
สรุปการประชุมโครงการ “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ณ ห้องประชุมบ้านบัว 2 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า) 

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 

1 รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
2 ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย 
3 ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4 นายสมนึก เวียนวัฒนชัย อาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5 นายผดุง กิจแสวง อาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
6 ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7 นางสาวนิตยาพร เลาพิลา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8 นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
9 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
10 รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
11 รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
12 นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
12 นางสาวนิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
13 นายทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
14 นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.ยุวด ีชูประภาวรรณ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
16 นางสาวพัชริดา ปรีเปรม อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
17 นางสาวอลิสา  (แทน ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า) คณะบริหารศาสตร์  
18 นายสุภาวัฒน์ โสวรรณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
19 นางสาวกฤษณา สมตา ผู้ช่วยนักวิจัย สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
20 นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
21 นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน ผู้ช่วยนักวิจัย สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
22 นายศุภชัย บุญเฉลียว นักวิชาการ สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

 
 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ขอหารือกับที่ประชุม ดังนี้  

1. โครงการ “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” 
 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหม่ โดยการด าเนินงานโครงการในระยะ

ต่อไปจะเป็น ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง มาเป็นผู้บริหารโครงการต่อจาก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลง แนวคิดของมหาวิทยาลัยตอนนี้

คือต้องการให้งานบริการวิชาการชัดเจนขึ้น ไม่กระจัดกระจาย จึงได้หารือกับ ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง และ



คณะท างานส่วนกลาง ผู้บริหาร อาจารย์ทุกคณะ ให้ภาพของโครงการบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากให้
ชัดเจนขึ้น เป็นกลุ่มงานที่จับต้องได้ และหาแนวทางในการด าเนินงานต่อไป เพ่ือให้ภาพการท างานของ
โครงการชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 ประเด็นทีป่ระชุมหารือคือ 
o การด าเนินโครงการที่ผ่านมาของคณะต่างๆ 
o การด าเนินงานโครงการต่ออย่างไรในระยะต่อไป ในระยะต้นน้ า ระยะกลางน้ า และระยะ

ปลายน้ า เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงาน
บริการวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี หัวหน้าส างานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ในฐานะคณะท างานบริหารโครงการส่วนกลางได้
สรุปการท างานในระยะที่ผ่านมาดังนี้ 
 ที่ผ่านงานคณะที่ท างานหลักๆ คือ  

o คณะเกษตรศาสตร์ โดยท างานร่วมกับส่วนกลาง คือลงพ้ืนที่ถ่ายทอดให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร
ภายนอก ซึ่งภายใต้การดูแลของโครงการการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนฯ ประมาณ 10 กลุ่ม และ
ตอนนี้ที่ยังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 2-3 กลุ่ม ที่เห็นได้ชัดคือ กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีไค
ออก และกลุ่มเกษตรกรบ้านกาจับ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือท าระบบสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งด าเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย คือ ที่
ฟาร์มเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริเวณหน้าบ้านพักอธิการบดี และบ้านประหยัดพลังงาน 
3 หลัง โดยเริ่มท างานโดย ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ และความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ คือ 
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ ดร.ทวีศักดิ์วิยะชัย และคณะ 

o สรุปคือ ภายในมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินงานที่เห็นภาพอย่างชัดเจน คือคณะเกษตรศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ท างานร่วมกับ ส่วนกลุ่มเกษตรกรภายนอกที่ให้ความร่วมมืออย่างดีก็มีอยู่ 
3 กลุ่มที่เห็นภาพชัดเจน ส่วนงานอ่ืนก็จะเป็นลักษณะ การจัดอบรมให้ความรู้ แล้วก็จบ ไม่ได้
ด าเนินงานต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม คณะอื่นที่เคยท างานคือ คณะเภสัชศาสตร์ ที่เคยได้รับโจทย์
จาก ศ.ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน เรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบสารเคมีในผัก สารสกัด ซึ่งผ่านมา 3 
ปีก็ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน  

o ส่วนด้วนปศุสัตว์ คือ จิ้งหรีด ก็ยังไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจน ว่าจะท างานร่วมกับเกษตรกร และมี
การเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างจริงจัง ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรด าเนินการเลี้ยงเองขายเอง ส่วนการเข้าไป
ช่วยแก้ปัญหาก็ยังไม่มีที่ชัดเจน และส่วนที่จะต่อยอดไปในเรื่องของการแปรรูปเป็นผงโปรตีนก็ยังไม่
มีการท างานที่ต่อเนื่องชัดเจน 

o สรุป การท างานภายใต้ โครงการ “การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก” ที่ผ่านมาที่เห็นภาพชัดเจนก็คือ คณะเกษตรศาสตร์ คือเป็นเรื่องการปลูกพืช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือเรื่องการท าระบบสมาร์ทฟาร์ม 

 ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ โดยการน าของ ดร.วิวัฒน์ 

ศัลยก าธร เรื่องการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ และโมเดลศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล 
 ขอน าเรียนโครงการฟาร์มเกษตรมหาวิทยาลัยฯ โดยเบื้องต้นได้วางแผนไว้ว่า 

o จะสร้างพ้ืนที่นี้ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ และด้านเกษตร
อินทรีย์ ตามแนวทางของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

o เป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 คือจะขยายพื้นที่ และเตรียมขอตรวจรับรองพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 



o โดยการน าของ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน คือการพัฒนาการผลิตพืชให้ได้คุณภาพ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิม มุ่งสู่การท าสารสกัดจากพืช เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกร โดยใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยจ านวน 130 ไร่ ได้ด าเนินการไปแล้ว 45 ไร่ ซึ่งจะขอรับรองเป็นพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
โดยมุ่งเน้นการปลูกพืชในโรงเรือน โดยได้ปรับพ้ืนที่ให้สูงขึ้นเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน 

o มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์โดยบูรณาการกับวิชาการเรียนการสอน คือพันธุ์ กข 15 และข้าว
ไรท์เบอร์รี่ และมีการท าผลิตภัณฑ์อออกจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ ฐานราก 

o การผลิตงาด าเพ่ือส่งให้ศูนย์งา ซึ่งได้มีการออกไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
o การผลิตเมล่อนอินทรีย์ในระบบโรงเรือนควบคู่กับระบบสมาร์ทฟาร์มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
o และก าลังด าเนินการผลิตแตงโมอินทรีย์ 
o การผลิตพริกอินทรีย์เพื่อส่งคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือใช้สกัดท าเจลพริกนาโน 
o ภายนอกโรงเรือนจะมี มัลเบอรี่ มะพร้าวน้ าหอม และกล้วย และอ่ืนๆ 
o มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการปลูกปอเทือง และถ่ัวเขียว 
o การผลิตกล้าพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ เพ่ือปลูกไม้ป่า 
o การผลิตเมล็ดพันธุ์สลัด คะน้า 
o การผลิตปุ๋ยหมักสูตร 5311 ของ รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อบรมเผยแพร่ 
o การผลิตสารชีวภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ 
o มีการเปิดจัดอบรม และเปิดให้เกษตรกร หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน 
o กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีไคออกมาอบรมการผลิตเมล่อน และประสบผลส าเร็จ ได้น ารายได้จากการ

ขายรอบแรกมาสร้างโรงเรือนได้อีก 1 หลัง 
o และก าลังจัดท านิทรรศการถาวรในพ้ืนที่โดยงบประมาณจากส่วนกลาง 

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ 
 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เข้ามาชวนสร้างอัตลักษ์ที่ให้ภายนอกเห็นการท างานของ

มหาวิทยาลัยให้เด่นชัดขึ้นว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นอะไร โดยที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันก็คือการส่งเสริม
การผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยจะมุ่งเน้นการท างานหลัก 2 ส่วนคือ 
o ภายในมหาวิทยาลัย สร้างศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นสถานที่เพ่ือมาศึกษาดูงานของ

บุคคลภายนอก โดยเอาโมเดล มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม) 
o ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจะเป็นการส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
o โดยพ้ืนที่ที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ คือพ้ืนที่เดิมของ ราชธานีอโศก ที่ได้ด าเนินการ เช่นการปลูกไม้

ผล และการขุดคูคลอง 
o โดยโครงการได้ปรับพ้ืนที่ให้สูงขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นแบบแปลนที่ดีขึ้น 
o มีการเจาะตรวจคุณภาพดิน และตอนนี้ได้มีชุดข้อมูลดินทั้งหมดของแปลง 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 สรุปได้ว่าที่ผ่านมา งานที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการคือ  

o การส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ 
o การส่งเสริมสร้างตลาดผักอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัย 
o การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
o การสกัดสารส าคัญ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ค าถาม สุดท้ายแล้วเป้าหมายที่อยากให้ UBUFarm เป็นคืออะไร 



 ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ 
 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย (มข.,มน.,มอ.,ม.แม่โจ้ และม.อุบลฯ)โดยความร่วมมือ

ของคณะเภสัชศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ เพ่ือการผลิตพืช/สัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยมุ่งเน้นการ
สกัดสารส าคัญ โดยให้แต่มหาวิทยาลัยเลือกพืช/สัตว์ ที่เด่นๆของพ้ืนที่ของตัวเองดูแลและเชี่ยวชาญ  
ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เลือก คือ พริกหัวเรือ งาด า (เพ่ือสกัดสาร พัฒนาเป็นเจลพริกนาโน โดยใช้
สโลแกนปลูกพริกขายสารสกัดเพ่ือสร้างมูลเพ่ิม) เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นตัวอย่างให้เกษตรกร 

