


ความส าเร็จท่ีแท้จริงมิได้ขึน้อยู่กบัการเรียนเพียงเพื่อรู้
แตอ่ยู่ท่ีการน าความรู้นัน้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

มนษุยชาติ



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม

 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม
• จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา

หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
• เอกสารวิชาการต้องมีเนื้อหาครบถ้วน 7 หัวข้อ มีรูปภาพประกอบ มีความยาวอย่างน้อย 7 หน้า โดยมีเนื้อหาที่มุ่งให้ 

นักวิชาการ นักศึกษา และคนทั่วไปอ่านเข้าใจและน าไปใช้ได้ง่าย
• นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการ

บันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม
 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงัคม

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

• กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป



ผลงานวิชาการรับใชส้งัคม

• งานวิจยั
• งานวิจยัเชิงทฤษฎีเพื่อสร้างองค์
ความรู้
• งานวิจยัเชิงแก้ไขปัญหาในพืน้ที่ 
ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ

• นวตักรรมท่ีเกิดจากงานวิจยั
• ประโยชน์ท่ีเกิดแก่สงัคมหรือพืน้ท่ี
• การยอมรับนวตักรรม
• การน านวตักรรมไปใช้งานในระดบั
ท้องถ่ิน ประเทศ

• การยอมรับในเชิงวิชาการ เชิงประจกัษ์



ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ



ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม
 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงัคม

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

• กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป



ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

พ.ศ.2538 – พ.ศ.2542

เกิดม็อบต่อต้านบ่อขยะในจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ขาดแคลนพื้นที่ฝังกลบขยะ ขยะตกค้างในชุมชน



ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 



ประวัติความเป็นมา ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 









บ ำรุงไม้ดอกไม้ประดับ

เร่งรำกในกิง่ปักช ำ



บ่อทดสอบกำรย่อย
สลำยขยะอนิทรีย์



ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนสรา้งโรงเรอืนตน้แบบ
ก ำจดัขยะอนิทรยีร์ะดบั 1 ตนัตอ่วนั



เปิดตวั...โรงเรอืนตน้แบบเล้ียงไสเ้ดือนขนาดใหญ่

...โรงแรกที่แม่โจ ้



หอ้งแสดงและรวบรวม...สายพนัธุไ์สเ้ดือนดิน



เริ่มเปิดฐานเรียนรู้บริการวิชาการเรื่องการก าจัดขยะอินทรีย์ชุมชนด้วยไส้เดือนดินครั้งแรก
ณ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้



ปี 2547
สินค้ำ ปุ๋ ยมูลไส้เดือนดนิ

ล๊อตแรก

ปี 2547
สินค้ำ น ำ้หมักมูลไส้เดือนดนิ

ล๊อตแรก





ฝึกอาชีพให้กับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ



ปี พ.ศ. 2548
เว็บไซต์บริการวิชาการ / www.maejoearthworm.org



ดอยภลูงักา

เทายกัษ์ภลูงักา



บ้านผาตัง้ สายพนัธุ์ท่ีพบ

เทายกัษ์ภผูาตัง้



ในคอกววั

ส ารวจไส้เดือนริมน า้โขง



ส ารวจไส้เดือนริมน า้โขง





1 สี 2 สี 4 สีปี 2547 ปี 2549ปี 2548



ผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ทุกฉบับและรายการโทรทศัน์ใน
เครือข่ายสวทช



















ปี พ.ศ. 2557 โรงเลี้ยงไสเ้ดือนแห่งท่ี 3





ปี พ.ศ. 2560 เผยแพร่องค์ความรูด้า้นไสเ้ดือนดินก าจดัขยะอินทรีย์



จัดอบรมให้กบั 14 เทศบาลในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือ











สร้างโรงเลีย้งไส้เดือน 14 แห่ง



ส่งไส้เดือนเข้าพืน้ที่โรงเลีย้ง 14 แห่ง



ปี พ.ศ. 2560 ก่อสร้างโรงเลีย้งไส้เดือนในพืน้ที่โครงการหลวง 8 แห่ง 
เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษผักคัดทิง้โรงคัดบรรจุผลผลิตผัก







ปี พ.ศ. 2561จัดท าโครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพชืในระบบ Smart Organic Farming ต้นทุนต ่า

สนับสนุน : งบการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร



อุปกรณ์ส ำหรับกำรให้
สำรละลำยธำตุอำหำรพืชอินทรีย์













ติดตั้งระบบตรวจวดัสภาพแวดล้อมและการให้น า้ 
ในพืน้ที่โครงการหลวง





แปลงองุ่น



ปี พ.ศ. 2562 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน า้และน า้ปัสสาวะมนุษย์เพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สนับสนุน : งบพืน้ฐานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่











โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2562 โครงการต้นแบบการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าและน้ าปัสสาวะมนุษย์เพือ่อนุรกัษ์ สิ่งแวดล้อมและ   
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

2561   โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิดเปียกและชนดิแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์ 
อย่างครบวงจร

2560 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนนุการผลิตอาหารระบบอินทรยี์
2559   โครงการต้นแบบ Smart Organic Farming 

(โครงการสนับสนุนการใช้มูลและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน)
2557   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรยี์เชิงเดี่ยวคุณภาพสมูาตรฐาน IFOAM ระดับ 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่
2552   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรีย์ส าหรับชมุชนขนาดย่อม
2549-2562    ฐานเรียนรู้การก าจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดินท้องถ่ินไทย







สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ/คู่มือ 4 เล่ม (ท าก๊อปปี้มากกว่า 13,000 เล่ม)
DVD 2 เรื่อง (ท าก๊อปปี้มากกว่า 8,000 แผ่น)
โปสเตอร์ มากกว่า 20 เรื่อง (ท าก๊อปปี้มากกว่า 200 ชุด)
โบรช์ัวร์ 3 เรื่อง (ท าก๊อปปี้มากกว่า 20,000 ใบ)
บทความ มากกว่า 20 เรื่อง























คู่มือการผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินรรยย 



VCD การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินรรยย 



DVD การผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจากขยะอินรรยย 















ความรว่มมือหน่วยงานภายใน/ภายนอกประเทศ







บริการวิชาการความรู้

ณ ฐานเรียนรู้ (มากกว่า 3,000 ครั้ง)    45,220 คน
จัดนิทรรศการ (36 ครั้ง) มากกว่า   36,000 คน
จัดอบรม (171 ครั้ง) 12,770 คน
ผ่านเว็บไซต์ (10 ปี) มากกว่า 112,600 คน



ฐานเรียนรู้





นักวจิัย สวทช.



















จัดโครงการอบรม / สัมนา

















หน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการความรู้
บุคคลส าคัญของประเทศหน่วยงานภาครัฐ (468 แห่ง)
โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย 176 แห่ง
เทศบาล/องการบริหารสว่นต าบล 95 แห่ง
หน่วยงานรัฐ (สนง.ต่างๆ) 96 แห่ง
ศูนย์วิจัย 29 แห่ง
โรงพยาบาล/อนามัย 15 แห่ง
อื่นๆ 57 แห่ง















หน่วยงานที่เข้ารับบริการวิชาการความรู้

กลุ่มเกษตรกร /องค์กรอิสระ (51 แห่ง)
กลุ่มเกษตรกร, มูลนิธ,ิ เครือข่าย, ชมรม
ต่างประเทศ (43 แห่ง)
ภูฎาน, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน, สิงคโปร์, เกาหลี, อินโดนีเซีย, ลาว ,เวียดนาม,
ฟิลิปปินส์,มาเลเซีย,เบลเยี่ยม,อเมริกาลิเบีย,และประเทศอ่ืนๆ อีก33ประเทศ
หน่วยงานเอกชน (50 แห่ง)
บริษัท ร้าน ไร่ฟาร์ม รีสอร์ท โรงแรม 





คณะฑูต



ผู้ส่ือข่าวหนังสือพมิพ์ทุกฉบับและรายการโทรทศัน์ใน
เครือข่ายสวทช



เผยแพร่ผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์ (7 แห่ง)
1. มติชน
2. ข่าวสด 
3. เดลินิวส์ 
4. กรุงเทพธุรกิจ 
5. เชียงใหม่นิวส์
6. ลานนาทูเดย์
7. ไทยนิวส์

วารสาร/นิตยสาร (10 แห่ง)
1. เทคโนโลยีชาวบ้าน
2. เกษตรก้าวหน้า 
3. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
4. Paso
5. นิตยสาร รีดเดอร์ส ไดเจสท์ สรรสาร
6. วารสาร International Journal of 
Agricultural Technology
7. นิตยสารอ่างแก้วพลัส
8. แมโ่จป้ริทัศน์
9. จดหมายข่าวโครงการเครือข่าย สวทช.
10. จดหมายข่าวโครงการหลวง

วิทยุ (4 แห่ง)
1. สถานีวิทยุ อสมท. 100.75 MHz
2. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 MHz.
3. สถานีวิทยุ มก. AM 612 MHz
4. รายการ Tipmse Recycling Station

เว็บไซต์ /เฟชบุ๊คส์
1. www.maejonaturalfarming.org
2. www.maejohydroponics.org
3. www.mju.ac.th
4. facebook: ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
5. facebook: กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์



































