ก

คำนำ
รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –
30 กันยายน 2562 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้
ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อ ทุ ก หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ในการน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในปีงบประมาณต่อไป
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ธันวาคม 2562

ข

บทสรุปผู้บริหำร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านการเรียนการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่
1) การเรียนการสอน
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการแก่สังคม
4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากพั นธกิ จหลัก ทั้ง 4 ประการแล้ว มหาวิ ท ยาลัย จาเป็นต้องพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทั้งด้านระบบระเบียบการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
งบประมาณ ให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และในช่ว งแผนพัฒ นาการศึ ก ษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
มหาวิทยาลัยยังคงยืนยันที่จะดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 15 ปีดังกล่าวต่อไป
จึงได้บูรณาการกรอบแผนดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาการศึกษา โดยเรียกว่าแผนพัฒนาเชิง
รุก เพื่อที่จะใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการมาตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ไปตอบโจทย์การ พัฒนาโลก ประเทศ และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน
ตามนโยบายของรั ฐ บาล นั้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต และการวิ จั ย สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ
ไทย 4.0 และชุมชน การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Social Engagement and
Partnership) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของชุมชนสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการแก่
สังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาคชุมชน ประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ
เพื่อนาองค์ความรู้และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ จากการดาเนินงานในรอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ดาเนินงาน
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลดังต่อไปนี้
1.ผลกำรดำเนนินาำนาำพันนกกิหหลนก
1.1 ด้ำนกำรผลิาบนณฑิา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2562
ทั้งหมด 109 หลักสูตร จาแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 63 หลักสูตรระดับปริญญาโท 30 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 16 โดยมีนักศึกษาใหม่ จานวน 3,398 คน นักศึกษาทั้งหมด 15,152 คนและ
มีผู้สาเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 4,782 คน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา มีงานทาร้อยละ 63.50 ศึกษาต่อ
ร้อยละ 2.63 และไม่มีงานทา ร้อยละ 33.88 ซึ่งสาเหตุที่บัณฑิตไม่มีงานทาคือ ยั งไม่ป ระสงค์จะ
ทางานร้อยละ 39.84 โดยส่วนใหญ่ทางานบริษัทเอกชน/องค์กรธุรกิจเอกชน ร้อยละ 64.42 รองลงมา
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รับราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐร้อยละ 16.48 ตามลาดับ ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทย
ลัยแม่โจ้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.88
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งเน้นพัฒนาการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และชุมชนซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 มหาวิทยาลัย แม่โจ้มีผลงานเด่นด้านนัก ศึกษาที่ได้รับ รางวัลสาคัญ ทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับอุดมศึกษา เช่น นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36
ในการแข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา และการแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ในระดับอุดมศึกษา)งานชุมนุมยุว เกษตรกร และที่
ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ยังได้รับ รางวัล "Certificate of Best
Oral Presentation" น าเสนอผลงานทางวิ ช าการ ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ The 25th TriUniversity International Joint Seminar and symposium Mariano รางวัล "The Best Oral Presentation
" นาเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิช าการระดับ นานาชาติ 2nd Maejo-Engineo International
Conference on Renewable Energy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.2 ด้ำนกำรวิหนย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีโครงการวิจัย จานวน 258
โครงการ ได้รับงบประมาณทั้งหมด 190.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 (155.78 ล้านบาท)
จากปีงบประมาณ 2561 โดยแบ่งออกเป็น
1.2.1 งบวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 166 โครงการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 79.00 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของโครงการวิจัยทั้งหมด
1.2.2 งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 92 โครงการ ได้รับงบประมาณทั้งสิน้ 111.16
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของโครงการวิจัยทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้ น 417 เรื่อง
เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะชนในระดับชาติและนานาชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลงานที่
ได้รับรางวัล ระดั บ ชาติและนานาชาติ ทั้งหมด 41 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ระดับชาติ จานวน 17
ผลงาน ระดับนานาชาติ 24 ผลงาน
ผลงานเด่นและได้รับรางวัล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ ได้รับ
รางวั ล best paper award ในงานประชุ ม วิ ช าการ The 11th International Conference on Science,
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Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI 2019) ที่เมืองยะโฮร์บาห์รู มาเลย์
เซีย
คณะวิศ วกรรมและอุต สาหกรรม ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิ จ
ค ณ ะ น า ผ ล ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง Production of Tofu Using Electrocoagulation Technique for Protein
Precipitation น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ 5th International Conference on
Biotechnology and Agriculture Engineering. (ICBAE 2019) ระหว่ า งวั น ที่ 26-29 มี น าคม 2562 ณ
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล Best Presentation award
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ได้รับรางวัล จานวน 2
ผลงาน ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “แคนเซอโร่ นวัตกรรมตารับสารสกัดจากสมุนไพรสาหรับ
รักษาโรคมะเร็ง ” ได้รับรางวัล "เหรีย ญทอง(Gold medal)" จากการประกวด iidc2018 ในงาน 12th
Internationaal Warsaw Invention Show ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์
2. ผลงานวิจัยเรื่อง “กาลิโค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกระเทียมโทนและลูกเดือย
ผง” ได้รับรางวัล "ชมเชยด้านเศรษฐกิจ ประจาปี 2561 ในงาน สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี และคณะทางาน รางวัลบทความ
ที่มีศัก ยภาพในการนาไปใช้ป ระโยชน์ เรื่องดัชนีการใช้พลังงานของเครื่องเติมอากาศบ่อปลาที่ใ ช้
พลังงานจากระบบโฟโตวอลเทอิกร่วมกับระบบไฟฟ้าพืน้ ฐาน ในงานการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การ
ถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้ง ที่ 18) เมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2562
วิท ยาลั ย พลั งงานทดแทน รศ.ดร.นัฐ พร ไชยญาติ และ ผศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน และ
คณะท างาน ได้รับ รางวั ล ดีเ ด่น ในงาน มหกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ประจาปี 2562 สาหรับ
งานวิจัยเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทาความเย็นและความร้อนจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
(Combined Cooling Heating and Power Generation System by Geothermal” ซึ่ ง รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ มี 2
รางวัล ดังต่อไปนี้
1. รางวัลดีเด่น “การประกวดข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี
2562”
2. รางวัลดีเด่น “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2562”
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วิทยาลัยพลังงานทดแทนผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ ได้รับรางวัล Best Paper ประจาสาขาบทความ
พลังงานลม น้า และพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562
1.3 ด้ำนบริกำรวิชำกำร
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สนับสนุนทาง
วิชาการเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความสาคัญกับพันธ
กิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเกษตร ซึ่งถือเป็นรากฐานของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ความสาคัญกับพันธกิจในด้านการบริการชุมชนและ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Social Engagement and Partnership)” โดยได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ทางวิชาการ คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และชุมชนด้านต่าง ๆ ในเชิงรุก และครบวงจร
อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีการดาเนินการในหลากหลายรูปแบบ เช่น
การจัดฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และให้ความรู้ด้านสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องแก่
เกษตรกร และบุคคลทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีได้ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้
1.3.1 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผลงานบริการ
วิชาการ จานวน 62 โครงการ
(1) โครงการบริการวิชาการ จานวน 60 โครงการ
(2) โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดาริ จานวน 1 โครงการ
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนงานตามพระราชดาริที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ประกอบด้วยโครงการย่อยได้แก่ 1) โครงการหลวง 2) โครงการชั่งหัวมัน 3) โครงการเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 4) โครงการพลังงานทดแทน 5) โครงการปิดทองหลังพระ
(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.) จานวน
1 โครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดาริ โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์
ศึ ก ษา และพั ฒ นาป่ า บ้ า นโปง เพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2537 และได้
ดาเนินงานโครงการฯ ใน 3 พื้นที่ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ อาเภอร้องกวาง จังหวัด แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร อาเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยดาเนินงานในกิจกรรมต่างๆ คือ 1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรม
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พืช 2) กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 3) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 4) กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 6) กิจกรรมวางแผนและ
พัฒนาพันธุ์พืช 7) กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรัก ษ์พั นธุ ก รรมพืช โดยโดยมีค ณาจารย์ป ระมาณ 50 คน และนัก ศึก ษาจานวนมากจาก
หลากหลายสาขาวิชาได้รว่ มกันดาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1.3.2 กิ จกรรมส่ ง เสริม และสนับ สนุน นโยบายด้า นการศึ ก ษา โครงการตามนโยบาย
การศึกษา จานวนทั้งสิน้ 23 โครงการ
1.4 ด้ำนทำนุศิลปวนฒนกรรพ
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่มกี ารเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน ทุกองค์กรรวมทั้งสถาบัน
อุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็น
สากล ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติ
หลากหลายรูปแบบทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนวั ฒนธรรม
ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันความเป็นนานาชาติได้เข้ามาแทรกอยู่ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในยุค Thailand 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น
ภารกิ จ ส าคั ญ ยิ่ ง อี ก งานหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมหาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง ด าเนิ น กิ จ กรรมท า นุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาบุคลากร และชุมชน ในการส่งเสริมความ
รักสามัคคี และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญ ได้แก่ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญา
พื้นบ้าน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศาสนา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประกวด
โคมลอยประเพณียี่เป็ง ประกวดรถบุปผาชาติ (งานไม้ดอกไม้ประดับ) และการจัดการแข่งขันกลอง
หลวง และจั ด พิ ธี ค รอบครู กิ๋ น อ้ อ ไหว้ ศิ ล ปะ ฯลฯ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ได้ จั ด กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรม ในปี งบประมาณ 2561 เพื่ อ ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รวม 33 โครงการโดยใช้
งบประมาณทั้งสิน้ จานวน 3,332,953.75 บาท
1.5 ด้ำนบริหำรหนดกำร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,722
คน จาแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จานวน 684 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จานวน
1,038 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนระหว่างสายวิชาการต่อสายสนับสนุน คือ 1 : 1.52 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยพยายาม
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ผลักดันให้บุคลากรขอตาแหน่งทางวิชาการ/ วิชาชีพ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะสายวิชาการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีสัดส่วนอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
คิดเป็นร้อยละ 60.76 , 32.80, 6.30 และ 0.15 ตามลาดับ
มหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ ไ ด้รั บ งบประมาณประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนทั้ งสิ้ น
2,417.5288 ล้านบาท (สองพั นสี่ร้อยสิบ เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
จาแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐ) จานวน 1,477.4447 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ด
สิบ เจ็ด ล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พั นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 61.11 และงบประมาณเงินรายได้
จานวน 940.0841 บาท (เก้ าร้ อยสี่ สิบ ล้า นแปดหมื่นสี่ พัน หนึ่ งร้อ ยสี่ สิบ บาทถ้ว น) คิด เป็น ร้อ ยละ
38.89
การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาตินั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ด้าน
การเกษตร ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้ไ ด้ มาตรฐาน มุ่ งเน้น การผลิ ตนั ก ศึ ก ษาและการวิจัย ประกอบกั บ การเข้าสู่ ป ระชาคม
อาเซียนของประเทศ โดยในปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตร Maejo University International College สอน
ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับปริญญาโทและเอก จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัด
การเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Management) และหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว (Tourism
management) นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ Educational Cooperation
Program ( ECP)
1.6 ผลกำรดำเนนินาำนาำพแผนปฏิบน าิประหำปี และผลกำรดำเนนินาำนาำพคำ
รนบรอากำรปฏิบนาิาำน
ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย 4 มิติการประเมิน 76 ตัวชีว้ ัด คะแนนเฉลี่ย 4.00 (ระดับดี) ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยได้กาหนด
กลไกในการขับเคลื่อนแผนโดยถ่ายทอดตัวชี้วัดไปยังส่วนงานภายใน ผ่านการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงาน จานวน 20 หน่วยงาน ซึ่งผลการดาเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ส่วนงานที่มีผลการ
ด าเนิ น งานสู ง สุ ด คื อ ส านั ก หอสมุ ด (4.96) รองลงมาคื อ วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน (4.41) คณะ
เศรษฐศาสตร์และคณะสารสนเทศ (4.33) และคณะประมงฯ (4.31) ตามลาดับ
1.7 แนวทำากำรันฒนำพหำวิทยำลนยาำพันนกกิห
ด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ผลการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย ที่ได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ชุด ต่างๆที่เ กี่ ย วข้อง และได้รับ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น สามารถสรุป แนว
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ทางการการพั ฒ นาการด าเนิ นงานตามพั นธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ในปี ง บประมาณต่ อไปได้
ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการพัฒนาและนโยบายสาคัญภาพรวมที่จะต้องร่วมกันผลักดัน
2. แนวทางการพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และความเป็นนานาชาติ
3. แนวทางการพัฒนาด้านการวิจัย
4. แนวทางการพัฒนาด้านบริการวิชาการ
5. แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการ
2. ผลกำรดำเนนินาำนาำพยุทกศำสาร์
จากผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไม่วา่ จะเป็นการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่
100 (จาก 2477 สู่ 2577) และยุทธศาสตร์ GO. Eco. U. มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
หรือดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรกาหนดส่วนงานที่รับผิดชอบด้านเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมให้
ชัดเจน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมีหน่วยงานกลางในการบริหาร
ยุทธศาสตร์แบบ One Stop Service และขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยตลอดห่วง
โซ่คุณค่า ตัง้ แต่การผลิต การสร้างเครือข่ายเกษตรกร การแปรรูป การรับรองมาตรฐาน การตลาด
การประชาสัมพันธ์ และการจัดฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
2) ควรวางระบบ กฎระเบียบ หรือกาหนดนโยบายให้เอื้อต่อการหมุนเวียนใช้
ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น นาปุ๋ยที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยไปใช้ในฟาร์ม นาวัสดุเหลือใช้หรือ
ของเสียจากฟาร์มไปทาปุ๋ย นาผลผลิตอินทรีย์ไปจาหน่ายในตลาดหรือร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
เป็นต้น
3) โครงการต่างๆที่มผี ลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย
เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ชีวภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พืช ปศุสัตว์ ประมงอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ควรมีการ
สร้างแบรนด์เดียวกัน และมีการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให้เกิดมูลค่า มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
และรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน พัฒนาระบบการตลาดและจาหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่มหาวิทยาลัยและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
4) มหาวิ ท ยาลั ย ควรน าองค์ ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นเกษตรอิ น ทรี ย์ ที่
หลากหลาย เป็นที่ยอมรับของสังคมไปสร้างให้เ กิดคุณค่าและมูลค่าอย่างเต็มที่ เช่น การสร้างชุด
หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ระยะสั้นหรือโปรแกรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆในรอบปี แล้ว
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ หรื อ ผู้ ที่ ส นใจทั่ ว ไปเข้ า อบรมในช่ ว งเวลาที่ ก าหนด โดยมี ก าร
ดาเนินการให้เป็นระบบและมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน

ฌ
5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ให้สังคมได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
6) มหาวิทยาลัยควรกาหนดพื้นที่มุ่งเป้า (Area base) ด้านเกษตรอินทรีย์ให้ชัดเจน
โดยควรเน้นพื้นที่อาเภอสันทรายซึ่งอยู่รอบมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินการอยู่แล้ว โดยอาจสร้าง
ย่ า นนวั ต กรรมเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละสร้ า งระบบนิ เ วศด้ า น Social Enterprise, Social Innovation เพื่ อ
พัฒนาสู่ Social District

ญ

สำรบนญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหำร
สำรบนญ
ประวนาิควำพเนป็นพำ
ปรนชญำ วิสนยทนศน์ สนญลนกษณ์ สีประหำพหำวิทยำลนย และันนกกิห
อนาลนกษณ์ เนอกลนกษณ์ ค่ำนิยพหลนก
าน้าและัื้นที่
ผลกำรดำเนนินาำนาำพันนกกิห
ด้านผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
ด้านบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริหารจัดการ
ผลการดาเนินงานตามคารับรองและการประเมินคุณภาพภายใน
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
ผลกำรดำเนนินาำนและแนวทำากำรันฒนำาำพแผนแพ่บทกำรเนปลี่ยนผ่ำน 100 ปี
พหำวิทยำลนยแพ่โห้ (2477 - 2577) และแผนยุทกศำสาร์กำรันฒนำ
พหำวิทยำลนย 15 ปี (GO. Eco. University)
ผลการดาเนินงานสาคัญตามยุทธศาสตร์ GO Eco U
กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการพัฒนาหรือดาเนินการตามยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป

หน้า
ก
ข
ญ
2
5
9
13
15
30
61
128
144
150

156
158
162
164

: ผลการดาเนินงาน
ด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความสําคัญทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร๎อมกัน เพื่อสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎
พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได๎โดย มีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม
เป็นคนดี มีคุณธรรม สร๎างเสริมคุณ ภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้น ที่
ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให๎เป็นที่ต๎องการและเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด๎านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ

หลักสูตรทีเ่ ปิดสอน
มหาวิทยาลัย แมํโจ๎ได๎เปิดสอนหลักสูตรศาสตร๑ของพระราชา “การพัฒนาภูมิสังคม
อยํางยั่งยืน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได๎พระราชทานแนวทางการพัฒนา
ที่ใช๎ แนวคิดอันเหมาะสมและสอดคล๎องกับภูมิสังคม ซึ่งทั้งหมดอยูํบนพื้นฐานความคิดเรื่องความ
พอเพียง และโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 109
หลักสูตร ดังนี้

แผนภาพ แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
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ตาราง แสดงหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน จําแนกตามคณะ
หน่วยงาน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะผลิตกรรมการเกษตร

7

5

2

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

1

1

1

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า

2

1

1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

3

2

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

2

1

1

คณะบริหารธุรกิจ

3

2

1

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

2

1

1

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

1

1

คณะศิลปศาสตร์

3

1

คณะเศรษฐศาสตร์

4

1

1

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

5

4

2

คณะวิทยาศาสตร์

9

6

3

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

2

1

1

2

2

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

14

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

5

1

หมายเหตุ : ข๎อมูลสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2562

จานวนนักศึกษาใหม่
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีจํานวนนักศึกษาใหมํ รวมทั้งสิ้น 3,398 คน แบํง
ออกเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 3,105 คน ปริญญาโท จํานวน 237 คน และปริญญาเอก จํานวน
56 คน
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ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาใหมํ จําแนกตามกลุํมคณะ
หน่วยงาน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทั้งหมด

คณะผลิตกรรมการเกษตร

567

41

21

629

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

230

11

2

243

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า

100

7

1

108

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

106

13

119

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

157

18

175

คณะบริหารธุรกิจ

577

27

2

606

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

188

12

5

205

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

95

คณะศิลปศาสตร์

200

3

คณะเศรษฐศาสตร์

108

16

4

128

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

152

15

4

171

คณะวิทยาศาสตร์

159

15

4

178

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

212

12

3

227

25

10

35

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

171

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

83
รวม

3,105

95
203

22

193
83

237

56

3,398
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นักศึกษาทั้งหมด
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎มีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 15,152 คน จําแนกตามระดับ ปริญญา
ตรี จํานวน 14,340 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 630 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 182 คน

แผนภาพ แสดงจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ตาราง จํานวนนักศึกษาทั้งหมดมหาวิทยาลัยแม๐โจ๎ จําแนกตามคณะ
หน่วยงาน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
คณะผลิตกรรมการเกษตร
2304
149
26
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
741
28
5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
570
23
10
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
446
29
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
491
82
คณะบริหารธุรกิจ
2943
88
11
คณะพัฒนาการท่องเทีย่ ว
672
22
25
คณะสารสนเทศและการสือ่ สาร
317
6
คณะศิลปศาสตร์
627
3
คณะเศรษฐศาสตร์
910
29
21
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
785
48
26
คณะวิทยาศาสตร์
1131
64
21
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
914
12
27
วิทยาลัยนานาชาติ
25
10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1091
22
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
398
รวม
14,340
630
182

ทัง้ หมด
2479
774
603
475
573
3042
719
323
630
960
859
1216
953
35
1113
398
15,152
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ผู้สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎มีผ๎ูสําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จํานวน 4,782 คน จําแนก
เป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 4,593 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 155 คน และระดับปริญญาเอก
จํานวน 34 คน

แผนภาพที่ 4 แสดงจํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา
ตาราง แสดงจํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ
หน่วยงาน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวมทัง้ หมด

คณะผลิตกรรมการเกษตร

725

40

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

210

5

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า

167

3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม

105

3

108

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

84

37

121

1,121

29

6

1,156

202

7

8

217

80

7

คณะบริหารธุรกิจ
คณะพัฒนาการท่องเทีย่ ว
คณะสารสนเทศและการสือ่ สาร
คณะศิลปศาสตร์

162

คณะเศรษฐศาสตร์

305

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

173

คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์

6

771
215

1

171

87
162
6

311

4

1

178

328

6

1

335

271

13

5

289

บัณฑิตวิทยาลัย

1

1

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

530

530

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

130

130

รวม

4,593

155

34

4,782
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ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
บัณฑิตมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ในปีการศึกษา 2560 มีผ๎ูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน
5,241 คน มีผ๎ูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4,912 คน พบวําบัณฑิตที่มีงานทํา จํานวน
3,119 คน (ร๎อยละ 63.50) บัณฑิตที่ยังไมํได๎งานทําและไมํได๎ศึกษาตํอ จํานวน 1,664 คน (ร๎อยละ
33.88) และบัณฑิตที่ศึกษาตํอ จํานวน 129 คน (ร๎อยละ 2.63) โดยทํางานเป็นพนักงานบริษัทหรือ
องค๑การธุรกิจเอกชนมากที่สุด ร๎อยละ 64.54 รองลงมาคือข๎าราชการหรือเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานของรัฐ
ร๎อยละ 16.48 ดังแสดงตามแผนภาพที่ 6 - 7

แผนภาพ แสดงบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ทีม่ ีงานทํา

แผนภาพ แสดงประเภทงานทีท่ ํา

21

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ได๎ดําเนินการวิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของผู๎ประกอบการที่มี
ตํอบัณฑิตมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนายจ๎าง ผู๎ประกอบการ
ผู๎บังคับบัญชาที่มีตํอบัณฑิต โดยดําเนินการสํงแบบสอบถามทางไปรษณีย๑ให๎แกํนายจ๎ างโดยภาพรวม
พบวําผู๎ประกอบการมีความพึงพอใจตํอคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ในระดับ มาก มีคะแนน
เฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจใน แตํละด๎าน พบวําด๎านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือด๎านคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.14
รองลงมา คือ ทักษะความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลคลและความรับผิดชอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.96 ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.86
ด๎านความรู๎ มีคํา
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.78 และด๎านทักษะทางปัญญา มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.73
ตาราง แสดงระดับความพึงพอใจคุณลักษณะของบัณฑิต

คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความ
พึงพอใจ

ค่าเฉลีย่

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

มาก

4.14

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

มาก

3.96

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาก

3.86

ด้านความรู้

มาก

3.78

ด้านทักษะทางปรัญญา

มาก

3.73

มาก

3.88

รวม
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ผลงานเด่นของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิ ทยาลัยแมํโจ๎มุํง เน๎น พัฒนา การผลิต บัณฑิ ต ที่มีคุณภาพสอดคล๎ องกับความ
ต๎องการของประเทศ และพัฒนาองค๑ความรู๎และนวัตกรรมที่ตอบโจทย๑ประเทศไทย 4.0 และชุมชนซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎มีผลงานเดํนด๎านนักศึกษาที่ได๎รับรางวัลสําคัญมากมาย
ทั้งในระดับประเทศ และระดับอุดมศึกษา จําแนกตามคณะ ดังนี้
รางวัลเหรียญทองงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
1. นายเอกลัก ษณ๑ ชนะชัย นางสาวจริยา ลิ งาลาห๑ และ นายวรวุฒิ อุทธคํา ได๎ รั บ
รางวัลเหรียญทอง จากการแขํงขันบรรจุพันธุ๑ลูกปลา

2. นางสาวกัญญาพัชร เข็มเพชร และ นางสาวธนพร วงษ๑ศิลา ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแขํงขันทักษะการจัดสวนถาด
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3. นายปองภพ สุวรรณวงษ๑ ได๎รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร ด๎านกิจกรรมเดํน” ประจําปี
การศึกษา 2561
4. นางรุจิราภรณ๑ ไทยหนุํม ได๎รับรางวัลระดับดีเดํนประเภทบรรยาย สาขาสัตว๑น้ํา ใน
งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร๑แหํงชาติครั้งที่ 8 ประจําปี 2562
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นายภูริวัธ อิ่นแก๎ว ได๎รับรางวัลทักษะการรีดเต๎านมเทียม
2. เกษมสันต๑ เกสรแก๎ว และนางสาวอินทุอร คชฤทธิ์ ได๎รับรางวัลทักษะการตอนสุกร
3. นางสาวธัญสินร วิเศษ และนายเจตน๑ เกตุแก๎ว ได๎รับรางวัลทักษะการตัดแตํงซาก
สัตว๑ปีก

คณะผลิตกรรมการเกษตร
1. นายธันยศรุต กําเนิด นายธีร๑ธวัช ปุรินทราภิบาล และนางสาวมณทิรา สุยะไหม
ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขํงขันประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (ในระดับอุดมศึกษา)
งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๒
2.
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วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1. Katherine Bautista รางวัล "Certificate of Best Oral Presentation" นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th Tri-University International Joint
Seminar and symposium มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561

2. Alissandra Paulin B. Mariano รางวัล "The Best Oral Presentation " นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd Maejo-Engineo International Conference on
Renewable Energy มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561
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3. Jennifer Casaba รางวัล "Certificate of Best Oral Presentation" นําเสนอผลงาน
ทางวิชาการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 25th Tri-University International Joint Seminar and
symposium มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561

4. นางสาวศกลรัตน๑ จินดารักษ๑ นางสาวประภัสสร รัตนไพบูลย๑ นายเตชาธร ชัยวงศ๑
รางวัล "รองชนะเลิศอันดับที่ 1 SMART BIOGREEN " การแขํงขัน Statup Thailand League 2019 ระดับ
ภูมิภาค (ภาคใต๎) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562
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5. นางสาวเสาวลักษณ๑ ทองดี รางวัล "Best Paper" ประจําสาขาบทความ พลังงาน
ลม น้ํา และพลังงานทดแทนรูปแบบอื่น การประชุมวิชาการเครือขํายพลังงานแหํงประเทศไทย ครั้งที่
15 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562

6. นายศิรชัย อารักษ๑วาณิช รางวัล "ชนะเลิศ" โครงการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เพื่อประเมินและคัดเลือกเข๎ารับรางวัล พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

7. Alissandra Paulin B. Mariano รางวัล "The Best Oral Presentation Award"
The 1st Thailand Biorefinery conference held on July 25-26, 2019
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. นักศึกษา UPM-MJU Dual Degree Student ได๎รับรางวัล Best Paper Award จาก
งาน International Conference on Agricultural and Food Engineering – CAFEi 2018, (7th-9th Nov,
2018) Malaysia นําทีมโดย รองศาสตราจารย๑ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ทั้งนี้มี นักศึกษาปริญญาโท และ
ปริญญาเอก Dual Degree สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เข๎ารํวมงานดังกลําว โดยผลงานที่ได๎รับรางวัล
Best Paper Award ได๎แกํ เรื่อง "Effect of drying temperature on Malaysia pomelo [Citrus grandis (L.)
Osbeck] pomace residue under vacuum condition"

รางวัล Best Paper Award
3. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการอาหาร ได๎รับรางวัลชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู๎เข๎าแขํงขันทั้งหมด 13 ทีม จากงาน FOOD WASTE
HACKATHON 2019: THE BANANA BATTL ที่จัดโดย คณะพัฒนาการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
รํวมกับ บริษัท ฮิลล๑คอฟฟ์ จํากัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ HillKoff Learning Space จังหวัด
เชียงใหมํ
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คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1. นักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ได๎รบั รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวด
แบบ TALA Student Design Competition 2018 ภายใต๎หัวข๎อ “Diver City 2018”

2. นายธนพนธ๑ จินโจนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับประเทศ ในการประกวดแบบบ๎านเขียว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ๑ 2561 จัดโดยสภาอุตสาหกรรม
แหํงประเทศไทย (สอท.)
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คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู๎ แ ทนนั ก ศึ ก ษาคณะพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วในนามของ “ที ม ถั่ ว ถ๎ ว น” ได๎ รั บ รางวั ล
Popular vote กิจกรรมสร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมผํานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking)

บริษัทสยามแม๏คโคร จํากัด (มหาชน) มอบรางวัลให๎นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ได๎ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ โครงการนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รํ ว มพั ฒ นาร๎ า นค๎ า ปลี ก ท๎ อ งถิ่ น นอกจากนี้
สาขาวิชาทํองเที่ยวเชิง
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ด้านการวิจัย
จํานวนโครงการ และงบประมาณวิจยั
ในปี 2562 มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ มี โ ครงการวิ จั ย จํ า นวน 258 โครงการ ได๎ รั บ
งบประมาณทั้งหมด 190.16 ล๎านบาท โดยแบํงออกเป็น
 งบวิจัยจากแหลํงทุนภายใน 166 โครงการ ได๎รับงบประมาณทั้งสิ้น 79.00ล๎านบาท
คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 42 ของโครงการวิจัยทั้งหมด
 งบวิจัยจากแหลํงทุนภายนอก 92 โครงการ ได๎รับงบประมาณทั้งสิ้น 111.16 ล๎าน
บาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 58 ของโครงการวิจัยทั้งหมด

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และจดสิทธิบัตร ระดับชาติและนานาชาติ
ในปี 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎มีผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ๑ในฐานข๎อมูลทั้ง
ในและตํางประเทศรวมทั้งสิ้น 417 เรื่อง
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ มีผลงานวิจัยที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ มีจํานวนทั้งสิ้น 38 ผลงาน ดังนี้
- ระดับชาติ จํานวน 17 ผลงาน
- ระดับนานาชาติ จํานวน 21 ผลงาน