 มีแนวคิดการสร้างบริษัท โดยการลงขัน 5 มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างโรงงาน รับซื้อผลผลิตกับเกษตรกรแล้ว
มาสกัดสาร เพื่อจ าหน่ายสารส าคัญในพืชนั้นๆ และมีการแบ่งรายได้ตามสัดส่วนการท างาน (โดยได้แนวคิด
ว่าที่ผ่านมา นักวิจัยจะท างานรับจ้างนายทุน/บริษัทเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ แต่สุดท้ายคนที่ได้ผลก าไรมีแต่
นายทุน นักวิจัย เกษตรกรไม่ได้อะไรเลย เป็นเพียงมือปืนรับจ้าง) 

 การท ายาสมุนไพร การท าโรงงานยา 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 ตอนนี้ภาพการท างานของมหาวิทยาลัยยังกระจายกันอยู่ไม่เป็นกลุ่ม ขาดการเชื่อมโยงท าให้การด าเนินงาน

ไม่สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
o จึงขอเสนอให้ทุกคณะมาท างานร่วมกันให้เด่นชัดสักงานดีไหม  
o แกนหลักของงานตอนนี้คือ UBUFarm ใช่ไหม 

คณะท างานตอบค าถาม (แบ่งเป็น 2 ส่วน ภายนอกส่งเสริมเกษตรกร ภายในคือสร้างศูนย์การเรียนรู้คือ UBUFarm) 
คณะท างานตอบค าถาม มีการท างานร่วมกันหลายคณะ เช่น บริหารศาสตร์ ดูแลเรื่องการตลาด ศิลปประยุกต์ฯ 
ดูแลเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ เกษตรศาสตร์ ดูแลเรื่องการผลิต แต่ที่กระจัดกระจายเพราะขาดความต่อเนื่องของ
โครงการ หลักๆ จึงเป็นการท างานในพ้ืนที่ที่เห็นภาพต่อเนื่อง 
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ 
 ประเด็นที่ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ น าเสนอคือปลายทางที่เราอยากให้เป็น ตามแนวทางของ ศ.ดร.กนก 

โดยมีการวางแนวทางไว้ทุกคณะ โดยการเดินทาง 1-10 แต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่ 0-1 ซึ่งการที่เราจะเดินทางไป
ถึงขั้น 10 เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ตอนนี้คืออยากให้ ท่านรองวิจัยฯ ช่วยก าหนดว่าปลายทางเราจะไปถึง
ไหน ณ ปัจจุบัน ? 

 โดยโจทย์ที่ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ให้ตอนนั้นคือ 1. เราต้องมีพ้ืนที่ และเริ่มจากการมีเมล็ดพันธุ์เป็น
ของตัวเอง โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี ดร.นิมมานรดี เป็นผู้ดูแลอยู่ ณ ปัจจุบัน ผศ.ดร.มงคล และ 
ดร.ภาคภูมิ ดูแลเรื่องพ้ืนที่ ระบบซัพพอร์ต สิ่งที่จะตามมาคือ End Product ผู้ใช้ Product คือใคร  
ซึ่งตอนนี้ประเด็นของเราคือ End Product กับผู้ผลิตยังไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง  

 และยังมีสารสกัดสมุนไพร สูตรปุ๋ยของ รศ.ดร.บุญส่ง ฯลฯ สรุปตอนนี้คือเราท าจิ๊กซอว์คนละชิ้นแต่ยังไม่ได้
ต่อกัน วันนี้จึงเสนอให้ทุกฝ่ายมาคุยกันถึง โรดแมป ว่าจะเดินไปในทิศทางไหน และใครจะท าอะไร จุดปลาย
ตอนนี้ ยกตัวอย่าง ถ้าเราจะท าเจลพริก คณะเภสัชศาสตร์ต้องบอก ปริมาณความต้องการมา เพ่ือที่คณะ
เกษตรศาสตร์จะได้วางแผนการผลิตโดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้ องซัพพอร์ตด้านเทคโนโลยี   
แต่ตอนนี้ที่ท า คือท าเพราะอยากลอง และไม่อยากปลูกพืชซ้ ากับเกษตรกรที่มาขายในตลาด UBUmaket 

 ค าถาม ในมุมของมหาวิทยาลัย อยากให้ฟาร์มท าอะไร คณะท างานพร้อมให้ความร่วมมือและด าเนินตาม 
เพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จะร่วมมือกับเขาอย่างไร เพ่ือแชร์ประสบการณ์ และวางแผนท างานร่วมกัน 
 ตอนนี้มหาวิทยาลัยอยากให้ไปถึงไหน ไปถึงสารสกัด หรือ แค่ผลิต มีตลาด โรงพยาบาลก่อน  แล้วแบ่ง

