพ	 หรืออาหารทีผ่ลิตจากวตัถดุบิทีม่าจาก
เกษตรอนิทรีย์ของสังคมเมอืงในยุคปัจจุบนั	รวมถงึโครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชในระบบ	Smart	Organic	Faming	
ต้นทุนต�่า	 คือโรงเรือนผลิตผักในระบบ	 Smart	 Organic	 Farming	 เป็นการผลิตผักในระบบใหม	่ ให้สารละลาย
ธาตุอาหารพืชอินทรีย์แก่พืชปลูก	รวมทั้งใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืชที่ผลิตได้จากโรงงานทั้งหมดในกระบวน
การผลิต	เป็นระบบที่ใช้น�้าน้อย	ติดตั้งโรงเรือนผลิตผักอินทรีย์ได้แม้ในพื้นที	่ๆ 	ไม่มีความอุดมสมบูรณ	์และสามารถ
ด�าเนนิการผลิตได้ทนัท	ีดงันัน้จึงมีความเหมาะสมมากในการจะสร้างต้นแบบโรงเรือนผลิตผกัในระบบ	Smart	Organic	
Farming	ต้นทุนต�่าไว้ส�าหรับสาธิตและเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในระดับเกษตรกร	และระดับ
ผู้ประกอบการ
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โครงการต้นแบบการท�าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

โครงการห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

	 เพื่อบริการวิชาการด้านการสร้าง	การใช้งาน	และการบ�ารุงรักษาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	OTOP	และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน		และเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ	สร้าง	การใช้งาน	และการบ�ารุงรักษาห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	OTOP	และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงช่วยเพิ่มรายได	้และ
ทางเลือกในการจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรส�าหรับกลุ่มเกษตรกร	กลุ่ม	OTOP	และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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จ�าแนกแหล่งงบประมาณ ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้จัดกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ในปีงบประมาณ	2561	เพื่อท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม	รวม	33 โครงการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ�านวน 3,332,953.75 บาท

จ�านวนโครงการและงบประมาณ

งบประมาณด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 33 โครงการ จ�านวน 3,332,953.75 บาท

ส�านักงานอธิการบดี

พัฒนานักศึกษา

กองทุนศิลปวัฒนธรรม

04

05

06

97,000 บาท

867,750 บาท

36,226 บาท

กิจกรรมเด่นด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจ�าปี 2561

	 เมื่อวันที	่24	กรกฎาคม	2561	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดิทรเทพยวรางกูร

	 -	 พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ	์67	รูป	ณ	ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก	รัชกาลที	่9

	 -	 	พิธีซ่อมฝายมีชีวติเฉลิมพระเกยีรต	ิณ	ฝายตวัที	่500	บรเิวณสวนป่าบญุศร	ีวงัซ้าย	ภายในมหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
	 	 โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 บุคลากร	 และนักศึกษากล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้า
	 	 พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที	่10	

	 -	 พิธีเปิดครัวอิ่มอุ่น	พี่เพื่อน้องแม่โจ้	ณ	สวนป่าบุญศร	ีวังซ้าย	โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน	์ซ่อมแซมอาคาร	
	 	 และจัดเตรียมวตัถดุบิ	เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับนกัศกึษาทีจ่ะเข้ามาใช้บริการ	ครัวอิม่อุน่	พ่ีเพ่ือน้อง
	 	 แม่โจ้	ซึง่จัดตัง้โดยศษิย์เก่าแม่โจ้ทีไ่ด้รวบรวมและมอบวตัถดุบิพร้อมอปุกรณ์ครัวให้นกัศกึษาทีข่าดแคลน
	 	 ทุนทรัพย์ได้มาท�าอาหารและท�ากิจกรรมร่วมกันกับศิษย์เก่าแม่โจ้

แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ส�านักงานอธิการบดี

01

02

03

1,912,878.75 บาท

351,700 บาท

67,399 บาท
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	 -	 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	ณ	ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก	รัชกาลที่	9	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้เป็น
	 	 กจิกรรมน้อมร�าลึก	ส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยั	พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร	มหาภมิูพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
	 	 เป็นกิจกรรมเพ่ือแสดงความจงรักภักดี	 และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ	 พระบาทสมเด็จ
	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	น้อมเกล้าถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย	โดยมีกิจกรรมภายใต้
	 	 กิจกรรมน้อมร�าลึกฯ	ต่าง	ๆ	มากมาย

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน “กิจกรรม
สร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้”

	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดในการออกแบบการแสดงพ้ืนบ้านประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ	้
โดยผ่านการสร้างสรรค์การแสดงที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง	 และความอดทนของลูกแม่โจ	้ ที่สืบทอดไว้เป็น
ประเพณปีระจ�ามหาวทิยาลัย	เหมอืนความรัก	ความสามคัค	ีและความกลมเกลียวเป็นน�า้หนึง่ของลูกแม่โจ้ทีม่กีารเกษตร
เป็นรากฐานในการด�าเนินชีวิต	เพื่อสืบสานการสร้างผลงานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ชื่อชุด
การแสดง “นพพิรุณปารมี รุ่งเรืองการเกษตรศรีแผ่นดิน เรืองสุขยลยิน ศิลป์อินทนิลแม่โจ้”	โดยน�าชุดการแสดงนี้
เผยแพร่ในระดับประเทศ	คือ	1)	งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา	ครั้งที	่18	มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า	
80	สถาบัน	2)	งานดนตรีไทยอุดมศึกษา	ครั้งที	่43	
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กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 กจิกรรมท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	โดยศนูย์ศลิปวฒันธรรม	
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมสู่องค์กร	ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	โดยมีกจิกรรมภายใต้กจิกรรม
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เช่น	กิจกรรมทอดกฐินสามัคค	ีกิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา	กิจกรรมรดน�า้ด�าหัว
ผู้อาวุโส	กิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อ

ด้านวัฒนธรรมเกษตรล้านนา

	 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่	อัตลักษณ	์วิถีเกษตร	วิถีแม่โจ้	และรวบรวมความรู	้วิถีชีวิตความเป็น
อัตลักษณ์แม่โจ้	 รวมถึงสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร	 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	

 “โครงการวันวัฒนธรรมเกษตร”สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวและการมัดมือควาย”	ณ	ศูนย์เรียนรู้
วฒันธรรมเกษตร	โดยพ่อครบูญุพงศ์	ทาแก้ว	การฟังเทศน์ปลาช่อน	โดยพระนกัเทศน์	จากวดัวเิวกนาราม	พิธีแฮกนาน้อย	
พิธีแฮกนาใหญ่	 พิธีบวงสรวงเทพยดาโดยพ่อครูนิคม	 พรหมมาเทพย	์ การแสดงฟ้อนฮอก	 (กระดิ่งวัว)	 โดยงาน
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม	 และการจัดฐานการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมล้านนา	 เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันให้
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้และศึกษาถึงพิธีกรรมของชาวล้านนาที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยโบราณตามคติความเชื่อของชาวล้านนาที่ก�าลังจะสูญหายไป
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โครงการ “ฮ่วมแฮง แฮกเกี่ยวข้าว จาวคณะผลิตฯ”

	 โดยในงานจะมกีารประกอบพิธีกรรมล้านนา “แฮกเก่ียว” 
โดย	 อ.นิคม	 พรหมมาเทพย์	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 และกิจกรรมการ
แข่งขันฟาดข้าวและแปรรูปข้าว	การแข่งขันท�าข้าวหลาม	รวมถึง
กิจกรรมเกี่ยวข้าว	นวดข้าว	สีข้าว	และบรรจุข้าว

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น สู่ถิ่นเกษตรล้านนา 
ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสิ่งที่พ่อคิด ต่อชีวิตให้ผืนป่า”

	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ	้และประชาชนทั่วไป	ได้ร่วมกัน
จัดท�าฝายชะลอน�า้เพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน�า้ใน	ล�าธารท�าให้ระยะเวลาการไหลของน�า้เพิ่ม
มากขึ้น	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน�า้	 ได้รู้ถึงประโยชน์ของฝายชะลอน�้า	 ตามแนว
พระราชด�าริ	ณ	ค่ายแทนคุณบ้านโปง	ต�าบลป่าไผ	่อ�าเภอสันทราย	
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01
02

03

หน่วยงานสนับสนุน

ภารกิจเฉพาะ

Excellent Center

-	ศูนย์ภาษา
-	ศูนย์ที่พักนานาชาติ
-	สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ

-	ส�านักงานบริหารทรัพย์สิน

-	ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย
-	สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ	
	 ผลิตภัณฑ์
-	สถาบันรับรองระบบการผลิต		
	 ผลิตภัณฑ์การเกษตร
-	ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
-	ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ (ดอกเอื้อง)
 ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา

	 เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม	้(ดอกเอื้อง)	ที่ปรากฏในพิธีกรรม	ความเชื่อใน
วฒันธรรมล้านนา	เป็นการจัดเกบ็รวบรวมองค์ความรู้ด้านความเช่ือและพิธีกรรมล้านนา	เพ่ือสนองพระราชด�าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี
ดอกกล้วยไม้หรือดอกเอือ้งล้านนาเป็นสัญลักษณ์ทีส่ื่อความหมาย	 ซึง่องค์ความรู้ดงักล่าวถอืเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้เรา
เข้าใจสังคมและวฒันธรรมล้านนา	ทีใ่ช้ธรรมชาตเิป็นตวัก�าหนดกฎเกณฑ์ในหลาย	ๆ 	เร่ือง	ทัง้เป็นประโยชน์ในหลายด้าน	
ได้แก่ด้านงานศลิปกรรม	ประเพณคีวามเช่ือ	พิธีกรรม	นาฏศลิป์	วรรณกรรมในพทุธศาสนา	และด้านสังคมและวฒันธรรม	

หน่วยงานในก�ากับ

	 หน่วยงานในก�ากับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้เป็นหน่วยงานที่มีการประกอบการ
เพื่อการพึ่งพาตนเอง	โดยน�าทรัพยากรและภูมิปัญญาขององค์กร	มาสร้างรายได้ให้แก่องค์กร	หรือสนับสนุนภารกิจ
มหาวทิยาลัยตามยุทธศาสตร์	 ตลอดจนเช่ือมโยงองค์ความรู้และงานวจัิยไปสู่การบริการวชิาการและต่อยอดงานวจัิย	
โดยอาศยัความเป็นเลศิเฉพาะทางของแต่ละองค์กรตามต้นทนุทางปัญญา	โดยอาศยักระบวนการท�างานทีม่คีวามคล่องตวั	
รวดเรว็	ทนัเหตกุารณ์	ซึง่ปัจจุบนัหน่วยงานในก�ากบัทีม่กีารบริหารงานแบบวสิาหกจิ	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ประกอบด้วย	
9	หน่วยงาน	ในระดับมหาวิทยาลัย	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
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1. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ศนูย์ภาษาจะถอืเป็นหน่วยงานในก�ากบัของมหาวทิยาลัยซึง่มวีตัถปุระสงค์หลักอย่างหนึง่	คอื	การหารายได้
ให้กบัมหาวทิยาลัย	แต่ในขณะเดยีวกนัศนูย์ภาษากไ็ด้ด�าเนนิกจิกรรมจ�านวนมากทีช่่วยสนบัสนนุและตอบสนองยทุธศาสตร์	
ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและบุคลากร	ได้แก่	

	 1)	ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการก�าหนดเกณฑ์การวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
	 	 องักฤษของนกัศกึษาและบคุลากรแก่กองการเจ้าหน้าทีแ่ละส�านกับรหิาร	และพัฒนาวชิาการ	ตามล�าดบั
	 2)	ด�าเนินการจัดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ	 บุคลากร
	 	 มหาวิทยาลัย	ทั้ง	3	วิทยาเขต	ปีละ	2	ครั้งต่อกลุ่ม
	 3)	วิเคราะห์และสรุปผลการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ	ของนักศึกษาให้แก่ส�านักบริหาร
	 	 และพัฒนาวิชาการ	และของบุคลากรให้แก่กองการเจ้าหน้าที่	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน�าไปใช้
	 	 ประโยชน์]ต่อไป	
	 4)	สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้นกัศกึษาเหน็ความส�าคญักบัภาษาองักฤษให้มากย่ิงขึน้	เป็นต้น	ซึง่กจิกรรม
	 	 เหล่านีไ้ม่ก่อให้เกดิรายได้ในรูปของตวัเงินแต่ก่อให้เกดิประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกกบัมหาวทิยาลัย
	 	 ในมูลค่าที่สูง
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2. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

	 หน่วยงานในก�ากับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้เป็นหน่วยงานที่มีการประกอบการ
เพื่อการพึ่งพาตนเอง	โดยน�าทรัพยากรและภูมิปัญญาขององค์กรมาสร้างรายได้ให้แก่องค์กร	หรือสนับสนุนภารกิจ
มหาวทิยาลัยตามยุทธศาสตร์	 ตลอดจนเช่ือมโยงองค์ความรู้และงานวจัิยไปสู่การบริการวชิาการและต่อยอดงานวจัิย	
โดยอาศยัความเป็นเลศิเฉพาะทางของแต่ละองค์กรตามต้นทนุทางปัญญา	โดยอาศยักระบวนการท�างานทีม่คีวามคล่องตวั	
รวดเร็ว	ทันสมัย

	 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาต	ิได้จัดตั้งขึ้นและด�าเนินงานมามากว่า	18	ปี	ด�าเนินการให้บริการ
ด้านที่พัก	และห้องประชุมสัมมนา	ซึ่งรายได้จากการด�าเนินงานของศูนย์จะถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ	้
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานต่าง	ๆ	กลุ่มบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ	้ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน	มุ่งสู่การเป็น	Organic	Green	
and	Eco	Hotel	ตอบสนองยุทธศาสตร	์Eco	Green	University	ของมหาวิทยาลัย	ตามนโยบายและทิศทาง
การพัฒนา	(Roadmap)	ภายใต้	Knowledge	of	Agricultural	Park	Transformer	(KAP)	ของมหาวิทยาลัย	
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ	และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและนักท่องเที่ยวทั่วไป	ซึ่งเหล่านี้จะน�า
ไปสู่รายได้และผลก�าไรที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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3. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 

	 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ	มีหน้าที่หลักขับเคลื่อนการท�างานด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่โดยมุ่งเน้น
การใช้วิทยาศาสตร	์เทคโนโลยี	และนวัตกรรมเป็นพื้นฐานในลักษณะของธุรกิจนวัตกรรม	โดยด�าเนินการควบคู่กับ
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	อีกทั้งเป็นหน่วยงาน
ด�าเนินการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร	์ มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค	 เครือข่าย
ภาคเหนือ	ตลอดจนเป็นหน่วยงานเพื่อร่วมด�าเนินการตอบภารกิจของรัฐบาล	สร้างสังคมของการเป็นผู้ประกอบการ
ภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ	(Entrepreneurial	University)	และร่วม
ด�าเนินการซุปเปอร์คลัสเตอร์เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย	(Food	Innopolis)	

4. ส�านักฟาร์มมหาวิทยาลัย 

	 ส�านกัฟาร์ม	มหาวทิยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานวสิาหกจิทีม่ภีารกจิส�าคญัในการ	เป็นฟาร์มต้นแบบการบรกิาร
วิชาการ	วิจัย	จากนวัตกรรมเกษตร	เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยและบริการวิชาการที่สนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่มีเกษตรอินทรีย	์
เกษตรเชิงนิเวศน์เป็นเป้าหมาย	อีกทั้งได้จัดโครงการบริการวิชาการต่างๆ	เช่น	กาดแม่โจ้	2477
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6. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร 

	 ปัจจุบันงานมาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐาน	มคีวามส�าคญัต่อระบบการผลติสนิค้าเกษตรของไทย
เป็นอย่างมาก	ภาครัฐจึงก�าหนดให้เกษตรกรหรือผู้ผลิต	และผู้ประกอบการควรน�ามาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตและ
การแปรรูปไปใช้	ได้แก่	มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด	ี(Good	Agricultural	Practice	:	GAP)	รวมถึง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	(Organic)	ไปใช้ในการก�าหนดวิธีปฏิบัติของเกษตรกรหรือผู้ผลิตแต่ละราย	ส่วนมาตรฐาน
การแปรรูปได้แก่	GMP	หรือ	Good	Manufacturing	Practices	นั้น	เป็นมาตรฐานบังคับที่ส�าคัญของสินค้าเกษตร
และอาหารหลายผลิตภัณฑ์	ทั้งนี้มีจุดประสงค์ให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูป
ของตนเองเป็นการสร้างคณุภาพให้แก่ตวัสินค้าเกษตร	และยังสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภคทัง้ในและต่างประเทศด้วย	
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของมาตรฐานการผลิตและรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตรดงักล่าว	โดยมีการก�าหนดวสัิยทศัน์ให้	“เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น�าทีม่คีวามเป็นเลศิทางการเกษตรในระดับ
นานาชาติ”	 และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดตั้ง	 “สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร”	 ขึ้นเมื่อ
วันที่	19	กันยายน	พ.ศ.	2554	โดยเป็นหน่วยงานวิสาหกิจในก�ากับของมหาวิทยาลัย	ที่มีภารกิจด้านการตรวจรับรอง
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	หลังจากด�าเนินงานมาเป็นระยะเวลากว่า	8	ปี	
ทางสถาบันฯ	มีการพัฒนาสถานะเป็นหน่วยตรวจประเมิน	(Inspection	Body:	IB)	และหน่วยรับรอง	(Certification	
Body	:	CB)	ด้านระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร	ตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17020	:	2012	และ	

5. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

	 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ	์เป็นองค์กรในก�ากับของมหาวิทยาลัยแม่โจ	้	ที่มี
การบริหารจัดการแบบอิสระจากระบบราชการและสามารถพ่ึงตนเองได้		มีผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด		และมี
คณะกรรมการและผูบ้ริหารสถาบนัฯ	ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายภายใต้การก�ากบัดแูลของสภามหาวทิยาลัยแม่โจ้										ปัจจบุนั
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ	์ด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงมุ่งเน้นงานในด้านการ
บริการทางวิชาการ	ให้สอดคล้องกับปรัชญา	วิสัยทัศน	์และ	พันธกิจ	มหาวิทยาลัย	ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้
ทางวชิาการด้านการเกษตรและอาหาร	การตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างอาหารและผลิตภณัฑ์ต่าง	ๆ 	การให้บริการเคร่ืองมอื
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์	แก่นักวิชาการ	นักศึกษา	ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	ตลอดจนแสวงหา
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อพัฒนางานของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	ให้ก้าวหน้าและทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม	่ๆ	ปัจจุบันมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัย	อาทิเช่น	เครื่อง	
HPLC,	LC-MS,	GC,	GC-MS,	AAS,	ICP-MS	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมีและทาง
จุลชีววิทยา
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ISO/IEC	17065	:	2012	ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด	ี(GAP)	ด้านพืช	(ข้าว	ข้าวหอมมะลิไทย	พืชอาหาร	
กระเจี๊ยบเขียว	 พริก	 ข้าวโพดฝักอ่อน	 ข้าวโพดหวาน	 ล�าไย	 ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	 กาแฟ	 ใบชาสด	 กล้วยไม้
ตัดดอก	 มะพร้าวน�้าหอม	 ขิง	 ถั่วลิสง	 ถั่วเมล็ดแห้ง	 มันส�าปะหลัง	 อ้อยโรงงาน	 สับปะรด	 หน่อไม้ฝรั่ง	 และ
พืชสมุนไพร)	และขอบข่ายด้านเกษตรอินทรีย	์(Organic)	ด้านพืช	(พืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์)	โดย	ณ	ปัจจุบัน	
ถือเป็นหน่วยตรวจประเมินและหน่วยรับรอง	ที่ได้รับการรับรองขอบข่ายมากที่สุดในประเทศ	ภายใต้การรับรองระบบ
งานของส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต	ิ(มกอช.)	ซึง่มสีถานะเป็นหน่วยให้การรับรอง	(Accreditation	
Body	:	AB)	ด้านสินค้าเกษตรของประเทศไทย