โดยแยกตามคณะดังนี้
คณะผลิ ต กรรมการเกษตร ได๎ รั บ งบประมาณการวิ จั ย ทั้ ง แหลํ ง ทุ น ภายในและ
ภายนอก รวมทั้งสิ้น 36,851,463 ล๎านบาท โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ๑เผยแพรํ จํานวน 43 ผลงาน
และได๎ ยื่น ขออนุ สิ ท ธิบั ต รและสิ ท ธิ บั ต ร จํานวน 1 ผลงาน และมีร างวัลที่ไ ด๎ รั บจากผลงานวิ จั ย
จํานวน 1 รางวัล คณะได๎วางระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎บุคลากรพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ทุนวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะผลิตกรรมการเกษตรได๎สนับสนุนทุนวิจัย สําหรับ
อาจารย๑ ส ายวิ ช าการ จํ า นวน 8 ทุ น ๆ ละ 50,000 บาท เป็ น เงิ น 400,000 บาท โดยมี
รายละเอียดโครงการวิจัยที่ได๎รับสนับสนุนทุน ดังนี้
1. โครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสต๑เอนโดไฟต๑ในการยับยั้งเชือ้ รา
ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ๑ข๎าว โดย อาจารย๑ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ๎ว
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2. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของเทคนิคการผลิตรายการวีดิทัศน๑ที่แตกตํางกันตํอการ
เรียนรู๎ของเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ โดย อาจารย๑ ดร.ปิยะ พละปัญญา
3. โครงการวิจั ยเรื่อง การศึกษานิเวศวิทยา ลักษณะพันธุ๑ วงจรชีวิต และการ
เจริญเติบโตของผักชีปุา โดย อาจารย๑วินัย แสงแก๎ว
4. โครงการวิจัยเรื่อง การทดสอบพันธุ๑กวางตุ๎งฮํองเต๎ที่เหมาะสมตํอการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย๑ในฤดูร๎อน โดย อาจารย๑ ดร.แสงเดือน อินชนบท
5. โครงการวิจัยเรื่อง ความต๎องการรับการสํงเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐาน
เกษตรที่ดีเหมาะสมของเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม ในเขตเทศบาลตําบลออนใต๎ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหมํ โดย อาจารย๑ ดร.นภารัศม๑ เวชสิทธิ์นิรภัย
6. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางความร๎อนสะสมกับพัฒนาการ
ของผลมะมํวงที่ปลูกในแปลงสาขาไม๎ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ โดย รอง
ศาสตราจารย๑ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
7. โครงการวิจัยเรื่อง ปริมาณแอนไซยานิน ความสามารถในการต๎านอนุมูลอิสระ
ธาตุสังกะสี และธาตุเหล็กในต๎นกล๎าข๎าวก่ําพื้นเมืองพันธุ๑ตําง ๆ โดย อาจารย๑ ดร.เพ็ญนภา จักร
สมศักดิ์
8. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของน้ําตาลซูโครสตํอายุการใช๎งานชํอดอกกล๎วยไม๎สกุลฟา
แลนนอฟซิส โดย อาจารย๑ ดร.จุฑามาศ พิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบรางวัล
ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2562 จานวน 10 คน โดยแบ่งประเภทต่าง ๆ ดังนีป้ ระเภทนักวิจัย
ยอดเยี่ยม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทะสาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
3. อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์
ประเภทนักวิจัยดีเด่น
ได้รับเงินทุนวิจัยสูงสุด
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
3. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
4. อาจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
2. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
3. อาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ได๎สนับสนุนทุนวิจัยให๎แกํอาจารย๑ นักวิจัย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให๎
อาจารย๑ และนักวิจัย ยื่นข๎อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการและวิจัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได๎ ประจําปีงบประมาณ 2562
โดยคณะฯ ได๎ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ให๎ แ กํ บุ ค ลากรของคณะ โดย
ปี ง บประมาณ 2562 (ปี ก ารศึ ก ษา 2561) ได๎ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จํ า นวน 450,000 บาท โดยเป็ น
โครงการวิจัยที่มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑งานวิจัยของคณะฯ หรือของมหาวิทยาลัย หรือตรงตาม
ความต๎องการของชุมชนหรือสังคม และมีการบูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน หรือการบริการ
วิชาการเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑จากแหลํงทุนภายในมหาวิทยาลัย
การจดอนุสิทธิบัตร
ในปีงบประมาณ 2561 มีผลงานวิจัยของอาจารย๑และนักวิจัยของคณะ อยูํระหวํางยื่นคําขอรับ
สิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน ได๎แกํ
1. ผลงานวิจัย เรื่อง ตํารับเครื่องดื่มจากสารสกัดเนื้อผลกาแฟ โดย ผศ.ดร.กาญจนา นาค
ประสม
2. ผลงานวิจยั เรื่อง เครื่องหั่นยํอย โดย รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย๑พร
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัย
การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมยาง กรณีศึกษา และแรงบันดาลใจในการสร้าง
นวัตกรรม”
สาขาวิ ชาเทคโนโลยี ยางและพอลิ เมอร๑ไ ด๎ รั บเกียรติจาก
ผศ.ดร.เอกวิ ภู กาลกรณ๑ สุ ร ปราณี รองผู๎ อํ า นวยการ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ย า ง พ า ร า
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร๑ มาบรรยายในหั ว ข๎ อ
“นวัตกรรมยาง กรณีศึกษา และแรงบันดาลใจในการสร๎าง
นวั ต กรรม” และเป็ น โอกาสที่ ดี ใ นการสร๎ า งเครื อ ขํ า ย
งานวิ จั ย และนวั ต กรรมยางทางภาคเหนื อ เมื่ อ วั น ที่ 12
กุมภาพันธ๑ 2562 ที่ผํานมา
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การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Professor จาก
Prefectural University of Hiroshima
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อุมาพร อุประ คณบดี พร๎อมคณะ
ผู๎บริหาร คณาจารย๑ ให๎การต๎อนรับ Prof. Dr. Tsutomu
Morinaga, Director of International Center จาก
Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุน
รํ ว มกั บ รองศาสตราจารย๑ ดร. โสภณ บุ ญ ลื อ จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน รํวมกันหารือสร๎างความรํวมมือ
ด๎านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนัก ศึกษาในอนาคต ณ
ห๎อง EA201 อาคาร พนม สมิตานนท๑ คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎

ทีมงานนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในงาน Thailand Research
Expo 2019 Award
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ โดย รศ.ดร.
ยงยุทธ ข๎ามสี่ ผู๎อํานวยการสํานักวิจัยและสํงเสริมวิชาการ
การเกษตร เข๎ารับรางวัลชมเชย พร๎อมเงินรางวัล 10,000
บาท กิจกรรม Thailand Research Expo 2019 Award ใน
งาน "มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2562 (Thailand Research
Expo 2019)" จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แหํ ง ชาติ
(วช.) โดยผลงาน “การผลิ ต ปุ๋ย อิ น ทรีย์แ บบไม่พลิ กกลั บ
กอง” (อ.ดร.แสนวสั น ต๑ ยอดคํ า ) ได๎ รั บ คั ด เลื อ กจาก
มหาวิทยาลัยให๎แสดงผลงาน ระหวํางวันที่ 7-10 เมษายน
2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด๑ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร๑ เซ็นทรัลเวิลด๑

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

35

รางวัลด้านการวิจัย
"มหกรรมงานวิจัยแหํงชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)“ โดยมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ได๎รับ
"รางวัลชมเชย" โดยผลงานวิจัยในหัวข๎อ "นวัตกรรมการผลิตและแปรรูปข๎าวเหนียวหอมพันธุ๑ กข-แมํโจ๎
2 ในระบบเกษตรอินทรีย๑ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
รางวัลนาเสนอดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
นายวัชระ ผลไม๎ ได๎รับรางวัล นําเสนอดีเดํน ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้ง
ที่ 5 ณ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ระหวํางวันที่ 4-5 มีนาคม 2562
รางวั ล จากผลงานวิ จั ย ที่ น าเสนอในงาน 5th
Southest Asian Agricultural Engineering
Student Chapter Annual Regional
Convention 2019
ผู๎ ชํ ว ยศาสตราจารย๑ ดร.กาญจนา นาคประสม นํ า ที ม
นักศึกษา เข๎ารํวมนําเสนอผลงานวิจัยในงาน 5th Southest
Asian Agricultural Engineering Student Chapter Annual
Regional Convention 2019, Politeknik Kota Bharu, Malaysia ระหวํางวัน 22-25 September 2019
คว๎ารางวัลทั้งหมด 4 รายการดังนี้
1) รางวัล Gold Metal (AE Competition 2 Pertandingan ProdukInovasi)
2) รางวัล Gold Award (Category: Agricultural and Food Product Innovation)
3) รางวัล Special Award (Category: The Most Commercial Award)
4) รางวัล First Runner Up (Competition: Agricultural and Food Product Innovation)
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คณะวิทยาศาสตร์
คณะได๎ มี ก ารสํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให๎ บุ ค ลากรมี ก ารผลิ ต และเผยแพรํ
ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีงานวิจัยที่นํา ไปใช๎ประโยชน๑แกํหนํวยงานภายนอก สํงเสริม
ให๎คณาจารย๑มีการตีพิมพ๑เผยแพรํ และอ๎างอิงในวารสาร ตลอดจนการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
โดยคณะได๎จัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนโครงการด๎านการวิจัย จํานวน 18 โครงการ เป็นจํานวนเงิน
449,200 บาท มีการใช๎ระบบสารสนเทศในการกํากับดูแลติดตามและให๎ข๎อเสนอแนะ
สํ ง ผลทํ า ให๎ 1. คณะได๎ รั บ งบประมาณเพื่อ การดําเนิน งานในแผนงานด๎ านการวิ จั ย
ทั้งหมด จํานวน 37,131,513.80 บาท เป็นแหลํงทุนภายใน จํานวน 21,712,727 บาท และแหลํงทุน
ภายนอก จํานวน 15,418,786.80 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรกับ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 พบวํา ในภาพรวมได๎รับจัดสรรงบประมาณด๎านการวิจัยเพิ่มขึ้น จํานวน 12,299,335 บาท
หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร๎อยละ 33.25 อาจารย๑และนักวิจัยของคณะได๎รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย คิด
เฉลี่ยเป็นเงิน 310,853.06 บาทตํอคน
2. คณาจารย๑ของคณะมีผลงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ๑และเผยแพรํ จํานวน 50 เรื่อง มี
ผลงานวิจัยที่ได๎รับการอ๎างอิง จํานวน 66 ผลงาน มีผลงานการวิจัยที่ถูกนําไปใช๎ประโยชน๑ จํานวน 20
ผลงาน และมีผลงานการวิจัยที่ได๎รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 6 ชิ้น ผลสัมฤทธิ์การวิจัยทําให๎
บุคลากรของคณะได๎รั บรางวัล ด๎ านการวิจัย จํานวนมากทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 16
รางวัล และมีผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561 องค๑ประกอบที่ 2
การวิจัย มีผลคะแนนเต็ม 5 อยูํในระดับดีมาก
จานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
จํานวนงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 82
เรื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 183 เรื่อง และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 248 เรื่อง และ
ปี พ.ศ.2562 จํานวน 50 เรื่อง แสดงได๎ดังกราฟ
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กราฟแสดงจานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559–2562

จานวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
จํานวนงานวิจัยที่ได๎รับการอ๎างอิง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 48 ชิ้นงาน
และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 56 ชิ้นงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 32 ชิ้นงาน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 66 ชิ้นงาน แสดงได๎ดังกราฟ
กราฟแสดงจานวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559–2562

ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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อาจารย์ที่ได้รับรางวัล
โดยคณะ ได๎มีแนวทางสํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจให๎คณาจารย๑ทําวิจัย และเผยแพรํ
ผลงานทั้งระดับชาติและนานาชาติ สํงผลทําให๎อาจารย๑และนักวิจัยได๎รับรางวัลด๎านการวิจัย
กราฟแสดงบุคลากรที่ได้รับรางวัลด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562

จากกราฟแสดงให๎เห็นวําบุคลากรที่ได๎รับรางวัลด๎านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2562 มีแนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น แตํในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีบุคลากรที่ได๎รับรางวัลด๎านการวิจัย
เพิ่มขึ้น จํานวน 18 คน โดยคณะมีแนวทางสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องการทําวิจัย เพื่อให๎อาจารย๑ได๎ทํา
วิจัยและนําเสนอผลงานระดับชาติ และนานาชาติ (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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กราฟแสดงจานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีการศึกษา 2559-2562

จากกราฟแสดงให๎เห็นวําจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน๑และได๎รับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มีจํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช๎ประโยชน๑ จํานวน 20 เรื่อง และได๎รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มีแ นวโน๎ม
เพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2562 มีจํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 6 ชิ้นงาน (ข๎อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2562)
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ชุติมา คงจรูญ ได๎รับรางวัล จํานวน 2 ผลงาน
1. ผลงานวิจัยเรื่อง "Longaloop Closing the Loop Creating New
Value" น้ําผลไม๎พร๎อมดื่มที่ดีตํอ สุขภาพโดยใช๎เทคนิคการทําอาหาร
ระดับ โมเลกุลเพื่อให๎ได๎คุณคําทางโภชนาการที่หลากหลายจากเนื้อ
ลําไยเกรดต่ําซึ่งไมํเพียงให๎รสชาติที่หวานตามธรรมชาติ แตํยังมีรสชาติ
ที่แท๎จริงของลําไย โดยไมํมีการปรุงแตํงที่เหมาะกับผู๎บริโภคที่ใสํใจ
สุขภาพ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับ ลําไยเกรดต่ําทําให๎เกษตรกรมี
รายได๎เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด๎วย ซึ่งผลงานนี้ได๎รับ 3 รางวัล ได๎แกํ
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- Gold Medal จากงาน ARCHIMEDES 2019
- Gold Medal จาก Iraqi Inventors Forum ประเทศอิรัก
- Gold Cup (Special Prize) รางวัลนวัตกรรมพิเศษ จาก Volga State University of Technology
ประเทศ รัสเซีย
2. ผลงานวิจัยเรื่อง "Phytochemical Booster Ingredient from Aroma Rice Powder" เป็นการ
นําโปรตีน ไฮโดรไลเสทจากปลามาใช๎ในการกระตุ๎นการสังเคราะห๑พฤกษเคมีในต๎นกล๎าข๎าวเหนียวพันธุ๑
สันปุาตอง เพื่อนํามาผลิตเป็นผงใบข๎าวหอมที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว พบวําผงข๎าว หอมมีชนิดของสารใน
กลุํมพอลิฟีนอลชนิดเดียวกับที่พบในชาเขียว ซึ่ง ผลงานนี้ได๎รับ 3 รางวัล ได๎แกํ
- Gold Medal จากงาน ARCHIMEDES 2019
- Gold Cup (Special Cup Onstage) Award
จาก CIIS ไต๎หวัน On Stage
- Certificate การพัฒนานวัตกรรม จากEcole
Marocaine Des Sciences De L' Ingenieur,
ประเทศโมรอคโค

ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข ได๎รับรางวัล จํานวน 2 ผลงาน ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเรื่อง “แคนเซอโรํ นวัตกรรมตํารับสารสกัดจากสมุนไพร
สําหรับรักษาโรคมะเร็ง” ได๎รับรางวัล "เหรียญทอง(Gold medal)"
จากการประกวด iidc2018 ในงาน 12th Internationaal Warsaw
Invention Show ณ กรุงวอซอร๑ ประเทศโปแลนด๑

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

41
2. ผลงานวิจัยเรื่อง “กาลิโค ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหารจากกระเทียมโทนและลูกเดือยผง”
ได๎รับรางวัล "ชมเชยด๎า นเศรษฐกิจ ประจําปี 2561 ในงาน
สํ า นั ก ง า น น วั ต ก ร ร ม แ หํ ง ช า ติ ( อ ง ค๑ ก า ร ม ห า ช น )
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
คณะ ฯ ได๎ มี ก ารจั ด ทํ า โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ สนองความสํ า เร็ จ จํ า นวน 13
โครงการ/กิจกรรม ใช๎งบประมาณในการดําเนินการทั้ งสิ้น 203,660.36 บาท ตอบสนองตัวชี้วัดของ
แผน จํานวน 15 ตัวชี้วัด โดยบรรลุเปูาหมาย จํานวน 14 ตัวชี้วัด และไมํบรรลุเปูาหมาย จํานวน 1
ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละความสําเร็จตามเปูาหมายเฉลี่ย 99.07
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 19 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 14,830,192 บาท โดยแบํงเป็น ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน จํานวน 13 โครงการ เป็นเงิน
8,435,500 บาท และทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก ซึ่งได๎รับจากการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.)
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค๑การมหาชน) Nantong Zhongshui Research Co., Ltd และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) จํานวน 6 โครงการ เป็นเงิน 6,394,692 บาท
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

จานวนผลงานทางวิชาการ
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ผลงาน/กิจกรรมเด่นในรอบปี
 อาจารย๑ ดร.นิสรา กิจเจริญ และ นางสาวปุญชรัศมิ์ มีแก๎ว นักศึกษา

ระดับปริญญาโทของคณะ ได๎นําผลงานวิจัย เรื่อง “Tilapia Mating
System”
เข๎ารํวมประกวดในงาน Korea International Women’s Invention
Exposition 2019 (KIWIE 2019) ณ KINTEX Mall กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต๎ เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562 โดยได๎รับรางวัล จํานวน 2
รางวัล ได๎แกํ
1. รางวัล Silver prize จาก Korean Intellectual Property Office
Organized by Korea Women Inventors Association
2. รางวัล Special honor of Center of Women Inventors of
Uzbekistan

 อาจารย๑ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา และ อาจารย๑ ดร.

ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ได๎รับรางวัลจากการนําเสนอ
ผลงานทางวิ ช าการ ประเภทโปสเตอร๑ ในการ
ประชุ ม วิ ช าการสั ต วศาสตร๑ แ หํ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 8
ประจําปี 2562 “นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว๑อยําง
ยั่งยืนสูํประเทศไทย 4.0” เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน
2562
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ ฯ ได๎ มี ก ารจั ด ทํ า โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ สนองความสํ า เร็ จ จํ า นวน 1
โครงการ เป็นจํานวนเงินงบประมาณรายได๎คณะฯ 150,000 บาท ดังนี้
1. โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งทางการวิจัย
-

กิจกรรมกิจกรรมที่ 1 สนับสนุนตีพิมพ๑เผยแพรํผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ และนําเสนอ
ผลงาน

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัย
และได๎รบั ทุนสนับสนุนงานวิจัยทัง้ ภายนอก จํานวน 13 โครงการ เป็นเงิน 14,415,626 บาท
-

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบสิ่งแวดล๎อม ได๎จัดสรรงบประมาณ
โครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการวิจัย คือ
1. โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑เพื่อนําไปสูํการตีพิมพ๑และ
เผยแพรํ :- งบประมาณเงินรายได๎ 73,075 บาท เชํน
 กิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎ ทักษะ จรรยาบรรณนักวิจัย และยกยํองนักวิจัย
 กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
 กิจกรรมสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย หรือตีพิมพ๑เผยแพรํงานสร๎างสรรค๑ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และการพัฒนาวารสารวิชาการ
- นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Scenarios and Impacts of Future Floods on Low
 กิจกรรมการเขียนบทความวิชาการ และการสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ
 กิ จ กรรมการผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร๎ า งสรรค๑ ด๎ า นศิ ล ปะ ภู มิ ทั ศ น๑ ภู มิ
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมและออกแบบวางแผนสิ่งแวดล๎อม หรืองานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค๑ในชั้นเรียนแบบบูรณาการ
 กิ จ กรรมพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช๎
ประโยชน๑ในการบริหารงานวิจัยและงานสร๎างสรรค๑
จากงบประมาณเงินรายได๎ประจําปี 2562 จํานวน 73,075 บาท โดยมีท้ังสิ้น 1 โครงการ
4 กิ จ กรรม ประกอบด๎ ว ย การสนั บ สนุ น ทุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และงานสร๎ า งสรรค๑ การนํ า เ สนอ
ผลงานวิจัย กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum) และกิจกรรมรํวมประชุมนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
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ตีพิมพ๑เผยแพรํงานสร๎างสรรค๑ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เข๎ารํวมเผยแพรํผลงานวิชาการในการ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยคณะมี ก ารสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย แกํ ค ณาจารย๑ ให๎
คณาจารย๑ทุกคนไปนําเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและตํางประเทศ และกิจกรรมการสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณด้านการวิจัย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบสิ่งแวดล๎อม มีงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ๑เผยแพรํทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ จํานวนทั้งสิน้ 32 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบสิ่งแวดล๎อม มีงานวิจัยที่ได๎รับการตีพิมพ๑
เผยแพรํทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จํานวนทั้งสิน้ 32 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
วิทยาลัยลังงานทดแทน
การวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจหลักที่สําคัญอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มุํงมั่นที่จะพัฒนางานวิจัย โดยสํงเสริมให๎บุคลากรทําการวิจัยเชิงบูรณาการมากขึ้น รามทั้งให๎
การสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตํอการวิจัยในระดับสูง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มีเงินสนับสนุนงานวิจัยประจําปีการศึกษา 2561 จานวน
18,516,446.40 บาท โดยแบํงเป็น งบประมาณสนับสนุนจากแหลํงทุนภายใน จํานวน 1,617,040 บาท
และงบประมาณสนับสนุนจากแหลํงทุนภายนอก จํานวน 16,899,406.40 บาท
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 จานวนโครงการวิจัยปีการศึกษา 2561
แหล่งทุนภายใน
จํานวน 9 โครงการ

แหล่งทุนภายนอก
จํานวน 18 โครงการ

จํานวน 1,617,040 บาท

จํานวน 16,899,406.40 บาท
แหลํงทุนภายในจํานวน 10
โครงการ ร๎อยละ 43.48%

แหลํงทุนภายนอกจํานวน 13
โครงการ ร๎อยละ 56.52 %

รางวัลดีเดํน ในรอบปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยฯ ทีไ่ ด๎รับรางวัลตํางๆ ดังนี้
ผศ.ดร.สราวุ ธ พลวงษ๑ ศ รี และคณะทํ างาน รางวั ลบทความที่ มี ศั ก ยภาพในการน าไปใช้
ประโยชน์ เรื่องดัชนีการใช๎พลังงานของเครื่องเติมอากาศบํอปลาที่ใช๎พลังงานจากระบบโฟโตวอล
เทอิกรํวมกับระบบไฟฟูาพื้นฐาน ในงานการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การถํายเทพลังงานความ
ร๎อนและมวลในอุปกรณ๑ด๎านความร๎อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
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ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ๑ ได้รับรางวัลการนาเสนอบทความยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการ
The 2019 5th International Conference on Biotechnology and Agriculture Engineering (ICBAE
2019) will be held during March 26-29, 2019 in Tokyo, Japan. เรื่อง “Production of Tofu
Using Electrocoagulation Technique for Protein Precipitation”

รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ และ ผศ.ดร.ชวโรจน๑ ใจสิน พร๎อมด๎วยนักวิจัย ได้รับรางวัล ดีเด่น ในงาน
มหกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ประจําปี 2562 สําหรับงานวิจัยเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟูารํวมกับการ
ทําความเย็นและความร๎อนจากพลังงานความร๎อนใต๎พิภพ (Combined Cooling Heating and Power
Generation System by Geothermal” ซึ่งรางวัลที่ได๎รับมี 2 รางวัล ดังตํอไปนี้
1. รางวัลดีเดํน “การประกวดข๎อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2562”
2. รางวัลดีเดํน “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2562”
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ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ ได้รับรางวัล Best Paper ประจําสาขาบทความ พลังงานลม น้ํา
และพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่น ในการประชุมวิชาการเครือขํายพลังงานแหํงประเทศไทย
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ ได้รับรางวัล a very good oral ในการประชุมวิชาการ Siam
Physics congress 2019 เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562
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งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2562 สรุปดังตารางต่อไปนี้
วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค๑ที่ได๎รับการตีพิมพ๑และเผยแพรํ
จํ า นวน 89 บทความ ประกอบไปด๎ ว ย บทความในวารสารระดั บ นานาชาติ จํ า นวน 12 บทความ
บทความในการประชุมระดับนานาชาติ 19 บทความ และบทความในการประชุมระดับชาติ 58 บทความ
มีอาจารย๑ประจํารวมจํานวน 19 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 มี บุ ค ลากรสายวิ ช าการได๎ รั บ ทุ น วิ จั ย จากภายในและ
ภายนอกโดยมีสํวนรํวมในงาน ร๎อยละ 50 ขึ้นไป จํานวน 5 คน จาก ทั้งหมด จํานวน 24 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 22.73 ไมํบรรลุเปูาหมายที่ต้งั ไว๎ ร๎อยละ 30 วิทยาลัย จึงได๎สนับสนุนให๎บุคลากรสายวิชาการพัฒนา
โครงรํางงานวิจัยเพื่อเสนอตํอแหลํงทุนอยํางตํอเนื่องโดยกําหนดเปูาหมายบุคลากรสายวิชาการได๎รับ
ทุนวิจัยจากภายในและภายนอกอยํางน๎อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปี ไว๎ร๎อยละ 70 ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีอาจารย๑ที่มีสํวนรํวมในงานวิจยั (นับทุกสัดสํวน) จํานวน 17 คน จากทั้งหมด จํานวน 24 คน
คิดเป็นร๎อยละ 70.83 บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎
นอกจากนี้ วิทยาลัย ได๎จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได๎ สนับสนุนเป็นทุนวิจัยแกํ
บุคลากรทุกปีงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร๑ เป็นผู๎พิจารณาข๎อเสนอ
โครงการวิจัยและกําหนดอัตราการสนับสนุ นทุนวิจัยแกํบุคลากรสายวิชาการ ทุนละไมํเกิน 50,000
บาท และทุนวิจัยแกํบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทุนละไมํเกิน 30,000 บาท โดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินงานไมํเกิน 1 ปี ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยได๎รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลํง
ทุนภายในและภายนอก รวมจํานวน 6,177,765 บาท แบํงเป็นทุนวิจัยจากเงินแผํนดินมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
1 โครงการ เป็นเงินจํานวน 360,000 บาท จากเงินรายได๎วิทยาลัยบริหารศาสตร๑ 2 โครงการ เป็นเงิน
จํานวน 100,000 บาท และจากแหลํงทุนภายนอก 7 โครงการ จาก 5 แหลํงทุน รวมเป็นเงินจํานวน
5,717,765 บาท คิ ด เป็ น จํ า นวนเงิ น วิ จั ย ตํ อ อาจารย๑ แ ละนั ก วิ จั ย ประจํ า ด๎ า นมนุ ษ ยศาสตร๑ แ ละ
สังคมศาสตร๑ ที่สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร๑ จํานวน 22 คน (ไมํนับบุคลากรที่ลาศึกษาตํอ 2 คน)
เทํากับ คนละ 280,807.50 บาท บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ คนละ 60,000 บาท
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาลัยสนับสนุนการเผยแพรํงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยสนับสนุนการเผยแพรํ
ผลงานในวารสารวิชาการทั้งในและตํางประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการนําเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการภายในประเทศ สนับสนุนคําเดินทาง และคําลงทะเบียนตามที่จํายจริง สํวนการนําเสนอผลงาน
ณ ตํางประเทศ สนับสนุนคํ าเดินทางและคําลงทะเบียน คนละไมํเกิน 60,000 บาทตํอปีงบประมาณ
และสนับสนุนคําตีพิมพ๑ผลงาน (Page charge) ตามที่จํายจริง รวมถึงสนับสนุนคําตอบแทนการตีพิมพ๑
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่อยูํในฐาน ISI/Scopus ในอัตราเรื่องละ 12,000 บาท วารสารที่อยูํใน
ฐาน TCI กลุํม 1 เรื่องละ 6,000 บาท วารสารที่อยูํในฐาน TCI กลุํม กลุํม 2 เรื่องละ 3,000 บาท โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพรํจํานวน 13 เรื่อง รวมคําเฉลี่ยถํวง
น้ําหนักเทํากับ 8.2 จากจํานวนอาจารย๑และนักวิจัยประจําสังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร๑ (ไมํนับลาศึกษา
ตํอ) จํานวน 22 คน คิดเป็น อาจารย๑ที่มีผลงานได๎รบั การตีพิมพ๑เผยแพรํร๎อยละ 37.27 บรรลุเปูาหมายที่
กําหนดไว๎ร๎อยละ 35 ประกอบด๎วย
1) เผยแพรํในการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง
2) เผยแพรํในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 4 เรื่อง
3) วารสารที่อยูํในฐาน TCI กลุํม 1 จํานวน 4 เรื่อง
4) วารสารที่อยูํในฐาน TCI กลุํม 2 จํานวน 2 เรื่อง
5) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง
6) ผลงานที่หนํวยงานหรือองค๑กรระดับชาติวําจ๎องให๎ดําเนินการ
จํานวน 1 เรื่อง
การนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
วิทยาลัยได๎ผลักดันให๎มีการใช๎ประโยชน๑จากผลงานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีงานวิจัยที่ถูกนําไปใช๎ประโยชน๑เชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย
รวมจํานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 13.64 ไมํบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ ร๎อยละ 15 อันเนื่ องมาจาก
ขาดการติดตามผลการใช๎ประโยชน๑และขาดหลักฐานรับรองการใช๎ประโยชน๑จากหนํวยงานที่นําไปใช๎
ประโยชน๑ วิทยาลัยจึงได๎มอบหมายให๎คณะกรรมการวิจัยวิทยาลัยบริหารศาสตร๑ ทําการศึกษางานวิจัย
ของวิ ทยาลัยบริหารศาสตร๑ที่ดําเนิน การแล๎ วเสร็จและศึกษาปัจจัยที่สํงตํอการนํ าผลงานวิ จั ยไปใช๎
ประโยชน๑ เพื่อนําผลมาพัฒนาทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยบริหารศาสตร๑ที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของสังคมและประเทศชาติ ตํอไป
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คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น
ศูนย๑วิจัยเพื่อการพัฒนาและการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (Sustainable Tourism
and Hospitality Research Center) มีเปูาหมายเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด๎านการพัฒนาการทํองเทีย่ วและ
งานบริการอยํางยั่งยืน
- การพัฒนาเพื่อยกระดับแหลํงทํองเที่ยวด๎วยนวัตกรรมการบริหารจัดการแหลํง
ทํองเทีย่ วโดยชุมชนสูํแหลํงทํองเที่ยวคุณคําสูง
- การจัดทําฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนบน
ผลงานเด่นด้านความเป็นนานาชาติ
การสนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารํวมเป็นผูท๎ รงคุณวุฒใิ นการสัมมนาระดับนานาชาติ โดย
อาจารย๑อนุวัต เชื้อเย็น บุคลากรสังกัดคณะพัฒนาการทํองเที่ยวได๎เป็นวิทยากรถํายทอดองค๑ความรู๎
ด๎านเกษตรและอาหาร ด๎านการสร๎างคุณคําสูงให๎กับผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร : สมุนไพรและ
กลิ่นรส (Herb and Flavor) รํวมกับวิทยากรรวม 15 ประเทศ อาทิ อิตาลี เดนมาร๑ สวิซเซอร๑แลนด๑
ออสเตรเลีย เนเธอร๑แลนด๑ สิงคโปร๑ แคนาดา นิวซีแลนด๑ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะฯ ได๎จัดสรรงบประมาณเงินรายได๎ของคณะให๎แกํบุคลากรเพื่อทําวิจัยและการ
นําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติทั้งในและตํางประเทศ ประมาณ 525,000
บาท โดยคณะได๎ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการทํ า วิ จั ย แกํ บุ ค ลากรคณะเศรษฐศาสตร๑ ประมาณ
240,000 บาท โดยผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ ได๎ถูกนําไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอหนํวยงานตํางๆ
เป็นจํานวน 5 ชิ้นงาน มีงานวิจัย งานวิชาการที่ได๎รับการตีพิมพ๑ในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 21
เรื่อง ระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง และการตีพิมพ๑สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จํ า นวน 12 เรื่ อ ง รวมเป็ น 24 เรื่ อ ง จํ า นวนเงิ น วิ จั ย ตํ อ อาจารย๑ แ ละนั ก วิ จั ย เทํ า กั บ
500,547.45 บาท
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรคณะฯ มีงานวิ จัย งานวิ ชาการที่ไ ด๎ รั บการตีพิมพ๑ ใ น
วารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 21 เรื่อง ระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง และการตีพิมพ๑สืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 12 เรื่อง รวมเป็น 34 เรื่อง ดังนี้
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 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง/ผู้วิจัย
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์