งานตามความถนัดของแต่ละคณะ ในมุมส่วนตัวผม เอาแค่ ผลิตได้มาตรฐาน สร้างแบรนด์ ขายได้ 



ตรวจสอบได้ว่าปลอดภัย อินทรีย์จริง ก่อน เพ่ือจะน าไปสู่การก าหนด ว่าจะผลิตอะไร เท่าไหร่ ใช้เครื่องมือ
อะไร และงบประมาณเท่าไหร่ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนแค่ไหน 

ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย   
ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายจริงๆไม่ใช่มหาวิทยาลัย แต่ คือชาวบ้าน แล้วโจทย์นั้นเรา

ยังแก้ไม่ได้ เรายังยกระดับรายได้ของชาวบ้านไม่ได้ แล้วเราจะมายกระดับในมหาวิทยาลัย คือมันก็ได้อยู่ แต่
ประเด็นส าคัญคือปากท้องของชาวบ้านที่เราเคยวางไว้ว่า ให้เขามีรายได้ เดือนละ 10,000 บาท/เดือน 

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ  
ประเด็นนี้ ศ.ดร.กนก ได้ให้แนวทางไว้คือ ก่อนที่เราจะไปพาเกษตรกรท า เราต้องท าเป็นก่อน และ

ท าโมเดลเอาไว้ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร และต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง 
 คือ ทุกภาคส่วนเราได้ด าเนินงานมาทุกด้านตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่คิดว่ามหาวิทยาลัยเราต้อง

เข้มแข็งก่อนเป็นอันดับแรก คณะเกษตรศาสตร์มีการผลิต และถ่ายทอดความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ก็มีการ
สกัดสารส าคัญแล้วเช่น เจลพริก และมีการจัดจ าหน่ายแล้ว แต่ประเด็นคือมันยังไม่ใหญ่พอ ท าอย่างไรที่จะ
ใหญ่พอที่เราจะควบคุมตลาดได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์บางส่วนเราก็ท าแล้ว ตลาดเราก็ท าแล้ว ในมุมมองผม
เรื่องสารสกัด ถ้ามันเป็น scale เล็กๆ มันท าอะไรไม่ได้ แต่เรามีองค์ความรู้แล้ว เราจะจับมาท าตอนไหนก็ได้  

 ในเรื่องการเชื่อมโยงกับเกษตรกร คือเช่น เราส่งเสริมให้ปลูกพริก แต่เราจะไม่รับซื้อและขายพริกให้ แต่เรา
จะขายเป็นสารสกัดแทนค าถามคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร 

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  
 ตาม concept เดิมคือเราวางไว้ว่า เราจะท าให้มหาวิทยาลัยเป็นโมเดล ที่จะน าเอาองค์ความรู้ไปถ่ายทอด

ให้กับเกษตรกร ซึ่งเราก็ได้ด าเนินการ แต่ไม่เกิดผลเท่าที่ควร เราเลยมาลองท าภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็น
ต้นแบบก่อน โดยมี ดร.ภาคภูมิ รศ.ดร.บุญส่ง ดร.ทวีศักดิ์ เป็นแม่งานร่วมกัน พร้อมกับคณะท างาน 

 ประเด็นหลักคือเราจะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของเศรษฐกิจ
ฐานราก เราพยายามไปถึงระดับร้านอาหาร โรงพยาบาล แล้วก็พบว่า ตอนแรกก็ตอบรับดี ส่วนหลังๆมาก็
ลดลง ส่วนโรงพยาบาลนั้นเขาก็มี ผู้ประกอบการที่เครือข่ายอยู่แล้ว ซึ่งเราเจาะไม่ได้ เลยมามุ่งเน้นให้ผลิต
เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือก่อนในระยะแรก 

 เคยท างานในลักษณะเหมือนโมเดลของ ม.แม่โจ้ (ปลูกผักแลกค่าเทอม) แต่พ้ืนที่ยังต้องปรับปรุงสภาพก่อน 
เลยยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนนั้น 

 ตามแนวทางของ ศ.ดร.กนก เห็นว่า การขายแบบปกติ เราทราบราคาตลาดดีอยู่แล้ว ท าอย่างไรที่จะให้ขาย
ได้แพงขึ้น เลยมีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นไปในด้านสารสกัด แต่มาติดปัญหาว่าจะปลูก/ผลิตอย่างไรให้ได้
สารส าคัญในปริมาณเท่าเดิมทุกรอบ เพ่ือให้ได้สารสกัดที่มีมาตรฐาน จึงเป็นเหตุให้ขยายเครือข่ายไป 5 
มหาวิทยาลัย โดยเน้น คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

 โดยหลักแล้วเราจะมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรภายนอก และสร้างศูนย์การเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยไปควบคู่กัน แต่เราก็พบว่ามีเกษตรกรที่ตั้งใจจริงน้อยมาก และการด าเนินงานก็ชะงักไปเมื่อ 
ศ.ดร.กนก เข้าไปท างานการเมือง 

 พืชที่เราวางไว้ อุบลราชธานี ข้าว พริก ใบบัวบก งาด า จิ้งหรีด ไก่พ้ืนเมือง แต่ละ มหาวิทยาลัยก็จะมี
รายการเป็นของตัวเอง  

 ผศ.ดร.กาญจนา เสริมว่า  ควรเชื่อมโยงไปถึง Edpex แผนการท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน และส่งเสริมการสร้างอาชีพ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับค่า KPI ของมหาวิทยาลัย   



 เกษตรกรที่เราส่งเสริม ปลูกได้ แต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหน ส่วนคนซื้อก็หาซื้อยาก ไม่ค่อยมีขาย คือคนขายกับ
ตลาดยังขาดการเชื่อมโยงกัน และผลผลิตขาดความต่อเนื่อง 

ดร.ภาคภูมิ 
 ได้ข่าวว่า ศ.ดร.กนก จะกลับมาเป็นที่ปรึกษาให้โครงการ แล้วมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติก็จะเข้ามาท างาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองท่านมีแนวทางการท างานที่ต่างกัน แล้วเราจะเลือกท างานกับใคร ในระยะไหน ต่อไป 
คณะท างานจะได้วางแผนการด าเนินการได้ 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 

การด าเนินงานหลักแบ่งเป็น 2 scale คือ  
1. การส่งเสริมผลิตเพ่ือบริโภค จ าหน่าย แปรรูปแบบง่าย  
2.เป็นแล็ป scale ซึ่งจะท างานได้จริงก็ต่อเมื่อมีตลาดรองรับจริงเท่านั้น ซึ่งจะยากส าหรับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้อง

ท างานกับบริษัทใหญ่ สามารถลองท าได้ สร้าง Know how 
 ภาพ UBUFarm เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบถ้วนหรือยัง ถ้ายัง แล้วขาดอะไร ส่วนไหน 
 ตลาด คือต้องการความต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรยังขาดความต่อเนื่อง ซึ่งผมคิดว่า UBUFarm ต้องเป็นโมเดลที่

สามารถผลิตขายได้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
อาจารย์พัชริดา ปรีเปรม 
 ตลาดที่ห้างสุนีย์ อยากได้ผักไปขาย เซ็นทรัลก็มีติดต่อเข้ามา คือตลาดมี แต่เกษตรกรไม่มีผลผลิตส่งไปขาย

อย่างต่อเนื่อง  
 เสนอให้ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผัก รวบรวมส่งให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีความต้องการ 

และเป็นผู้ QC ด้วย ได้ก าไร ได้ภาพลักษณ์ด้วย 
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 ถ้าเราท าเหมือน อาจารย์พัชริดา ปรีเปรม แนะน าเราจะเข้าสู่ระบบ คือ QC ไม่ผ่านส่งคืน สินค้าหมดอายุ 
ส่งคืน ขายไม่ได้ เราต้องแบกรับภาระส่วนต่างเหล่านี้ ซึ่งมันจะมีต้นทุน เกษตรกรรับแนวทางนี้ไม่ได้ ทันทีเราเข้า
ตลาดกลุ่มนี้ต้องมีระบบที่เข้มแข็ง ซึ่งต้องมีใครคนใดคนหนึ่งท า จะเป็นบริษัท หรือมหาวิทยาลัยก็ตาม แต่กลุ่ม
เกษตรกรเขาท าเองไม่ไหว เพราะปัญหาเรื่องต้นทุน อาจจะพอมีบ้างแต่ต้องใช้เวลาหา และทัน ทีที่เข้าสู่ระบบนี้จะมี
ค่าด าเนินการเกิดข้ึน 
 ผมคิดว่าเราควรจะมาสร้าง UBUFarm ให้เข้มแข็ง มีองค์ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงซึ่งเราก็มีองค์ความรู้เหล่านี้
อยู่พอสมควร องค์ความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดให้เกษตรกร เหล่านี้เราพร้อมหรือยัง ถ้ายัง ขาดอะไร ถ้าพร้อมก็ให้
ส่งเสริมให้ภายนอกเข้ามาเรียนรู้ 
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  

 ภายในฟาร์มยังไม่สามารถผลิตได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือขายในตลาดมหาวิทยาลัย 
 สร้างบูธในห้างสรรพสินค้า ซึ่งก็มีการติดต่อมา 

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ 
 การลงพ้ืนที่ ชาวบ้านจะท ากับเราอยู่ 3 ครั้ง เพราะความเกรงใจ แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ท าแล้ว เพราะถ้าสิ่งที่

เราไปสอนไม่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้าน สร้างรายได้ไม่ได้จริง และยั่งยืน ถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้ 
เขาไม่ท า เพราะชีวิตเขาต้องกินต้องใช้ ฉะนั้นเราต้องเก่งจริง ท าได้จริง เป็นที่ยอมรับ 