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

	 ในป	ี2561	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาต	ิ(หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน)	ได้ด�าเนินงาน
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยแม่โจ้โดยได้รับจัดสรรงบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังบประมาณ	และมกีรอบ
ระยะเวลาในการด�าเนินการ	5	ปี	ตั้งแต่ป	ี2557	ถึง	2561	เป้าหมายของโครงการคือ
	 1.	เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรอินทรีย	์(Chiangmai	organic	hub)
	 2.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านเกษตรอินทรีย	์ (Organic	 education	hub)	 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักดังนี้
	 •	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย	์ ประกอบด้วย	
โรงเรียน	โรงพยาบาล	โรงแรม	ร้านอาหาร	และ	สถาบันอุดมศึกษา	ในจังหวัดเชียงใหม่
	 •	สร้างเกษตรกร	เครือข่าย	และผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
	 •	ท�าให้เกิดตลาดอินทรีย	์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	2	แห่ง	และภายนอกมหาวิทยาลัย	อีก	2	แห่ง
	 •	ท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส�าหรับบริโภคในเชียงใหม่ทั้งสดและแปรรูปเพิ่มขึ้น
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8. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

	 ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ	ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดตั้งขึ้น	เมื่อวันที	่15	กันยายน	2535	
ซึ่งเป็นผลมาจากความส�าเร็จของการจัดงานกล้วยไม้แอเชียแปซิฟิกครั้งที	่4	เมื่อวันที	่20	-	26	มกราคม	2535	
โดยมีมติจากทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ศูนย์กล้วยไม้ฯ	ด�าเนินงานแบบวิสาหกิจ	มีวัตถุประสงค์หลัก	เพื่อเป็น
ศนูย์บริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบั	ตลอดจนเป็นศนูย์การศกึษา	วจัิยด้าน
การจ�าแนกตรวจสอบสายพันธุ	์การปรบัปรงุพนัธุ	์และพัฒนาสายพันธ์ุใหม่ให้มคีวามเหมาะสมแก่สภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของตลาด	โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

	 1.	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	งานวิจัย	และสร้างนวัตกรรม
	 2.	 เพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
	 3.	 เพ่ือเป็นศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ	ให้แก่นิสิต
นักศกึษาประชาชนและผู้ที่สนใจ
	 4.	เพ่ือเป็นศนูย์การศกึษาวจัิยด้านการจ�าแนตรวจสอบสายพนัธุ	์การปรบัปรงุพนัธุแ์ละพฒันาสายพนัธุใ์หม่
ให้มีความเหมาะสมแก่สภาพส่ิงแวดล้อมและตลาดเพ่ือเป็นศนูย์กลางการประชุม	สัมมนา	ฝึกอบรมและจดันทิรรศการ
ต่าง	ๆ

9. ส�านักงานบริหารทรัพย์สิน

	 ส�านักงานบริหารทรัพย์สิน	มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	 มีภาระงานหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สิน	การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ	และอาคารราชพัสดุในความดูแล
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	และในรูปทรัพย์สินอื่น	ๆ 	ให้มีประสิทธิภาพ	ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได	้โดยมี
คณะกรรมการอ�านวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัยก�ากับดูแล
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กิจกรรมเด่นของหน่วยงานในก�ากับ

โครงการอบรมหลักสูตรผู้น�าการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่2
(The 2nd Modern Agricultural Leadership Program)

	 เพ่ือขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย	GO	Eco	U	เพ่ือสร้างผูน้�าสีเขยีว	ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย
ต่อไปในอนาคต	

	 การอบรมมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วย	4	Modules	ได้แก่	Module	1	Green	Future	ที่มองถึง
สถานการณ์ของโลก	ความร่วมมือทั้งระดับประเทศและระดับโลก	ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และมองไปยังอนาคตข้างหน้า	
Module	2	Green	Value		จะเป็นการขับเคลื่อนการท�างาน	สร้างนวัตกรรม	และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
และค�านงึถงึคณุค่าในการสร้างความสมดลุ	เพ่ือให้เกดิการเตบิโตไปด้วยกนัอย่างย่ังยืน,	Module	3	Green	Business	
การด�าเนนิกจิกรรมหรือธุรกจิทีใ่ช้เทคโนโลยีและนวตักรรมทีเ่หมาะสมทีท่�าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้	 สามารถแข่งขนัได้
และ	Module	4	Green	Operations	เป็นการสร้างองค์กรให้เป็นส�านักงานสีเขียวที่ให้ความส�าคัญกับการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม		ซึ่งจัดให้มีรูปแบบการอบรมทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงาน	การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒ	ิและ
การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ		
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กาดแม่โจ้ 2477

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้จัดโครงการ	กาดแม่โจ	้2477	เพื่อให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิต
สู่ผู้บริโภคโดยตรง	ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	โดยแบ่งโซนการจ�าหน่าย	ดังนี้	โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค	ส�าหรับจ�าหน่าย
ผลผลิต	พืช	ผัก	ผลไม้	เนื้อสัตว	์จากงานวิจัยของคณะ/ส�านักต่าง	ๆ 	รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก	
แลกค่าเทอม	ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้	โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึง่เป็นผลผลิตของเกษตรกรทีไ่ด้รับองค์ความรู้การผลิต
เกษตรอินทรีย์	เกษตรปลอดภัย	ซึ่งจะจัดทุกวันพฤหัส	และวันศุกร์ของสัปดาห	์ตั้งแต่เวลา	09.00	–	18.00	น.	
ณ	กาดแม่โจ้	2477	บริเวณด้านหน้า	CowBoy	Mall	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้จ.เชียงใหม่	

โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

	 โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา	น�ารายได้มาเป็นทุนการศึกษา	สามารถสร้าง
รายได้จากการท�างาน	ในขณะเดยีวกนัยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้	ด้วยการน�าองค์ความรูใ้นห้องเรยีน	สู่การปฏบิตังิานจริง	
ซึ่งผลผลิตจากการปฏิบัติงานในแปลง/ในฟาร์ม	ก่อให้เกิด	พืช	ผัก	ผลไม้	และเนื้อสัตว	์น�ามาจ�าหน่ายสร้างรายได้
ให้แก่นักศึกษาในกาด	2477
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• ด้านการบริหารจัดการ

บุคลากร

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ มีจ�านวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น	1,750	คน	จ�าแนกตาม
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ	จ�านวน	685	คน	และ	บุคลากรสายสนับสนุน	จ�านวน	1,065	คน	 โดยคิดเป็น
สัดส่วนระหว่างสายวิชาการต่อสายสนับสนุน	คือ	1	:	1.55

บุคลากรสายวิชาการ 
จ�านวน 685 คน

บุคลากรสายวิชาการ 

จ�านวน (คน)

บุคลากรสายสนับสนุน 
จ�านวน 1,065 คน

บุคลากรสายสนับสนุน

 แสดงจ�านวนบุคลากรแยกตามสายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แสดงจ�านวนบุคลากรปี พ.ศ. 2555 - 2561 จ�าแนกตามสายงาน
ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที	่15	กุมภาพันธ์	2562	(กองการเจ้าหน้าที่)
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	 สัดส่วนของบุคลากรโดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 ร้อยละ	 76.60	 ข้าราชการร้อยละ	 3.25	
ที่เหลือเป็นบุคลากรประเภทลูกจ้างประจ�า	พนักงานราชการ	และลูกจ้างชั่วคราว	รวมร้อยละ	20.15

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	(กองการเจ้าหน้าที่)

แสดงจ�านวนบุคลากร ประจ�าปี พ.ศ. 2555 - 2561
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ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที	่15	กุมภาพันธ์	2562	(กองการเจ้าหน้าที่)

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที	่15	กุมภาพันธ์	2562	(กองการเจ้าหน้าที่)

แสดงแนวโน้มจ�านวนบุคลากรสายวิชากรที่ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ ประจ�าปี พ.ศ. 2555-2561

	 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ให้ความส�าคญัต่อการส่งเสริมให้บคุลากรมคีวามก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทยีมกนั	
โดยพยายามผลักดันให้บุคลากรขอต�าแหน่งทางวิชาการ/	วิชาชีพ	ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะสายวิชาการ	โดยใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	มีสัดส่วนอาจารย	์ ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ รองศาสตราจารย	์ และศาสตราจารย	์ คิดเป็น
ร้อยละ	63.20,	30.22,	6.40	และ	0.10	ตามล�าดับ	

	 อัตราการลาออกของบุคลากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 โดยอัตราการลาออกตามเกณฑ์ไม่ควรเกิน
ร้อยละ	6		จากตารางพบว่ามีเพียงป	ี2555	เท่านั้น	ที่มีอัตราการลาออกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยด�าเนินการปรับเปลี่ยนประเภทบุคลากร	(ลาออกแล้วบรรจุใหม่)	ดังแสดงตามตารางที	่9

สายงาน
ปีงบประมาณ

			2555				2556					2557				2558					2559					2560					2561

สายวิชาการ
สายสนับสนุน

รวม

3.35
2.92
6.27

1.73
1.92
3.65

1.45
1.68
1.60

1.17
2.26
3.42

1.19
1.68
1.50

0.57
2.73
1.90

2.04
2.16
2.11

ตารางที่ 9		แสดงสัดส่วนร้อยละเปรียบเทียบการลาออกต่อจ�านวนบุคลากรรวม	ปีงบประมาณ	2555	-	2561
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	 การพัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมขีดความสามารถ	 และสมรรถนะตรงกับภาระงาน	 เพ่ือมุ่งสู่การแข่งขันและ
ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ	 ซึ่งจะเห็นว่าจากข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย	
โดยเฉพาะแนวโน้มของ	GAP	สมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศมีแนวโน้มที่ลดลง	ส่วน
สมรรถนะด้านอื่น	ๆ	ก็มีแนวโน้ม	GAP	ที่ลดลงเช่นเดียวกัน	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	แต่จะพบว่า
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน	 โดยเฉพาะในหัวข้อ
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ซึ่งได้มีการก�าหนดให้ทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน	จึงส่งผลการประเมิน
มีความชัดเจนมากขึ้น	อีกทั้งหน่วยงานให้ความส�าคัญและตระหนักถึงการประเมินสมรรถนะมากยิ่งขึ้น	จึงเป็นผลให้
อาจมีจ�านวนบุคลาการที่ติด	GAP	เพิ่มขึ้นจากเดิม

	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดท�าแผนอัตราก�าลังสายวิชาการระยะ	4	ปี	โดยใช้หลักการวิเคราะห	์
FTES	จากข้อมูลพบว่าในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	บุคลากรสายวิชาการมีภาระงานในภาพรวม	81.31	ชั่วโมงท�าการ
ต่อสปัดาห์	(ขัน้ต�า่	35	ช่ัวโมงท�าการต่อสปัดาห์		แสดงให้เหน็ว่าภาระงานในภาพรวมสูงกว่าภาระงานขัน้ต�า่ถงึ	2.32	เท่า

แสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มของ GDP ปี พ.ศ. 2555 - 2560

แสดงภาระงานสายวิชาการปี 2561 เฉลี่ยรวมทั้งมหาวิทยาลัย

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	(กองการเจ้าหน้าที่)
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แสดงแนวโน้มงบประมาณปี 2557 - 2561

งบประมาณ 

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น	 2,547.8949	 ล้านบาท	
แบ่งเป็น	งบประมาณแผ่นดิน	(เงินอุดหนุนจากรัฐ)	จ�านวน	1,552.7594	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	60.94	และ
งบประมาณเงินรายได้	จ�านวน	995.1355	บาท	คิดเป็นร้อยละ	39.06	

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้39.06 %
60.94 %

	ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	6	กุมภาพันธ์	2562	(กองแผนงาน	งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก�าลัง)

	 งบประมาณภาพรวมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้ในการบริหารจัดการ	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	 -	
พ.ศ.	2561	มีงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกป	ีโดยงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีงบประมาณเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ร้อยละ	30.91	ดังแสดงตามแผนภาพแนวโน้มงบประมาณป	ีพ.ศ.	2557	-	2561
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	 จ�าแนกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในภาพรวมจ�าแนกตามแผนต่าง	ๆ	โดยแบ่งเป็น	3	แผนงาน	1	รายจ่าย
ส�ารองเพื่อป้องกันความเสี่ยง	คิดเป็นร้อยละดังนี้

แผนงานพื้นฐาน

รายจ่ายส�ารองเพื่อป้องกันความเสี่ยง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ

ร้อยละ 13.16 
ร้อยละ 3.41 

ร้อยละ 34.09 

ร้อยละ 49.34 

	 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณต่าง	ๆ	ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน
ให้สอดคคล้องกับภาระกิจต่าง	ๆ	ที่หน่วยงาน	รายละเอียดตามแผนภาพดังนี้

แสดงงบประมาณที่ได้รับ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	6	กุมภาพันธ	์2562	(กองแผนงาน	งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก�าลัง)
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การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 มหาวทิยาลัยแม่โจ้	เป็นมหาวทิยาลัยเก่าแก่ด้านการเกษตร	ทีต้่องการสร้างความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ	
โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน	มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาและการวิจัย	 ประกอบกับ
ประเด็นท้าทายในเร่ืองของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย	ทั้งนี้	การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ	ต้องมี
การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ	โดยเร่ิมจาก
ภมูภิาคอาเซยีนสู่ระดบัโลก	มรีะบบการบริหารจัดการทีใ่ห้บริการแก่บคุลากร	นกัศกึษาต่างชาตอิย่างเป็นระบบมเีครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลส�าเร็จในระดับนานาชาติ	 ที่มุ่งสู่ความเป็น
นานาชาต	ิและมฐีานข้อมลูทกุด้านทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นนานาชาต	ิทีเ่ผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง	เพ่ือก่อให้เกดิ	
Visibility	ในสังคมอุดมศึกษา	ดังข้อมูลต่อไป

1. นักศึกษาต่างชาติ

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งสิ้น	128	คน	
แสดงรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 10 แสดงจ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แยกตามระดับ

ระดับการศึกษา คณะ ประเทศ จ�านวน

ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์

คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

จีน
เมียนมา
กัมพูชา
สปป.ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา
ฟิลิปปินส์
ภูฏาณ

ฟิลิปปินส์
สปป.ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
สปป.ลาว
สปป.ลาว
ภูฏาณ
จีน

ภูฏาณ
สปป.ลาว

48
1

10
6
2
1
1
1
3
8
2
1
2
2
1
2
1
5
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จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจท้ี่ไปแลกเปลี่ยน และฝึกงานต่างประเทศ

ตารางที่ 10 แสดงจ�านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แยกตามระดับ (ต่อ)

ระดับการศึกษา คณะ ประเทศ จ�านวน

ปริญญาเอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

รวม

สปป.ลาว
เวียดนาม
ภูฏาณ
ภูฏาณ

สปป.ลาว
ภูฏาณ
เมียนมา
ฟิลิปปินส์

จีน
มาเลเซีย

จีน
ไนจีเรีย

4
2
2
1
2
1
1
1
1
1

14
1

128

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที	่7	กุมภาพันธ	์2562	(กองวิเทศสัมพันธ์)

2. นักศึกษาแลกเปลี่ยน

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	 และฝึกงานในหลาย	 ๆ	 ประเทศ	
ซึ่งประเทศที่มีนักศึกษาไปฝึกงานมากที่สุดได้แก่	 ประเทศไต้หวัน	 รองลงมาคือ	 ประเทศจีน	 ประเทศฟิลิปปินส	์
ตามล�าดับ	นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังรับนักศึกษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยน	และฝึกงานที่มหาวิทยาลัย	ตามคณะ	
วิทยาลัย	และหน่วยงานภายใน	แสดงรายละเอียดดังนี้

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานประเทศ จ�านวน

คณะบริหารธุรกิจ	1	คน
คณะบริหารธุรกิจ	4	คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	10	คน
คณะเศรษฐศาสตร	์3	คน
คณะบริหารธุรกิจ	22	คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร	9	คน
คณะวิทยาศาสตร	์8	คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	23	คน
คณะศิลปศาสตร	์1	คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย	ี2	คน

เบลเยี่ยม
เวียดนาม
ไต้หวัน

1	คน
4	คน

90	คน
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จ�านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจท้ี่ไปแลกเปลี่ยน และฝึกงานต่างประเทศ (ต่อ)

จ�านวนนักศึกษาต่างชาตทิี่มาแลกเปลี่ยน และฝึกงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	7	กุมภาพันธ	์2562	(กองวิเทศสัมพันธ์)

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	7	กุมภาพันธ	์2562	(กองวิเทศสัมพันธ์)

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

ประเทศ

ประเทศ

จ�านวน

จ�านวน

จีน

ญี่ปุ่น
นอร์เวย์
นิวซีแลนด์
ฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
อินเดีย
อินโดนีเซีย

รวม

ลาว
ไต้หวัน
อินโดนีเซีย

มาเลเซีย
ญี่ปุ่น

ฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกา
รวม

8	คน

4	คน
2	คน
1	คน
6	คน

4	คน
1	คน
1	คน
1	คน
4	คน
3	คน

31	คน
25	คน
8	คน

1	คน
2	คน

12	คน

3	คน

วิทยาลัยบริหารศาสตร	์7	คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	5	คน
คณะบริหารธุรกิจ	6	คน
คณะวิทยาศาสตร์	2	คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร	4	คน
คณะสัตวศาสตร์ปละเทคโนโลย	ี2	คน
คณะบริหารธุรกิจ	1	คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	2	คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้	4	คน
คณะบริหารธุรกิจ	4	คน
คณะบริหารธุรกิจ	1	คน
คณะบริหารธุรกิจ	1	คน
คณะบริหารธุรกิจ	1	คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้	4	คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	3	คน

คณะผลิตกรรมการเกษตร	31	คน
สถานบริการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว	25	คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	2	คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย	ี6	คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	1	คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร	1	คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย	ี1	คน
สถานบริการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว	5	คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้	7	คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร	3	คน

130 คน

82 คน
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3. การแลกเปลี่ยนบุคลากร

	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ได้จัดส่งบุคลากรเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความรู้ต่าง	ๆ	และยังได้รับบุคลากร	อาจารย์ชาวต่างชาติเพ่ือเข้ามาแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ต่าง	ๆ	
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ดังต่อไปนี้

	 3.1	 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ	้ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ ต่างประเทศ	 ให้เป็น	 Visiting	Professo	
จ�านวน	1	ท่าน	ได้แก่	อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี	ดร.	ชุมพล	แก้วสม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	-	ชุมพร	ได้รับเชิญจาก
Johannes	Kepler	University	ประเทศออสเตรเลีย