The Impact of Climate on
Agriculture and Suitable
Agro-Adaptation in Phufa
Sub-District, Nan Province,
Thailand

ปีที่/เล่ม/หน้า/
พ.ศ./ค.ศ. ที่
ตีพิมพ์
ผศ.ดร.นิโรจน๑ สินณรงค๑ Journal of Community 12(3) (July –
Development
September 2019)
Research (Humanities
and Social Sciences)
2019, Naresuan
University

 งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคณะเศรษฐศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะฯ ได๎ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย แกํ บุ ค ลากรคณะเศรษฐศาสตร๑ โดยใช๎
งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร๑ จํานวน 145,000
บาท
 งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สํานักวิจัย
และสํงเสริมวิชาการการเกษตร) จํานวน 8 เรื่อง เป็นเงินประมาณ 5,960,030 บาท
 งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน 9 เรื่อง เป็นเงินประมาณ 9,190,164 บาท
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ มีงานวิจัยที่นํ าไปใช๎ ประโยชน๑จากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จํานวน 5 ชิ้นงาน ดังนี้
1. งานวิจัย เรื่อง การผลิตสบูํ สมุนไพรไทยเพื่อลดรายจํายในครัวเรือน ของ ผศ.ดร.
นันทพรรดิ์ นิตยพงศ๑ชัย ใช๎ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ เชํน อบรมกลุํมแมํบ๎านในการผลิตสบูํสมุนไพรไทยเพื่อ
ลดคําใช๎จํายในครัวเรือน ณ ชุมชนขี้เหล็ก หมูํที่ 11 ต.ชี้เหล็ก อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุํมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรสูํวิสาหกิจชุมชน ของ ผศ.ดร.รภัสสรณ๑ คงธนจารุอนันต๑ ใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และเชิง
วิชาการ คือ การตํอยอดเป็นผลิตภัณฑ๑ชุมชน สามารถสร๎างรายได๎ อีกทั้งสามารถจัดตั้งธุรกิจชุมชนสูํ
วิสาหกิจชุมชน
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3. งานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมของกลุํมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหมํ ใช๎เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของ ผศ.ดร.รภัสสรณ๑ คง
ธนจารุอนันต๑ ใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และเชิงสาธารณะ ได๎แกํ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สร๎างความเข๎ ม แข็ง ของกลุํม เกษตรกรและกลุํมอาชี พ และการบริห ารจัดการกลุํมวิ สาหกิจชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด๎านการทํองเที่ยวและ
การบริการในจังหวัดเชียงใหมํเพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน ของ ผศ.ดร.รภัสสรณ๑ คงธนจารุอนันต๑ ใช๎
ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และเชิงวิชาการ ได๎แกํ อบรมแกํชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างรายได๎แกํคน
ในชุมชน
5. งานวิจัย เรื่อง การจัดการนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสูํวิสาหกิจ
ชุมชนอยํางยั่งยืน ของ ผศ.ดร.รภัสสรณ๑ คงธนจารุอนันต๑ ใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และเชิงวิชาการ
ได๎แกํ อบรมการทําปุ๋ยอินทรีย๑เพื่อสร๎างรายได๎แกํคนในชุมชน
คณะศิลปศาสตร์
 แหล่งทุนวิจัย
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 จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณวิจัย รวม 5,780,144 บาท
1) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของสังคม (Media Lab)
โดยอาจารย๑กริ่งกาญจน๑ เจริญกุล จํานวน 1,000,000 บาท
2) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชั่น สําหรับประชาสัมพันธ๑เกษตรสมัยใหมํเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหมํ โดยอาจารย๑ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล จํานวน 261,000 บาท
3) งานวิจัย เรื่อง การสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของผู๎บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน๑ โดยอาจารย๑ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล จํานวน 200,000 บาท
4) งานวิจัย เรื่อง โครงการธรรมชาติปลอดภัยแมํแจํม (แมํปาน-สันเกี่ยงโมเดล) เรื่อง
ชุมชนต๎นแบบอนุรักษ๑น้ํา ปุาและอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย๑ ดร.
สมเกียรติ ชัยพิบูลย๑ จํานวน 4,319,144 บาท
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ผลงานวิจัย/บทความวิชาการตีพิมพ์ จานวน 7 เรื่อง
1) Jaroenkul,K& Ruangnapakul, N. (2019). The development of social learning
innovation to Thai Youth by media lab: conceptual framework. Proceeding of the 3rd USM-International
Conference on Social Sciences 2019, Universiti Saint Malaysia
2) Ruangnapakul, N. (2019). Promoting the Media Literacy and Digital Citizenship of
TV Series Audiences: Suggestions from Digital Natives. Proceeding of the 3rd USM-International
Conference on Social Sciences 2019, Universiti Saint Malaysia
3) ณภัทร เรืองนภากุล (2563). ปัจจัยที่มีผลตํอการผลิตซ้ําความรุนแรงและแนวทางลด
การซ้ําความรุนแรงในกระบวนการผลิตสื่อ: มุมมองจากนักศึกษาด๎านนิเทศศาสตร๑ในจังหวัดเชียงใหมํ.
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑. 10(1). pp. 15-30
4) Leelapattana, W.,Thongma, W.& Ruangnapakul, N. (2019). Modern Innovative
Agricultural Model for Sustainable Tourism Management in Chiang Mai Province, Thailand. Proceeding
of The 3rd USM-International Conference on Social Sciences 2019, Universiti Saint Malaysia
5) Ruangnapakul, N (2019). The Impact of Intercultural Communication on Muslim
Tourists in South Korea . Journal of Thai Interdisciplinary Research. 13(5). pp. 20-26
6) Ruangnapakul, N., Salam, Y. D., & Shawkat, A. R. A (2019). Systematic Analysis of
Cyber bullying in Southeast Asia Countries. International Journal of Innovative Technology and Exploring
Engineering (IJITEE), 8(8).104-111.
7) Ruangnapakul, N. (2018). The Development of Media Literacy Competency of Thai
Farmers through the Campaign Video: Case Studies of Members of Sansai Farmer Model and Sarapee
Farmer Model, Chiang Mai”. Proceeding of the 2 nd AAUN Forum and International Conference to be
held at Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
ผลงานลิขสิทธิ์ จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. ขอขึ้นทะเบียนคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ งานภาพยนตร๑ เรื่อง
สวัสดี...นี่เราเอง โดยอาจารย๑กริ่งกาญจน๑ เจริญกุล
2. ขอขึ้ น ทะเบี ย นคุ๎ ม ครองทรั พ ย๑ สิ น ทางปั ญญาประเภทลิ ข สิ ท ธิ์ งานโสตทั ศนวั ส ดุ
จํานวน 3 เรื่อง ได๎แกํ 1) กล๎วยไม๎ฟาแลนนอปซิส 2) การแปรรูปกระเทียมอินทรีย๑ 3) การเพิ่มมูลคํา
กระเทียมอินทรีย๑ โดยนายสมพร เกตุตะคุ
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ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและการนาไปใช้ประโยชน์
1) คุณสมยศ จาดฤทธิ์ หนํวยงานกรมการปกครอง ขอใช๎ผลงานสร๎างสรรค๑ เรื่อง
การศึกษาบริบทพื้นที่และการจัดทําแผนที่ทุนด๎วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
2) คุณยรรยง อุดมพันธ๑ หนํวยงานสํานักงานเกษตรอําเภอแมํริม ขอใช๎ผลงานบริการ
วิชาการแกํสังคม เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมํ
ริม จังหวัดเชียงใหมํ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การสร๎างองค๑ความรู๎ทางด๎านการเกษตรและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตรให๎เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
ลาดับที่
โครงการ
งบประมาณ
1

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยฯ

350,000
รวม

350,000
โครงการการสนับสนุนทุนวิจัย
โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.วรรณา มังกิตะ

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดปุาไมคอร๑ไรซาแบบจําลองธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยํางยั่งยืน เป็นความรํวมมือในการทําวิจัยระหวํางมหาวิทยาลัยแมํโจ๎-แพรํฯ
รํวมกับสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํง
ประเทศไทย เพื่อการฟื้นฟูปุาและ สร๎างแหลํงอาหารและรายได๎ของชุมชน โดยผู๎เชียวชาญจากหลาย
สํวนงานที่เกี่ยวข๎อง
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
โครงการ แหล่งเงินทุนวิจัย และงบประมาณวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 (22 มิถุนายน 2561 – 30 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ชุ ม พร ได๎ รั บ จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย ให๎ แ กํ อ าจารย๑ แ ละบุ ค ลากร รวมทั้ ง สิ้ น
2,410,380.- บาท โดยแบํงเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จํานวน 1,347,272.- บาท และ
สาขาวิชามนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ จํานวน 420,608.- บาท
มีบุคลากรสายวิชาการ (นับตามอายุงานและไมํนับรวมผู๎ลาศึกษาตํอ) ทั้งสิ้น 30 คน
แบํ ง เป็ น สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 14 คน และสาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร๑ แ ละ
สังคมศาสตร๑ จํานวน 16 คน
(1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงาน
-แหลํงทุนภายใน
1,047,272.- บาท
-แหลํงทุนภายนอก
300,000.- บาท
รวมเงินสนับสนุนการวิจัย
1,347,272.- บาท
จํานวนอาจารย๑ประจําและนักวิจยั
14 คน
เงินสนับสนุนการวิจยั ตํออาจารย๑ประจําและนักวิจัย
96,233.71 บาท
(2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
-แหลํงทุนภายใน
260,608.-บาท
-แหลํงทุนภายนอก
160,000.-บาท
รวมเงินสนับสนุนการวิจัย
420,608.- บาท
จํานวนอาจารย๑ประจําและนักวิจยั
16 คน
เงินสนับสนุนการวิจยั ตํออาจารย๑ประจําและนักวิจัย
26,288 บาท
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ผลงานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์
ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร มีผลงานวิจัยทีไ่ ด๎รบั การตีพิมพ๑เผยแพรํ
จําแนกตามกลุํมสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลของฤดูกาลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าบริเวณชายฝั่งทะเลละแม
อาเภอละแม จังหวัดชุมพร
งานวิจัย : ชพ.60-นศ-005 ผลของฤดูกาลตํอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทาง
กายภาพบริเวณชายฝั่งละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
2. วิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการลดปริมาณ
แอมโมเนียในน้า
งานวิจัย : สกอ.(ภาคใต๎)-60-002 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑สารสกัดแทนนินจากใบหู
กวางเพื่อประโยชน๑ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ทตี่ พี ิมพ๑ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย๑ ดร.พรพิมล พิมลรัตน๑ (50) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
2. รองศาสตราจารย๑ ดร.นิวุฒิ หวังชัย (20) เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
3. สุพันธ๑ณี สุวรรณภักดี (15) [นอก] คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. พัชราวลัย ศรียะศักดิ์ (15) [นอก] คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
งานวิจัย : มจ.1-59-091 ศักยภาพการสร๎างเครือขํายทางธุรกิจกับความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เจ้าของผลงาน :
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ชัญญาภัค หล๎าแหลํง (80) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
2. อาจารย๑ ดร.เชษฐ๑ ใจเพชร (10) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
3. อาจารย๑วิชชุดา เอื้ออารี (10) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร
งานวิจัย : มจ.2-58-072 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอคุณภาพหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ - ชุมพร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ทตี่ พี ิมพ๑ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย๑ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ๑ (20) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
2. นางภัทร๑ธนกัลย๑ เตี่ยไพบูลย๑ (80) งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
2. The Factors Influencing Golden Bananas Production Strategies of Ban
Nasarn Agricultural Cooperative Ltd.for Japan
งานวิจัย : สกอ.(ภาคใต๎)-59-001 สร๎างมูลคําเพิ่มผลิตภัณฑ๑จากกล๎วยหอมทอง
อินทรีย๑เพื่อเศรษฐกิจชุมชนของเกษตรกรบ๎านนาสาร จํากัด อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ๑ทตี่ พี ิมพ๑ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย๑ฉัตรนลิน แก๎วสม (100) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
3. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
งานวิจัย : มจ.1-59-091 ศักยภาพการสร๎างเครือขํายทางธุรกิจกับความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันของกลุํมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เจ้าของผลงาน :
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.ชัญญาภัค หล๎าแหลํง (80) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
2. อาจารย๑ ดร.เชษฐ๑ ใจเพชร (10) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
3. อาจารย๑วิชชุดา เอื้ออารี (10) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
4. ความมั่นคงทางอาหารแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ๑ อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร
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งานวิจัย : ชพ.59-นศ.-003 ความมั่นคงทางอาหารแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชนเกาะ
พิทักษ๑ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สื่อสิ่งพิมพ์ : 0125-2437 : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย (TCI-1) ปีที่
38 ฉบับที่ 2
เจ้าของผลงาน :
1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑เบญจมาศ ณ ทองแก๎ว (70) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อํานาจ รักษาพล (10) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
3. นางสาวเกศินี มนต๑พิพฒ
ั น๑ (10) [นอก] มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
4. นางสาวศรันญา บัวอุไร (10) [นอก] มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
5. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนในจังหวัดแพร่การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของภาคประชาชนในจังหวัดแพร่
สื่อสิ่ งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูร ณ๑ที่ตีพิมพ๑ใ นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย๑ ดร.เชษฐ๑ ใจเพชร (100) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
6. 6G Principles of Local Administration for Wealth and Sustainability of
Thai Society
สื่อสิ่งพิมพ์ : Social Science Asia Journal ฉบับที่ : Volume 4 Number 3
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย๑ วําที่ร๎อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด (90) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
2. อาจารย๑ ดร.กรวิทย๑ เกาะกลาง (5) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
3. อาจารย๑ วําที่ร๎อยตรี ดร.ชุมพล แก๎วสม (5) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
7. Analysis of Critical Success Factors of Startups in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : Indian Journal of Public Health Research and Development ฉบับที่ : 11
เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย๑ ดร.ศุทธิกานต๑ คงคล๎าย (50) มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร
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สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
โครงการสนั บ สนุ น การสํ ง ผลงานของนั ก วิ จั ย เข๎ า รํ ว มประกวดในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร๎างประสบการณ๑/โอกาสที่ดีให๎กับนักวิจัย และเป็นการแสดงศักยภาพ
ด๎านงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
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การให๎บ ริก ารทางวิชาการแกํสังคม เพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาชุมชน สนั บสนุ น ทาง
วิชาการเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน ซึ่งมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎ให๎ความสําคัญกับพันธกิจ
ดังกลําวมาอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะการให๎บริการวิชาการแกํชุมชนเกษตร ซึ่งถือเป็นรากฐานของ
มหาวิทยาลัยอยูํแล๎ว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให๎ความสําคัญกับพันธกิจในด๎านการบริการชุมชนและการ
สร๎างเครือขํายความรํวมมือ (Social Engagement and Partnership)” โดยได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนด๎านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยสร๎างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ทาง
วิชาการ คือ การให๎บริการทางวิชาการแกํสังคม และชุมชนด๎านตําง ๆ ในเชิงรุก และครบวงจรอยําง
ครอบคลุมทุกกลุํมประชากร และภาคสํวนตําง ๆ ซึ่งมีการดําเนินการในหลากหลายรูปแบบ เชํน การ
จัดฝึกอบรม การถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และให๎ความรู๎ด๎านสาขาอื่นที่เกี่ยวข๎องแกํเกษตรกร
และบุคคลทั่วไป โดยในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีได๎ดําเนินกิจกรรมเผยแพรํความรู๎และ
ประชาสัมพันธ๑ และกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนนโยบายด๎านการศึกษา โดยใช๎งบประมาณ ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา
1. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และประชาสัม พันธ์ ประกอบด๎วย โครงการบริการ
วิชาการ จํานวน 62 โครงการ จําแนกเป็น โครงการบริการวิชาการ 60 โครงการ โครงการอนุรักษ๑
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 1 โครงการและโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดําริ 1 โครงการ ดังนี้
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1.1 โครงการบริการวิชาการ ประกอบด๎วย
1) โครงการแปลงสาธิตเกษตรแบบธรรมชาติ
2) โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมํ
3) ศูนย๑เรียนรู๎วฒ
ั นธรรมเกษตรล๎านนา
4) โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร
5) โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
6) การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสูํชุมชน (Sansai Development Model)
7) ฐานเรียนรู๎ลําไยแมํโจ๎ (แมํโจ๎:ศาสตร๑แหํงลําไย)
8) โครงการปรับปรุงพันธุ๑พืชเพื่อเป็นต๎นพันธุ๑ดีบริการให๎แกํเกษตรกร
9) โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและไม๎ผลพันธุ๑ดีแบบผสมผสาน
10) โครงการพัฒนาฐานเรียนรู๎และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ๎งก๎ามกรามภายใต๎โ ดม
ความร๎อน ด๎วยระบบอินทรีย๑
11) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข๎มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัย
มุํงสูํอินทรีย๑ของกลุํมเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ (สันทรายโมเดล)
12) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช๎โปรไบโอติกในฟาร๑มเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้ําตามแนวทางการจัดการฟาร๑มเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําอินทรีย๑ และ GAP
13) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว๑น้ําจืดเศรษฐกิจแบบอะควา
โปนิคส๑ให๎ได๎มาตรฐานสัตว๑น้ําอินทรีย๑ตามแนวพระราชดําริของการทําเกษตรเชิงนิเวศอยํางพอเพียงและ
ยั่งยืน
14) โครงการลงพื้นที่และฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการสุขภาพและเพาะเลี้ยง
สัตว๑น้ําจืดแบบองค๑รวมเพื่อลดต๎นทุนการผลิตและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
15) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในรํองสวนและแหลํงน้ําใน
สวนลําไยตามแนวทางการลดต๎นทุนและลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมเพื่อเข๎าสูํระบบการเลี้ยงสัตว๑น้ํา
อินทรีย๑
16) โครงการอาหารสัตว๑น้ําอินทรีย๑เพื่อการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานสัตว๑น้ําอินทรีย๑
17) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเยาวชนเรื่องการอนุรักษ๑ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและทรัพยากรประมงกับการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพรํเพื่อเป็นรากฐานการบูร
ณาการองค๑ความรู๎ทางการประมง
18) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะขยายพันธุ๑ปลาไหลนาโดยวิธี
กึ่งเลียนแบบธรรมชาติ
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19) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการอนุบาลและเลี้ยงกบนาด๎วย
อาหารผสมสาหรํายสไปรูลินําอินทรีย๑
20) โครงการสํงเสริมการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในรํองสวนปาล๑มน้ํามันด๎วยวัตถุดิบ
อาหารในท๎องถิ่นเพื่อลดรายจํายเพิ่มรายได๎ และ ผลิตอาหารปลอดภัยสําหรับบริโภค
21) โครงการสํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ในรูปแบบผลิตภัณฑ๑สีเขียวตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดรายจําย
ในสวนปาล๑มน้ํามัน”
23) การผลิตปุ๋ยอินทรีย๑คุณภาพสูงจากวัสดุที่เหลือใช๎ทางการเกษตรโดยไส๎เดือน
ดินเขตอําเภอ พะโต๏ะและอําเภอทุํงตะโกในจังหวัดชุมพร
24) ฐานเรียนรู๎การผลิตปุ๋ยหมักแบบไมํพลิกกลับกองด๎วยวิธีวิศวกรรมแมํโจ๎ 1
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ – ชุมพร
25) โครงการเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑
26) โครงการยุวเกษตรรักษ๑วิถีพอเพียง
27) โครงการสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ (งานเกษตรแมํโจ๎ 85 ปี:ภูมิปัญญา
แหํงการเกษตร)
28) แผนบูรณาการ ยกระดับคุณภาพสมาชิกเครือขํายชุมชนผู๎ผลิตปุ๋ยอินทรีย๑แบบ
ไมํ พ ลิ ก กลั บ กองตามแนวพระราชดํ า ริ ภ ายใต๎ โ ครงการขั บ เคลื่ อ นงานบริ ก ารวิ ช าการสูํ Sansai
Development Model
29) โครงการแมํโจ๎โพลล๑ ประจําปี 2562
30) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ๑เกษตรอินทรีย๑
เพื่อยกระดับและสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนให๎แกํผู๎ประกอบการจังหวัดแพรํ
31) โครงการจัดสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านวิศวกรรมนิเวศ (Eco-engineering) เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม
32) โครงการผลิตปุ๋ยมูลไส๎เดือนเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
33) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ๑มะเกี๋ยง แกํวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดแพรํ
34) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย๑ และ
เกษตรทฤษฎีใหมํ
เพื่อลดการใช๎สารเคมีในระบบเกษตร ให๎แกํเกษตรกรในจังหวัดแพรํ
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35) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีและสํงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ในพื้นที่จังหวัดแพรํ
36) ฐานเรียนรู๎ผึ้งชันโรง
37) ศูนย๑เรียนรู๎การเพาะเลี้ยงเซลล๑และเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และการผลิตกล๎าพันธุ๑
สมุนไพรปลอดโรค
38) ฐานเรียนรู๎การผลิตผัก
39) โครงการสํงเสริมและพัฒนาการจัดทําสวนครัวพื้นบ๎านแบบประยุกต๑โดยการมี
สํวนรํวมของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองแมํโจ๎ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
40) ฐานเรียนรู๎การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
41) โครงการพื้นที่อินทรีย๑ต๎นแบบมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
42) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑ ด๎านการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว๑
43) ฐานการเรียนรู๎การผลิตโคเนื้อคุณภาพครบวงจร
44) โครงการการเลี้ยงสุกรอยํางไรให๎มีประสิทธิภาพและการเลี้ยงสุกรอยํางยั่งยืน
(How to achieve a higher piglet per sow per year and raise pig successfully in a sustainable
environment)
45) ฐานเรียนรู๎การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
46) โครงการจั ด แสดงแปลงสาธิ ต (งานเกษตรแมํ โ จ๎ 85 ปี : ภู มิ ปั ญ ญาแหํ ง
การเกษตร)
47) โครงการฐานเรี ย นรู๎ ก ารผลิ ต พื ช ในรู ป แบบเกษตรอิ น ทรี ย๑ สํ า นั ก ฟาร๑ ม
มหาวิทยาลัย
48) การผลิตต๎นอํอนทานตะวันปลอดสารพิษด๎วยเครื่องเพาะงอกอัตโนมัติ
49) โครงการผลิตก๏าซชีวภาพจากเศษใบไม๎แห๎งโดยหมักรํวมกับสาหรําย
50) โครงการถํายทอดเทคโนโลยีทางด๎านเครื่องยนต๑อเนกประสงค๑ในการเกษตร
สําหรับเกษตรกร
51) ฐานเรียนรู๎ปุ๋ยอินทรีย๑แบบไมํกลับกอง
52) โครงการผลิตพลังงานสีเขียวจากซังข๎าวโพดและอินทรีย๑สารสําหรับเกษตร
อินทรีย๑
53) โครงการกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสเพื่อทําสเปรย๑ไลํยุง
54) โครงการผลิตเต๎าหู๎ปลอดภัยโดยการลดการใช๎สารเคมี
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55) โครงการใช๎ ป ระโยชน๑จากเศษวั สดุทางการเกษตรและเศษอาหารเพื่อผลิ ต
พลังงานสีเขียวและปุ๋ยสําหรับเกษตรอินทรีย๑
56) โครงการอบรมและถํายทอดเทคโนโลยีการติดตั้งและใช๎งานระบบควบคุมแสง
สวํางแบบ LED อัตโนมัติสาํ หรับไม๎ตัดดอกเศรษฐกิจ
57) โครงการผลิตถํานชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร
58) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ๑แยมเพื่อสุขภาพจากพืชผักสมุนไพรและผลไม๎
อินทรีย๑
59) การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรอินทรียน๑ ําเที่ยวแกํผู๎สูงอายุในชุมชน
เขตพื้นที่อําเภอสันทราย กลุํม1 (เทศบาลตําบลแมํแฝก เทศบาลตําบลเจดียแ๑ มํครัว เทศบาลตําบลหนอง
หาร)
60) ศูนย๑บริการวิชาการด๎านการผลิตและการตลาดกล๎วยไม๎
1.2 โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยได๎ดําเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนงานตามพระราชดําริที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุน ประกอบด๎วย 1) โครงการหลวง 2) โครงการชั่งหัวมัน 3) โครงการเกษตรทฤษฏีใหมํ 4)
โครงการพลังงานทดแทน 5) โครงการปิดทองหลังพระ
1.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎สนองพระราชดําริ โดยจัดพื้นที่บางสํวนของโครงการอนุรักษ๑
ศึกษาและพัฒนาปุาบ๎านโปง เพื่อเข๎ารํวมโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตํปี พ.ศ. 2537 และได๎ดําเนินงานโครงการฯ ใน
3 พื้นที่ได๎แกํ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํเชียงใหมํ มหาวิท ยาลัยแมํโจ๎แพรํเฉลิมพระเกียรติ อําเภอร๎องกวาง จังหวัด แพรํ และมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ -ชุมพร อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร โดยดําเนินงานในกิจกรรมตํางๆ คือ 1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 2) กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช 3) กิ จ กรรมปลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช 4) กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ๑ แ ละใช๎ ป ระโยชน๑
พันธุกรรมพืช 5) กิจกรรมศูนย๑ข๎อมูลพันธุกรรมพืช 6) กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุ๑พืช 7) กิจกรรม
สร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช 8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช โดย
โดยมีคณาจารย๑ประมาณไมํต่ํากวํา 50 คน และนักศึกษาจํานวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาได๎
รํวมกันดําเนินงานอยํางตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา โครงการตามนโยบาย
การศึกษา จานวนทั้งสิ้น 23 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
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1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเชิ ง
บูรณาการอยํางเป็นระบบบนฐานพื้นที่อําเภอสันทราย (The project for development of community
economy and strengthening by systematic community integration base on area base collaborative
approach, Sansai District, Chiang Mai Province)
2) เงินอุดหนุนโครงการกาดแมํโจ๎ 2477
3) เงินอุดหนุนโครงการปลูกผักแลกคําเทอม
4) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลือ่ นการทํองเที่ยวเชิงนิเวศด๎วยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริบ๎านโปง
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย๑วิถีล๎านนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) เงินอุดหนุนโครงการแก๎ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตร ด๎วยระบบเกษตรอินทรีย๑
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรจากฐานรากสูํการเกษตรสมัยใหมํ
8) เงินอุดหนุนโครงการมหาวิทยาลัยแมํโจ๎มํงุ สูํมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะภาษาตํางประเทศ
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให๎เข๎าสูํมาตรฐาน
อาเซียน (AUN-QA)
11) เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในปาล๑มน้ํามันอยํางยั่งยืน
12) เงินอุดหนุนโครงการสํงเสริมการเรียนรูต๎ ๎นแบบ Smart Farming แบบครบวงจร
13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นผู๎ประกอบการ รองรับ Thailand 4.0
14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต
15) เงินอุดหนุนโครงการปลูกฝังและสร๎างวินัยในการปูองกันและแก๎ปัญหายาเสพติด
16) เงินอุดหนุนโครงการเพิม่ มูลคําสินค๎าเกษตร (ใบข๎าวหอม)
17) เงินอุดหนุนโครงการสร๎างและพัฒนาผู๎นําเกษตรกรอินทรียร๑ นุํ ใหมํ ที่เข๎าสูํอาชีพ
เกษตรกรในระบบอินทรีย๑อยํางยั่งยืน
18) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสร๎างสรรค๑เพื่อยกระดับการ
ทํองเทีย่ วสูํการ เป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณคําสูงและรองรับสังคมผู๎สูงวัย
19) เงินอุดหนุนโครงการสํงเสริมความเข๎าใจการใช๎พลังงานทดแทนแกํเกษตรกรและ
นักเรียนในพืน้ ที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
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20) เงินอุดหนุนโครงการต๎นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและน้ําปัสสาวะมนุษย๑
เพื่ออนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน
21) เงินอุดหนุนโครงการฟาร๑มต๎นแบบ Smart Farming
22) เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสํงเสริมองค๑ความรู๎การพัฒนาภูมิสังคมอยํางยั่งยืน
ตามศาสตร๑พระราชา
23) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร๎างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑รํนุ ใหมํด๎วย
กระบวนการเรียนรู๎จากระบบเครือขํายเกษตรกรรมยัง่ ยืนภายใต๎แนวคิดศาสตร๑พระราชา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎มีการบูรณาการองค๑ความรู๎ที่เพิ่ม
ศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและสนองงานโครงการในพระราชดําริ โดยได๎ดําเนินการโครงการ
ขับเคลื่อนการบริการวิชาการสูํชุ มชนรวมถึงกํอให๎เกิดรายได๎ และมีกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถ
นําไปใช๎ประโยชน๑ และสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม รวมทั้งยังสามารถสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือด๎านการบริการวิชาการกับหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกโดยมี กิจกรรมเดํนๆ ด๎านบริการ
วิชาการ ตลอดจนเป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