 องค์ความรู้เรามี ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เทคโนโลยี ระบบสามาร์ทฟาร์มแบบง่าย 
 สิ่งที่เราขาด คือการบริหารจัดการ ที่ท าได้จริง ซึ่งคณะเกษตรฯ มีองค์ความรู้  
 ออกแบบตรา โดยศิลปประยุกต์ฯ บริหารฯ ดูเรื่องการตลาด ฯลฯ 



 เน้นผลิตในตลาดมหาวิทยาลัย โดยเริ่ม 6 เดือน ผักอะไรที่ขายได้ทุกวัน โดยผลิตให้ได้อย่างต่อเนื่องส่งขาย
ได้ทุกวันภายในมหาวิทยาลัยก่อนเป็นโปรเจคแรก และเรียนรู้ไปด้วยกัน  

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง  
 เสนอให้ลองท าสมุนไพร สกัดซึ่งไม่เน่าเสียสกัดเก็บไว้ขายให้โรงพยาบาลได้ และเป็นที่ต้องการ 

ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย 
 การด าเนินการในระยะแรกเราได้วางแผนการผลิตผักให้ออกทุกสัปดาห์ และน าไปจ าหน่ายที่  UBUmaket 

แต่ปัญหาคือ สินค้าชนกับชุมชน เพราะเราปลูกสิ่งที่เราสอนให้ชุมชน สินค้าล้นตลาด ขายไม่ได้ จึงได้เปลี่ยน
มาปลูก เมล่อน พืชในโรงเรือนซึ่งเกษตรกรผลิตไม่ได้ จะได้ไม่ต้องแย่งตลาดกัน ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้วางแผนมา
ก่อน  

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 สรุป UBUFarm สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย 
 เรามีจ านวนที่เราผลิตได้แน่นอนโดยไม่ขาด 

ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ 
 นี่คือสิ่งที่เราต้องไปสอนชาวบ้าน เพราะเรื่องการปลูกไม่มีปัญหา เขาปลูกได้เก่ง แต่ขาดการบริหารจัดการ

ผลผลิต ที่ทุกคน win win  เช่น กลุ่มเรา มี 20 คน เราบริหารจัดการได้ให้ทุกคนมีรายได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยให้ มหาวิทยาลัยเป็น 1 ในผู้ผลิตนั้น นี่คือจุดขายของ ม.อุบลฯ ตัวอย่าง ตลาดเจริญศรี คือไปตอนไหนก็
มีของขาย แล้วเราจะท าอย่างไรให้ได้เหมือนเขา ประสบผลส าเร็จทุกคน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญมาก 

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ 
 ตอนเริ่มต้นเราก็มีหลายๆคณะเข้ามาท างานด้วยกัน เช่น คณะบริหารศาสตร์ ดูเรื่องตลาด คณะ

เกษตรศาสตร์ดูเรื่องผลิต วิทยาลัยแพทย์ฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ ดูเรื่องสุภาพ ซึ่งเหล่านั้นมันเชื่อมโยง
กัน เพราะการท าเกษตรเคมีฉีดยาฆ่าแมลงส่งผลต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ตอนหลังก็มีเครือข่ายข้างนอก 
ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ก็เอาโปรดักซ์ เจลพริก ของเราไปประชาสัมพันธ์ในตลาดอาเซียนและจีน บางอย่าง 
จีนเขาท าน าหน้าไปแล้ว สามารถสังเคราะห์สินค้าขึ้นมาขายได้ คณะที่ท างานเชื่อมกับคณะเกษตรศาสตร์
ตรงๆ คือคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ท่านอ่ืนจะสงสัยท าไมพูดถึงแต่ด้านเกษตร แต่ภายหลัง จะด้ายภารกิจ 
หรืองานประจ า ท าให้อาจารย์หลายท่านถอยออกไปท างานส่วนตัวหรืองานหลักของตัวเอง ซึ่งท าให้เราห่าง
กันออกไป 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 ปีงบประมาณนี้และ2564 เราจะด าเนินงานโครงการใน UBUFarm ในด้านกายภาพให้เรียบร้อยที่สุด 

จัดการเรื่องสภาพแวดล้อม ดิน น้ า ให้พร้อม ลงโรงเรือนที่คิดว่าจะมีเพ่ิมเติม ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆ ที่
น่าจะมาเรียนด้วย และท าแลนด์สเคปให้สวยงาม และผลิตได้ 