	 3.2	 บุคลากรต่างชาติที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ให้เป็น	Visiting	Professo	
จ�านวน	 4	 ท่าน	 ได้แก่	 Mr.	 Sun	 Kang	 จาก	 Yunnan	 Agricultural	 University	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ปฏิบัติงาน	ณ	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	Mr.	Zheng	Honggang	จาก	Yunnan	Agricultural	University	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ปฏิบัติงาน	ณ	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	Dr.	Herawati,	S.S.,	M.A.	จาก	
Language	 Development	 and	 Cultivation	 Agency,	 Ministry	 of	 Education	 and	 Culture	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	ปฏิบัติงาน	ณ	คณะศิลปศาสตร์	และ	Dr.	Raja	Ramachancran	จาก	Ramanujan	Centre	
for	Higher	Mathematics	ประเทศอินเดีย	ปฏิบัติงาน	ณ	คณะวิทยาศาสตร์

4. การฝึกอบรม/ โครงการ ทางวิชาการนานาชาติ

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการนานาชาติประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	เพื่อ
สร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	เป็นแนวทางและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็น
นานาชาติ	โดยมีการจัดฝึกอบรม/	โครงการทางวิชาการนานาชาติมากมาย	อาทิเช่น	การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร	
Sufficiency	Economy	Philosophy:	Tool	 for	Sustainable	Rural	Development	โครงการ	International	
Student’s	Day	2018	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย	เพื่อรองรับความเป็นนานาชาต	ิ
โครงการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษายังต่างประเทศ	เป็นต้น
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5. ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันต่างประเทศ

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ	้กับ	มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต่างประเทศ	จ�านวนทั้งสิ้น	14	ประเทศ	รวม	71	มหาวิทยาลัย/สถาบัน	โดยประเทศที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการมากที่สุด	คือ	ประเทศไต้หวัน	จ�านวน	14	มหาวิทยาลัย/	สถาบัน	รองลงมา	ประเทศจีน	13	มหาวิทยาลัย/	
สถาบัน	ประเทศญี่ปุ่น	และ	ประเทศฟิลิปปินส	์จ�านวน	8	มหาวิทยาลัย/	สถาบัน	ตามล�าดับ	แสดงรายละเอียดดังนี้

แสดงจ�านวนความร่วมมือทางวิชาการ แยกตามประเทศ

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	7	กุมภาพันธ	์2562	(กองวิเทศสัมพันธ์)

6. กิจกรรมเด่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นนานาชาติ

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต	ิ เพื่อให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนา
พันธกิจสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย	เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	
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โครงการฝึกอบรมระยะสั้นส�าหรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฎาน

	 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้ลงนามในข้อตกลงกบักระทรวงเกษตรและป่าไม้	ราชอาณาจกัรภฏูาน	และสหภาพยโุรป	
(EU)	โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น	33,403,345	บาท	เพื่อด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	ให้แก่ชาวภูฏาน	
ดังนี้	

	 -	การศึกษาต่อระดับปริญญาโท	จ�านวน	7	หลักสูตร	7	คน
	 -	การฝึกอบรมระยะสั้น	115	หลักสูตร	460	คน
	 -	การฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร	1	หลักสูตร	17	คน

การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย ASEAN Agriculture University Network : AAUN

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานด้านการเกษตรมา	 85	 ป	ี และ	 มีบทบาทส�าคัญใน
การสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตรซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
ในประเทศไทย	 อย่างไรกต็ามความรู้และประสบการณ์ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ส่วนใหญ่ยังคงมอียู่ในประเทศไทยเท่านัน้	
การจัดตัง้มหาวทิยาลัยเครือข่ายการเกษตรอาเซยีน	(AAUN)	เป็นการรวมสถาบนัการศกึษาด้านการเกษตรจากนานาประเทศ
เข้าด้วยกันจะเป็นช่องทางที่แข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู	้งานวิจัย	สู่ระดับสากลและเสริมความแข็งแกร่งของ
ภาคเกษตรในภูมิภาค	โดยในปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัย	ASEAN	ทั้งหมด	38	สถาบัน	จาก	9	ประเทศ
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การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการผลิตก�าลังคนด้านสัตวแพทย์
เพื่อรองรันโยบายไทยแลนด์ 4.0

	 ด้วยศาสตราจารย์	ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีทรงมพีระกรุณาธิคณุ
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการท�างานโครงการสัตว์ปลอดโรค	คนปลอดภัย	จากโรคพิษสุนัขบ้า	และ
การจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นรูปธรรม	โดยทรงมีค�าส่ังแต่งตั้งผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร	์ และคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย	ี มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ เป็นคณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว	์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที	่๒	โดยการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสนองพระปณิธานฯ	
ในโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	 รวมถึง	 ทรงมีพระปณิธานให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และ
โรงพยาบาลสตัว์	มเีป้าหมายเพ่ือผลิตสัตวแพทยศาสตรบณัฑติ	โดยเฉพาะด้านปศสุตัว์	ซึง่เป็นสาขาอาชีพขาดแคลน
ของประเทศไทย	ภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปล่ียนแปลง	โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในหลักการการจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 รวมถึง	 ได้อนุมัติการก�าหนดพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย	 เนื้อที่ประมาณ	 35	 ไร่	 ส�าหรับ
การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร	์(20	ไร่)	และโรงพยาบาลสัตว	์(15	ไร่)	

	 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้ด�าเนนิการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตัง้คณะสัตวแพทยศาสตร์มาอย่างต่อเนือ่ง	
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	(อธิการบดีเป็นประธาน)	เพ่ือขับเคล่ือนใน
ภาพรวมของการจัดท�าข้อมูลที่ส�าคัญประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
และได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์	เพื่อจัดท�าโครงการและงบประมาณของ
โครงการผลิตก�าลังคนด้านสัตวแพทย์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด	์4.0	งบประมาณโครงการฯ	รวมทั้งสิ้น	1,460	
ล้านบาท	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย	เป็นเงิน	33.49	ล้านบาท	ส�าหรับด�าเนิน
การออกแบบชุดอาคารของคณะสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์เรียบร้อยแล้ว	และอยู่ระหว่างการพัฒนา	
(ร่าง)	หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	และมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะด�าเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ต่อไป
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• ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองและการประเมินคุณภาพภายใน

ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดท�าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ�านวน 70 ตัวช้ีวัด โดยได้ด�าเนินการถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้กับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รวมทั้งจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีร่วมกับ
หัวหน้าส่วนงานระดับคณะ ส�านัก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภายในที่ร่วมลงนามในค�ารับรอง
จ�านวน 19 หน่วยงาน สรุปผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ผลด�าเนินงานระดับมหาวิทยาลัย

 ผลการด�าเนนิงานตามตวัช้ีวดัในแผนปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 45 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.29 ได้คะแนนประเมิน
แผนในภาพรวม เท่ากับ 4.06 สรุปผลแยกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์ฯ)

ผลงานที่ได้ ผลงานเปรียบเทียบ 61 กับ 60
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดใหม่ 

61บรรลุ สูงขึ้นไม่บรรลุ ไม่บรรลุ
ร้อยละ
การบรรลุ

ร้อยละ
การบรรลุ

ภาพรวม (70 ตัวชี้วัด)
ผลประเมินภาพรวม 4.06 คะแนน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล 
(23 ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นนานาชาติ (10 ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (13 ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อ
สังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ (6 ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดศลิปวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่
(4 ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) (14 ตัวชี้วัด)
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ผลค�ารับรองฯ ปี 2560 ผลค�ารับรองฯ ปี 2561
คณะ/ส�านัก

มิติ 1 มิติ 1มิต ิ2 มิติ 2มิต ิ3 มิติ 3มิต ิ4 มิติ 4ภาพรวม ภาพรวม
เปรียบเทียบ
60 กับ 61

ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน

	 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ	ระดับคณะ	ส�านัก	ประกอบด้วย	หน่วยงานที่ร่วมลงนามค�ารับรองฯ	
จ�านวน	19	หน่วยงาน	มีผลการด�าเนินงานสูงขึ้นจากปีก่อน	9	หน่วยงาน	ต�่ากว่าปีก่อน	10	หน่วยงาน	หน่วยงาน
ที่มีผลการด�าเนินงานสูง	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร	์คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�า้	คณะผลิตกรรม
การเกษตร	คณะเศรษฐศาสตร	์ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	และส�านักหอสมุด
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คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ

จ�านวน
ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1.	การผลิตบัณฑิต
2.	การวิจัย
3.	การบริการวิชาการ
4.	การท�านบุ�ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม
5.	การบริหารจัดการ

รวม
ผลการประเมิน

5
3
1
1

3
13

4.01
4.76
-
-

-
4.26
ดี

3.00
5.00
5.00
5.00

4.00
4.14
ดี

2.59
4.84
-
-

4.24
3.89
ดี

3.32
4.87
5.00
5.00

4.08
4.11
ดี

ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดี
ระดับดี

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มกราคม	2562	(ส�านักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)

ที่มา	:	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มกราคม	2562	(ส�านักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)

การด�าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 ปีการศึกษา	พ.ศ.	2560	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด�าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา	ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ที่ได้ก�าหนดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	3	ระดับ	คือ	ระดับสถาบัน	ระดับหลักสูตร	และระดับคณะ	ซึ่งมีผลการประเมิน	ดังนี้

ระดับสถาบัน

	 ผลการด�าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	มหาวิทยาลัยแม่โจ	้ประจ�าปีการศึกษา	2560	จ�านวน	
13	ตัวบ่งชี	้มีค่าคะแนนเฉลี่ย	4.11	ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับดี

ผลค�ารับรองฯ ปี 2560 ผลค�ารับรองฯ ปี 2561
คณะ/ส�านัก

มิติ 1 มิติ 1มิต ิ2 มิติ 2มิต ิ3 มิติ 3มิต ิ4 มิติ 4ภาพรวม ภาพรวม
เปรียบเทียบ
60 กับ 61
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• แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