คณะผลิตกรรมการเกษตร
ในปี พ.ศ.2562 คณะผลิตกรรมการเกษตร มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอก จํานวนทั้งหมด 31,205,500 บาท จากภายใน จํานวน 30,838,100 บาท และภายนอก
จํานวน 367,400 บาท ได๎มีการให๎บริการวิชาการแกํสังคมและสามารถนํามาใช๎ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย รายละเอียดดังตํอไปนี้
1. งบบูรณาการฯ ทั้งหมด 13 โครงการ เป็นเงิน 30,508,100 บาท
2. งบสนับสนุนจากสํานักวิจัยและสํงเสริมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2562 จํานวน 6
โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท
 การจัดตั้งศูนย๑เกษตรอินทรีย๑ โดยแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการจากสถาบันตําง ๆ เพื่อนํา
ผลงานไปสํงเสริมเกษตรกร
 การจัดตั้งศูนย๑บริการแพทย๑แผนไทยและคลินิกพืชสมุนไพร เพื่อสร๎างเครือขํายเกษตรกรผู๎ปลูก
พืชสมุนไพร และจัดอบรมแพทย๑ทางเลือกแผนไทยให๎แกํ ชุมชนตําง ๆ
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 การจั ดตั้ ง สถานวิ จั ย และฝึ ก อบรม สํ า หรั บ ถํ า ยทอดองค๑ ค วามรู๎ ใ ห๎ แ กํ เกษตรกรและสร๎ า ง
เครือขํายชุมชนด๎านการเกษตร
 การจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานด๎ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของคณะฯ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ๑ แ ละเป็ น
ชํองทางเผยแพรํข๎อมูลขําวสารวิชาการ รวมทั้งตอบปัญหาของเกษตรกร ตลอดจนนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการองค๑กร
 การจัดตั้งหนํวยงานสนองงานโครงการพระราชดําริ โครงการสํวนพระองค๑มูลนิธิชัยพัฒนา
มูลนิธิโครงการหลวง
 กิจกรรม Field day วันถํายทอดเทคโนโลยีฐานเรียนรู๎ มีฐานเรียนรู๎และองค๑ความรู๎ด๎าน
การเกษตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประกอบด๎วย
1. ฐานการผลิตผักอินทรีย๑ของสาขาพืชผัก
2. เทคนิคการเพาะต๎นกล๎างอกของสาขาพืชผัก
3. ฐานองค๑ความรู๎ด๎านสมุนไพรของสาขาวิทยาการสมุนไพร
4. เทคนิคการขยายพันธุ๑ไม๎ผลของสาขาไม๎ผล
5. องค๑ความรู๎การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
6. องค๑ความรู๎การผลิตพืชไรํของสาขาพืชไรํ

 โครงการ “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค๑ความรู๎สํชู ุมชน” จํานวน 12 กิจกรรม
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 วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production (JAP)

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
ให๎บริการศึกษาดูงานฐานเรียนรู๎ของคณะให๎แกํหนํวยงานในประเทศ จํานวน 9
หนํวยงาน และตํางประเทศ จํานวน 9 หนํวยงาน อาทิเชํน
 โรงเรียนมงฟอร๑ตวิทยาลัย แผนกประถม เข๎าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรูป๎ ลาบึกสยามแมํโจ๎
 หนํวยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (USER) ได๎นําบุคลากรซึ่งเป็นกลุํม
เกษตรกรผูเ๎ พาะเลี้ยงสัตว๑นา้ํ ในกลุํมแมํนา้ํ โขง เข๎าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู๎ของคณะ
 อาจารย๑และนักศึกษา จาก Guangxi Guangi University of Foreign Languages P.R.CHINA
จํานวน 48 คน เข๎าศึกษาดูงาน ณ ฐานเรียนรู๎ปลานิลแปลงเพศ
 บริษัท นิวเอเชียบูมมิ่ง นําเกษตรกรผู๎เพาะเลี้ยงสัตว๑นา้ํ จากประเทศมาเลเซีย จํานวน 17 ทําน
เข๎าเยี่ยมชมฐานเรียนรู๎และระบบงานผลิตสัตว๑น้ําภายในคณะ
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ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิเช่น
 ให๎บริการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ํา โรคปลา และให๎คําปรึกษาแกํเกษตรกร
ผู๎เลี้ยงสัตว๑น้ําในพืน้ ที่ จังหวัดลําพูน จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร
 จัดโครงการอบรม เรื่องนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพง
ขาวในน้ําจืดภายใต๎โดมความร๎อน ให๎แกํเกษตรกร นักศึกษา
และประชาชนผู๎สนใจ
 ให๎บริการวิชาการแกํเกษตรกรผู๎เลี้ยงกุ๎งก๎ามกราม ในพื้นที่ตําบลปุาไผํ อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ในการให๎บริการตรวจวิเคราะห๑คุณภาพ
น้ําในบํอเลี้ยง
 โครงการประมงแมํโจ๎แป๋งบ๎านสร๎างเมือง ปีที่ 6 เพื่อสํงเสริม
และสนั บ สนุ น ให๎ นั ก ศึ ก ษานํ า ความรู๎ ใ นรายวิ ช ามาให๎ บ ริ ก าร
วิชาการแกํสังคม เสริมสร๎างประสบการณ๑ และสํงเสริมการเรียนรู๎
จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง ในพื้ น ที่ เ ปู า หมาย ได๎ แ กํ คู เ มื อ งเชี ย งใหมํ
โรงเรียนบ๎านขุนแปะ อ.จอมทอง ลําห๎วยแมํโจ๎
 โครงการทักษะเกษตรแมํโจ๎ ประจําปี 2562 โดยการจัดการแขํงขัน
ทักษะทางการประมง ได๎แกํ ทักษะการ
บรรจุลูกพันธุป๑ ลา ทักษะประมงพันธุ๑แท๎
ทักษะการแลํปลา ทักษะการวิเคราะห๑
คุณภาพน้ํา รวมไปถึงทักษะการพาย
เรือ-ทอดแห เพื่อให๎นักศึกษาของคณะได๎เรียนรู๎ และฝึกฝน ให๎เกิดความ
เชี่ยวชาญ
 งานประเพณี 4 จอบแหํงชาติ ครั้งที่ 36 นาย
เอกลักษณ๑ ชนะชัย นางสาวจริยา ลิงาลาห๑ และ
นายวรวุฒิ อุทธคํา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ได๎รับรางวัล
เหรียญทองในการแขํงขันบรรจุพันธุ๑ลูกปลา
 งานประเพณี 4 จอบแหํงชาติ
ครั้งที่ 36 นายปองภพ สุวรรณวงษ๑ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได๎รับรางวัล “คนดีศรี
เกษตร ด๎านกิจกรรมเดํน”
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 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิเช่น
 การให๎บริการวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพน้ํา และโรคปลา พร๎อมทัง้ ให๎คําปรึกษาแกํเกษตรกรผู๎
เลี้ยงสัตว๑น้ําในพื้นที่ จังหวัดลําพูน จังหวัดตาก และจังหวัดกําแพงเพชร
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเพาะขยายพันธุ๑ปลาไหลนาโดยวิธีกึ่งเลียนแบบ
ธรรมชาติ” ให๎แกํเกษตรกรอําเภอสันทรายที่สนใจ
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในน้ําจืดภายใต๎โดมความ
ร๎อน ให๎แกํกลุํมเกษตรกรทีส่ นใจ
 กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด๎านการประมงรํวมกับชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายในต่างประเทศ
การให๎บริการวิชาการเกี่ยวกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะพันธุ๑และอนุบาลปลาสวาย ปลาหมอไทย
และกุ๎งก๎ามกราม แกํบริษทั MAGI VISION Co., Ltd จังหวัดยํางกุ๎ง ประเทศเมียนมาร๑
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสั ต วศาสตร๑ แ ละเทคโนโลยี ได๎ มี ก ารจั ด ทํ า โครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ สนอง
ความสําเร็จ จํานวน 11 โครงการเป็นงบประมาณรายได๎คณะฯ จํานวน 310,000 บาท, งบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น จํ า นวน 1,481,700 บาท และงบประมาณจากมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา เป็ น จํ า นวน
1,126,554 บาท ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่
1. โครงการบริการวิชาการทางด๎านสัตวศาสตร๑
2. โครงการพัฒนางานฟาร๑ม
3. โครงการกาดแมํโจ๎ 2477
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ฐานการเรียนรู๎การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร
2. ฐานการเรียนรู๎การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร
3. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเกษตรกรผู๎เลี้ยงสัตว๑
ด๎านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว๑
4. โครงการการเลี้ยงสุกรอยํางไรให๎มีประสิทธิภาพ
และการเลี้ยงสุกรอยํางยั่งยืน
5. โครงการอาหารสัตว๑อินทรีย๑
6. โครงการยกระดับระบบการผลิตปศุสัตว๑ปลอดภัยตามแนวทาง
ศาสตร๑พระราชา
7. โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรแมํนยํา (Smart Farming) แบบครบวงจร
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โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณจากจากมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่
1. โครงการสํงเสริมการเลีย้ งไกํกระดูกดํา
2. โครงการสํงเสริมการใช๎หอยเชอร๑รเี่ ป็นอาหารสัตว๑

นอกจากนี้ คณะสัตวศาสตร๑ฯ ได๎ให๎บริการวิชาการแกํสังคมในด๎านอื่น ๆ เชํน โครงการบริการ
วิ ช าการ/ฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง านจากบุ ค คลภายนอกกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ๑ / ดุ ษ ฎี นิ พ นธ๑ แ ละ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นต๎น
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได๎มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองความสําเร็จ
จํานวน 8 โครงการ/กิจกรรม โดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น 8,050,000 (งบประมาณแผํนดิน 7,200,000
บาท งบประมาณเงินรายได๎ 650,000 บาท งบประมาณสนับสนุนจากแหลํงอื่น 200,000 บาท)
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อสังคม ชุมชนเข๎มแข็งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการพลังงานเพื่อการเกษตร : “85 ปี แมํโจ๎” “10 ปี พลังงาน” จากมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศน๑สํสู ากล
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 โครงการสํงเสริมสํงเสริมความเข๎าใจการใช๎พลังงานทดแทนแกํเกษตรกร และนักเรียนใน
พื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
 โครงการ การสํงเสริมการผลิตก๏าซชีวภาพจากขยะอินทรียใ๑ นระดับครัวเรือนและชุมชน

 โครงการ การสํงเสริมการใช๎เครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑ แบบเคลื่อนที่ในชุมชน
เกษตรกรรม

 โครงการสาธิตและสํงเสริมการปลูกพืชแบบไร๎ดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการบริการวิชาการแกํสังคม มีทั้งหมด 14 โครงการ แบํงเป็นโครงการบริการ
วิชาการออกเป็น
1. โครงการบริการวิชาการจากงบประมาณแผํนดิน จํานวน 9 โครงการ
เป็นจํานวนเงิน 550,000 บาท
2. โครงการบริการวิชาการจากเงินรายได๎ งบอุดหนุน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร จํานวน 2 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 109,700 บาท
3. คณะฯ ได๎รบั รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการงบบูรณาการ จากงบประมาณ
แผํนดิน จํานวน 3 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 26,489,100 บาท
ด้านบริการวิชการการแก่ชุมชน
 เครื่องเกี่ยวนวดข๎าวขนาดเล็กต๎นแบบ ผลงานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม โดยได๎นํารถ
เกี่ยวนวดข๎าวขนาดเล็กต๎นแบบ ไปทดสอบเก็บเกี่ยวถัว่
เหลืองที่แปลงของเกษตรกร ภายใต๎การสํงเสริมศูนย๑วจิ ัย
พืชไรํเชียงใหมํ ซึ่งผลการทดสอบพบวําเกษตรกรมีความ
พึงพอใจระดับสูง แตํยังคงมีบางสํวนที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไข
ให๎เหมาะสมกับพืชดังกลําว
 การแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากน้ํายางพารารํวมกับ วัสดุเหลือใช๎
ทางการเกษตร
 การพัฒนาขนมอบทดแทนแปูงสาลีด๎วยแปูงข๎าวเจ๎าบางสํวน
เพื่อสร๎างรายได๎
 การสํงเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
อยํางมีสํวนรํวมของชุมชน
 การพัฒนาสินค๎ายางพาราให๎ได๎มาตรฐานและปลูกจิตสํานึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร๑ แ ละการออกแบบสิ่ ง แวดล๎ อ ม ได๎ จั ด สรรงบประมาณ
โครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริการวิชาการแกํสังคม คือ
 โครงการพั ฒ นาเครื อ ขํ า ยสถาบั น การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ เพื่ อ เปิ ด โลกทั ศ น๑ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะ
นักศึกษาและบริการวิชาการ แกํสังคม งบประมาณ เงินรายได๎ 40,000 บาท เชํน
 กิจกรรมการบริการวิชาการแกํสังคม (Sansai Model)
 กิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชน และงานสนองโครงการพระราชดําริ
 โครงการบริการวิชาการแกํสังคม เพื่อสร๎างอัตลักษณ๑ด๎านการบริการวิชาการของคณะ
 โครงการฝึกอบรม Sustainable
Forest and Watershed Management แกํบุคลากร
ราชอาณาจักรภูฏาน ตามโครงการความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยแมํโจ๎กับกระทรวงเกษตร
และปุาไม๎ราชอาณาจักรภูฏาน



โครงการ Landscape Workshop in “Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand
Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework–Graphic
Thinking–Writing Structure– Discourse Analysis”

 โครงการศูนย๑รวบรวมอนุรกั ษ๑เรียนรูภ๎ ูมปิ ัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ๎านแมํโจ๎
 โครงการหมอต๎นไม๎เพื่อชุมชน เรื่อง การจัดการ และฟืน้ ฟูต๎นไม๎ใหญํ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 85 ปี

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

77
 โครงการการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของ
กล๎วยไม๎
 สมุนไพรนกคุ๎มไฟ ภายใต๎โครงการอนุรกั ษ๑พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 โครงการการประยุกต๑ใช๎แนวคิดภูมิสังคม สําหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรม
 การพัฒนาเชิงพื้นที่
คณะเศรษฐศาสตร์
ในปี 2562 คณะเศรษฐศาสตร๑ ได๎ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากมหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎
(โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร๑) ในการ
จัดทําโครงการการบริหารจัดการหนี้ ของครัวเรือนเกษตรกรด๎วยระบบเกษตรอินทรีย๑ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างต๎นแบบระบบสินเชื่ออัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการ
หนี้ สิน ของครั ว เรื อนเกษตรกร จั ดทํ าระบบแอพพลิ เคชั่น ชํ ว ยในการบริห ารจัด การหนี้ และเพื่อ ให๎
เกษตรกรมีความรู๎ในด๎านเกษตรอินทรีย๑และความพร๎อมในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย๑
นอกจากนี้ ยังดําเนินการด๎านการจัดทําโพลล๑อยํางตํอเนื่องเพื่อสะท๎อนความคิดเห็นใน
ประเด็ น ตํ า งๆ โดยเน๎ น ด๎ า นการเกษตร เศรษฐกิ จ เกษตร และยั ง คงสร๎ า งชื่ อ เสี ย งแกํ ค ณะและ
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น อยํ า งมาก โดยในปี 2562 มี ก ารจั ด ทํ า โพลล๑ จํ า นวน 21 โพลล๑ เป็ น โพลล๑ ด๎ า น
การเกษตร เศรษฐกิจ จํานวน 13 เรื่อง และโพลล๑อื่นๆ จํานวน 8 เรื่อง
ด้านการเกษตร จานวน 13 เรื่อง
1. คนไทยคิดเห็นอยํางไรกับการนํากัญชามาใช๎เป็นยารักษาโรค
2. เกษตรกรคิดอยํางไร...กับการเลือกตั้งปี 2562
3. ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑...พืชความหวังชาวนาไทยจริงหรือ
4. ภาวะหนี้สินของเกษตรกรไทย ปี 2562 เกษตร
5. ความคาดหวังของเกษตรกรตํอนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลชุดใหมํ
6. ความคาดหวังของเกษตรกรในการสืบทอดอาชีพของบุตรหลาน
7. เกษตรกร กับ ทิศทางราคาลาไย ปี 62
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8. ราคาเนื้อหมูแพงกระทบผู๎บริโภคหรือไมํ อยํางไร?
9. สถานการณ๑น๎ าเพื่อการเกษตร..เกษตรกรไทย
10. การใช๎โทรศัพท๑สมาร๑ทโฟนและการเข๎าถึงเทคโนโลยี
11. อินเตอร๑เน็ตของเกษตรกรไทย ยุค 4.0 เกษตร20 คนไทยคิดเห็นอยํางไรกับราคา
ข๎าวเหนียวที่แพง
12. รัฐบาลผสม..กับนโยบายประกันรายได๎เกษตรกร ปี 62
ด้านเศรษฐกิจการเกษตร จานวน 8 เรื่อง
1. ของขวัญปีใหมํ 2562 ของชาวเชียงใหมํ
2. อิทธิพลของสื่อออนไลน๑กับการทํองเที่ยว
3. สวัสดิการบ านาญแหํงชาติ ที่พึ่งของผู๎สูงอายุในอนาคต
4. คนเชียงใหมํคดิ เห็นอยํางไรกับระบบขนสํงมวลชนในเมืองเชียงใหมํ
5. นักทํองเที่ยวชาวไทยคิดเห็นอยํางไรกับระบบขนสํงมวลชนในเมืองเชียงใหมํ
6. เยาวชนกับพุทธศาสนาในวันนี้
7. “ปัญหาหมอกควันเชียงใหมํ: การรับรู๎ ความรุนแรงและการแก๎ไขปัญหา”
8. ความคาดหวังของประชาชนคนไทยตํอนโยบายรัฐบาลชุดใหมํ

 โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพสมาชิกเครือขํายชุมชนผู๎ผลิตปุ๋ยอินทรีย๑แบบไมํพลิก
กลับกองตามแนวพระราชด าริภายใต๎โครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสูํ Sansai
Development Model
 การจัดทําฐานข๎อมูลราคาสินค๎าเกษตรเชียงใหมํรายวันเพื่อการพยากรณ๑
 ศูนย๑เรียนรู๎ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร๑
 โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร๑
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คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจได๎สํงเสริมให๎มีการจัดบริการวิชาการแกํชุมชนสังคม เป็นประจํา
อยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดโครงการ ในปี 2562 ดังนี้
 ความรํวมมือระหวํางมหาวิทยาลัยแมํโจ๎กับกระทรวงเกษตรและปุาไม๎ ราชอาณาจักร
ภูฏาน (คณะบริหารธุรกิจ)
 อบรมมีความรู๎เรื่อง Finance, Accounting, Budgeting, Expenditure Framework
 อบรมมีความรู๎เรื่อง Monitoring and Evaluation of polices, program and Projects
 อบรมมีความรู๎เรื่อง Training of RDTC trainers on Rapid Market Appraisal (RMA) and
Value Chain Development
 การจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตําแหนํงงานที่สูงขึ้น
 การประชุมวิชาการด๎านบริหารธุรกิจ ด๎านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
 บริการวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ๑เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจเกษตร
 อบรมสัมมนาหัวข๎อ "สร๎างผู๎ประกอบการ Start up ในศตวรรษที่ 21"
 การพัฒนาความรูต๎ ํอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ รุํนที่ 17
 อบรมเพิ่มศักยภาพผู๎ประกอบการด๎วยการตลาดยุคดิจิตอลแบบเซลล๑สมองมนุษย๑
 สร๎างและพัฒนาผู๎นําเกษตรกรอินทรียร๑ นุํ ใหมํ ที่เข๎าสูํอาชีพเกษตรกรในระบบเกษตร
อินทรีย๑อยํางยั่งยืน
 การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระยะที่ 1
 การฝึกอบรมภาคปฏิบัตริ ะยะที่ 2 (1 เดือนหลัง)
 การบริหารจัดการโครงการ
 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
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คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได๎จัดโครงการและกิจกรรด๎านบริการวิชาการ ดังนี้
 โครงการธรรมชาติปลอดภัยแมํแจํมการสนับสนุน (แมํปาน-สันเกีย่ งโมเดล): การวิจัยและ
พัฒนาชุมชนต๎นแบบสูํชุมชนอนุรักษ๑ต๎นน้าํ และอาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
 โครงการสัปดาห๑การรู๎เทําทันสื่อสารสนเทศและดิจทิ ัล MIDL
 โครงการนิทรรศการรํวมสมัยเพื่อการจัดแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล
(MJU RAY)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจทิ ัล ได๎บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการแกํสังคม ในรายวิชา สด 481 การสร๎างสรรค๑งานด๎านการสื่อสารดิจิทัล
ผลิตผลงาน จํานวน 3 ผลงาน ดังนี้
 นายชญานนท๑ แสนโยเมือง ชื่อผลงาน : การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ๑ฟาร๑มเกษตร
อินทรีย๑ ทาปันรักษ๑ WORKSHOP & FARMSTAYเรื่อง : คนรุํนใหมํ หัวใจเกษตรอินทรีย๑
 นายศิวดล กิติตาล : การผลิตสื่อสารคดีเรื่อง “Coffee thepsadej to the world กาแฟ
เทพเสด็จสูํเวทีโลก”
 นางสาววิมลรัตน๑ มงคล : การผลิตสารคดีสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “อยูํ
ดีก๋ินหวาน มนต๑เสนํหไ๑ ตลือ้ ” ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ
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คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะพัฒนาการทํองเที่ยว มีการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวน 4 โครงการ ใช๎
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิน้ 9,780,000 บาท ดังนี้
 โครงการการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสร๎างสรรค๑เพื่อยกระดับการทํองเที่ยวสูํการเป็นแหลํง
ทํองเทีย่ วคุณคําสูง
 โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุํมอุตสาหกรรมทํองเที่ยวและบริการสมรรถนะสูงเพื่อ
เสริมขีดความสามารถในการแขํงขันทางการทํองเที่ยว
 การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเกษตรอินทรียน๑ ําเที่ยวแกํผ๎สู ูงอายุในชุมชน เขตพื้นที่อําเภอ
สันทราย กลุํม1 (เทศบาลตําบลแมํแฝก เทศบาลตําบลเจดีย๑แมํครัว เทศบาลตําบลหนองหาร)
 โครงการจัดตั้งศูนย๑การศึกษาเพื่อมุํงสูํความเป็นเลิศด๎านการบริการวิชาการทางการทํองเที่ยว
คณะพัฒนาการทํองเที่ยว ระยะที่ 1
 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบตั ิด๎านการทํองเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร : แรง
บันดาลใจจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเพื่อสื่อสารมรดกภูมิปญ
ั ญาวัฒนธรรมล๎านนาสูํสากล
 โครงการเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร (ใบข๎าวหอม)
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสํงเสริมระบบนิเวศแหํงการเรียนรู๎ข๎ามศาสตร๑
อีกทั้งคณะพัฒนาการทํองเที่ยว ได๎รํวมออกแบบสร๎างสรรค๑ การเลี้ยงรับรองรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงยุติธรรม พร๎อมคณะ ให๎เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “งานเกษตรแมํโจ๎ 85
ปี: ภูมิปัญญาแหํงการเกษตร” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 และรํวมจัดแสดง Maejo Gourmet Bus by
Bistro 2477 ซึ่งเป็นรถต๎นแบบร๎านอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Restaurant Prototype) เพื่อพัฒนาหํวงโซํ
คุณคําในกลุํมธุรกิจเกษตรและอาหารของประเทศไทย สูํบริการด๎านเกษตรและอาหารไทยมูลคําสูง
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 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสํงเสริมระบบนิเวศแหํงการเรียนรู๎ ข๎ามศาสตร๑ สนับสนุนให๎
มหาวิทยาลัยเป็นแหลํงเรียนรู๎ เชื่อมโยงเครือขํายภูมิปัญญาท๎องถิ่น อาทิ เกษตรกร ปราชญ๑
ชาวบ๎ า น ชนเผํ า จิ ต อาสา และถํ า ยทอดสูํ นั ก ศึ ก ษาและประชาชนทั่ ว ไปผํ า นการออกแบบ
ประสบการณ๑ ด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วและบริ ก าร เพื่ อ ให๎ เ ข๎ า ถึ ง ความรู๎ แ ละนวั ต กรรมของ
มหาวิทยาลัย และสามารถตํอยอดองค๑ความรู๎เหลํานั้นในองค๑กร หนํวยงานและชุมชน

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัย ได๎รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทําโครงการ
บริการวิชาการ ซึ่งโครงการดังกลําวสามารถสํงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองได๎ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเชิงบูรณาการอยํางเป็นระบบบนฐาน
พืน้ ที่อําเภอสันทราย (สันทรายโมเดล)
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2) โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑รํนุ ใหมํด๎วยกระบวนการเรียนรู๎จากระบบเครือขําย
เกษตรกรรมยั่งยืนภายใต๎แนวคิดศาสตร๑พระราชา

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร๑ ให๎การบริการวิชาการด๎านมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ที่พฒ
ั นา
และตอบสนองความต๎องการของชุมชน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและสร๎างเสริมรายได๎
ให๎กับหนํวยงาน โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะได๎ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านการบริการวิชาการและ
การหารายได๎ ดังนี้
 โครงการให๎บริการวิชาการแกํชุมชนทีต่ อบสนองตํอความต๎องการของชุมชน
 กิจกรรมทางกายเพื่อสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ
 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร๑ของชาติเรื่องสังคมผู๎สูงวัย
 การเสวนาวิชาการเรื่อง "การเสริมสร๎างสังคมสุขภาวะ : จากรากฐานทางสังคมสูํ
ไทยแลนด๑ 4.0" (งานเกษตรแมํโจ๎ 85 ปี : ภูมิปัญญาแหํงการเกษตร)
 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน๑ที่เน๎นการใช๎ต๎นทุนน๎อยแตํได๎ผลกระทบ
กว๎างขวาง
 การจัดรายการวิทยุ /รายการศิลปศาสตร๑บริการวิชาการและล๎านนาบรรณาการ
 รายการ “ศิลปศาสตร๑บริการวิชาการ”
 รายการ “ล๎านนาบรรณาการ”
 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
 โครงการนํานักศึกษาไปชํวยแปลข๎อมูลของฐานการเรียนรู๎ 14 ฐาน ของชุมชนลวงเหนือ
เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมสูํการทํองเทีย่ วชุมชน
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 โครงการรณรงค๑จิตสํานึกการลดใช๎ถุงพลาสติกในตลาด ผํานรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางนิเทศศาสตร๑
 โครงการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษ : นิทานเพื่อน๎อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 โครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุจาก
การเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อมเพือ่ ลดปัญหาหมอก
ควันพร๎อมยกระดับคุณภาพ อากาศและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน
 โครงการสํงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
และการแปรรูปสินค๎าเกษตรโดยใช๎เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและอิเล็กทรอนิกส๑อัจฉริยะ
เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน
 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนตามหลักการ BEDO’s Concept และ สรรหาชุมชนใหมํ :
กลุํมผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ ไผํ และงานฝีมือ
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มหาาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ – ชุมพร มีผลงานเดํนด๎านบริการวิชาการ ดังนี้
 ได๎รบั รางวัลหมูํบ๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีระดับประเทศ หมูํบ๎านต๎นแบบ จากกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรมแหํงชาติ

 โครงการเปิดบ๎านแมํโจ๎ – ชุมพร ครั้งที่ 2
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สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ในปีงบประมาณ 2562 สานักวิจัย มีผลงานเด่นด้านการบริการวิชาการ ดังนี้
 สนองงานตามโครงการพระราชดําริของพระบรมวงศานุวงศ๑ (ดําเนินการผําน โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดําริ โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ โครงการสืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหมํตามพระราชดํา ริ โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการศูนย๑
ประสานงานโครงการพระราชดําริ)

 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ เพื่อเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ด๎านการเกษตร โดยเฉพาะด๎านการเกษตรอินทรีย๑ ซึ่ง
พื้นที่ดําเนินการได๎รับการรับรองมาตรฐานของ มกท. ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ข้นั พื้นฐาน
ของสหพันธ๑เกษตรอินทรียน๑ านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements
หรือ IFOAM) โดยให๎บริการวิชาการ การฝึกอบรม การสาธิต และการศึกษาดูงานให๎แกํ หนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู๎สนใจทั่วไป ผํานโครงการ
 โครงการสํงเสริมการปลูกดอกเก๏กฮวยอินทรีย๑ และได๎รับการรับรองมาตรฐานพื้นที่แปลง
เกษตรอินทรีย๑ มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑สหภาพยุโรป (EU) ของ Onecert สหรัฐอเมริกา
อาหารและรับรองผลิตภัณฑ๑ออร๑แกนิกของสหรัฐอเมริกา United States Department of
Agriculture (USDA)
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 โครงการศูนย๑เรียนรู๎วัฒนธรรมเกษตรล๎านนา

 โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและผลิตไม๎ผลพันธุ๑ดีแบบผสมผสาน

นําองค๑ความรู๎ด๎านการเกษตรที่มีอยูํในมหาวิทยาลัยไปสํงเสริม แก๎ไขปัญหา พัฒนาอาชีพให๎แกํชุมชน
เปูาหมายของมหาวิทยาลัย ผํานโครงการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการสูํชุมชน (Sansai Development model)
o ชุมชนบ๎านห๎วยเกี๋ยง = การพัฒนาตราสินค๎าปุ๋ยอินทรีย๑ ภายใต๎กลุํมผู๎ผลิตปุ๋ยอินทรีย๑
o ชุมชนบ๎านแมํแก๎ดหลวง = ผลิตน้ํามันมะพร๎าวสกัดเย็น และกระเทียมดําเพื่อสุขภาพ
เป็นสินค๎าในระดับครัวเรือน
o ชุมชนบ๎านพระบาทตีนนก = ผลิตและแปรรูปปลาร๎า (ผลผลิตในชุมชน) ออกจําหนํายในรูป
ปลาร๎าผง ปลาร๎าก๎อน ปลาร๎าครีม เพื่อขอรับรองมาตรฐานจาก
อย. ในอนาคต
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 เผยแพรํและประชาสัมพันธ๑องค๑ความรู๎ของมหาวิทยาลัย ให๎แกํ
เกษตรกรและผู๎สนใจทั่วไปผํานโครงการจัดนิทรรศการและ
การสาธิตทางด๎านการเกษตร

 รวบรวมองค๑ความรู๎ด๎านการวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑ผํานเว็บไซต๑ในรูป
ของบทความ สื่อวีดีทัศน๑ รวมถึงจัดทําปฏิทินประชาสัมพันธ๑
หลักสูตรการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
เผยแพรํผํานเว็บไซต๑

 สนองงานตามยุทธศาสตร๑ Go Eco University
ดําเนินกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑ของสํานักวิจัยฯ ซึ่ง
ประกอบด๎วยน้ําเก๏กฮวยอินทรีย๑ น้ําข๎าวโพดอินทรีย๑ และน้ํา
อัญชันอินทรีย๑ ภายใต๎เครื่องหมายการค๎าผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑
ของสํานักวิจัยและสํงเสริมวิชาการการเกษตร

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

89
 การประสานงานโครงการบริการวิชาการ
สํานักวิจัยฯ ได๎ดําเนินการประสานงานโครงการบริการวิชาการทั้งแหลํงทุนอุดหนุน
ระดับมหาวิทยาลัยและแหลํงทุนภายนอก ดังนี้
1) โครงการบริการวิชาการที่ได๎รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย
รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวนโครงการ
75
61

งบประมาณ
11,113,100
11,113,100

2) โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดําริ
รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวนโครงการ
5
6

งบประมาณ
5,496,800
5,496,800

3) โครงการบริการวิชาการที่ได๎รับทุนอุดหนุนจากแหลํงทุนภายนอก ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ

แหลํงทุน

1)
2)
3)
4)
5)

สํานักสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เชียงใหมํ
สถาบันวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช)
กรมทรัพย๑สินทางปัญญา
รวมทั้งหมด