 กลไกตลาด อยากให้ UBUFarm ผลิตได้ minimum สม่ าเสมอ แล้วน าไป Plug-in ตลาดใดตลาดหนึ่งให้
สม่ าเสมอเหมือนกัน ถ้ามีของเกษตรกรมาเพ่ิมเติม ก็ให้ผ่าน QC ก่อน อย่าให้มาตรฐานตก และจัดท าระบบ
จัดการหลังบ้าน คือท้ายสุดเกษตรกรที่เข้ามาอบรมกับเรา ต้องเข้าถึงระบบเราและรู้ว่าเราผลิตอะไร
ประมาณไหน ถ้าเขาจะผลิตให้แจ้งเราล่วงหน้า แล้วเราจะลดอัตราการผลิตรายการนั้นๆ ลงเพ่ือที่จะได้ไม่
ต้องชนกัน และล้นตลาด นี่คือกลไกจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องของการตลาด ซึ่งสามารถเริ่มปีนี้ได้เลย ซึ่ง สกว.  
ท าอยู่ ผมจะประสานกับ ทางโครงการให้ 

รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ ์
 เรื่องตลาดได้มีติดต่อมา คือเขาอยากได้เกษตรกรไปขาย แต่ติดอยู่ว่า 1.ตลาดอยู่ไกล 2.ไม่มีคนไปขาย  

ซึ่งคนไปขายถ้าไกลเขาก็ไม่ไป เพราะไม่คุ้มค่าเดินทาง เพราะขาดทุน เพราะผมมองว่าการขายต้องได้ก าไร 



ถ้าครั้งเดียวขาดทุน ผมเลิกท า เพราะฉะนั้น ถ้าเราจะพาเขาท า ครั้งแรกเขาต้องได้ก าไรเลย ซึ่งเป็นโจทย์ที่
เราต้องแก้ ถ้าจะท ากับกลุ่มข้างนอกอย่าหลายกลุ่ม และเลือกคนที่สนใจจริงๆ ท าจริง และท าให้ออกอย่าง
ต่อเนื่อง และที่ส าคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องลงไปท างานร่วมกัน เพราะเกษตรเราต้องการมาก เพราะ
จะให้เกษตรท าสมาร์ทฟาร์ม เราท าไม่ได้ ซึ่งปัจจัย 1,2,3 คณะเกษตรศาสตร์มีในมือ พร้อมที่จะให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการได้เลย แต่เรายังไม่ได้ท าร่วมกันซักที คือคณะเกษตรศาสตร์มีความรู้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีเครื่องแล้วเรามาท างานร่วมกัน Know How ง่ายๆพ้ืนฐาน ที่เกษตรกรสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ในต้นทุนที่ไม่มากนัก ช่วยลดแรงงาน ถ้าอยากประสบผลส าเร็จหลักการท างานในโรงเรือน  
1 วันต้องเข้าดูแปลง 1 ครั้ง เพื่อดูโรคแมลง เพราะระบบไม่สามรถควบคุมโรคได้  

 เลือกพืชที่ปลูก แล้วจับให้แน่น ต่อเนื่อง เลือกพืช 123 แล้วต้องท าให้ได้ดีกว่าชาวบ้าน เขาถึงจะเชื่อ   
เราต้องมี Know How ท าแล้วดีกว่าเขา เขาถึงจะมาเรียนรู้กับเรา และไม่อยากให้ท าหลายชนิด ท าซัก 4-5 
ตัว แล้วจับให้แน่น ท าให้ดี ส าหรับ 1-2 ปี แต่พอส าเร็จแล้วค่อยขยับเพิ่มชนิดพืช 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
 UBUFarm มุ่งเน้นการท างานด้านบริการวิชาการ โดยเน้นการผลิตพืช/ผักในโรงเรือนที่มีมูลค่าสูง 
 จะปรับ UBUFarm ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือขอรับรองเป็นพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ 
 ลดรายจ่าย ด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
 กระบวนการด้านพัสดุ ที่ค่อยข้างบีบบังคับ 
 การท างานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาระบบให้รองรับสงคมสูงวัย 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 ขอเวลา 3 ปี ในการท างานจัดการให้เข้าท่ี 

รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ 
 พ้ืนที่ ต้องยกระดับให้สามารถปลูกได้ทั้งปี หาทางให้ระบายน้ าออกเพ่ือไม่ให้ท่วมขังในฤดูฝนเจาะให้น้ าออก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมที่ดีที่สุดให้ไหลไปตามคลอง การสร้างโรงเรือนใหม่คือยกท่ีให้สูงขึ้น นี่คือส่งที่ต้องท า 
 ต้องปลูกในโรงเรือนเพ่ือจะได้ผลิตได้ทั้งปี โดยการท างานร่วมกันระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือจัดการกับปัญหาที่จะเกิดในแต่ฤดูกาล เช่น ความชื้น อากาศ ที่มีมากหรือน้อยเกินไป 
เพ่ือจัดการให้เหมาะสมกับที่พืชต้องการ เพ่ือตอบโจทย์ที่ว่าท าอย่างไรให้ผลิตพืชได้ทั้งปี ตัวอย่าง ที่พ้ืนที่ 
หนองเรือ เขาก็มีโรงเรือน 40-50 โรงเรือนเพ่ือผลิตให้ได้ตามออเดอร์ เรามี 3 โรงเรือนตอนนี้เราก็ปลูกเต็มที่
ไม่ได้พักแปลงเท่าท่ีควร ถ้าเรามีโรงเรือนเพ่ิมข้ึน จะท าให้สามารถช่วยให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
 อยากได้โรงเรือนส าหรับอบตาก แปรรูป โรงเรือนคัดล้าง บรรจุภัณฑ์ เพ่ิมเติมในเบื้องต้น 

ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย 
 อยากให้หาผู้จัดการฟาร์ม  UBUFarm โดยขอให้ รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ มาเป็นที่ปรึกษา 

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี 
 อยากหารือเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ งบประมาณที่อยู่ส่วนกลาง เพราะที่ผ่านจะเป็นส่วนที่เอาไป

สนับสนุนเกษตรกรในพ้ืนที่ จึงเรียนขอความเห็นว่า เราจะยังด าเนินการต่อไปไหม เพราะพอไม่มีแผน 
เหมือนเช่นปี 2562 เราต้องมาเร่งใช้งบในปลายปีงบประมาณ ต้องไปรบกวนแต่ละคณะให้จัดอบรม จัดท า
ระบบสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งมันกระชั้นชิด เพราะส่วนกลางไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้เองทั้งหมด 

 
 
 



รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
 เราต้องสร้าง UBUFarm ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดี น่ามาเรียนด้วย และสวยงามด้วย โดยจัดการเรื่องปัญหา

พ้ืนที่ให้เรียบร้อยและท าระบบสามาร์ทฟาร์มให้พร้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความ
แตกต่างจากศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน (ดร.ภาคภูมิ เป็นหลัก ร่วมกับวิศวกรรมศาสตร์) 

 โครงสร้างพื้นฐาน (โรงเรือน) ลงไว้เพื่อผลิตในปริมาณข้ันต่ า และเลือกพืชมาให้ชัดเจน 
โดย 2 ปีนี้เราจะมุ่งเน้นเรื่องนี้ โดยที่เรามีงานอีก 1 ชิ้น ที่จะต้องหาทีมมาท า คือการท าระบบเชื่องโยงกับ
ตลาด คือผมอยากให้แหล่งเรียนรู้เรา เป็นผลิตได้จริง และได้คุณภาพ และขายได้ด้วย ไม่ใช่แค่อบรมอย่าง
เดียว (รศ.ดร.ชวลิต จะหาทีมมาช่วย) 

 ระบบจัดการหลังบ้าน (รศ.ดร.ชวลิต จะหาทีมมาช่วย) 
 ถ้าจะเอางบส่วนของเศรษฐกิจฐานราก มาให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการที่ส่วนกลาง ในปีถัดไป (2564)  

ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ โดยไม่กระทบ KPI คณะ (ทุกคณะเห็นด้วย) 
 ส่วนงบประมาณปี 2563 จะท าแบบ ไฮบริดจ์ มีทั้งที่ลงไปแต่ละคณะและส่วนกลางบริหารจัดการ 
 ส่วนที่เป็นงบลงทุน มหาวิทยาลัย ต้องหาเงินรายได้มาช่วยสนับสนุน 
 งบประมาณส่วนที่ 1 ใช้ท างานประจ า การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือให้ตอบ KPI ส านักงบประมาณ 

ส่วนที่เหลือเอามาท าโปรเจคใหญ่ (ท่ีได้คุยกันมาทั้งวันนี้) 
 โดยท างานให้ตอบโจทย์นโยบาย ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย Platform เน้นงานชิ้นใหญ่ จิ๊กซอว์ชิ้น

เล็กต้องมาประกอบเป็นชิ้นใหญ่ แต่บริการวิชาการก็มีชิ้นเล็กบ้าง เพราะมันเป็นงานบริการวิชาการ 
 เรื่องชุมชนที่เราเคยเข้าไปท างานร่วมกัน ขอให้ไปประเมินและส่งสรุปว่า ในปัจจุบันเขายังด าเนินการอยู่ไหม 

และเราควรท างานกับเขาต่อไปไหม แบบตรงไปตรงมา ถ้าเขายังอยากท าต่อก็ด าเนินการต่อ ส่วนกลุ่มไหนที่
เด่นก็ดึงข้ึนมาเป็นขับเคลื่อนให้ไปต่อในระดับสูงขึ้น  

 นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้ ทุกคณะส่งแผนการด าเนิน 3 ปี ในวันประชุม 
 
มติที่ประชุม 

- รับทราบ 
 

ปิดการประชุม เวลา 12.10 น. 
 
          ผู้จดบันทึกรายงาน 

         นางสาวกฤษณา สมตา 
      ผูช้่วยนักวิจัย 
      ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 62 