	 จากการรายงานผลการด�าเนินงานตามพันธกิจหลัก	 ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ของมหาวิทยาลัย	 ที่ได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	
ทีเ่กีย่วข้อง	และได้รับความเหน็ชอบจากสภามหาวทิยาลัยไปแล้วนัน้	สามารถสรปุแนวทางการการพฒันาการด�าเนนิงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	ในปีงบประมาณต่อไปได้ดังต่อไปนี้

ด้านวิชาการและการผลิตบัณฑิต

	 1.	 ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทกุหลักสูตร	และขบัเคล่ือน
	 	 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	AUNQA	ให้มีประสิทธิภาพ

	 2.	 จัดท�าแผนแม่บทวชิาการของมหาวทิยาลัยให้สมยั	เหสมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไป	และ
	 	 บูรณาการการท�างานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าว

	 3.	 ควรเร่งพัฒนาทกัษะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ	ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทกัษะ
	 	 วชิาชีพ	รวมทัง้ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการแก่นกัศกึษา	เพ่ือให้บณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาออกไปเป็นบณัฑติ
	 	 ทีม่คีณุภาพ	มสีมรรถนะในการปฏบิตังิาน	เป็นทีพึ่งพอใจของผูใ้ช้บณัฑติ	และสามารถประกอบอาชพีอสิระ
	 	 ได้ด้วยตนเอง

	 4.	 พัฒนาหลักสูตรทีห่ลากหลายและทนัสมยัรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่	และพฒันาหลกัสตูร
	 	 นานาชาตติามยุทธศาสตร์และความเช่ียวชาญของมหาวทิยาลัย	ทัง้หลักสูตรระยะส้ัน	ระยะยาว	และหลกัสตูร
	 	 ฝึกอบรมต่าง	ๆ

	 5.	 ทบทวนรายละเอยีดเนือ้หาของหลักสูตรและรายวชิาต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัทศิทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
	 	 มหาวิทยาลัยทุกด้าน

	 6.	 ส่งเสริมคณาจารย์ในการพัฒนาเทคนคิการสอนให้ทนัสมยั	และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูเ้รียนยุคใหม่	
	 	 รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
	 7.	 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่ใช้ใน
	 	 การประกอบอาชีพการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห	์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

	 8.	 สนับสนุนบัณฑิตให้สามารถมีงานท�า	หรือประกอบอาชีพอิสระได้ภายใน	1	ปี	หลังส�าเร็จการศึกษา		รวม
	 	 ทัง้สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง	และให้บณัฑติเหน็ความส�าคญัของการกรอกข้อมลูภาวะการมงีานท�าตาม
	 	 ความเป็นจริง

	 9.	 การให้ความส�าคัญกับการก�ากับติดตามการบริหารหลักสูตรมากขึ้น	ทั้งในประเด็นของการปรับปรุง
	 	 หลักสูตรตามรอบระยะเวลา	คณุสมบตัอิาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีม่คีวามรู้ด้านกระบวนการ
	 	 บรหิารหลักสูตร	ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรที่ส่งผลต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของนักศึกษา	

	 10.	การเร่งจัดท�าขั้นตอน	One	Stop	Service	ด้านการต่างประเทศ	ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการให้บริการ
	 	 นักศึกษา	ตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษาใหม	่ก�าลังศึกษา	จนถึงส�าเร็จการศึกษา	โดยให้บริการแก่นักศึกษา
	 	 ทุกระดับชั้นในด้านต่าง	ๆ	เช่น	งานบริการข้อมูลทางการศึกษา	เป็นต้น
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ด้านวิจัย

 1. ก�าหนดยุทธศาสตร์การวจัิยของมหาวทิยาลัย  และสนบัสนนุการสร้างผลงานวจัิยทีต่อบโจทย์การพัฒนา
  และแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 2. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ให้ท�างานวิจัย หรือร่วมท�าวิจัยกับนักวิจัย
  ที่มีประสบการณ์ในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยง

 3. ผลักดันให้อาจารย์โดยเฉพาะคณะด้านสังคมศาสตร์ท�างานวิจัยมากขึ้น โดยอาจท�าโครงการวิจัยแบบ
  บูรณาการร่วมกับอาจารย์คณะด้านวิทยาศาสตร์

 4. การคัดเลือกชุดโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อเสนอ
  ขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน (บูรณาการวิจัย)

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ

 6. ผลักดันการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ หรือวารสารที่มีค่าน�า้หนักสูง

ด้านบริการวิชาการ

 1. ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่ และสร้างรายได้

 2. จัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการวิชาการแบบครบวงจร (One stop service) 

 3. ควรจดัท�าคลังข้อมลูโครงการส�าคญัของมหาวทิยาลัย (Project Bank) ส�าหรบัขอสนบัสนนุงบประมาณ
  จากแหล่งทุนส�าคัญ

 4. พัฒนาต้นแบบงานบริการวชิาการ ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรทีเ่น้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกดิการเรียนรู้ 
  และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดและรองรับการแสวงหารายได้

 6. บริหารจัดการ Product & Service เป็นระบบเพื่อสร้าง MJU Brand ให้เกิดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
  และมหาวิทยาลัย

 7 เพิ่มช่องทางการแสวงหารายได้จากทรัพย์สิน และองค์ความรู้

 8. ส่งเสริมให้มีการน�าองค์ความรู้ด้านเกษตรของมหาวิทยาลัยไปสู่เวทีระดับนานาชาติอื่น ๆ  เพิ่มมากขึ้น

 9. ผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิตหรือมีผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ก�าหนดให้จะต้อง
  มีผู้เข้าเยี่ยมชมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้จ�านวนกี่คน/ปี เป็นต้น

 10. ติดตามผลการฝึกอบรม หรือมีหลักสูตรฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง
  อาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน โดยมีวิทยากรให้ค�าปรึกษาทุกขั้นตอน
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ผลการด�าเนินงานและแนวทางการพัฒนา
ตามแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน 100 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2477 - 2577) และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี (GO. Eco. University) 

• ผลการด�าเนินงานตามแผนแม่บทมหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 
(2477 - 2577)

 
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรับตัวครั้งใหญ่	ตอบรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว	 และการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ	 โดยได้ก�าหนดแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน	 100	 ปี	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	(จาก	2477	สู่	2577)	โดยวางยุทธศาสตร์การท�างานแบบรางคู	่คือการพัฒนาตามภารกิจหลัก	
(Moderating	Operation	Center)	หรือ	MOC	ควบคู่ไปกับการท�างานเชิงรุกเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ	(Strategic	
Program	Management	Office)	หรือ	SPO	เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูง	มุ่งเน้นผลงาน
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง	เพื่อการก้าวสู่ปีที	่100	อย่างภาคภูมิและยั่งยืนในปี	พ.ศ.	2577	
หรืออีก	 16	 ปีข้างหน้า	 โดยก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็น	 Ecosystem	 for	 Lifelong	 Learning	 หรือ
นิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ของคนทุกเพศทุกวัย	ทุกกลุ่มอาชีพ	และเป็นภูมิปัญญา
ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ	เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	ซึ่งเป็นปีแรกของการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	มหาวิทยาลัยได้
ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารท�าความเข้าใจกับทุกภาคส่วน	และได้ตั้งคณะกรรมการ	SPO	ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสูงของมหาวทิยาลัย	นกัวจัิยทีเ่ช่ียวชาญในหลายสาขา	โดยมีผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณ์จากภายนอกหลายท่าน
เป็นที่ปรึกษา	ได้ริเริ่มโครงการที่เห็นผลเร็ว	หรือ	Quick	-	win	project	จ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่
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การสมัมนา	แก่ผูบ้ริหารและบคุลากรภายในมหาวทิยาลัยทกุระดบั	รวมทัง้การผลิตส่ือเพ่ือใช้ในการส่ือสารยุทธศาสตร์
ให้เหมาะสมกับกุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	ทั้งในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค	ไวรัล	คลิปวิดีโอ	พอคเก็ตบุค	และการ์ตูน

2. โครงการ MJU Digital and Innovation Services Center หรือ DSI

	 เพื่อปรับโฉมแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล		ด้วยการน�าเทคโนโลยีอัจฉริยะที่หลากหลายมาใช้
ทั้งในด้านการเรียนการสอน	การบริหารจัดการ	และการให้บริการของมหาวิทยาลัย		โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้มีฐานข้อมูลกลาง	(Data	Center)	ขนาดใหญ	่ที่ข้อมูลต่างๆ	มีความทันสมัย	เชื่อถือได้	และเชื่อมโยงไปยังทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย	ซึ่งสามารถน�าข้อมูลไปแสดงผลในรูปแบบ	Dashboard	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	 และเอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนบริการต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยไปสู่ดิจิทัล
มากขึ้น	อาทิเช่น	บัตรนักศึกษาและบุคลากรอัจฉริยะ		ประตูอัจฉริยะ	แอพพลิเคชั่นส�าหรับสมาร์ทโฟน	ระบบประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ		ระบบเช็คชื่อเข้าเรียน	ระบบร้านค้าอัจฉริยะ	รวมถึงระบบ	IoT	แห่งอนาคตอีกมากมาย	

1. โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577)  

	 เพ่ือก�าหนดช่องทางให้ผูบ้ริหารมหาวทิยาลัยแม่โจ้ด�าเนนิการส่ือสารและท�าความเข้าใจในเร่ืองยทุธศาสตร์
และการน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต	ิแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้รับรู	้เข้าใจ	และน�าไปปฏิบัติงาน	อันจะส่งผลให้
การดาเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.2561		คณะกรรมการ	SPO	ฝ่ายขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร		
ได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารยุทธศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ	อาทิ	การประชุม	การระดมความคิดเห็น	(forum)	และ
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		 กจิกรรมหลัก	ๆ 	ทีไ่ด้ด�าเนนิการในปีแรก	ส่วนใหญ่เป็นการเตรยีม
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มคีวามพร้อม	ทัง้ด้านบคุลากร	อาคารสถานที	่อปุกรณ์
ทัง้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	โดยได้มกีารจัดซือ้ครุภณัฑ์จ�าเป็น	พัฒนาอาคาร
วุฒากาศเป็นส�านักงาน	SPO	และ	DSI		จัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยทุกด้าน
เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ	(MJU	Data	Center)	จัดท�า
บัตรนักศึกษาอัจฉริยะไปแล้ว	13,000	ใบ	ติดตั้งประตูอัจฉริยะจ�านวน	

50	บาน	ใน	5	อาคารทั้ง	3	วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย	และพัฒนา	Dashboard	ต้นแบบส�าหรับการตัดสินใจทั้งส�าหรับ	
SPO	และ	MOC		รวมทั้งพัฒนา	MJU	Application	เพื่อรองรับการบริการดิจิทัลทุกรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต
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3. โครงการเกษตรอัจฉริยะ หรือ MJU Smart Farm 

	 เพ่ือเสริมจุดแข็งด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย	
ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในการท�าการเกษตรที่ทันสมัยและเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม	สนองนโยบายไทยแลนด์	4.0	จึงได้
ก�าหนดให้โครงการฟาร์มอัจฉริยะเป็นหนึ่งในโครงการ	SPO	
Quick	-	win	Project	ของมหาวิทยาลัย	โดยบูรณาการต่อยอด
กับโครงการ	Project	based	ที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุน
จากงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว	ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยให้แก่
มหาวทิยาลัยแม่โจ้	 และถ่ายทอดสูเ่กษตรกรให้สามารถน�าไปใช้
ได้จริง	 บนหลักการในการพัฒนาฐานข้อมูลทางการเกษตร
ขนาดใหญ่	หรือ	Agri.	Big	Data	ด้วยเทคโนโลยีไร้สายในฟาร์ม	

หรือ	Wireless	Sensor	อันจะน�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะต่าง	ๆ	ที่มีความคุ้มค่า	ใช้ง่าย	และราคา
ประหยัด	ถ่ายทอดแก่เกษตรกรได้น�าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ทีมงาน	Smart	
Farm	ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้	ได้ด�าเนนิกจิกรรมทีต่่อยอดมาจากโครงการ	Project	base	ของมหาวทิยาลัยเพ่ือให้เกดิ
ผลอย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง		โดยได้ด�าเนินกิจกรรม	3	กิจกรรม	ได้แก่

	 1)	การพัฒนาต้นแบบฟาร์มล�าไยอัจฉริยะ	(MJU	Smart	Longan	Farm)	บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย		โดย
ได้น�าเทคโนโลยีการให้น�้าแม่นย�า	 ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ	การใช้โดรนเพื่อการเกษตร	การส�ารวจดัชนีพันธุ์พืช
ด้วยกล้องวงจรปิด	(Image	Processing)	และระบบผสมปุ๋ยอัตโนมัติมาใช้ในฟาร์มดังกล่าว

	 2)	การพัฒนาต้นแบบฟาร์มโคนมอัจฉริยะ	(MJU	Smart	Dairy	Farm)	ด้วยการพัฒนาระบบกรวยรีด
น�า้นมววัอจัฉริยะ	ทีจ่ะน�าไปสูก่ารจดัท�าทะเบยีนน�า้นมววั	รวมทัง้การพัฒนาสูตรอาหารตามสภาพอณุหภมูแิละความช้ืน
ของอากาศ	และการพัฒนา	Mobile	Application	ส�าหรับบริหารจัดการฟาร์มโคนม



105

	 3)	การพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน	์(MJU	E	-	point	Market)	เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูล
ทางการเกษตรจากแปลงการผลิตสู	่Data	Center	และประมวลผลด้วยระบบ	AI	สู่การคาดการณ์ตลาดล่วงหน้าของ
สินค้าล�าไย	และโคนม	นอกจากนียั้งได้จัดท�าฐานข้อมลูตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ทางเวบไซต์	www.epointmarket.com	
เพ่ือรองรับระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์	การตรวจสอบย้อนกลบั	(Traceability)	การขึน้ทะเบยีนเกษตรกร	และระบบ	
GAP	Online

4. โครงการ Well-being @ Chumporn หรือ WBC  

	 เพ่ือพัฒนามหาวิทยาแม่โจ้	-	ชุมพร	ที่มีศักยภาพทั้งด้าน
การท่องเที่ยว	การเกษตร	และการประมง	สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพชั้นน�าของประเทศ	 เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัย	และ
แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอนิทรีย์ทีเ่ป็นเลิศของภาคใต้	ด้วยการบรูณาการ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา	เกษตรกร	ภาครัฐ	และภาคเอกชน	
(PPP)	โดยมีกจิกรรมทีค่าดว่าจะด�าเนนิการตามโครงการระยะยาว	อาทเิช่น	

สวนเกษตรอินทรีย์	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหาร	
สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรม	ศนูย์ความ
เป็นเลิศ	2	มหาสมุทร	และระเบียงอ่าวไทย	โดย
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 มหาวิทยาลัยได้ใช้
งบประมาณจ�านวน	4.4	ล้านบาท	เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	 ได้แก่	 การจัดท�าผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
อ่างเก็บน�้าจืดจ�านวน	 3	 อ่าง	 ปรับสภาพภูมิทัศน	์
การจัดซื้อกล้าพันธุ์พืช	เช่น	มะพร้าว	โกโก้	ทุเรียน	
เงาะ	มังคุด	บัวแดง	และส้มโชกุน	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร	บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร	 รวมทั้งศิษย์เก่า	 เกษตรกร	 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 ในการร่วมบูรณาการ
พัฒนาโครงการ	Well	-	being@Chumporn	และร่วมขับเคลื่อนโครงการในระยะยาวต่อไป

• ผลการด�าเนินงานส�าคัญตามยุทธศาสตร์ GO Eco U 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

	 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาอุตสหกรรมอาหารอินทรีย	์จังหวัดเชียงใหม	่ซึ่ง
เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	–	พ.ศ.	2561	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	29	โครงการย่อย	งบประมาณทั้งสิ้น		49,387,500	บาท	ทั้งนี้มีผลผลิต		และผลงานส�าคัญ	
ดังนี้
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 •	การพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลิน
จือและเห็ดสมุนไพร	ผลผลิตส�าคัญคือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ก�าจัดศัตรูพืชที่ท�าจาก	ตะไคร้หอม	ว่านน�า้	ขมิ้นชัน	และ
หนอนตายยาก

 •	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรก�าจัดศัตรูพืชและพืชเคร่ืองเทศ
อินทรีย์ครบวงจร	ผลผลิตส�าคัญคือโรงเรือนต้นแบบการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้ง	11	โรงเรือน	
และสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดหลินจืออบแห้ง

  •	การพัฒนาแปลงสาธิตเพ่ือการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวเหนียวหอม	กข	-	แม่โจ้	2	ในมหาวิทยาลัย	แม่โจ้
และแปลงส่งเสริมผลิตข้าวเหนียวหอม	กข	-	แม่โจ้	2	ใน
ระบบอินทรีย์	ในพื้นที่	อ�าเภอดอยหล่อ	จังหวัดเชียงใหม่

 •	โรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรีย์	ได้รับ
ใบอนญุาตผลติอาหาร	(อ.2)	ใบอนญุาตเลขที	่50-2-09561	
ลงวันที่	25	กรกฎาคม	2561	จากส�านักงานสาธารณสุข
จังหวดัเชียงใหม่	และอยูใ่นระหว่างการจดัท�าระบบการจดัการ
สุขลักษณะทีด่ใีนสถานทีผ่ลิตอาหาร	และระบบการวเิคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร	
(GMP,	HACCP)	กับบริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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  •	การผลิตต้นลูกไหลจากการผลิตแบบ
ไร้ดินและลงแปลง	และผลิตต้นแม่พันธุ์สตรอเบอรี
ปลอดโรค	

 •	การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์	 จ�านวน	
29	ชนิด	และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แบบครบวงจร	

 •	พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป	 ปลาแล่เนื้อ		
ปลารมควัน	อาหารปลาผสม	super	premix	และ
ลูกพันธุ์ปลา	ปลาแดดเดียว	แลเะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไส้อั่ว	และ	แหนม		

 •	 สร้างฐานเรียนรู้ด้านการประมงเพื่อผลิตลูก
พันธุสั์ตว์น�า้	จ�านวน	4	แหล่ง	การผลติแพลงก์ตอน	จุลินทรีย์
จากน�้าทิ้งได้	8	-	12	ชนิด	และผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย	์
3	ผลิตภัณฑ์

 •	ผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากปลากะพงขาว	5,000	
กโิลกรัม	โดย	เทคนคิการเล้ียงสัตว์น�า้ในพ้ืนทีท่ีจ่�ากดัร่วมกบั
การควบคุมคุณภาพน�้าด้วยระบบหมุนเวียนภายใต้โดม
ความร้อน	(ลูกปลาขนาด	1	-	2	นิ้ว)	รวมถึงการพฒันาศนูย์
เรยีนรูจ้�านว	4	 จุด	คอื	 จุดสาธิตการเล้ียงปลากะพงขาว	
2	จุด	จุดสาธิตการแปรรูปปลากะพงขาว	2	จุด

 •	การขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ
อาหารสัตว์อินทรีย์		ขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
อินทรีย์	

 •	ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและพืชไร่อนิทรีย์	และการสร้างแหล่งเรยีนรู	้กระบวนการผลติพชืไร่อนิทรย์ีแบบครบวงจร

 •	การผลิตผลิตเชื้อพันธุ์ศัตรูธรรมชาติได้จ�านวน	8	ชนิด	ได้แก่	เชื้อราส�าหรับใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช	
Beauveria	 bassiana	Metarhizium	anisopliae	และ	Pandora	 neoaphidis	มวนตัวห�า้	 ได้แก่	 มวนพิฆาต	
Eocanthecona	 Furcellata	 (Hemiptera:	 Pentatomidae)	 มวนเพชฌฆาต	Sycanus	 collaris	 (Hemiptera:	
Reduviidae)	และ	แมลงช้างปีกใส	Mallada	basalis	(Walker)	(Neuroptera:	Chrysopidae)	และแมลงหางหนีบ	
และเชื้อราปฏิปักต์	ส�าหรับการควบคุมโรคพืช	ได้แก่	Trichoderma	harzianum
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 •	การสร้างศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผักสดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน	และมีการผลิตผักสดที่ผลิต
หมุนเวียนตลอดปี	17	ชนิด	การผลิตปัจจัยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย	์จ�านวน	5	ชนิด

 •	การเพาะขยายเช้ือไตรโคเดอร์มา	และคัดเลือกและจ�าแนกสายพันธุ์ของเช้ือราไตรโครเดอร์มาจาก
ตัวอย่างดินในพื้นที่ป่าและท�าการเพาะขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ที่คัดเลือกแล้วจ�านวน	1	สายพันธุ์	100	กิโลกรัม		
รวมถึงท�าการเพาะขยายหัวเชื้อราไมคอร์ไรซาในบ่อซีเมนต์

 •	ผลิตภัณฑ์เก๊กฮวยอินทรีย์ในรูปแบบ
บรรจุขวดพร้อมดืม่	จ�านวน	10,000	ขวด	และผลติภณัฑ์
ได้รับรองมาตรฐาน	อย.

 •	การผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอนิทรีย์	ผลติ
เมลด็พนัธุข้์าวโพดพนัธุล์กูผสมได้	50	กโิลกรัม		ได้ผลผลติ
ข้าวโพดฝักสด	10,000	ฝัก	ผลิตภัณฑ์ชาไหมข้าวโพด	
ได้รับมาตรฐาน	อย.	มีแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวโพด
อินทรีย์	2	แหล่ง	

  •	การจัดตลาดต้นแบบตลาดสีเขียวจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่อย่างย่ังยืน	
ซึ่งได้มีการด�าเนินการจัดกาดแม่โจ้	2477	จ�านวน	
47	คร้ัง	มีจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ	
13,400	คน	และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยสู	่MJU	Brand	จ�านวน	25	ผลิตภัณฑ์	
ได้มีการประเมินความพอใจของผู ้มารับบริการ
คิดเป็นร้อยละ	91.40

 •	การจัดท�าคู ่มือเกษตรอินทรีย์แม่โจ้	คู ่มือ
การผลติพชือนิทรย์ีแม่โจ้	คูม่อืมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีแม่โจ้	
และคู่มือประมงอินทรีย์แม่โจ้
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โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Project based)

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มหาวทิยาลัยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณโครงการ	บรูณาการจากงบประมาณ
แผ่นดินทั้งสิ้นจ�านวน		42	โครงการ		งบประมาณที่ได้รับ	371,173,400	บาท	โดยโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	GO	Eco	U	ดังนี้	

ทั้งนี้มีโครงการและกิจกรรมส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน	GO.	Eco.	U.	อาทิเช่น
	 •	 โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบส�านักงานสีเขียว	(Green	office)
	 •	 โครงการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม	(Education	for	life	project)
	 •	 โครงการสร้างและพัฒนาผู้น�าเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์
	 	 อย่างยั่งยืน
	 •	 โครงการสร้างต้นแบบผู้น�านักศึกษาเพื่อมุ่งเสริมสร้างการมีวินัย	คุณธรรม	จริยธรรมสู่การเป็นพลเมือง
	 	 ที่ดีของสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	(Young	Smart	Discipline)
	 •	 โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย	์จังหวัดชุมพร
	 •	 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการตลาดอาหารอินทรีย์
	 •	 โครงการการจัดการเมืองสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
	 •	 โครงการเมืองสมุนไพรอินทรีย์สมุนไพรคุณภาพครบวงจร

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จ�านวนโครงการ

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ	(Ecological	(Eco)	UNIVERSITY)		
มหาวิทยาลัยสีเขียว	(GREEN	UNIVERSITY)			
มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์	(ORGANIC	UNIVERSITY)		  

จ�านวน	23	โครงการ
จ�านวน	24	โครงการ
จ�านวน	23	โครงการ
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ภาพกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการบูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลงานวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์

	 ผลงานวิจัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	GO	Eco	U	
มีทั้งสิ้น	123	เรื่อง	จ�าแนกเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับการเป็น	Green	University	จ�านวน	70	เรื่อง	Organic	
University	จ�านวน	13	เรื่อง	และ	Eco	University	จ�านวน	40	เรื่อง		ทั้งนี้มีการวิจัยด้านเกษตรอินทรีย	์เช่น

	 1.	การทดสอบสูตรอาหารพืชและการจัดการทีเ่หมาะต่อการปลูกผกัผล	และไม้ผลขนาดเลก็อนิทรย์ีในระบบ
	 	 เคลื่อนย้ายได้
	 2.	ระบบสถานีอากาศและการควบคุมการให้น�า้แปลงนาข้าวอินทรีย์
	 3.	การทดสอบเสถียรภาพของผลผลิตถั่วเขียวอินทรีย์
	 4.	การศกึษาสารพิษตกค้างทางการเกษตรกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตในดนิสวนทเุรียน	เพ่ือเข้าสู่การปรับเปล่ียน
	 	 การผลิตแบบอินทรีย์
	 5.	ระบบกระจายสินค้าเชิงซ้อนของเกษตรกรผักและผลไม้อินทรีย	์เป็นต้น

ผลการจัดอันดับสู่การเป็น Green campus ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

	 			มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	
(Green	University)	 โดยได้เข้าร่วมการจัดอันดับสถาบันการศึกษา	 สีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมระดับโลก	
“UI	 GreenMetric	 World	 University	 Ranking”	 จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย	 (University	 of	
Indonesia:	UI)		ซึ่งเป็นการวัดความส�าเร็จของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ที่ได้พัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยให้เขียว	สะอาด	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยในปี	2561	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้คะแนนรวมเพิ่มขึ้น
จาก	5,200	เป็น	5,525	คะแนน	ได้รับการจัดอันดับที	่215	ของโลก	อันดับที่	11	ของประเทศ	
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 จากผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นผ่านมหาวิทยาลยัแม่โจ้สูปี่ที ่100 (จาก 2477 
สู่ 2577) และยุทธศาสตร์ GO. Eco. U. มหาวิทยาลัยได้ก�าหนด

	 •	 จัดท�ารายละเอียดแผนยุทธศาสตร	์GO.	Eco.	U.	และเป้าหมายการด�าเนินงานด้าน	Organic,	Green	
	 	 และ	Eco.	ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	 •	 จัดท�าผังแม่บทมหาวิทยาลัยทั้งสามพื้นที	่(เชียงใหม	่	แพร่	และชุมพร)	ให้แล้วเสร็จและสอดคล้อง
	 	 กับมหาวิทยาลัยสีเขียว	

	 •	 การพัฒนาพื้นที่ภายในให้มีความสวยงาม	น่าอยู่	น่าเข้าศึกษา	(MJU	Resort	Campus)	บนพื้นฐาน
	 	 ของการเป็น	GO	Eco	U

	 •	 พัฒนาชุดโครงการตามยุทธศาสตร	์(Project	Bank)	เพื่อแสวงหางบประมาณสนับสนุน	

	 •	 เร่งพัฒนาหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ทั้งหลักสูตรระยะสั้น	ระยะยาว	ทั้งในและต่างประเทศ	

	 •	 เร่งผลักดนักจิกรรมตามยุทธศาสตร์ให้ประสบความส�าเรจ็	เช่น	ผงัแม่บท	โรงอาหารอนิทรย์ี	ตลาดอนิทรีย์	
	 	 ระบบขนส่งสาธารณะ	การจัดการขยะ	และพลังงานทดแทน	ฯลฯ	

	 •	 ผลักดันผลการจัดอันดับ	Green	U.	หรือ	Sustainable	U.	ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 •	 ส่งเสริมหน่วยงานภายในสู่ส�านักงานสีเขียว	(Green	Office)	อย่างยั่งยืน	

	 •	 สร้างความเข้าใจให้ตรงกนั	และส่ือสารแผนแม่บทมหาวทิยาลัยแม่โจ้	100	ปี	ให้มคีวามเข้าใจทกุภาคส่วน	
	 	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนต่อไปในอนาคต

	 •	 พัฒนากิจกรรมโครงการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทอย่างเป็นรูปธรรม	 (MJU	 Journey	 to	 100th 
	 	 Years	:	100	Years	100	Programs)

	 •	 ด�าเนินการตามประด็นยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทแม่โจ้	100	ปี	เช่น	7	ประเด็นการเปล่ียนผ่าน
	 	 มหาวิทยาลัยแม่โจ	้	แผนการบริหารจัดการด้วย	9C	และการพัฒนาองค์ความรู้สู่เกษตรอัจฉริยะ

	 •	 ปรับโครงสร้างองค์กร	กฎระเบียบข้อบังคับต่างให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยใน
	 	 ก�ากับของรัฐ	และสามารถสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 สานต่อและขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ด้วย	SPO	และบูรณาการการท�างานสู	่MOC

	 •	 ต่อยอดโครงการ	Quick	-	win	Projects	เดิม	และพัฒนาโครงการใหม	่SPO	ใหม่	ที่ตอบสนอง
	 	 ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	และขับเคลื่อนการด�าเนินงานในรูปแบบ	PPP

• แนวทางการพัฒนาหรือด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป
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