จํานวน
โครงการ
1
11
2
2
1
17

งบประมาณ
15,190,000
3,017,000
1,000,000
787,400
490,000
20,484,400
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ในโลกยุ ค โลกาภิ วั ต น๑ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงอยํ า งไร๎ พ รมแดน ทุ ก องค๑ ก รรวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต๎องปรับตัวเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน
และเป็น สากล ที่ผํานมามหาวิ ทยาลัยแมํโ จ๎ได๎ มีความรํวมมือกับหนํวยงาน องค๑กรตํางๆ ในระดับ
นานาชาติหลากหลายรูปแบบทั้งด๎านการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นวําในปัจจุบันความเป็นนานาชาติได๎เข๎ามาแทรกอยูํในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และมีแนวโน๎มขยายตัวมากขึ้นในยุค Thailand 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจสําคัญยิ่งอีกงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยมุํงดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิ ลปวัฒนธรรมเพื่อสร๎างความมีสํวนรํวมระหวํางนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน ในการสํงเสริมความรักสามัคคี และสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม เพื่อให๎ผ๎ูรับบริการมีความรู๎ คุณธรรม คุณภาพรํวมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ ได๎แกํ โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ๎าน โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศาสนา
และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑พื้นที่วัฒนธรรมอัตลักษณ๑วิถีเกษตร วิถีแมํโจ๎ เชํน การเข๎ารํวมกิจกรรม
ประเพณียี่เป็งเชียงใหมํ ประกวดโคมลอยประเพณียี่เป็ง ประกวดรถบุปผาชาติ (งานไม๎ดอกไม๎ประดับ)
และการจัดการแขํงขันกลองหลวง และจัดพิธีครอบครูก๋ินอ๎อไหว๎ศิลปะ ฯลฯ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ได๎จัด
กิจกรรมทํานุ บํารุ งศิลปวัฒ นธรรม ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อทํานุบํารุงศิ ลปวัฒนธรรม รวม 33
โครงการโดยใช๎งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 3,332,953.75 บาท
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คณะผลิตกรรมการเกษตร
ปี พ.ศ.2562 บุคลากรและนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรได๎เข๎ารํวมกิจกรรรม
ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรํวมกับทางมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ และได๎มีการดําเนินการจัดอยําง
สม่ําเสมอประจําทุกปี เชํน
 ด๎านบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล๎อม เน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน
 สํ ง เสริ ม ให๎ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมกั บ หนํ ว ยงานอื่ น ๆ ในการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งวัฒนธรรมล๎านนา และของประเทศไทย เชํนกิจกรรม“สํงเสริมและ
สร๎างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร” ภายใต๎โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ วัดปุาดาราภิรมย๑ อําเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ
 สนั บ สนุ น งบประมาณและสํ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมประเพณี พื้ น บ๎ า นของชาวล๎ า นนา โดย
สํงเสริมการสร๎างเครือขํายเพื่ออนุรักษ๑ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยแสวงหาพันธมิตร
เชํน ชมรมการประกวดกลองหลวง สมาคมการแขํงขันหมากรุก วําวไทย และตะกร๎อลอดหํวง
 โครงการแฮกนาปลูกข๎าวและแฮกนาเกี่ยวข๎าวชาวล๎านนา โดยรํวมมือกับศูนย๑ศิลปะฯและ
สํานักวิจัยฯ สํานักฟาร๑ม เทศบาล สถานีตํารวจ เกษตรอําเภอ ชุมชน
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 สํงเสริมการจั ดกิจ กรรมให๎ บุ คลากรและนักศึ กษาเข๎ ารํวมโครงการรักษาสิ่ งแวดล๎ อม เชํ น
โครงการคืนชีวิตกล๎วยไม๎ไทยสูํไพรพฤกษ๑ ปลูกปุาทดแทนกับหนํวยงานภายนอก โครงการ
อนุรักษ๑แหลํงน้ําชุมชน และการรณรงค๑ปลูกจิตสํานึกให๎ประหยัดพลังงาน
 การจัดทํารถกระทงมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ โดยชมรมพืชศาสตร๑รํวมมือกับศูนย๑ศิลปะฯ และกอง
กิจการนักศึกษา ได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดรถกระทงใหญํ งานประเพณียี่เป็งเชียงใหมํ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น้ํา ได๎มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อสนองความสําเร็จ
จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ใช๎งบประมาณในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 75,875.73 บาท มีโครงการ/กิจกรรมที่ได๎ดําเนินการ
ดังนี้
 กิจกรรมดําหัวผู๎อาวุโส
 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา
 กิจกรรมทําบุญคณะและอุทิศสํวนกุศลให๎สัตว๑ทดลอง
 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนา
จุดแสดงด๎านวิถีประมงพื้นบ๎าน
 กิ จ กรรมพิ ธี สื บ ชะตาและปลํ อ ยพั น ธุ๑ ป ลา
ประจําปี 2562
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 คณะเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากร
ทางน้ํา รํวมกับ กรมประมงจังหวัดเชียงใหมํ
จั ด พิ ธี ป ลํ อ ยพั น ธุ๑ สั ต ว๑ น้ํ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ
เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ๎าสิ ริกิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ณ ลําน้ําแมํปิง ทําวัดอิน
ทะวิ ขัย อําเภอสัน ปุาตอง จั งหวัดเชียงใหมํ
โดยมีผ๎วู ําราชการจังหวัดเชียงใหมํ เป็นประธานในพิธี
 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแทํนพระ
ผาหลวง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ โดยมีคณาจารย๑ และคลากรรํวมกันถวายเทียน
พรรษา และเครื่องปัจจัยไทยทานให๎แกํพระสงฆ๑ เพื่อใช๎ประโยชน๑ทางพุทธศาสนา
คณะสัตวศาสตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวศาสตร๑ศาสตร๑และเทคโนโลยี ได๎มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อสนอง
ความสํ าเร็ จ จํ า นวน 6 โครงการ เป็ น เงิน งบประมาณรายได๎ ค ณะฯ จํ านวน 149,000 บาท เงิ น
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวน 180,000 บาท ดังนี้
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร๑และเทคโนโลยี
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
 กิจกรรมทําบุญให๎สัตว๑ทดลอง

 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต๑

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
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2.
3.
4.
5.

โครงการรณรงค๑งานด๎านอนุรักษ๑พลังงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
โครงการสูํขวัญควาย
โครงการแขํงขันนกเขาชวาเสียง

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน สํ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ เ สริ ม สร๎ า งวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม ให๎
บุคลากรและนักศึกษา ให๎ตระหนักถึงคุณคํา การบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให๎รู๎รักษา
ประเพณีและเผยแพรํวัฒนธรรมด๎านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมไทยในปี 2562 และได๎จัดทําโครงการ/
กิจกรรม จํานวน 5 โครงการ ใช๎งบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้ น 130,000 บาท (งบประมาณ
แผํนดินจํานวน 30,000 บาท งบประมาณเงินรายได๎จํานวน 100,000 บาท) 100 ดังนี้






โครงการไหว๎ครูเชิดชูเกียรตินักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
โครงการรดน้ําดําหัวผู๎บริหารและผู๎อาวุโส
โครงการบูรณาการพลังงานทดแทนกับการทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการอนุรักษ๑ ประเพณี วัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
โครงการสืบสานและอนุรักษ๑ภูมิปัญญาการพัฒนาเต๐าโล (เตาอั้งโลํ) ประสิทธิภาพสูงลดโลกร๎อน
สําหรับนักศึกษาและชุมชนบ๎านโปง
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คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กิจกรรมตามรอยสลําล๎านนา เพื่อปลูกฝั งแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ๑สืบสานประเพณีท๎องถิ่น
ให๎กับนักศึกษาผํานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได๎จัดกิจกรรมตามรอยสลําล๎านนา เพื่อ
บูรณาการด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 กิจกรรมพี่ชวนน๎องทําบุญตักบาตรรับฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมพี่ชวนน๎องทําบุญตักบาตร
รับฟังพระธรรมเทศนา
 กิจกรรมประเพณี แหํเทียนเข๎าพรรษา ประจําปี 2562
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ได๎จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม คือ
1. โครงการครอบครูกิ๋นอ๎อไหว๎ครูศิลปะอยํางบูรณาการ

2. โครงการสํงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชํน
 กิจกรรมสระเกล๎าดําหัวผู๎อาวุโส
 กิจกรรมถวายเทียนเข๎าพรรษาเนื่องใน
เทศกาลเข๎าพรรษา
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
 การจัดระเบียบพื้นที่จอดรถ
 ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล๎อม พื้นทีบ่ ริเวณโดยรอบคณะ
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คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาตร๑ ไ ด๎ จั ด กิ จ กรรมตามวั น สํ า คั ญ ของศาสนาตลอดจนสํ ง เสริ ม ให๎
คณาจารย๑ทุกหลักสูตรรํวมกับนักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เชํน
 โครงการถวายสักการะพระอนุสาวรีย๑พระราชวรวงศ๑เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ๑ใน
วันสหกรณ๑แหํงชาติ จัดโดยกรมสํงเสริมสหกรณ๑ สหกรณ๑ตํางๆ
 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน คณะเศรษฐศาสตร๑ ประจําปี 2562 โดย
นักศึกษานําความรู๎จากการเรียนในรายวิชาตํางๆ มาประยุกต๑ใช๎ เชํน รายวิชา ศศ432
การวิเคราะห๑ลงทุนในตลาดการเงิน และ ศศ231 การเงินการธนาคารมาประยุกต๑ใช๎
กับการคํานวณต๎นทุนการผลิต การสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํสินค๎า (ตุง)
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ ได๎จัดโครงการและกิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
 โตยฮีต ตามฮอย คณะบริหารธุรกิจ ครัง้ ที่ 6
 ทําบุญวันคล๎ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ
 มัดมือฮ๎องขวัญ สานสัมพันธ๑แอดมิน (พิธีไหว๎ครูคณะบริหารธุรกิจ)
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คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปีงบประมาณ 2562 ได๎จัดโครงการและกิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนี้
 คณะฯ จัดทําองค๑ความรู๎ทางศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
 หนังสืออิเล็คทรอนิกวัฒนธรรมการแตํงกายชาวม๎ง
 สารคดีกวําจะเป็นศิลาดลเชียงใหมํ
 สารคดีดนตรีแจ๏ส เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 คณะฯ ผลิตสื่อทางวัฒนธรรมโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน จํานวน 10 ผลงาน ดังนี้
 สารคดี เรื่อง "ดนตรีล๎านนาแหํงยุคสมัย"
 infographic ด๎านวัฒนธรรมเรื่องที่พักอาศัยแตํละประเทศ
 infographic ด๎านวัฒนธรรมเรื่องชุดประจําชาติ ของการ
ประกวด MISS UNIVERSE แตํละปี
 infographic ด๎านวัฒนธรรมเรื่องต๎นไม๎ของคนยุคใหมํ
 E-book วัดพระธาตุไฮสร๎อย
 สารคดี เปิดเมิงไต บ๎านเมืองปอน
 สารคดี เครื่องเงินภาชนะหลงยุค
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 E-book วัฒนธรรมภาพลายไทย-ลายกระหนก
 สารคดีศิลปะการตํอสู๎เจิงในอนาคต
 สารคดี สลําผู๎ทําให๎ไม๎มีชีวิต

 กิจกรรมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิน่ จํานวน 5 กิจกรรม ได๎แกํ
 กิจกรรมพัฒนาศูนย๑เรียนรูท๎ างการผลิตสื่อดิจิทัลและนิทรรศการบนอินเตอร๑เน็ต
 กิจกรรมสืบสานประเพณีปใี๋ หมํเมืองคณะ/มหาวิทยาลัย
 กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข๎าพรรษา
 กิจกรรมถวายสังฆทานเนือ่ งในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมแตํงกายชุดพื้นเมือง
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คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะพัฒนาการทํองเที่ยว ได๎จัดโครงการและกิจกรรมด๎านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
 โครงการทําบุญอาคารสุวรรณวาจกกสิกจิ คณะพัฒนาการทํองเที่ยว และรดน้ําดําหัวผู๎
อาวุโส เนื่องในวันปี๋ใหมํเมือง

 โครงการรณรงค๑สํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการทัศนศึกษาเส๎นทางการทํองเที่ยวมรดกภูมิปญ
ั ญาวัฒนธรรมล๎านนา
จังหวัดเชียงใหมํ
 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบตั ิด๎านการทํองเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหาร :
แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเพื่อสื่อสารมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมล๎านนาสูํสากล
 โครงการทัศนศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก๑และ
การจัดการการทํองเที่ยว คณะพัฒนาการทํองเที่ยว
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วิทยาลัยบริหารศาสตร์
พั น ธกิ จ ด๎ า นการสํ ง เสริ ม การดํ า รงศิ ล ปวั ฒ นธรรมและรั ก ษาระบบนิ เ วศของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ถวายเทียนเข๎าพรรษา ฟังเทศนาธรรม เรื่อง จิตอาสา 904 เราทําความดีด๎วยหัวใจ
ทําความสะอาดวัดภายในและภายนอก พระอุโบสถ และล๎างห๎องน้ํา

 โครงการสืบสานตํานานปราชญ๑ชาวบ๎าน
 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านสุขภาพ
 โครงการสุนทรียทางดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม โดยให๎นั กศึกษาได๎เรียนรู๎ศิลปะที่มา
ของเพลงคําเมืองที่มีอิทธิพลตํอวัฒนธรรมและกิจกรรมสาธารณะผํานการถํายทอดของ
พํอครูบุญศรี รัตนัง ศิลปินแหํงชาติ , ครูแอ็ด ภานุทัต อภิชนาธง ศิลปินชื่อดังของ
ภาคเหนือ
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คณะศิลปศาสตร์
คณะศิ ล ปศาสตร๑ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ
ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น และสิ่ ง แวดล๎ อ มโดยมุํ ง เน๎ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และสั ง คมอุ ด มปั ญ ญา โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 คณะได๎ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาด๎านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้
 กิจกรรมการให๎บริการของศูนย๑ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล๎านนา: อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการทํานุบํารุงงานพุทธศิลป์ล๎านนาตามหลักวิชาการ
 การจัดอบรมและประกวดฟูอนเล็บล๎านนาไทยครั้งที่ 8 เพื่อรํวมมือกับชุมชน ในการสืบ
สานศิลปะการฟูอนเล็บให๎คงอยูํคูํเมืองล๎านนา
 กิจกรรมสืบสานประเพณีสําคัญของไทย ที่ทางคณะสนับสนุนให๎บุคลากรและนักศึ กษาได๎
รํวมกันจัดเตรียมการประกอบพิธี รวมถึงเครื่องประกอบพิธีกรรมที่ถูกต๎องตามแบบอยําง
โบราณ
 การจัดทําสื่อวีดิทัศน๑ให๎ความรู๎ด๎านล๎านนาคดี โดยจัดทําสื่อวีดิทัศน๑เผยแพรํความรู๎เรื่องภูมิ
ปัญญาล๎านนา และถํายทําเรื่องราวที่เป็นความรู๎เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล๎านนาด๎า นตํางๆ
เผยแพรํเป็นคลิปวีดิทัศน๑ผํานชํอง youtube รายการวิทยุ ล๎านนาบรรณาการ ออกอากาศ
ทาง FM95.5 ทุกวันศุกร๑ เวลา 18.00–19.00 น. โดยมีคณาจารย๑จากคณะให๎ความรู๎เรื่อง
ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเมืองแพรํ
 นิทรรศการภูมิปัญญาพื้นบ๎านภายใต๎โครงการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเมืองแพรํ
เพื่อสืบ สานอนุรักษณ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของจังหวัดแพรํแกํเยาวชน และ
พัฒนาการทํองเที่ยวในชุมชน สร๎างภาพลักษณ๑ อันดีแกํชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
ในปี ง บประมาณ 2562 มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ – ชุ ม พร มี ผ ลงานเดํ น ด๎ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม ดังนี้
 โครงการ อนุรักษ๑สืบสานมรดกวัฒนธรรมลุํมน้ําหลังสวน โดยนํานักศึกษาเข๎ารํวมแหํขบวนเรือ
พระบก ในงานเทศกาลแหํพระแขํงเรือขึ้นโขนชิงธง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

 รํวมอนุรักษ๑เรือใบพื้นบ๎าน ในกิจกรรมแขํงขันเรือใบโบราณละแม ในงานเปิดโลก
ทะเลละแม ณ ชายหาดมหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร

 โครงการพัฒนาภูมิทศั น๑ชายหาดหน๎ามหาวิทยาลัย-ชุมพร ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํง
พักผํอนหยํอนใจ และโครงการจัดสร๎างเลนจักรยาน ฯลฯ

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

104
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย๑ศิลปวัฒนธรรม ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ด๎านทํานุบํารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร๑ ที่ 5 การเป็ น ศู น ย๑ ร วมแหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละถํ า ยทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทั้งนี้ศู นย๑ศิลปวัฒนธรรม มุํงเน๎นการทํางานแบบมีสํวนรํวมระหวําง
นักศึกษาบุคลากร คณาจารย๑ และประชาชน ชุมชน ท๎องถิ่น สร๎างความเข๎มแข็งของหนํวยงานเครือขําย
สํงเสริมอัตลักษณ๑ และเอกลักษณ๑ของแมํโจ๎ เป็นการเผยแพรํชื่อเสียงให๎เป็นที่ประจักษ๑ตํอชุมชน สังคม
และประเทศชาติเป็นสําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการดําเนินงานเดํนดังนี้
 จัดพิธีไหว๎ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจําปี 2562

 พิธีดําหัวผู๎อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ประจําปี 2562

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ณ สวนสุขภาพ
บุญศรีฯ ลําห๎วยโจ๎ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
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 พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แมํโจ๎

 พิธีทําบุญเปิดประตูใหญํมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ (เดิม) หลังจากปิดไปและปรับปรุงภูมิทัศน๑
ครั้งอดีต จากนั้นรํวมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ สัญลักษณ๑ประจํามหาวิทยาลัย พระ
พิรุณทรงนาค หน๎าอาคารชํวงเกษตรศิลปการ และพิธีทําบุญทางศาสนา พิธีทําบุญคล๎ายวัน
สถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจําปี 2562

 โครงการ “สืบฮีตสานฮอย ผํอกอยแมํโจ๎”
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 ครั วอิ่ ม อุํน พี่ เ พื่ อน๎อ งแมํโ จ๎ ได๎ จัดกิ จกรรม “ชํ วยแมํเลี้ ยงน๎ อง อิ่ มท๎อ งมื้อแรก ปีที่ 5”
ประจําปี 2562

 จัดพิธีหลํอเทียนเข๎าพรรษา ประจําปี 2562

 พิธีแหํเทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดดอยแทํนพระผาหลวง ต.หนองหาร
สันทราย จ.เชียงใหมํ

อ.
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 พิธีไหว๎ครู ประจําปี 2562

 พิ ธี เ ฉลิ ม พระเกีย รติ เนื่อ งในโอกาสวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว

 พิ ธี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ วั น เ ฉ ลิ ม พร ะช น ม พ ร ร ษ า สม เ ด็ จ พร ะน าง เ จ๎ าสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
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หน่วยงานในกากับ
หนํวยงานในกํากับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เป็นหนํวยงานที่
มีการดําเนินงานเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยนําทรัพยากรและภูมิปัญญาขององค๑กร มาสร๎างรายได๎ หรือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร๑ ตลอดจนเชื่อมโยงองค๑ความรู๎และงานวิจัยไปสูํการ
บริการวิชาการและตํอยอดงานวิจัย โดยอาศัยความเป็นเลิศเฉพาะทางของแตํละองค๑กรตามต๎นทุนทาง
ปัญญา โดยอาศัยกระบวนการทํางานที่มีความคลํองตัว รวดเร็ว ทันเหตุการณ๑ ซึ่งหนํวยงานในกํากับที่
มี ก ารบริ ห ารงานแบบวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ อยูํ ภ ายใต๎ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารทรัพย๑สินและหนํวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ในปีงบประมาณ 2562
หนํวยงาน ในกํากับประกอบด๎วย 9 หนํวยงาน โดยแบํงเป็น 3 กลุํมงาน คือ 1) หนํวยงานสนับสนุน
ได๎แกํ ศูนย๑ภาษา ศูนย๑ที่พักนานาชาติ และสถาบันบํมเพาะวิสาหกิจ ; 2) Excellent Center ได๎แกํ สํานัก
ฟาร๑มมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ สถาบันรับรอง
ระบบการผลิตผลิตภัณฑ๑การเกษตร ศูนย๑วิจัยและพัฒนาไส๎เดือนดิน และศูนย๑กล๎วยไม๎และไม๎ดอกไม๎
ประดับ; และ 3) ภารกิจเฉพาะ ได๎แกํ สํานักงานบริหารทรัพย๑สิน ทั้ง 9 หนํวยงาน มีผลประกอบการ
ทางการเงินในปีที่ผํานมา ดังนี้
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1. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผํานมา ศูน ย๑ ภาษาได๎ รั บงบประมาณสนั บสนุ น /เงิ น
รายได๎เพื่อดําเนินโครงการ และกิจกรรมตามวัตถุประสงค๑หลักของหนํวยงานจาก 2 ชํองทาง คือ
1. งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผํนดินประจําปี พ.ศ.2562 ภายใต๎โครงการพัฒนาภาษาตํางประเทศ
จํานวน 12 กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท เพื่อดําเนินการพัฒนาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศ
ในการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษให๎แกํนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
2. เงินรายได๎จากการดําเนินงานของศูนย๑ภาษา จํานวนเงิน 26,100 บาท ซึ่งได๎รับจากการ ให๎บริการ ๓
ด๎านหลัก ๆ ได๎แกํ การฝึกอบรมด๎า นภาษาตํางประเทศนอกหลักสูตร การทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทาง
ภาษาอังกฤษ และการแปลและบรรณาธิกรเอกสารทางวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ๑ตําง ๆ แตํอยํางไรก็ตาม
จากผลลัพธ๑ของการดําเนินงานของศูนย๑ ภาษาโดยรวมในรูปของตัวเงินในปีงบประมาณ 2562 นี้ แสดง
ให๎เห็นเป็นรายได๎จํานวนหนึ่งที่เป็นผลกําไรให๎แกํมหาวิทยาลัย
ถึงแม๎วําศูนย๑ภาษาจะถือเป็นหนํวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค๑หลัก
อยํางหนึ่ง คือ การหารายได๎ให๎ กับมหาวิทยาลัย แตํในขณะเดียวกันศูนย๑ภาษาก็ได๎ดําเนินกิจกรรม
จํานวนมากที่ชํวยสนับสนุนและตอบสนองยุทธศาสตร๑ ของมหาวิทยาลัยด๎านการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให๎แกํนักศึกษาและบุคลากร ได๎แกํ 1) ให๎คําปรึกษาและข๎อเสนอแนะในการกําหนดเกณฑ๑การวัดระดับ
ความรู๎ความสามารถในการใช๎ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรแกํกองการเจ๎าหน๎าที่และสํานัก
บริหาร และพัฒนาวิชาการ ตามลําดับ ; 2) ดําเนินการจัดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษแกํ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ บุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 วิทยาเขต ปีละ 2 ครั้งตํอกลุํม ; 3)
วิเคราะห๑และสรุปผลการสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาให๎แกํสํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ และของบุคลากรให๎แกํกองการเจ๎าหน๎าที่ พร๎อมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อนําไปใช๎
ประโยชน๑ตํอไป; และ 4) สร๎างบรรยากาศและแรงจูงใจให๎นักศึกษาเห็นความสําคัญกับภาษาอังกฤษให๎
มากยิ่งขึ้น เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมเหลํานี้ไมํกํอให๎เกิดรายได๎ในรูปของตัวเงินแตํกํอให๎เกิดประโยชน๑และ
ผลกระทบเชิงบวกกับมหาวิทยาลัยในมูลคําที่สูง เชํนกัน
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ด้านการบริการวิชาการ
 จัดให๎บริการ “ฐานเรียนรู๎ด๎านภาษา (Language Learning Base)” ณ ศูนย๑ภาษา มหาวิทยาลัย
แมํโจ๎
 จัดรายการวิทยุทาง “สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ FM 95.50 เพื่อเผยแพรํความรู๎และสาระ
วิชาการด๎านภาษา โดยรองศาสตราจารย๑ ดร.สุพัฒน๑ สุกมลสันต๑ ทุก ๆ สัปดาห๑

2. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
หนํวยงานในกํากับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เป็นหนํวยงานที่
มีการประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยนําทรัพยากรและภูมิปัญญาขององค๑กรมาสร๎างรายได๎
ให๎แกํองค๑กร หรือสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร๑ ตลอดจนเชื่อมโยงองค๑ความรู๎และ
งานวิจัยไปสูํการบริการวิชาการและตํอยอดงานวิจัย โดยอาศัยความเป็นเลิศเฉพาะทางของแตํละ
องค๑กรตามต๎นทุนทางปัญญา โดยอาศัยกระบวนการทํางานที่มีความคลํองตัว รวดเร็ว ทันเหตุการณ๑
ฝุายอาคารที่พักนานาชาติ ศูนย๑อาคารที่พัก (ศูนย๑การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ) เป็นหนํวยงานใน
กํากับที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจหนํวยงานหนึ่ง
ศู น ย๑ ก ารศึ ก ษาและฝึ ก อบรมนานาชาติ จั ด ตั้ ง ขึ้ น และดํ า เนิ น งานมามากวํ า 19 ปี
ดําเนินการให๎บริการห๎องพัก และห๎องประชุมสัมมนา กลุํมลูกค๎าสํวนใหญํจะเป็นหนํวยงานตํางๆ ทั้ง
หนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอก บุคลภายนอก บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ศูนย๑การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติได๎เล็งเห็นความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
มุํงสูํการเป็น Organic Green and Eco Hotel ตอบสนองยุทธศาสตร๑ Eco Green University ของ
มหาวิทยาลัย ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา (Roadmap) ภายใต Knowledge of Agricultural Park
Transformer (KAP) ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของธุรกิจ และดึงดูดกลุํม
ลูกค๎าเปูาหมายและนักทํองเที่ยวทั่วไป ซึ่งเหลํานี้จะนําไปสูํรายได๎และผลกําไรที่จะเพิ่มขึ้นอีกด๎วย
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ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ มีรายได๎ท้งั สิ้น 3,017,421.- บาท และมีอัตราการเข๎าพัก
ของห๎องพัก (Occupancy rate) คิดเป็น 33.72% ผลงานที่โดดเดํนประจําปีงบประมาณ 2562 คือ
1. พิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผํานระบบ Krungthai Digital
Platform ในโครงการ MJU Smart University วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
2. การสัมมนาวิชาการและประชุมเครือขํายมหาวิทยาลัยทางด๎านการเกษตร ในกลุํมประเทศอาเซียน
(2nd ASEAN Agricultural University Network: AAUN) ครั้งที่ 2 ระหวํางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561
3. งานแสดงความยินดีกับผู๎ที่ได๎รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศิษย๑เกํา
แมํโจ๎ดีเดํน ประจําปีการศึกษา 2562-2561 ครั้งที่ 14 วันที่ 8 มิถุนายน 2562
กิจกรรมเด่น ในปีงบประมาณ 2562
 พิธีลงนามบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือในการบริหารจัด การทางการเงินผําน
ระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ MJU Smart University

 การสัมมนาวิชาการและประชุมเครือขํายมหาวิทยาลัยทางด๎านการเกษตร
ในกลุํมประเทศอาเซียน ครัง้ ที่ 2(2nd ASEAN Agricultural University Network: AAUN)
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 งานแสดงความยินดีกับผู๎ที่ได๎รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และศิษย๑เกําแมํโจ๎ดีเดํน ประจําปีการศึกษา 2562-2561 ครั้งที่ 14

3. สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
สถาบันบํมเพาะวิสาหกิจ (UBI)หรือชื่อใหมํอุทยานวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีเกษตรและ
อาหาร (MaejoAgro-food Park; MAP) มีภารกิจหลักขับเคลื่อน เชื่อมโยงสร๎างสรรรํวมเพื่อนํางานวิจัย
เทคโนโลยีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช๎ประโยชน๑เชิงพาณิชย๑ ผําน Platformตํางๆ ได๎แกํการ บํม
เพาะผู๎ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพย๑สินทางปัญญาเพื่อถํายทอดเทคโนโลยี
สูํ ก ารใช๎ ป ระโยชน๑ เ ชิ ง พาณิ ช ย๑ ต ลอดจนการเป็ น สะพานเชื่ อ มระหวํ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ภาคเอกชน
(University-Industry Linkage) โดยอาศัยกลไกภาครัฐตํางๆเชํนเมืองนวัตกรรมอาหารสํวนขยาย (Food
Innopolis) มหาวิทยาลัยแหํงการประกอบการ (Entrepreneurial University) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สังคม (Social Innovation) การสํงเสริมการทํางานงานวิจัยรํวมระหวํางมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน
(IRTC, Co-Research และ Research Gap Fund)
ด้านการบริการวิชาการ
ภารกิจของสถาบันบํมเพาะวิสาหกิจเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการบริการวิชาการเป็นหลัก
โดยสามารถรายงานผลการดําเนินงานได๎ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานด๎านการบํมเพาะธุรกิจนวัตกรรมสถาบันบํมเพาะวิสาหกิจเป็นหนํวยงานหลักที่
รับผิดชอบแผนงานการบํมเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยได๎ดําเนินการบํมเพาะ
นักศึกษา ศิษย๑เกํา คณาจารย๑ บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการนําองค๑ความรู๎จ ากผลงานวิจัย
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยผลักดันออกสูํเชิงพาณิชย๑มาตั้งแตํ พ.ศ. 2548โดยงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กระทรวงศึกษาธิการและได๎รํวมดําเนินการบํมเพาะตาม
แผนงานธุร กิจ วิ ท ยาศาสตร๑เ ทคโนโลยี และนวัต กรรม มาตั้งแตํ พ.ศ. 2556 โดยงบประมาณจาก
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สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสํงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร๑(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร๑
และเทคโนโลยี
กระบวนการบํมเพาะตามแผนงานธุรกิจวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยี และนวัตกรรมดําเนินการผํานการบํม
เพาะความรู๎ด๎ า นการจั ด การทางธุ ร กิ จ และการพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ ห๎ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดโ ดยใช๎
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานสามารถพัฒนาผู๎ประกอบการใหมํและเชื่อมโยงผลงาน
ด๎านทรั พย๑ สิน ทางปั ญญาของมหาวิ ท ยาลัยให๎ สามารถออกสูํเชิ งพาณิชย๑ ได๎ อยํ างมีศักยภาพ ผํ าน
ขั้นตอนการดําเนินงานที่เชื่อมโยงด๎านการจัดการทรัพย๑สินทางปัญญา และการจัดการด๎านธุรกิ จของ
สถาบันบํมเพาะวิสาหกิจ
 กระบวนการบํมเพาะตามแผนงานธุรกิจวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสถาบันบํม
เพาะวิสาหกิจ

 กิจกรรม Pitching กิจกรรมการแขํงขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand league 2019
จํานวน 12 ทีม และผํานการคัดเลือกเป็ นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมแสดงผลงานภายใน งาน
Startup Thailand 2019 ภายใต๎แนวคิด “Startup Nation” จํานวน 6 ทีม

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

114
4. สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สํานักฟาร๑มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เป็นหนํวยงานวิสาหกิจที่มีภารกิจสําคัญ
ในการ เป็นฟาร๑มต๎นแบบการบริการวิชาการ วิจัย จากนวัตกรรมเกษตร เพื่อการบูรณาการการเรียน
การสอนและการวิจัยและบริการวิชาการที่สนองตอบตํอยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ยุทธศาสตร๑การขับเคลื่อนสูํมหาวิทยาลัยแหํงชีวิตที่มีเกษตรอินทรีย๑ เกษตรเชิงนิเวศน๑เป็นเปูาหมาย ผล
การปฏิบัติงานในปี 2562 โดยสรุปได๎ตํอไปนี้
ผลการดําเนินงานในปี 2562 มีรายได๎รวมทั้งสิ้น 22.97 ล๎านบาท จากเงินรายได๎ของ
กิจกรรมหลัก คือ การผลิตกิ่งพันธุ๑ การผลิตไม๎ผล การผลิตผัก คํายลูกเสือ การบริการ โครงการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎โครงการพระราชดําริ และดอกเบี้ยกองทุน 3.75 ล๎านบาท โดยมีคําใช๎จําย 3.51
ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อยละ16.33 ของรายได๎) มีกําไรสุทธิ 0.24 ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อยละ 6.51 ของ
รายได๎) ในสํวนของเงินงบประมาณสนับสุนนจากมหาวิทยาลัย โดยแบํงเป็นเงินเดือนบุคลากร 7.55
ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อยละ 32.89 ของรายได๎) และงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 11.66 ล๎านบาท
โดยมีคําใช๎จําย 8.82 ล๎านบาท (คิดเป็นร๎อยละ 50.78 ของรายได๎) สํานักฟาร๑มมหาวิทยาลัยมีรายได๎
และกําไรจากการดําเนินงาน ในปี 2562 เกิดจากปัจจัยสําเร็จที่สําคัญ ดังนี้
1. การจัดทําแผนธุรกิจประจําปี 2562 เพื่อให๎บุคลากรในทุกกิจกรรมได๎มีสํวนรํวมใน
การวางแผนธุรกิจ การนําผลการวิเคราะห๑งบการเงินนําไปสูํการจัดทําแผนธุรกิจในปี 2562
2. การเพิ่มขึ้นของรายได๎จากรายได๎อื่นๆ อาทิ กาดแมํโจ๎ 2477 และจากโครงการ
บริการวิชาการตํางๆ
3. การควบคุมคําใช๎จํายที่สอดคล๎องกับกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. การสร๎างการมีสํวนรํวมของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการผลิต มี
การติดตามและประเมิน ผลเป็นระยะๆ เพื่อเปรียบเทียบกับแผนการผลิต พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานในปี 2563 สํานักฟาร๑มได๎จัดการประชุมระดมความเห็นของบุคลากร จัดทําแผนการผลิต
และแผนการตลาด สรุปได๎ดังนี้
1. ประมาณการรายได๎รวม 4.71 ล๎านบาท จากกิจกรรมหลัก ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่
ฟาร๑มบ๎านโปง (907 ไรํ) ประกอบด๎วยแผนธุรกิจการผลิตไม๎ผล การผลิตผักอินทรีย๑และพืชผักสวนครัว
การผลิตพันธุ๑กล๎าไม๎ การผลิตมะมํวง ลําไย กล๎วย และอื่นๆ ประมาณการรายได๎ 3.48 ล๎านบาท
(ร๎อยละ 73.99 ของรายได๎รวม) พื้นที่ฟาร๑มพร๎าว จากการผลิตไม๎ผล กล๎วยหอมปทุม และการผลิตยาง
ก๎อนถ๎วย ประมาณการรายได๎ 0.26 ล๎านบาท (ร๎อยละ 5.45 ของรายได๎รวม) พื้นที่โครงการพัฒนาบ๎าน
โปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประมาณการรายได๎จากกิจกรรมคํ ายแทนคุณ ดอกเบี้ยกองทุน เป็น
0.97 ล๎านบาท (ร๎อยละ 20.56 ของรายได๎รวม)
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2. ประมาณการคําใช๎จํายโดยรวม 4.38 ล๎านบาท จากกิจกรรมหลัก ประกอบด๎วย
พื้นที่ฟาร๑มบ๎านโปง (907ไรํ) มีคําใช๎จํายในการผลิต 1.24 ล๎านบาท (ร๎อยละ 28.30 ของรายจําย) พื้นที่
ฟาร๑มพร๎าว จากการผลิต 0.15 ล๎านบาท (ร๎อยละ 3.42 ของรายจําย) พื้นที่โ0E04รงการพัฒนาบ๎านโปง
อัน เนื่องมาจากพระราชดํ าริ คํ า ยแทนคุ ณ 0.40 ล๎ านบาท (ร๎ อยละ 9.16 ของรายจํ าย) คํ าใช๎ จํา ย
สํ ว นกลางรวม 0.76 ล๎ า นบาท (ร๎ อ ยละ 17.30 ของรายจํ า ย) และคํ า ใช๎ จํ า ยในการบริ ห ารรวมคํ า
สาธารณูปโภค 1.83 ล๎านบาท (ร๎อยละ 41.82 ของรายจําย)
3. ประมาณการกําไรสุทธิ 0.33 ล๎านบาท จากการดําเนินกิจกรรมหลักของพื้นที่การ
ผลิตทั้ง 3 พื้นที่ ทั้งนี้สํานักฟาร๑มมหาวิทยาลัยจะดําเนินการประชาสัมพันธ๑ การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับแผนตํอไป
กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2562
 รายได๎จากฟาร๑มบ๎านโปง การผลิตกิ่งพันธุ์

 การผลิตลาไยบ้านโปง

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

116
 การผลิตมะม่วงบ้านโปง

 ผลิตเมลอน

 การผลิตผักอินทรีย์

 การผลิตมะนาวนอกฤดู
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 ผลิตภัณฑ์แปรรูป

 การให๎บริการวิชาการและถํายทอดความรู๎ด๎านการเกษตร และศึกษาดูงานสํานักฟาร๑มหา
วิทยาลัย

 โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม

 งานเดิน-วิ่งการกุศล “ม่อนล้านดาวแม่โจ้” ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี “ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”

งาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 โครงการศึกษาดูงานทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน

 คํายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บําเพ็ญประโยชน๑ จากโรงเรียนตํางๆ
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สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานบริการวิชาการ
 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกีรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว

 กิจกรรมปลูกปุา

 กิจกรรมสร๎างฝายชะลอน้ํา
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 กิจกรรมบวชปุา

5. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ เป็นองค๑กรในกํากับของ
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ที่มีการบริหารจัดการแบบอิสระจากระบบราชการและสามารถพึ่งตนเองได๎ มี
ผู๎อํานวยการเป็นผู๎บริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการและผู๎บริหารสถาบันฯ ทําหน๎าที่กําหนดนโยบาย
ภายใต๎การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแมํโจ๎ กํอตั้ง พ.ศ.2547ปัจจุบันสถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ มีการดําเนินงานแบํงออกเป็น 4 ฝุาย คือ ฝุ ายห๎องปฏิบัติการ ฝุาย
สํงเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิต ฝุายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ และฝุายสํานักงานเลขานุการ
ผลการดําเนินงานในปี 2562 ฝุายห๎องปฏิบัติการ (มาตรฐาน ISO/IEC 17025) รายรับ
จากคําบริการตรวจวิเคราะห๑และคําบริการใช๎เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ รายรับจํานวนเงิน 1,568,360.98
บาท ฝุายสํงเสริมและพัฒนาปัจจัยการผลิต รายรับจากการจําหนํายสารชีวภัณฑ๑ รายรับจํานวนเงิน
3,668,055.52 บาท ฝุายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ การให๎บริการที่ปรึกษาเกษตรอินทรีย๑ ในการ
จัดทําระบบเกษตรอินทรีย๑แ ละยื่นขอรั บรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรีย๑สากล และรายได๎ ที่ไ ด๎รับการ
สนั บ สนุ น จากงบประมาณจากแหลํ ง ทุ น ภายนอก รวมเป็ น จํ า นวนเงิ น 5,104,100 บาท และฝุ า ย
สํานักงานเลขานุการ รายรับจากคําบริการห๎องประชุม จํานวนเงิน 81,473.60 บาทและรายได๎จากเงิน
บริจาค จํานวนเงิน 4,021 บาท รวมเป็นรายได๎ประมาณ 10,426,011.10 บาท
6. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
ปัจจุบันงานมาตรฐานและการตรวจรับรองมาตรฐาน มีความสําคัญตํอระบบการผลิต
สินค๎าเกษตรของไทยเป็นอยํางมาก ภาครัฐจึงกําหนดให๎เกษตรกรหรือผู๎ผลิต และผู๎ประกอบการควรนํา
มาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปไปใช๎ ได๎แกํ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practice : GAP) รวมถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ (Organic) ไปใช๎ในการกําหนดวิธีปฏิบัติ
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ของเกษตรกรหรือผู๎ผลิตแตํละราย สํวนมาตรฐานการแปรรูปได๎แกํ GMP หรือ Good Manufacturing
Practices
นั้น เป็นมาตรฐานบังคับที่สําคัญของสินค๎าเกษตรและอาหารหลายผลิตภัณฑ๑ ทั้งนี้มี
จุดประสงค๑ให๎ทั้งผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการได๎พัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปของตนเองเป็นการ
สร๎างคุณภาพให๎แกํตัวสินค๎าเกษตร และยังสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผ๎ูบริโภคทั้งในและตํางประเทศด๎วย
จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญของมาตรฐานการผลิตและ
รับรองคุณภาพสินค๎าเกษตรดังกลําว โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน๑ให๎ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความ
เป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ และสภามหาวิทยาลัยได๎อนุมัติจัดตั้ง “สถาบันรับรองระบบ
การผลิตผลิตภัณฑ๑การเกษตร” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยเป็นหนํวยงานวิสาหกิจใน
กํากับของมหาวิทยาลัย ที่มีภารกิจด๎านการตรวจรับรองระบบการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารให๎
เป็นไปตามมาตรฐานสากล หลังจากดําเนินงานมาเป็นระยะเวลากวํา 9 ปี ทางสถาบันฯ มีการพัฒนา
สถานะเป็นหนํวยตรวจประเมิน (Inspection Body: IB) และหนํวยรับรอง (Certification Body: CB) ด๎าน
ระบบการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 : 2012 และ ISO/IEC
17065 : 2012 จํานวน 23 ขอบขําย ได๎แกํ ขอบขํายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด๎านพืช (ข๎าว
ข๎าวหอมมะลิไทย พืชอาหาร กระเจี๊ยบเขียว พริก ข๎าวโพดฝักอํอน ข๎าวโพดหวาน ลําไย ข๎าวโพดเมล็ด
แห๎ง กาแฟ ใบชาสด กล๎วยไม๎ตัดดอก มะพร๎าวน้ําหอม ขิง ถั่วลิสง ถั่วเมล็ดแห๎ง มันสําปะหลัง อ๎อย
โรงงาน สับปะรด หนํอไม๎ฝรั่ง และพืชสมุนไพร) และขอบขํายด๎านเกษตรอินทรีย๑ (Organic) ด๎านพืช (พืช
อินทรีย๑และข๎าวอินทรีย๑) โดย ณ ปัจจุบัน ถือเป็นหนํวยตรวจประเมินและหนํวยรับรอง ที่ได๎รับการ
รับรองขอบขํายมากที่สุดในประเทศ ภายใต๎การรับรองระบบงานของสํานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตร
และอาหารแหํงชาติ (มกอช.) ซึ่งมีสถานะเป็นหนํวยให๎การรับรอง (Accreditation Body: AB) ด๎านสินค๎า
เกษตรของประเทศไทย
สถานการณ๑ ในปี พ.ศ. 2562 พบวํา สภาวะการเติบโตด๎านการตรวจรับรองมาตรฐาน
ขอบขําย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย๑ (Organic) ทางด๎านพืช อยูํในระดับ
คงที่ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความไมํชัดเจนด๎านภารกิจการถํายโอนการตรวจประเมินจากหนํวยงาน
ราชการ อาทิเชํน กรมการข๎าว กรมวิชาการเกษตร กรมสํงเสริมการเกษตร ประกอบกับจํานวนหนํวย
ตรวจประเมินและหนํวยรับรองภาคเอกชน ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น ทําให๎การแขํงขันทางธุรกิจสูงตามไปด๎วย
แตํอยํางไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ ยังคงมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย
ทั้ง 13 โครงการ นอกจากนี้ ทางสถาบันฯ ได๎จัดทําโครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู๎ตรวจประเมินระบบ
การผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย๑ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารับการฝึกอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย๑ สามารถทําหน๎าที่เป็น ผู๎ตรวจประเมินระบบการผลิตพืช
GAP และพืชอินทรีย๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเก็บข๎อมูลเพื่อนํามาพัฒนาฐานข๎อมูล (Big Data) ที่
ใช๎ในการตรวจประเมิน/รับรองให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนําไปใช๎ในการตรวจประเมินตามคูํมือ
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑ (พืชและข๎าว) และคูํมือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (พืชและข๎าว)
ของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เพื่อให๎การรับรองแกํเกษตรกรตํอไป
ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีรายได๎ตามการบันทึกทางบัญชีด๎วยโปรแกรม Express
จํานวนทั้งสิ้น 11,212,377.46 บาท (สิบเอ็ดล๎านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร๎อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบ
หกสตางค๑) มีคําใช๎จําย จํานวนทั้งสิ้น 8,034,218.08 บาท (แปดล๎านสามหมื่นสี่พันสองร๎อยสิบแปดบาท
แปดสตางค๑) และมีรายได๎สูงกวําคําใช๎จําย จํานวนทั้งสิ้น 3,178,159.38 บาท (สามล๎านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันหนึง่ ร๎อยห๎าสิบเก๎าบาทสามสิบแปดสตางค๑) ทั้งนี้ รายงานการบัญชีดังกลําว เป็นข๎อมูลกํอน
การปรับปรุงทางการบัญชี
 การตรวจประเมินข๎าว

 การตรวจประเมินพืชอาหาร



 การฝึกอบรมหลักสูตรผู๎ตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย๑
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 การฝึกอบรมหลักสูตรผู๎ตรวจประเมิน
 ระบบการผลิต GAP และอินทรีย๑สําหรับนักศึกษา

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
ในปี 2562 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ (หรือศูนย๑วิจัยและพัฒนาไส๎เดือนดิน)
ได๎ ดํ า เนิ น งานตอบสนองตํ อ ยุ ท ธศาสตร๑ ม หาวิ ท ยาลั ย ใน 4 ข๎ อ ด๎ ว ยกั น ดั ง นี้ ข๎ อ 3 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษานั้นศูนย๑ได๎ดูแลฝึกสอนการทําวิจัยให๎กับนักวิจัยรุํนใหมํและนักศึกษา
ภายใต๎โครงการวิจัย จํานวน 3 คน และบูรณาการองค๑ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัยสูํการเรียนการสอนใน
หลัก สูต รสาขาวิ ชาปฐพี ศ าสตร๑ จํ า นวน 8 วิ ช า และในข๎ อ 4 การวิ จั ยเพื่อสั งคม ข๎ อ 5 การบริ การ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ข๎อ 7 ความเป็นนานาชาติ และยุทธศาสตร๑ข๎อ 10 การมุํงสูํมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ (Go. Eco. U.) นั้นศูนย๑ได๎ดําเนินการจัดทําข๎อเสนอโครงการตํอแหลํงทุนภายนอกและภายใน
และได๎ รั บ จั ด สรรทุ น จากแหลํ ง ทุ น ภายนอกจํ า นวน 1 โครงการ เป็ น เงิ น 9,980,000 บาท บริ ก าร
วิชาการโดยการจั ดฝึกอบรม และบรรยายต๎อนรับ ณ ศูนย๑ฯ ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1,251 คน
โดยผู๎เข๎าเยี่ยมชมสํวนใหญํเป็นคณะจากหนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการ และเกษตรกร นอกจากนี้
ศูนย๑ฯ ได๎ดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงห๎องสุขาคัดแยกน้ําปัสสาวะเพื่อใช๎ประโยชน๑ภายในอาคารพื้นที่
มหาวิ ท ยาลัยแมํ โ จ๎ จํ านวน 8 อาคาร รวม 303 ห๎ อง ได๎ จัด ฝึกอบรมการบริหารจั ดการน้ํ าและน้ํ า
ปัสสาวะมนุษย๑เพื่อการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน ให๎กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแมํโจ๎และประชาชน
ทั่วไปจํานวน 100 คน ภายใต๎โครงการต๎นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและน้ําปัสสาวะมนุษย๑
เพื่ออนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน
ในสํวนของโรงเลี้ยงไส๎เดือนดินและปุ๋ยอินทรีย๑ของศูนย๑นั้น สามารถกําจัดขยะอินทรีย๑
และวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร เป็นจํานวนมากกวํา 500 ตัน ได๎ดําเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐาน
ปัจจัยการผลิตอินทรีย๑ IFOAM เพื่อเป็นการสํงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งได๎รับการรับรองผลิตภัณฑ๑ จํานวนทั้งสิ้น 8 รายการ สร๎างรายได๎จากการจําหนําย
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สินค๎าจากมูลไส๎เดือนดิน น้ําหมักมูลไส๎เดือนดิน สายพันธุ๑ไส๎เดือนดิน วัสดุปรับปรุงดินอินทรีย๑ และ
รายได๎อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,547,534 บาท หักคําใช๎จํายทั้งสิ้น 2,814,128.89 บาท
แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ทางศูนย๑ฯ ได๎เปิดให๎บริการวิชาการ
 ฐานเรียนรู๎ เรื่องการเลี้ยงไส๎เดือน
 ฐานเรียนรู๎การผลิตปุ๋ยอินทรีย๑
 ฐานเรียนรู๎การปลูกพืชไฮโดรโพนิคส๑
แผนผลิตสินค๎าใหมํ คือ วัสดุเพาะกล๎าอินทรีย๑ วัสดุ ปลูกอินทรีย๑ การผลิตชํอดอดกัญชาแห๎งเพื่อการใช๎
ประโยชน๑ทางการแพทย๑ และเปิดรับบริการวิเคราะห๑ดิน พืชและปุ๋ยอินทรีย๑ ตํอไป
8. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย๑กล๎วยไม๎และไม๎ดอกไม๎ประดับ ได๎รับการอนุมัติจากรัฐบาลให๎จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2535 ซึ่งเป็นผลมาจากความสําเร็จของการจัดงานกล๎วยไม๎แอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 4 เมื่อวันที่
20 – 26 มกราคม 2535 โดยมีมติจากทางคณะผู๎บริหารมหาวิทยาลัยให๎ศูนย๑กล๎วยไม๎ฯ ดําเนินงานแบบ
วิสาหกิจ มีวัตถุประสงค๑หลัก เพื่อเป็นศูนย๑บริการวิชาการและถํายทอดเทคโนโลยีด๎านกล๎วยไม๎และไม๎
ดอกไม๎ประดับ ตลอดจนเป็นศูนย๑การศึกษาวิจัยด๎านการจําแนกตรวจสอบสายพันธุ๑ การปรับปรุงพันธุ๑
และพั ฒ นาสายพั น ธุ๑ ใ หมํ ใ ห๎ มี ค วามเหมาะสมแกํ ส ภาพแวดล๎ อ มและความต๎ อ งการของตลาดการ
ดําเนินงานของศูนย๑กล๎วยไม๎ฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 มีผลการดําเนินงานโดยรวมสรุปดังนี้
1. ด๎านการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2561 –กันยายน
2562 ศูนย๑กล๎วยไม๎ฯ มีผลการดําเนินงานด๎านบริการวิชาการ ดังนี้
- การฝึกปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ กระทรวงเกษตรประเภทภูฏาน จํานวน 1 ครั้ง
- การจัดงานแสดงและประกวดกล๎วยไม๎ ใน “งานเกษตร แมํโจ๎ 85 ปี : ภูมปิ ัญญาแหํง
การเกษตร”
- การจัดเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ “กล๎วยไม๎ และไม๎ดอกไม๎ประดับ” ใน “งาน
เกษตร แมํโจ๎ 85 ปี : ภูมิปญ
ั ญาแหํงการเกษตร”
- การจัดฝึกอบรมเรื่อง “การปลูกเลี้ยงกล๎วยไม๎เบื้องต๎น”
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายพันธุ๑และการปลูกเลี้ยงไม๎ดอกไม๎
- รํวมเป็นคณะกรรมการสินการประกวดกล๎วย จ านวน 4 ครั้ง
2. ด๎านการหารายได๎ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย๑กล๎วยไม๎ฯ แบํงออกเป็น 3 สํวน ดังนี้
2.1 งบประมาณแผํนดิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ได๎รับการจัดสรรเป็นจํานวน
เงิน 256,100 บาท โดยจัดสรรให๎เป็นงบประมาณใช๎สอยสําหรับจ๎างเหมา
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2.2 รายได๎จากการดําเนินงาน โดยหักคํา สาธารณูปโภค 10% เรียบร๎อยแล๎ว ดังนี้
2.2.1 รายได๎จากการรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นจํานวนเงิน 191,750.40 บาท
2.2.2 รายได๎จากการเชําห๎องประชุม เป็นจํานวนเงิน 33,750 บาท
2.2.3 รายได๎ จ ากคํ า เชํ า โรงเรื อ น และจํ า หนํ า ยต๎ น ไม๎ เป็ น จํ า นวนเงิ น
136,796.40 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 362,296.80 บาท
3. ด๎านการสนับสนุนการเรียนการสอน
- การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- การฝึกงานของนักศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ๑
- การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก National Pintung University of Science and
Technology และ National Chung Hsing University ประเทศไต๎หวัน
- สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ๑ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพืชสวน คณะผลิต
9. สานักงานบริหารทรัพย์สิน
สํานักงานบริหารทรัพย๑สิน จัดตั้งขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ที่ 6/2551
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 วําด๎วยการจัดตั้งหนํวยงานในกํากับ พ.ศ.2551 เป็นหนํวยงานเฉพาะภารกิจ
ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานบริหารทรัพย๑สิน มีหน๎าที่บริหารจัดการทรัพย๑สินของ
มหาวิทยาลัยให๎เกิดผลตอบแทนคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด ตลอดจนการจัดเก็บผลประโยชน๑จาก
การจัดการทรัพย๑สินของมหาวิทยาลัย มีภาระงานหน๎าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย๑สิน
การจัดหาประโยชน๑จากที่ราชพัสดุ และอาคารราชพัสดุในความดูแลของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ และในรูป
ทรัพย๑สินอื่นๆ ให๎มีประสิทธิภาพ ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ โดยมีคณะกรรมการ
อํานวยการบริหารทรัพย๑สินและหนํวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยกํากับดูแล
ผลการดําเนิน งานของสํานัก งานบริห ารทรั พย๑ สิน ประจําปี 2562 มีผลการดําเนิน งานที่สนั บสนุ น
ยุทธศาสตร๑มหาวิทยาลัยในการขั บเคลื่อนแผนยุทธศาสตร๑ 100 ปี มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ทั้งโครงการ
Well-being@Chumporn (ชุมพร โมเดล) ,โครงการ MJU Data Center and SPO-Dashboard และ
โครงการ MJU Digital Services
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานบริ ห ารทรั พ ย๑ สิ น ได๎ รํ ว มสนั บ สนุ น จั ด งานเกษตรแมํ โ จ๎ 85 ปี : ภู มิ
ปัญญาแหํงเกษตรไทย และได๎เริ่มดําเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย๑สินในด๎านสิทธิประโยชน๑
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เป็นปีแรก ได๎แกํ การเปิดประมูลถํายภาพ และการคัดเลือกผู๎ให๎บริการตัดและเชําชุดครุยวิทยฐานะและ
ครุ ยประจําตํ าแหนํง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 ปี 2560 -2561 ผลการดําเนิน งาน
งบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานบริหารทรัพย๑สิน มีรายได๎รวม 7,142,167 บาท มีและมีคําใช๎จํายรวม
6,345,217.64 บาท ทําให๎มีรายได๎สูงกวํารายจํายเพิ่มขึ้น 1,250,464.36 บาท
รายงานผลการดาเนินงาน “งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
 พื้นที่ล็อคจําหนํายสินค๎า ทั้งหมด 11 โซน จํานวน 494 ล็อค

จําหนํายสินค๎าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 85 ปี

 จัดพื้นที่เช็คอิน ลานควาย(คูํ) ไทย และแจกของที่ระลึกงานวันเกษตรแมํโจ๎ 85 ปี
- ลานควาย(คูํ) ไทย
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- กิจกรรม กดLike&Share เพื่อรับของที่ระลึกงานวันเกษตรแมํโจ๎ 85 ปี
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ด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ มีจํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,722 คน
จําแนกตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 684 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1,038
คน โดยคิดเป็นสัดสํวนระหวํางสายวิชาการตํอสายสนับสนุน คือ 1 : 1.52
แผนภูมิแสดงจานวนบุคลากรแยกตามสายงาน

บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 1,038 คน

บุคลากรสายวิชาการ
จานวน 684 คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กราฟแสดงจานวนบุคลากรปี พ.ศ. 2555 – 2561 จาแนกตามสายงาน

1 : 1.52

1 : 1.55

1 : 1.58

1 : 1.64

1 : 1.68

1 : 1.80

1 : 1.92

1 : 1.95

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองการเจ๎าหน๎าที่)
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สัดสํวนของบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสํวนใหญํเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ร๎อยละ 77.36
ข๎าราชการร๎อยละ 3.14 ที่เหลือเป็นบุคลากรประเภทลูกจ๎างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได๎ พนักงานราชการ และลูกจ๎างชั่วคราว รวมร๎อยละ 19.50

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองการเจ๎าหน๎าที่)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มสัดสํวนอาจารย๑ปริญญาเอก จากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ร๎อยละ 4.00

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองการเจ๎าหน๎าที่)
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มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริ มให๎บุคลากรมีความก๎าวหน๎าในสาย
งานอยํางเทําเทียมกัน โดยพยายามผลักดันให๎บุคลากรขอตําแหนํงทางวิชาการ/ วิชาชีพ ซึ่งมีแนวโน๎ม
สูงขึ้นโดยเฉพาะสายวิชาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีสัดสํวนอาจารย๑ ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑
รองศาสตราจารย๑ และศาสตราจารย๑ คิดเป็นร๎อยละ 60.76 , 32.80, 6.30 และ 0.15 ตามลําดับ

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองการเจ๎าหน๎าที่)

อัตราการลาออกของบุคลากรมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยอัตราการลาออกตาม
เกณฑ๑ไมํควรเกินร๎อยละ 6 จากตารางพบวํามีเพียงปี 2555 เทํานั้ น ที่มีอัตราการลาออกสูงเกินกวํา
เกณฑ๑ที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นชํวงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับเปลี่ยนประเภทบุคลากร (ลาออก
แล๎วบรรจุใหมํ)
ตาราง แสดงสัดสํวนร๎อยละเปรียบเทียบการลาออกตํอจํานวนบุคลากรรวม ปีงบประมาณ 2555-2562

สายงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

2555
3.35
2.92

2556
1.17
2.26

ปีงบประมาณ
2557 2558 2559 2560 2561 2562
1.73
1.19 1.45 0.57 2.04 1.61
1.92 1.68 1.68 2.73 2.16 2.41

6.27

3.42

3.65

1.50

1.60

1.90

2.11

2.09

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองการเจ๎าหน๎าที่)
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การพัฒนาบุคลากรให๎เพิ่มขีดความสามารถ และสมรรถนะตรงกับภาระงาน เพื่อมุํงสูํ
การแขํงขันและความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ
ซึ่งจะเห็นวําจากข๎อมูลผลการประเมิน
สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแนวโน๎มของ GAP สมรรถนะด๎านความสามารถในการใช๎
ภาษาตํางประเทศมีแนวโน๎มที่ลดลง สํวนสมรรถนะด๎านอื่นๆ ก็มีแนวโน๎ม GAP ที่ลดลงเชํนเดียวกัน
ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แตํจะพบวําในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได๎มีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักเกณฑ๑การประเมิน โดยเฉพาะในหัวข๎อความสามารถในการใช๎ภาษาตํางประเทศ ซึ่งได๎มี
การกํ า หนดให๎ ท ดสอบด๎ ว ยข๎ อ สอบมาตรฐาน จึ ง สํ ง ผลการประเมิ น มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น อี ก ทั้ ง
หนํ ว ยงานให๎ ค วามสํา คั ญ และตระหนั ก ถึ งการประเมิ น สมรรถนะมากยิ่ งขึ้ น จึง เป็น ผลให๎ มี จํา นวน
บุคลากรที่ติด GAP เพิ่มขึ้นจากเดิม

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองการเจ๎าหน๎าที่)

และมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎มีการจัดสรรสิ่งจูงใจ และรางวัลตอบแทนให๎บุคลากรที่สร๎าง
ผลงานให๎มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมบนพื้นฐานแหํงความถูกต๎องตามระเบียบและความยั่งยืน
รวมถึ ง มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารด๎ า นตํ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น อาทิ เ ชํ น ได๎ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต๎นมา

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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งบประมาณ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ไ ด๎ รั บ งบประมาณจํ า นวนทั้ ง สิ้ น
2,417.5288 ล๎ านบาท (สองพันสี่ ร๎อยสิ บเจ็ดล๎านห๎ าแสนสองหมื่นแปดพัน แปดร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)
แบํงเป็น งบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐ) จํานวน 1,477.4447 ล๎านบาท (หนึ่งพันสี่ร๎อยเจ็ด
สิบเจ็ดล๎านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) คิดเป็นร๎อยละ 61.11 และงบประมาณเงินรายได้
จํานวน 940.0841 บาท (เก๎าร๎อยสี่สิบล๎านแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) คิดเป็นร๎อยละ 38.89

61.11 %
38.89 %

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณภาพรวมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ใ ช๎ ใ นการบริ ห ารจั ด การ ระหวํ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ.2562 มีแนวโน๎มที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีงบประมาณ
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร๎อยละ 6.00 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนการเปิดปิดการศึกษา AEC เป็นแบบเดิม จึงประมาณการคําธรรมเนียมการศึกษา 4 ภาคการศึกษา และปี
การศึ ก ษา 2562 กลั บ มาเก็ บ คํ า ธรรมเนี ย ม 3 ภาคการศึ ก ษาเชํ น เดิ ม จึ ง สํ ง ผลให๎ คํ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาลดลง มีผลกับรายจํายเชํนกัน ดังแสดงตามแผนภาพ