สัมภาษณ์ Nation TV





















นิตยสาร ดิฉัน







งานวิจัย

โครงการวิจัย 21 โครงการ (ก าจัดขยะอินทรีย์, ปรับปรุงดิน, บ าบัดน้ าเสีย) 
ผลิตบัณฑิตจากงานวิจัย 45 คน (ป.ตรี 36 คน ป.โท 7 คน ป.เอก 2 คน)
บูรณาการสู่การเรียนการสอน 9 วิชา (ดป300,ดป311,ดป312,ดป451,ดป424,ดป481,ดป489,ดป488,ดป582)



นักศึกษาปริญญาเอก 
จากทุนวิจัยในโครงการวิจัย



นักศึกษาปริญญาตรี 
จากทุนวิจัยในโครงการวิจัย



นักศึกษาปริญญาตรี 
จากทุนวิจัยในโครงการวิจัย



นักศึกษาปริญญาตรี 
จากทุนวิจัยในโครงการวิจัย



ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล
ระดับชาติ (18 รางวัล)
• มหาวิทยาลัยแมโ่จ้
• เกียรติบัตรรางวัลอันดับที่ 1 ฐานเรียนรู้ที่มีผู้เข้ารับบริการสูงสุด
• เกียรติบัตรรางวัลอันดับที่ 1 การผลิตสื่อเพื่อการบริการวิชาการสูงสุด
• วช.
• รางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2012
• รางวัล Gold Award ในงาน Thailand Research Expo 2013
• กองทัพเรือ
• เกียรติบัตร
• เครื่องหมายสหัทยานาวี



ประกาศเกียรติคุณ / รางวัล
• รางวัล “Robinson Bright & Charm Award 2012” งานรวมสุดยอดบุคคลต้นแบบแห่งความดีของจังหวัด

เชียงใหม่ 
• เกียรติบัตรในงานพิธีเปิดอาคารคัดแยกขยะและศูนย์เรียนรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
• ค่ายกรมหลวงชุมพร
• ประกาศเกียรติคุณโครงการหลวง

ระดับนานาชาติ (1 รางวัล)
• รางวัลชนะเลิศ “ สนเทศโรตารี ” ในการประชุมระหว่างเมือง โซน  4 ของ Peace Through Service (โรตารีสากล)













รำงวลั “รำงวลัอำจำรย์ดเีด่นสำขำกำรเกษตร ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร ระดบัดีมำกจากสภาคณบดยสาขาการเกษตร” ปี 2557



รำงวลั “อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนบริกำรวชิำกำร ของมหำวทิยำลยัแม่โจ้” ปี 2558



รำงวลั “นิสิตเก่ำดเีด่นคณะเกษตร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์” ปี 2561



รำงวลั “ศิษย์เก่ำดเีด่นมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ภำคเหนือ” ปี 2562



• ผลงานที่เป็น

 ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น 

 ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และ

 ปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ

 ผลงานนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ 
 ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ 
 หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สนิทางปญัญาในรูปแบบอื่น

 สามารถแสดงได้เป็นท่ีประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

 ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชงิธุรกิจ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม

ลักษณะของผลงาน

• เป็นผลงานเชิงวิชาการที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน
อย่างน้อย 1 สาขาวิชา

• ต้องเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานที่คณะให้ความเห็นชอบ



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม

 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม
• จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 
มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา

หนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 
• เอกสารวิชาการต้องมีเนื้อหาครบถ้วน 7 หัวข้อ มีรูปภาพประกอบ มีความยาวอย่างน้อย 7 หน้า โดยมีเนื้อหาที่มุ่งให้ 

นักวิชาการ นักศึกษา และคนทั่วไปอ่านเข้าใจและน าไปใช้ได้ง่าย
• นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการ

บันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม

 การเผยแพร่ผลงาน
• ให้มีการเผยแพร่ผลงานในพื้นที่เป้าหมายหรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ ใน

รูปของ นิทรรศการ การจัดประชุม การเสวนา
• และจะต้องมีการเผยแพร่ เพ่ิมเติมในวงวิชาการ และสู่สาธารณชนอย่าง

กว้างขวางในรูปแบบใดแบบหนึ่ง ที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้า
ต่อไปได้ เช่น 

• การจัดท าเป็นบทความวิชาการส่งไปยังหน่วยงานอื่น 
• การเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
• การน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
• การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ



รูปแบบและมาตราฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม
 รูปแบบการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สงัคม

• สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

• กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

• การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

• แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป



ผลงานวิชาการรับใช้สังคม เพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ