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองแผนงาน งานวิเคราะห๑และอัตรากําลัง)
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งบประมาณแผํ น ดิ น (เงิน อุดหนุ น จากรั ฐ) ที่ ไ ด๎ รั บ การจั ดสรรเพื่อใช๎ ใ นการ
บริห ารจัด การตามหมวดรายจํ ายตํา งๆ ที่ มหาวิ ทยาลัย ได๎ รั บ ได๎ แ กํ คํ า ใช๎ จํา ยบุ คลากร คํ า ใช๎ จํา ย
ดําเนินงาน คําใช๎จํายลงทุน คําใช๎จํายเงินอุดหนุน และคําใช๎จํายรายจํายอื่น มี แนวโน๎มงบประมาณ
เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร๎อยละ 5.00
เนื่องจากนโยบายรัฐบาลมีการปรับทิศทางในการจัดสรรงบประมาณใหมํจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณด๎านแผนงานบูรณาการให๎กับมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก แตํใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการลดงบประมาณด๎านแผนงานบูรณาการลง จึงสํงผลให๎งบประมาณปี
2562 ลดลง ดังแสดงตามแผนภาพ
แนวโน้มงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองแผนงาน งานวิเคราะห๑และอัตรากําลัง)

มหาวิ ท ยาลัย แมํโ จ๎ไ ด๎ รั บ รายได๎ จากแหลํ ง ตํ างๆ เชํ น คํ า ธรรมเนีย มการศึ กษา เงิ น
อุดหนุนจากแหลํงทุนภายนอก (วิจัย+บริการวิชาการ) เงินผลประโยชน๑ เงินจากสํานักฟาร๑ม เงินจาก
การฝึกอบรม เงินบริจาค และอื่นๆ เพื่อนํามาจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการ การดําเนินงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามหมวดรายจํ า ยๆ โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 มี ง บประมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร๎อยละ 4.85 เนื่อ งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ ยนการเปิด -ปิ ด
การศึกษา AEC เป็นแบบเดิม จึงประมาณการคําธรรมเนียมการศึกษา 4 ภาคการศึกษา และปี
การศึ ก ษา 2562 กลั บ มาเก็ บ คํ า ธรรมเนี ย ม 3 ภาคการศึ ก ษาเชํ น เดิ ม จึ ง สํ ง ผลให๎ คํ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาลดลง มีผลกับรายจํายเชํนกัน ดังแสดงตามแผนภาพ
รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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แนวโน้มงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 จาแนกตามหมวดรายจ่าย

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองแผนงาน งานวิเคราะห๑และอัตรากําลัง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจาก 2
แหลํงประกอบด๎วย จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 1,477.4447 ล๎านบาท ซึ่งเป็นคําใช๎จํายบุคลากร
คําใช๎จํายดําเนินงาน คําใช๎จํายลงทุน คําใช๎จํายเงินอุดหนุน เป็นต๎น และจากงบประมาณเงินรายได๎
จํานวน 940.0841 ล๎านบาท โดยได๎รับจากคําธรรมเนียมการศึกษา เงินอุดหนุนจากแหลํงทุนภายนอก
(งบประมาณวิจัยและบริการวิชาการ) เงินผลประโยชน๑ เงินจากสํานักฟาร๑ม เงินจากการฝึกอบรม เงิน
บริ จ าค และอื่ น ๆ เพื่ อ ตั้ ง เป็ น คํ า ใช๎ จํ า ยในการดํ าเนิ น งานของหนํ วยงาน ได๎ แ กํ คํ า ใช๎ จํ า ยบุ ค ลากร
ดํ า เนิ น งาน ลงทุ น เงิ น อุ ด หนุ น คํ า ใช๎ จํ า ยรายจํ า ยอื่ น เป็ น ต๎ น โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรให๎หนํ วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคําใช๎จํายดําเนินงานให๎สอดคคล๎องกับ
ภาระกิจตํางๆ ที่หนํวยงานรับผิดชอบ ซึ่งมีหนํวยงานที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด (ไมํรวมหนํวยงาน
ในกํากับ) 3 อันดับแรก ได๎แกํ สํานักวิจัยและสํงเสริมวิชาการการเกษตร 227.4205 ล๎านบาท เนื่องจาก
เป็นหนํวยงานที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข๎องกับการกํากับดูแลและให๎บริการวิชาการและการวิจัย รองลงมา
คือ คณะบริหารธุรกิจ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ได๎รับจัดสรร งบประมาณในภาพรวม จํานวน
49.5554 ล๎านบาท และ 46.7859 ล๎านบาท ตามลําดับ โดยทั้งสองคณะเป็นหนํวยงานที่มีจํานวน
นักศึกษามาก ทําให๎มีรายได๎จากคําธรรมเนียมการศึกษาที่ สูง ประกอบกับได๎รับงบประมาณในสํวน
โครงการลักษณะ Project Base หลายโครงการ สํงผลให๎งบประมาณในภาพรวมสูงกวําหนํวยงานอื่นๆ
ดังแสดงตามแผนภาพ
รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองแผนงาน งานวิเคราะห๑และอัตรากําลัง)

การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เป็นมหาวิทยาลัยเกําแกํด๎านการเกษตร ที่ต๎องการสร๎างความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ โดยมุํงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให๎ได๎มาตรฐาน มุํงเน๎นการผลิต
นักศึกษาและการวิจัย ประกอบกับประเด็นท๎าทายในเรื่องของการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย ทั้งนี้การมุํงสูํความเป็นนานาชาติ ต๎องมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย๑ บุคลากร และนักศึกษา
ให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากภูมิภาคอาเซียนสูํระดับโลก มีระบบการบริหาร
จัดการที่ให๎บริการแกํบุคลากร นักศึกษาตํางชาติอยํางเป็นระบบ มีเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการที่
สามารถปฏิบัติได๎จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลสําเร็จในระดับนานาชาติ ที่มุํงสูํความเป็นนานาชาติ และมี
ฐานข๎อมูลทุกด๎านที่เกี่ยวข๎องกับความเป็นนานาชาติ ที่เผยแพรํได๎หลากหลายชํองทาง เพื่อกํอให๎เกิด
Visibility ในสังคมอุดมศึกษา ดังข๎อมูลตํอไป
1. นักศึกษาต่างชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ มีนักศึกษาตํางชาติที่เข๎ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎รวมทั้งสิ้น 209 คน โดยแบํงออกเป็นระดับประกาศนียบัตร จํานวน 71 คน ปริญญา
ตรี จํานวน 33 คน ปริญญาโท จํานวน 69 คน และระดับปริญญาเอก 39 คน จําแนกรายละเอียด ดัง
ตารางตํอไปนี้
รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาตํางชาติทเี่ ข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ แยกตามระดับการศึกษา
คณะ และประเทศ
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี

คณะ
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร๑
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร๑
คณะเศรษฐศาสตร๑

ปริญญาโท

คณะวิทยาศาสตร๑

วิทยาลัยพลังงานทดแทน
คณะพัฒนาการทํองเที่ยว
วิทยาลัยบริหารศาสตร๑
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสัตวศาสตร๑และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และการออกแบบ
เศรษฐศาสตร๑
วิทยาลัยนานาชาติ

ประเทศ
จีน

จานวน
71

เมียนมา
กัมพูชา
สปป.ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา
เวียดนาม
จีน
สปป.ลาว
สปป.ลาว
ภูฏาณ
ฟิลปิ ปินส๑
สปป.ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
สปป.ลาว
ภูฏาณ
จีน
ภูฏาณ
สปป.ลาว
สปป.ลาว
ไต๎หวัน
เวียดนาม
ภูฏาณ
ภูฏาณ
สปป.ลาว
ภูฏาณ
สปป.ลาว
สปป.ลาว
อเมริกา
จีน
อเมริกา

1
9
14
4
1
1
2
1
4
1
4
6
4
1
3
1
2
1
2
5
1
2
2
1
2
1
1
1
1
22
1

71

33

69
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ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก

คณะ
คณะพัฒนาการทํองเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
วิทยาลัยบริหารศาสตร๑
คณะเศรษฐศาสตร๑
รวม

ประเทศ
ฟิลปิ ปินส๑
สปป.ลาว
จีน
ไต๎หวัน
สปป.ลาว
จีน
ไนจีเรีย

จานวน
1
1
1
8
12
12
1
209

18

209

ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองวิเทศสัมพันธ๑)

2. นักศึกษาแลกเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎สนับสนุนนักศึกษาให๎เข๎ารํวมโครงการแลกเปลี่ยน และฝึกงานในหลาย ๆ
ประเทศ โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 มี นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ที่ ไ ปแลกเปลี่ ย น และฝึ ก งาน
ตํางประเทศ จํานวน 121 คน รวม 12 ประเทศ ซึ่งประเทศที่มีนักศึกษาไปฝึกงานมากที่สุดได๎แกํ ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต๎หวัน) รองลงมาคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม ตามลําดับ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัย แมํโจ๎ยังรับนักศึกษาตํางชาติมาแลกเปลี่ยน และฝึกงานที่มหาวิทยาลัย ตามคณะ
วิทยาลัย และหนํวยงานภายใน รวม 172 คน จาก 5 ประเทศ ดังตารางตํอไปนี้

ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยแมํโจ๎ที่ไปแลกเปลี่ยน และฝึกงานตํางประเทศ
ประเทศ
เวียดนาม
สาธารณรัฐจีน
(ไต๎หวัน)

จานวน
12 คน
59 คน

ไอร๑แลนด๑
กัมพูชา
นิวซีแลนด๑

1 คน
2 คน
2 คน

ฟิลิปปินส๑

5 คน

มาเลเซีย

2 คน

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 12 คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 1 คน
คณะเศรษฐศาสตร๑ 8 คน
คณะบริหารธุรกิจ 11 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 25 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร๑ 14 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 คน
คณะศิลปศาสตร๑ 2 คน
คณะบริหารธุรกิจ 1 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 2 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร๑ 3 คน
คณะศิลปศาสตร๑ 2 คน
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

138
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

จานวน
2 คน
24 คน

ออสเตรเลีย
อินเดีย
อินโดนีเซีย

1 คน
4 คน
7 คน

รวม

121 คน

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 2 คน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร 2 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 9 คน
คณะบริหารธุรกิจ 13 คน
คณะบริหารธุรกิจ 1 คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 4 คน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร 2 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร๑ 5 คน
ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองวิเทศสัมพันธ๑)

ตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาตํางชาติที่มาแลกเปลี่ยน และฝึกงานในมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ประเทศ
ญี่ปุน
สาธารณรัฐจีน
(ไต๎หวัน)

จานวน
1 คน
18 คน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สปป.ลาว
อินโดนีเซีย

71 คน

รวม

67 คน
15 คน

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-แพรํ 1 คน
สถานบริการฝึกอบรมและให๎คําปรึกษาด๎านการทํองเที่ยว 16 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1 คน
คณะศิลปศาสตร๑ 1 คน
สถานบริการฝึกอบรมและให๎คําปรึกษาด๎านการทํองเที่ยว 71 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร 67 คน
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-ชุมพร 5 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร๑ 10 คน
172 คน
ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองวิเทศสัมพันธ๑)

3. การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ได๎ จั ด สํ ง บุ ค ลากรเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ๑และความรู๎ตําง ๆ และยังได๎รับบุคลากร อาจารย๑ชาวตํางชาติเพื่อเข๎ามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑และความรู๎ตําง ๆ ให๎มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ดังตํอไปนี้
3.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตํางประเทศ ให๎เป็น
Visiting Professo จํานวน 1 ทําน ได๎แกํ อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแมํโจ๎-แพรํฯ
รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ได๎รับเชิญจาก จาก Soil and Water Conservation Department, National Pingtung University of Science
and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต๎หวัน)
3.2 บุคลากรตํางชาติที่เข๎ามารํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ณ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ให๎เป็น
Visiting Professo จํานวน 2 ทําน ได๎แกํ Mr. Sun Kang จาก Yunnan Agricultural University
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร๑ Dr. Herawati, S.S., M.A. จาก Language
Development and Cultivation Agency, Ministry of Education and Culture ประเทศอินโดนีเซีย และ
Associate Professor Dr. Fan Maopan จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปฏิบัติงาน ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ มีการลงนามความรํวมมือทางวิชาการระหวํางมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
กับ มหาวิทยาลัยและหนํวยงานตํางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 13 ประเทศ รวม 76 มหาวิทยาลัย/สถาบัน
โดยประเทศที่มีความรํวมมือทางวิชาการมากที่สุด คือ ประเทศไต๎หวัน จํานวน 18 มหาวิทยาลัย/
สถาบัน รองลงมา ประเทศจีน 15 มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ประเทศญี่ปุน และ ประเทศฟิลิปปินส๑ จํานวน
8 มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ตามลําดับ ดังรายละเอียดตํอไปนี้
แผนภูมิ แสดงจํานวนความรํวมมือทางวิชาการ แยกตามประเทศ

ที่มา : : ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (กองวิเทศสัมพันธ๑)

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

140
5. กิจกรรม/ผลงานเด่นด้านความเป็นนานาชาติ
การจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย ASEAN Agriculture University Network ( AAUN )
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานด๎าน
การเกษตรมา 85 ปี และมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและสํงเสริม
ความรู๎และความก๎าวหน๎าทางการเกษตรซึ่งชํวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในท๎องถิ่นในประเทศไทย อยํางไรก็ตามความรู๎และประสบการณ๑ของ
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎สํวนใหญํยังคงมีอยูํในประเทศไทยเทํานั้น การจัดตั้ง
มหาวิ ทยาลัยเครือขํ ายการเกษตรอาเซี ยน (AAUN)
เป็นการรวม
สถาบัน การศึกษาด๎านการเกษตรจากนานาประเทศเข๎าด๎วยกันจะเป็น
ชํองทางที่แข็งแกรํงในการพัฒนาองค๑ความรู๎ งานวิจัย สูํระดับสากลและเสริมความแข็งแกรํงของภาค
เกษตรในภูมิภาค โดยในปัจจุบันมีสมาชิกเครือขํายมหาวิทยาลัย ASEAN ทั้งหมด 36 สถาบัน จาก 10
ประเทศ
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การเปิดหลักสูตรนานาชาติ
มหาวิ ทยาลัยแมํโจ๎ มี การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ ให๎เป็นหนํวยงานขับเคลื่อน
ยกระดับการพัฒนาพันธกิจสูํความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได๎มีการเปิดหลักสูตร Maejo
University International College หลักสูตรนานาชาติ สอนด๎วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับ
ปริญญาโทและเอก จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย๑ (Organic Agriculture
Managemant) และหลักสูตรการจัดการทํองเที่ยว (Tourism Managemant) นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ Educational Cooperation Program ( ECP)
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การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงาน/ สถาบันต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎ให๎การต๎อนรับผู๎แทนจากหนํวยงาน และ
สถาบัน ตํางประเทศ ที่เ ข๎ ามาเยื อน เยี่ ยมชม ศึ กษาดูงาน และหารือเกี่ยวกับ ความรํวมมือระหวํ าง
มหาวิทยาลัย อาทิเ ชํน เอกอัครราชทูต ภูฏานประจําประเทศไทย เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจํา
ประเทศไทย กงสุลใหญํญี่ปุนประจําจังหวัดเชียงใหมํ ผู๎แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุง
มาดริด ผู๎แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครโอซากา เป็นต๎น

การฝึกอบรม/ โครงการ ทางวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎จัดกิจกรรมทางวิชาการนานาชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อสร๎างและประสานเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ เป็นแนวทางและพัฒนามหาวิทยาลัยให๎ก๎าว
เข๎าสูํความเป็นนานาชาติ โดยมีการจัดฝึกอบรม/โครงการทางวิชาการนานาชาติมากมาย อาทิเชํน
โครงการ Technical Workshop on “Scaling-up Agroecology in ASEAN
Higher Education to meet SDGs and Ensure Climate Resilience” ระหวํางวันที่ 26-27
มกราคม 2562
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โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหวํางวันที่ 11-24 พฤษภาคม 2562
โดยมีผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จํานวน 11 คน

โครงการ International Student’s Day 2019 จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เป็ น กิ จ กรรมที่ มุํ ง เน๎ น ในการให๎ ค วามรู๎ แ กํ นั ก ศึ ก ษาตํ า งชาติ อาทิ การใช้ ชี วิ ต ขณะศึ ก ษาอยู่ ใ น
ราชอาณาจักรไทยสาหรับชาวต่างชาติ การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ และกฎระเบียบ และข้อบังคับที่
นักศึกษาต่างชาติควรรู้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรไทย เป็นต้น
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ผลการดาเนินงานตามคารับรองและการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการดาเนินงานตามคารับรองและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ได๎ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด๎วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร๑ 76 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ได๎ถํายทอดตัวชี้วัดและคําเปูาหมายให๎กับผู๎บริหาร
ระดับรองอธิการบดี ผู๎ชํวยอธิการบดี และหัวหน๎าสํวนงานผํานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
รํวมกับอธิการบดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนํวยงานรํวมลงนามคํารับรองฯ จํานวน 20
หนํวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด๎วยตัวชี้วัดบรรลุเปูาหมาย 43 ตัวชี้วัด ไมํบรรลุเปูาหมาย 31 ตัวชี้วัด รอผลการ
ดําเนินงาน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 56.58 รายละเอียดดังนี้
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ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานภายใน
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ระดั บคณะ/สํานัก ประจําปีงบประมาณ 2562
(รอบ 12 เดื อ น) ประกอบด๎ ว ยหนํ ว ยงานที่ รํ ว มลงนามคํ า รั บ รองฯ จํ า นวน 20 หนํ ว ยงาน ผลการ
ดํ า เนิ น งานสู ง สุ ด คื อ สํ า นั ก หอสมุ ด (4.96) รองลงมาคื อ วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทน (4.41) คณะ
เศรษฐศาสตร๑และคณะสารสนเทศ (4.33) และคณะประมงฯ (4.31) และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานปี 2561 กับปี 2562 พบวํา มีผลการดําเนินงานสูงขึ้น 12 หนํวยงาน ลดลง 7 หนํวยงาน
รายละเอียดดังนี้
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแมํ โจ๎ได๎ดําเนินการด๎านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามระบบการประกั นคุณภาพการศึ ก ษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํา นักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และระบบการประเมินคุณภาพภายใน ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN-QA) โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ
คือระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
ระดับสถาบัน
ผลการดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ประจํ า
ปีการศึกษา 2561 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ของที่ประชุม
อธิการบดีแหํงประเทศไทย (ทปอ.) จํานวน 8 Criteria 28 Sub-criteria อยูํในระดับ 2 Inadequate and
Improvement is Necessary แสดงในตารางดังนี้
Criteria
C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู๎เรียน
C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแตํละหลักสูตรตํอผลการเรียนรู๎ (Learning
Outcomes) และความต๎องการจําเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม ตามทิศทาง
การพัฒนาด๎านวิจัยและเพื่อผู๎เรียน
C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด๎านบริการวิชาการ
แกํชุมชน และเพื่อผู๎เรียน
C.5 ผลและกระบวนการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให๎สอดคล๎องหรือ
บูรณาการกับพันธกิจอื่นของสถาบัน
C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด๎านกายภาพ
C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด๎านภาวะผู๎นํา ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
สรุปผลในภาพรวม

Rating
3
2
2
2
4
2
2
2
2
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ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่เ ข๎ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึ กษา 2561
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ มีจํานวน 100 หลักสูตร จาก 15 คณะ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้งตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และระบบการประเมินคุณภาพภายใน ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN-QA) ประกอบด๎วย
1. ระดับปริญญาตรี 59 หลักสูตร
2. ระดับปริญญาโท 28 หลักสูตร
3. ระดับปริญญาเอก 13 หลักสูตร
(1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) จํานวนทั้งสิ้น 70 หลักสูตร แบํงเป็น ระดับปริญญาตรี จํานวน 41 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
จํานวน 20 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 9 หลักสูตร
ปีการศึกษา 2561
ระดับคุณภาพ

จานวน
(หลักสูตร)

ร้อยละ

ไมํได๎มาตรฐาน/ไมํประเมิน (0.00 คะแนน)

5

7.14

ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพระดับน๎อย (0.01 – 2.00 คะแนน)

0

0

ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพระดับปานกลาง (2.01 – 3.00 คะแนน)

24

36.92

ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพระดับดี (3.01 – 4.00 คะแนน)

41

63.08

ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพระดับดีมาก (4.01 – 5.00 คะแนน)

0

0

รวม

70 หลักสูตร
ที่มา : ข๎อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2562 (กองพัฒนาคุณภาพ)

รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

148
(2) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) จํานวนทั้งสิ้น 31 หลักสูตร แบํงเป็นระดับปริญญา
ตรี จํานวน 19 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร
1
2
3
4
5
6
7

Rating Score

จานวน

ร้อยละ

Absolutely Inadequate
Inadequate and Improvement is Necessary
Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
Adequate as Expected
Better Than Adequate
Example of Best Practices
Excellent (of World-class or Leading Practices)

1
27 *
1
1
-

3.33
90.00
3.33
3.33
-

* หลักสูตรที่ไมํผาํ นเกณฑ๑กํากับมาตรฐาน จํานวน 1 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรปุาไม๎ (แพรํ)

ระดับคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ทั้งในสํวนของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) และแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา CUPT-QMS
Guidelines
ของ
ที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย (ทปอ.) โดยปีการศึกษา 2561 มีคณะ/วิทยาลัยเข๎ารับการประเมินตาม
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในฯ ของ สป.อว. จํ า นวน 14 คณะ/วิ ท ยาลั ย และมี
1 วิทยาลัยที่รับการประเมินตามระบบ CUPT-QMS
(1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร๑ วิ จัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จํานวนทั้งสิ้น 14 คณะ ดังนี้

คะแนน

ระดับคุณภาพคณะ

จานวน (คณะ)

ร้อยละ

0.00 – 1.50

การดําเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน

-

-

1.51 – 2.50

การดําเนินงานต๎องปรับปรุง

-

-

2.51 – 3.50

การดําเนินงานพอใช๎

-

-

3.51 – 4.50

การดําเนินงานดี

8

57.14

4.51 – 5.00

การดําเนินงานดีมาก

6

42.86

รวม

14

100.00
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(2) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา CUPT QMS Guidelines จํานวน 8 Criteria 28 Sub-criteria จํานวน 1 วิทยาลัย มีผลการ
ประเมินอยูํในระดับ 2 Inadequate and Improvement is Necessary ดังนี้
Criteria
C.1 ผลและกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกผู๎เรียน
C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแตํละหลักสูตรตํอผลการเรียนรู๎ (Learning
Outcomes) และความต๎องการจําเป็นของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม ตามทิศทาง
การพัฒนาด๎านวิจัยและเพื่อผู๎เรียน
C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาด๎านบริการวิชาการ
แกํชุมชน และเพื่อผู๎เรียน
C.5 ผลและกระบวนการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให๎สอดคล๎องหรือ
บูรณาการกับพันธกิจอื่นของสถาบัน
C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด๎านกายภาพ
C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการด๎านภาวะผู๎นํา ธรรมาภิบาล และการตอบสนอง
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
สรุปผลในภาพรวม

Rating
2
1
2
2
2
1
1
2
2
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แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
จากการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑
การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย ที่ได๎นําเสนอตํอ
คณะกรรมการชุดตํางๆที่เกี่ยวข๎อง และได๎รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไปแล๎วนั้น สามารถ
สรุปแนวทางการการพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณตํอไปได๎
ดังตํอไปนี้
แนวทางการพัฒนาและนโยบายสาคัญภาพรวมที่จะต้องร่วมกันผลักดัน
1. สร๎าง “ความเป็นหนึ่งเดียว” สร๎างบรรยากาศความรัก ความสามัคคี รํวมแรงรํวมใจ
พัฒนาแมํโจ๎
2. เพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมํให๎เป็นไปตามแผน
3. ปฏิรูปกิจกรรมการรับน๎องใหมํให๎มีความทันสมัย ตรงใจคนรุํนใหมํ แตํยังคงไว๎ซึ่งอัต
ลักษณ๑และประเพณีที่ดีงามของแมํโจ๎
4. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
5. สร๎างความเป็นนานาชาติในทุกมิติ
6. ปรับปรุงกฎระเบียบในทุกๆด๎านเพื่อความมีประสิทธิภาพ คลํองตัว เหมาะสมกับการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
7. ขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว และ Green Office
8. Digital University นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอยําง
เหมาะสมในทุกมิติ
9. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ 100 ปี โครงการ SPO ตํอเนื่อง และบูรณาการสูํ MOC
ด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และความเป็นนานาชาติ
1. เพิ่มโควตานักศึกษาใหมํให๎มากขึ้น และตรงกับกลุํมเปูาหมาย เชํน สพม. โรงเรียนที่มี
MOU หรือโรงเรียนที่มีนักศึกษาเข๎าเรียนแมํโจ๎มากตํอเนื่องทุกปี
2. พิจารณากลุํมเปูาหมายนักศึกษาใหมํนอกระบบนอกจากนักเรียนมัธยม เชํน
2.1 กลุํมผู๎สําเร็จการศึกษาจาก กศน.
2.1 กลุํมผู๎นําชุมชน
2.2 กลุํมผู๎สูงอายุ หรือเกษียณอายุ
2.4 นักศึกษาตํางชาติ
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3. ทบทวนหลั ก สู ต รใหมํ ใ ห๎ มี ค วามทั น สมั ย ตรงตามความต๎ อ งการของผู๎ เ รี ย นและ
ตลาดแรงงาน จบแล๎วมีอาชีพรองรับ และมีความแตกตํางจากที่อื่นๆ
4. เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ๑ ห ลั ก สู ต รเชิ ง รุ ก มี ก ารวิ เ คราะห๑ ข๎ อ มู ล ผู๎ เ รี ย น กํ า หนด
กลุํมเปูาหมาย และรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ที่หลากหลาย ตํอเนื่อง
5. พัฒนากลยุทธ๑ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมํ เชํน
5.1 การเรียนแบบ Module
5.2 Open Courses
5.3 สะสมหนํวยกิตตั้งแตํระดับมัธยม
5.4 Non degree
5.5 MOOC
5.6 สอนทางไกลออนไลน๑
6. วิ เ คราะห๑ แ ละทบทวนแผนการรั บนั กศึ กษาเป็น รายหลักสู ต ร หาสาเหตุ ของปัญหา
กําหนดกลยุทธ๑ในการพัฒนาที่เหมาะสม วิเคราะห๑ความคุ๎มคํา และกําหนดเปูาหมายการรับนักศึกษาที่
สอดคล๎องกับความเป็นจริง
7. ปรับ Mindset ระบบ ระเบียบ เพื่อให๎กําลังใจและสนับสนุนให๎คณาจารย๑และบุคลากร
ทํางานเชิงรุก
8. สร๎างภาพลักษณ๑ และความเข๎าใจที่ถูกต๎องกับนักเรียนมัธยมกลุํมเปูาหมาย เกี่ยวกับ
โอกาสในการมีงานทําหลังจบการศึกษาในแตํละหลักสูตร และความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ ยวกับกิจกรรม
รับน๎องแมํโจ๎
9. ให๎ความสําคัญกับหลักสูตรตํอเนื่อง เทียบเข๎าเรียน บัณฑิตพันธุ๑ใหมํ โดยเฉพาะกับกลุํม
นักเรียนอาชีวะ และวิทยาลัยเกษตร
10. ทบทวนการกําหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษาใหมํที่เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยที่เป็นคูํแขํง
11. วิเคราะห๑ข๎อมูลนักศึกษาใหมํเชิงลึก (Persona) และจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ๑รํวมกับ
สพม. โรงเรียนมัธยม ให๎โควต๎าให๎เพียงพอและตรงกลุํมเปูาหมาย
12. สร๎างภาพลักษณ๑เชิงบวกของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ๑ผําน Social Media
อยํางตํอเนื่อง เชํน ภาพลักษณ๑กิจกรรมนักศึกษาที่งดงาม การให๎บริการชุมชน ผลงานวิจัยนวัตกรรม
ชั้นสูง ผลงานตีพิมพ๑ของคณาจารย๑ รางวัล และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
13. สร๎างอาจารย๑ที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดนักศึกษาในระยะยาว เชํน ความมีจิตเมตตาตํอ
ศิษย๑ ความเป็นครู ความเกํง เป็นต๎น
14. ปรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ให๎เป็นหลักสูตรสหวิทยาการให๎มากขึ้น
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15. การบริหารจัดการหลักสูตรให๎ตอบสนองความต๎องการของประเทศใน 5 ปีข๎างหน๎าได๎
คุณภาพและผลงานอาจารย๑ที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพนักศึกษา วิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่ต๎องพัฒนาใหมํตาม GEN ของผู๎เรียน
16. การพัฒนามหาวิทยาลัยแมํโจ๎สํู “Education for Life” การเรียนรู๎จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ของมหาวิทยาลัย
17. เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการที่มุํงเน๎นการให๎ความรู๎ด๎านการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะและความเข๎าใจในศาสตร๑ของการวิจัยอยํางแท๎จริง
18. ปฏิรูปรูปแบบกิจกรรมรับน๎องใหมํให๎คงอัตลักษณ๑ความเป็นแมํโจ๎ ประเพณีที่ดีงาม
ด๎วยรูปแบบกิจกรรมทีท่ ันสมัย ตรงใจคนรุํนใหมํ สํงเสริมอิสรภาพทางความคิดและความกล๎าแสดงออก
19. เปิดโอกาสให๎นักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนากิจกรรมตํางๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยผู๎บริหารระดับสูงควรพบปะนักศึก ษาให๎มากขึ้น เพื่อรับฟังความต๎องการ และปัญหาเพื่อกําหนด
นโยบายในการพัฒนาการดําเนินงาน และขับเคลื่อนการดําเนินงานอยํางเป็นรูปธรรมตํอไป
20. ให๎ความสําคัญกับการนําศักยภาพของเครือขํายศิษย๑เกําเพื่อมาเป็น Partner ในการ
พัฒนาตํอยอดด๎านตํางๆ ให๎มหาวิทยาลัย
21. ตํอยอดและพัฒนาโครงการปลูกผักแลกคําเทอมให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
เพราะเป็นโครงการที่ดีมาก
22. ควรเน๎นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎มากขึ้น โดยนักศึกษาแมํโจ๎ควรเป็นผู๎ที่คิด
และพัฒนาเครือขํายความรํวมมือด๎านการตํางประเทศ ไมํวําจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ เชํน การเป็น Consortium แหํงที่ 2 ของ Southeast Asian Regional Center for Graduate
Study and Research in Agricultural: SEARCA) ให๎ได๎ และโครงการฝึกอบรมของประเทศภูฏาน จีน
และ Nido
24. เพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวตํางชาติทุกระดับ
25. ประสานงานกั บ ฝุ า ยวิ ช าการเพื่ อ จั ด ทํ า ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การรั บ
นักศึกษาชาวตํางชาติให๎มีความยืดหยุํน และคลํองตัว
26. พัฒนาระบบการให๎บริการนักศึกษาชาวตํางชาติ แบบครบวงจร One stop service
27. พัฒนาเว็บไซต๑และฐานข๎อมูลภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพิ่มอันดับ Webometric
ด้านการวิจัย
1. แสวงหางบประมาณวิจัยจากแหลํงทุนภายนอกให๎มากขึ้น
2. สร๎างและพัฒนานวัตกรรมทางด๎านการเกษตรที่มีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแมํโจ๎เทํานั้น
(Maejo Only Knowledge & Innovations)
3. เน๎นการวิจัยที่สามารถนําไปใช๎และเกิดประโยชน๑อยํางแท๎จริง
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4. นํางานวิจัยและนวัตกรรมที่ มีอยูํแล๎ว มาสร๎างมูลคําหรือพัฒนาเชิงพาณิชย๑ให๎มากขึ้น
เชํน การจัด “ตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรมของแมํโจ๎ ” (M-Ex) โดยนําเสนอผลงานวิจัยที่มีราคาไมํ
แพง อาจตั้งราคาเป็นแบบ One Price เพื่อเปิดโอกาสให๎ผ๎ูประกอบการและนักธุรกิจได๎เข๎ามาเลือกซื้อ
และนําไปทดลองใช๎ โดยมีการทําข๎อตกลงเกีย่ วกับการนําไปใช๎ตํอยอดให๎ธุรกิจได๎ มหาวิทยาลัยจะคํอยมี
การขอแบํงสํวนแบํงเพิ่มเติม เพื่อเติบโตไปด๎วยกัน
5. ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน พัฒนาและแก๎ไขระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. จัดทําฐานข๎อมูลด๎านวิจัยบริการวิ ชาการให๎สมบูรณ๑ ทั้งในเชิงผลงาน และพื้นที่ และลง
ข๎อมูลใน Google
7. สํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคลากรสายสนับสนุนทํางานวิจัย แม๎จะไมํตรงสายก็ได๎
ด้านบริการวิชาการ
1. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ /ฐานเรียนรู๎ และศูนย๑ความเป็นเลิศของแมํโจ๎ สร๎างจุดเดํนให๎กับ
มหาวิทยาลัย ความเข๎มแข็งของนักวิจัย และเป็นที่พึ่งของชุมชน
2. สร๎างรายได๎จากการบริการวิชาการ (งบบริการวิชาการ และการสร๎างรายได๎จากการ
ให๎บริการวิชาการ)
3. ปรับปรุงกฎระเบียบ และการให๎บริการด๎านบริการวิชาการให๎มีความคลํองตัว
4. การติดตามหรือประเมินผลเชิงพื้นที่ ที่มหาวิทยาลั ยเข๎าไปดําเนินการด๎านการวิจัยหรือ
บริการวิชาการ โดยรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ๆลงไปวํามีการตอบรับดีจริงหรือไมํ
5. เชื่อมโยงการทํางานบูรณาการระหวํางชุมชนและคณาจารย๑ โดยเน๎นการนํานวัตกรรม
มาใช๎เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนา
6. ให๎ความสําคัญกับเรื่อง Social Enterprise, Social Engagement, Food Innopolis, และ
อุทยานวิทยาศาสตร๑
7. แสดงบทบาทในการเป็นผู๎รับรองมาตรฐานและให๎ใบรับรองมาตรฐานด๎านการเกษตรที่
เกี่ยวข๎องให๎มากขึ้น เพื่อผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านการเกษตรรุํนใหมํ และผู๎ประกอบการรายเดิม
ด้านบริหารจัดการ
1. กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร๑ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแมํโจ๎ -แพรํ และแมํโจ๎ ชุมพรให๎เกิดผลสําเร็จอยํางเป็นรูปธรรม หรือการสนับสนุนให๎วิทยาเขตมีศักยภาพในการจัดการตนเอง
โดยทางเชียงใหมํจัดแจงงบประมาณลงมาพัฒนาทั้งอาคาร พื้นที่ เพื่อรองรับนักศึกษา เเละเพิ่มสิ่ง
อํานวยความสะดวกให๎แกํบุคลากร อาจารย๑ นักศึกษา
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2. วิเคราะห๑ระบบงานวํามีการขั้นตอน และจะสามารถลดขั้นตอนได๎อยํางไร จัดระบบการ
ทํางานที่ชัดเจน แล๎วจึงจะสามารถพัฒนาระบบเพื่ออํานวยความสะดวกได๎อยํางไร การเปลี่ยนผํานจาก
ระบบ Manual สูํการทํางานผํานระบบ Online
3. สร๎าง War room สําหรับเรํงรัดจัดทําระเบียบข๎อบังคับที่สําคัญ หรือเป็นพี้นที่สําหรับให๎
คําปรึกษา และชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ ที่เกิดขึ้น
4. ควรเรํงปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบทุกด๎านให๎เอื้อตํอการบริหารจัดการทรัพย๑สิน
การคลัง และการแสวงหารายได๎ได๎อยํางคลํองตัว
5. มหาวิทยาลัยและทุกหนํวยงานควรพิจารณาแนวทางการหารายได๎เพิ่มเติมจากชํองทาง
อื่นนอกจากคําธรรมเนียมการศึกษา เชํน
1) การฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น
2) การให๎บริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบวิทยากร ที่ปรึกษา ดูงาน ฯลฯ
3) การหารายได๎จากโครงการบูรณาการ
4) หารายได๎จากทรัพย๑สิน งานวิจัย องค๑ความรู๎ และนวัตกรรม
5) มีหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านการฝึกอบรมเพื่อหารายได๎โดยเฉพาะ
6) มีเงินทุนให๎ยืมเพื่อใช๎เป็นทุนในการฝึกอบรมหารายได๎
7) ปรับปรุงกฎระเบียบให๎เอื้อตํอการหารายได๎
8) ทบทวนระบบการจั ด สรรงบประมาณให๎ กั บ หนํ ว ยงานที่ ห ารายได๎ อ ยํ า ง
เหมาะสม
9) หารายได๎ในรูปแบบ Passive Income เชํน คําเชําที่ คําเชํา Brand แมํโจ๎เพื่อใช๎
ในทางธุรกิจ ดอกเบี้ย เงินบริจาค ฯลฯ
10) พัฒนาวิสาหกิจแมํโจ๎เพื่อชุมชน แมํโจ๎แบรนด๑
11) ปรับระบบจูงใจ และให๎ขวัญกําลังใจให๎บุคลากรแสวงหารายได๎แกํหนํวยงาน /
มหาวิทยาลัย
12) จ๎างหนํวยงานเอกชนหรือมืออาชีพในการบริหารทรัพย๑สิน และแสวงหารายได๎
ให๎แกํมหาวิทยาลัย
6. กําหนดมาตรการและแนวทางจัดทําคําขอ หรือจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการ
Project Base โดยเน๎นโครงการที่มีความคุ๎มคํา มี Impact สูงตํอมหาวิทยาลัย ผลักดันให๎เกิดการบูรณา
การการทํางานอยํางแท๎จริง ไมํใชํโครงการสํวนตัวของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง
7. พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณ E-finance ให๎ประสบความสําเร็จ ใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และเริ่มบูรณาการกับระบบอื่นๆที่มีอยูํในมหาวิทยาลัยสูํระบบบริหารจัดการที่
สมบูรณ๑แบบ
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8. จัดทําแผนกลยุทธ๑ทางการเงินและกําหนดแนวทางหรือ วิธีการสร๎างรายได๎เพื่อรองรับ
กับคําใช๎จํายที่เติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่องได๎อยํางไร
9. ปรับระบบการบริหารจัดการทรัพย๑สินใหมํให๎มีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาระบบและรูปแบบการประเมินหัวหน๎าสํวนงาน และดําเนินการประเมินเพื่อ
พัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ
11. พัฒนาระบบ Competency การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรม
12. เกลี่ยอัตรากําลังที่เหมาะสมและการเยียวยาบุคลากรที่ได๎รับผลกระทบจากผลการรับ
นักศึกษาที่ลดลง และการออกแบบโครงสร๎างองค๑กรใหมํ
13. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานบุคคลให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
14. พัฒนาสูํ Green University/ การจัดอันดับ/ การจัดสวนภูมิทัศน๑สนามวังซ๎ายและประตู
พระชํวง
15. ควรเรํงเปิดใช๎ระบบขนสํงสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยโดยเร็ว
16. สร๎างระบบการสื่อสารเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎มหาวิทยาลัย คือ การสร๎าง “ความ
เป็นหนึ่งเดียว” เป็นภาพลักษณ๑ที่สําคัญของทีม ผู๎บริหารทุกระดับ รวมถึงบุค ลากรทุกคน ให๎สื่อสาร
ข๎อมูลสําคัญของมหาวิทยาลัยไปทางที่ดีและในทิศทางเดียวกัน
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ผลการดาเนินงานและแนวทางการพัฒนา
ตามแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปที ี่ 100 (จาก 2477 - 2577)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี (GO. Eco. University)
ตามที่มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎จัดทําแผนแมํบทการเปลี่ยนผํานมหาวิทยาลัยเมื่อครบการ
จัดตั้ง 100 ปี ซึ่งเป็นการกําหนดเปูาหมายในการก๎าวสูํปีที่ 100 อยํางภาคภูมิและยั่งยืนในปี พ.ศ.2577
โดยกําหนดเปูาหมายการพัฒนาสูํการเป็นการ
นิ เ วศแหํ ง สั ง คมอุ ด มปั ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู๎
ตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong
learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุํมอาชีพ
และเป็นภูมิปัญญาด๎านการเกษตรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสูํ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเปูาหมาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยแมํโจ๎สํูการเป็น “มหาวิทยาลัยแหํงชีวิต” คือมุํงสูํการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตร
อินทรีย๑ (Organic University มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco.
University) ตามแผนยุ ท ธศาสตร๑ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี รวมถึงเปูาหมายการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สูํ ก ารเป็ น การเกษตร
อัจฉริยะ (Inteligent

Agricultural) ด๎วยการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ
(Economic) สั ง คม (Social) และสิ่ ง แวดล๎ อ ม
(Environment)
ทั้ง นี้ ได๎ กํ าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานด๎วยการวางยุทธศาสตร๑การ
ทํางานแบบรางคูํ คือการพัฒนาตามภารกิจหลัก (Moderating Operation Center) หรือ MOC ควบคูํไป
กับการทํางานเชิงรุกเพื่อก๎าวสูํความเป็นเลิศ (Strategic Program Management Office) หรือ SPO เพื่อ
ปรับเปลี่ยนระบบการทํางานให๎มีประสิทธิภาพสูง มุํงเน๎นผลงานที่ตอบสนองความต๎องการของสังคม
อยํางแท๎จริง
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิ ทยาลัยได๎สานตํอการดําเนินงานโครงการ Quick-win
project จํานวน 4 โครงการ ตํอเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได๎แกํ โครงการ MJU Digital
Services and Innovation โครงการ Well-being @ Chumporn และโครงการ MJU Smart Farming
นอกจากนี้ ได๎มีการจัดกิจกรรม/โครงการสําคัญ คือ
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) จัดขึ้นระหวํางวันที่ 11-13 มกราคม
2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน
(Drone) เพื่อการเกษตร เป็นการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ความสําคัญของการใช๎โดรนในภาคการเกษตร กฎหมาย
ข๎ อ บั ง คั บ การขึ้ น ทะเบี ย น การใช๎ รี โ มทคอนโทรล
โครงสร๎างและสํวนประกอบของโดรน ฝึกปฏิบัติประกอบ
เครื่องจักรโดรน ฝึกการควบคุมโดรนผําน Simulator และ
ฝึกปฏิ บัติบิน โดรนในพื้ น ที่จ ริ ง โดยวิ ท ยากรผู๎เชี่ ย วชาญ
ด๎านการใช๎โดรนทําการเกษตร จากบริษัท FDGAP Company Limited, บริษัท เอสบีวันแอนด๑ซีนส๑โบ อิน
โนเวชั่น 99 จํากัด และ Kunming DeYi Technology Co., Ltd. จากประเทศจีน
2. โครงการสัมมนา "เทคโนโลยีการเกษตรก๎าวหน๎า" (Frontiers in Ag-Tech) โดยการการ
จัดการบรรยายพิเศษจํานวน 4 ครั้งประกอบด๎วย
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
เรื่อง บล็อกเชนในอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตร
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เรื่อง โรงงานผลิตพืช (Plant Factory with Artificial Light)
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่ อ ง เทคโนโลยี ใ นการปรั บ แตํ ง จี โ นมในภาคการเกษตร
(Genome Editing in Agriculture)
 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
เรื่ อ ง ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ๑ ใ นภาคการเกษตร
( Artificial
Intelligence in Agriculture)
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบ
อนาคตสําหรับองค๑กรแหํงศตวรรษที่ 21 (Futures Design For
21st-Century Organizations)” จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ๑
2562 โดยมี รองศาสตราจารย๑ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ๑ประภา
จากวิ ท ยาลั ย สหวิ ท ยาการ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร๑ เป็ น
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วิทยากร เพื่อให๎ผ๎ูบริหารและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแมํโจ๎ มีความเข๎าใจในหลักการและวิธีคิดการ
ออกแบบอนาคตให๎เหมาะสมกับองค๑กร ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ๑ที่แปลกใหมํ และ
สอดรับกับศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงานสาคัญตามยุทธศาสตร์ GO Eco U
ผลการดําเนินงานสําคัญของมหาวิทยาลัยที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ GO. Eco. U.
สํ ว นใหญํ เ ป็ น การขั บ เคลื่ อ นดํ า เนิ น งานในพั น ธกิ จ ด๎ า นบริ ก ารวิ ช าการโดยเฉพาะด๎ า นการเกษตร
ซึ่งมีผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พอสังเขป ดังนี้
1. จานวนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เปิดสอน
จานวน 947 รายวิชา
2. จานวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 24 แห่ง
ประกอบด้วย
1) ศูนย๑เรียนรู๎การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย๑
2) การพัฒนาศักยภาพสปอร๑เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร
3) หนํวยความเป็นเลิศทางด๎านการวิจัยและพัฒนาการ ปรับปรุงพันธุ๑ข๎าว
4) โรงคั ด บรรจุ ผ ลิ ต ผลเกษตรอิ น ทรี ย๑ ต ามมาตรฐานของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
5) ศูนย๑การเรียนรู๎การผลิตเมล็ดพันธุ๑ผัก เกษตรอินทรีย๑ มหาวิทยาลัยแมํโจ
6) ฐานเรียนรู๎ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแมํโจ๎ ปลอดภัยสอูํ ินทรีย๑เพื่อเป็น
อาหารสุขภาพ
7) การผลิตสัตว๑น้ํา (กบ ปลานิล ปลาสลิด) และการสร๎าง Brand สัตว๑น้ําอินทรีย๑
ต๎นแบบ
8) โรงงานผลิตอาหารสัตว๑และปศุสัตว๑อินทรีย๑
9) การผลิตข๎าวและพืชไรํอินทรีย๑แบบครบวงจร
10) ศูนย๑กลางการเรียนรู๎เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธีมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
11) การผลิตปุ๋ยอาบัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซารํวมกับเชื อไตรโค เดอร๑มาสําหรับระบบ
เกษตรอินทรีย๑
12) ต๎นแบบเกษตรอินทรีย๑แบบผสมผสาน
13) ศูนย๑เรียนรู๎เทคโนโลยีการผลิตผักสดและปัจจัยการ ผลิตแบบเกษตรอินทรีย๑
14) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ๑ (IQS)
15) แปลงผลิตเก๏กฮวยอินทรีย๑
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16) ต๎นแบบฟาร๑มแพะอินทรีย๑
17) แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมํตามพระราชดําริ
18) ศูนย๑เรียนรู๎วัฒนธรรมเกษตรล๎านนา (35 ไร)
19) ศูนย๑วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแมํโจ
20) ฐานเรียนรู๎ปุ๋ยอินทรีย๑แบบไมํพลิกกลับกอง
21) ฐานเรียนรู๎การผลิตพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย๑สํานัก ฟาร๑มมหาวิทยาลัย
22) ฐานเรียนรู๎การเลยี งกงุ๎ ก๎ามกรามภายใต๎โดมความร๎อน ด๎วยระบบอินทรีย
23) แหลํงเรียนรู๎และการผลิตและแปรรูปผลิตภัณพ๑ สมุนไพรกําจัดศัตรูพืชและพืช
เครื่องเทศครบวงจร
24) ฐานเรียนรู๎สาหรํายและแพลงตอนในระบบปิดเพื่อนําไปผลิตสัตว๑น้ําอินทรีย๑
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ จํานวน
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ครัวเรือน
4. โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco U.
ทั้งสิ้น 145 โครงการ ประกอบด๎วย โครงการวิจัยด๎านเกษตรอินทรีย๑ 24 โครงการ ด๎าน Green จํานววน
99 โครงการ และ ด๎าน Eco จํานวน 22 โครงการ งบประมาณวิจัยด๎าน GO Eco U ทั้งสิ้น 108,470,867
บาท
ตัวอยํางโครงการสําคัญ เชํน
 การผลิตสัตว๑น้ําเศรษฐกิจในชุมชนต๎นแบบเพื่อความปลอดภัยด๎านอาหารและ
สิ่งแวดล๎อม
 การพัฒนาชุมชนต๎นแบบข๎าวอินทรีย๑ กรณีศึกษาเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
 การวิ เ คราะห๑ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย สํ ง เสริ ม ความสํ า เร็ จ ด๎ า นการผลิ ต และ
การตลาดในการผลิตพืชเกษตรอินทรีย๑ระหวํางกลุํมเกษตรกรกับเกษตรกรรายยํอยในจังหวัดเชียงใหมํ
 แนวทางการทํ า ตลาดสุ ก รอิ น ทรี ย๑ (หมู ห ลุ ม ) เพื่ อ สร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม ในเขต
ภาคเหนือ
 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเกษตรอินทรีย๑ในจังหวัดเชียงใหมํและจังหวัด
ลําพูนด๎วยเกษตรอินทรีย๑วิถีพุทธธรรมที่สอดคล๎องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน กรณีย๑ศึกษา เกษตรอินทรีย๑วิถีพุทธธรรม ของมูลนิธิสวนพุทธธรรม จังหวัดลําพูน
 การทดสอบสูตรธาตุอาหารพืชและการจัดการที่เหมาะตํอการปลูกผักผลและ
ไม๎ผลขนาดเล็กอินทรีย๑ในระบบเคลื่อนย๎ายได๎
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 การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย๑ของจังหวัดเชียงใหมํเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
 การผลิตพลังงานไฟฟูาจากขยะชุมชนโดยวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย๑
 ประสิทธิภาพการอนุรักษ๑พลังงานตามแบบประเมินอาคารของ LEED รํวมกับ
การระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
 การฟื้ น ฟู ต๎ น ยางนาในเขตเทศบาลตํ า บลยางเนิ้ ง เพื่ อ การอนุ รั ก ษ๑
สภาพแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
5. กิ จ กรรม/โครงการบริการวิ ชาการที่ สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์การพั ฒนา
มหาวิทยาลัย GO Eco U.
5.1 โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยหลัก
ของศาสตร๑พระราชาเพื่อเพิ่มมูลคําตลอดหํวงโซํอุปทาน 11 โครงการ จํานวน 15.6321 ล๎านบาท
5.2 โครงการเสริ ม สร๎ า งนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพเกษตรอิ น ทรี ย๑ 12
โครงการ จํานวน 19.8000 ล๎านบาท
5.3 โครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม กิ จ กรรม
ดําเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ๑ปุาไม๎ในพื้นที่ปุาต๎นน้ํา (17 จังหวัด) จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 59.4891 ล๎านบาท
5.4 โครงการบริการวิชาการในลักษณะ Project base ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 50 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 217.20 ล๎านบาท
ตัวอยํางโครงการสําคัญ เชํน
 โครงการขับเคลื่อนสํงเสริมองค๑ความรู๎การพัฒนาภูมิสังคมอยํางยั่งยืน ตาม
ศาสตร๑พระราชา
 โครงการแก๎ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตร ด๎วยระบบเกษตรอิ นทรีย๑ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการกาดแมํโจ๎ 2477
 โครงการปลูกผักแลกคําเทอม
 โครงการสํงเสริมความเข๎าใจการใช๎พลังงานทดแทนแกํเกษตรกรและนักเรียน
ในพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
 โครงการมหาวิทยาลัยแมํโจ๎มุํงสูํมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
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 โครงการศูนย๑เรียนรู๎จัดการขยะอินทรีย๑และสิ่งขับถํายมนุษย๑ในสังคมเมืองเพื่อ
การทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑
 โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อลดปัญหาหมอกควันพร๎อมยกระดับคุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพรํ
 โครงการสํงเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวนรํวม
ของชุมชน
 โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศอยํางมีสํวนรํวมและยั่งยืน
 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุํงสูํมาตรฐาน
การผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑สากลโดยใช๎แนวคิดการตลาดนําการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)
6. ผลการจัดอันดับ Green University Ranking
มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ไ ด๎ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร๑ ก ารมุํ ง สูํ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยได๎เข๎ารํวมการจัดอันดับสถาบันการศึกษา สีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมระดับโลก “UI GreenMetric World University Ranking” จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย (University of Indonesia: UI) ซึ่งเป็นการวัดความสําเร็จของมหาวิทยาลัยตําง ๆ ที่ได๎
พัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล๎อมภายในมหาวิทยาลัยให๎เขียว สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
โดยในปี 2562 มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ได๎คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจาก 5,525 คะแนน เป็น 6,175 คะแนน ได๎รับ
การจัดอันดับที่ 181 ของโลก อันดับที่ 11 ของประเทศ
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กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการปลูกกัญชาการแพทย์ 12,000 ต้น พร้อมปลูกต้นกล้ากัญชาใน
ระบบอินทรีย์ต้นแรกในแม่โจ้
วันที่ 21 กันยายน 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกกัญชาการแพทย๑ 12,000 ต๎น พร๎อมปลูกต๎น
ก ล๎ า กั ญ ช า ใ น ร ะ บ บ อิ น ท รี ย๑ ต๎ น แ ร ก ใ น แ มํ โ จ๎
โครงการนี้เกิดขึ้นจากความรํวมมือของมหาวิทยาลัยแมํ
โจ๎ และองค๑การเภสัชกรรม กรมการแพทย๑ กระทรวง
สาธารณสุ ข ได๎ รํ ว มลงนามบั น ทึ ก ความเข๎ า ใจวํ า ด๎ ว ย
ความรํวมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ๑กัญชาและกัญชง
เพื่อใช๎ทางการแพทย๑แบบครบวงจร ตั้งแตํ ต๎นน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผํานมา และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ม.แมํโจ๎ได๎รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการพืชเสพติด ให๎ปลูกกัญชาได๎ในพื้นที่จําเพาะ คือที่ฟาร๑มมหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ในโรงเรือนสมาร๑ทฟาร๑มเนื้อที่ 3,040 ตารางเมตร ซึ่ง
สามารถปลูกกัญชาได๎จํานวน 12,000 ต๎น และได๎รับ
มอบเมล็ ด พั น ธุ๑ กั ญ ชาที่ ถู ก ต๎ อ งตามกฎหมาย จํ า นวน
12,000 เมล็ด ชื่อพันธุ๑อิสระ 01 (ISSARA 01) ซึ่งเป็นสาย
พันธุ๑ที่มีสาร CBD และ THC ระดับสมดุลกันเป็นสายพันธุ๑
ดีเดํนของกรมการแพทย๑ สําหรับกัญชาพันธุ๑อิสระ01 ล็อ
ตแรกนั้นจะให๎ผลผลิตคือดอกกัญชาประมาณ 2.4 ตัน ประมาณเดือน กุมภาพันธ๑ 2563 ภายใต๎ระบบ
ควบคุมการปลูกพืชอินทรีย๑อัจฉริยะ และควบคุมความปลอดภัยในการเก็บรักษาอยํางเข๎มข๎น
2. กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงานด้าน Green University
2.1 จั ด การบรรยายพิ เ ศษติ ว เข๎ ม พร๎ อ ม
ขับเคลื่อนสูํมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University วันที่ 28
สิงหาคม 2562 โดยได๎รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย๑
ดร.สยาม อรุ ณ ศรี ม รกต รองคณบดี ฝุ า ยมาตรฐาน
คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม แ ล ะ วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ๑
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง เป็ น ผู๎ เ ชี่ ย วชาญด๎ า นการดํ า เนิ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นวิทยากร
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2.2 จัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 เพื่อให๎ความรู๎ และสร๎าง
ความตระหนั ก ให๎ ผ๎ู บ ริ ห าร บุ ค ลากร และ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว
สํงเสริมการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวในหนํวยงาน/องค๑กร
และสร๎างความตระหนักด๎านสิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดําเนินงาน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝุายมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมและวิเทศสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.3 การจัดโครงการมหาวิทยาลัยแมํโจ๎มํุงสูํมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Universityวันที่
18 กันยายน 2562 โดยเป็นการฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการและการประเมิน
มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได๎ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย๑ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝุาย
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และวิเทศสัมพันธ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านการดําเนิน
มหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นวิทยากรให๎ความรู๎
2.4 การจัดกิจกรรม MJU Car Free Day 2019 วันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อรํวม
รณรงค๑วันปลอดรถสากล หรือ World Car Free Day ลด
การใช๎รถยนต๑ รถจักรยานยนต๑ โดยเดินทางด๎วยการใช๎
จักรยานหรือเดิน ลดการใช๎ยานพาหนะที่ใช๎น้ํามันเชื้อเพลิง
ลดปัญหามลภาวะทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจร
และอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยได๎มีการรณรงค๑อยํางตํอเนื่อง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎มีการจัดซื้อจักรยาน
จํานวน 50 คัน เพื่อมอบให๎กับหนํวยงานตําง ๆ นําไปใช๎ประโยชน๑ และจัดซื้อจักรยานเพิ่มเติม สําหรับ
มอบให๎กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู๎บริหาร และใช๎ในสํานักงานมหาวิทยาลัย อีกจํานวน 30
คั น เพื่ อ ให๎ บุ ค ลากรได๎ มี สํ ว นรํ ว มในการขั บ เคลื่ อ น
มหาวิ ท ยาลั ย แมํ โ จ๎ มุํ ง สูํ ม หาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว (Green
University)
2.5 คณะเศรษฐศาสตร๑ จั ด กิ จ กรรม
Kick Off Econ Zero Waste ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เพื่อ
รํ ว มแก๎ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล๎ อ มอยํ า งยั่ ง ยื น ได๎ ป ระกาศ
เจตนารมณ๑ ทําโครงการ Econ Zero Waste มีวัตถุประสงค๑เพือ่ ลดปริมาณขยะของคณะให๎เหลือ 0
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แนวทางการพัฒนาหรือดาเนินการตามยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป
จากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑ไมํวําจะเป็นการเปลี่ยนผํานมหาวิทยาลัยแมํโจ๎สํู
ปีที่ 100 (จาก 2477 สูํ 2577) และยุทธศาสตร๑ GO. Eco. U. มหาวิทยาลัยได๎กําหนดแนวทางการพัฒนา
หรือดําเนินการตามยุทธศาสตร๑ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยควรกําหนดหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านเกษตรอินทรีย๑ในภาพรวมให๎
ชัดเจน เพื่อ ให๎ เ กิด การบู ร ณาการเพื่ อขับ เคลื่อ นยุทธศาสตร๑ และมีห นํวยงานกลางในการบริหาร
ยุทธศาสตร๑แบบ One Stop Service และขับเคลื่อนงานด๎านเกษตรอินทรีย๑ของมหาวิท ยาลัยตลอดหํวง
โซํคุณคํา ตั้งแตํการผลิต การสร๎างเครือขํายเกษตรกร การแปรรูป การรับรองมาตรฐาน การตลาด
การประชาสัมพันธ๑ และการจัดฝึกอบรมด๎านเกษตรอินทรีย๑ เป็นต๎น
2) ควรวางระบบ กฎระเบียบ หรือกําหนดนโยบายให๎เอื้อตํอการหมุนเวียนใช๎ทรัพยากร
ภายในมหาวิทยาลัย เชํน นําปุ๋ยที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยไปใช๎ในฟาร๑ม นําวัสดุเหลือใช๎หรือของเสียจาก
ฟาร๑มไปทําปุ๋ย นําผลผลิตอินทรีย๑ไปจําหนํายในตลาดหรือร๎านอาหารภายในมหาวิทยาลัย เป็นต๎น
3) โครงการตํางๆที่มีผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ๑เกษตรอินทรีย๑ของมหาวิทยาลัย เชํน ปุ๋ย
เมล็ดพันธุ๑ ชีวภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑พืช ปศุสัตว๑ ประมงอินทรีย๑ ผลิตภัณฑ๑แปรรูปตํางๆ ควรมีการสร๎างแบ
รนด๑เดียวกัน และมีการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อให๎เกิดมูลคํา มีระบบการตรวจสอบคุณภาพและ
รับรองมาตรฐานที่ชัดเจน พัฒนาระบบการตลาดและจําหนํายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร๎างรายได๎ให๎แกํ
มหาวิทยาลัยและเกษตรกรอยํางยั่งยืน
4) มหาวิทยาลัยควรนําองค๑ความรู๎และความเชี่ยวชาญด๎านเกษตรอินทรีย๑ที่หลากหลาย
เป็นที่ยอมรับของสังคมไปสร๎างให๎เกิดคุณคําและมูลคําอยํางเต็มที่ เชํน การสร๎างชุดหลักสูตรฝึกอบรม
เกษตรอินทรีย๑ระยะสั้นหรือโปรแกรมศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ตํางๆในรอบปี แล๎วประชาสัมพั นธ๑ให๎
หนํวยงานตํางๆ หรือผู๎ที่สนใจทั่วไปเข๎าอบรมในชํวงเวลาที่กําหนด โดยมีการดําเนินการให๎เป็นระบบและ
มีหนํวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน
5) ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ๑ ผ ลงานด๎ า นเกษตรอิ น ทรี ย๑ ใ ห๎ สั ง คมได๎ รั บ ทราบอยํ า ง
ตํอเนื่อง
6) มหาวิทยาลัยควรกําหนดพื้นที่มุํงเปูา (Area base) ด๎านเกษตรอินทรีย๑ให๎ชัดเจน โดย
ควรเน๎นพื้นที่อําเภอสันทรายซึ่งอยูํรอบมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการอยูํแล๎ว โดยอาจสร๎างยําน
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย๑และสร๎างระบบนิเวศด๎าน Social Enterprise, Social Innovation เพื่อพัฒนาสูํ
Social District
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