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บทที่  1   

บทน ำ  

 
 

1.1 ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ และกระบวนกำรในกำรจัดท ำแผน 

 

(1) ควำมเป็นมำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้มีกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใชเ้ป็นกรอบก ำหนดทิศทำง

และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ

และสังคมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและ

ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคม

ผู้สูงอำยุ กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำ

ผลิตภำพกำรผลิต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม ฯลฯ ท ำให้

กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงจ ำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่

ส ำคัญ ดังนี้ (1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำร

พัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่

ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข 

  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำประเทศ

ไทย 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยรัฐบำล 

และแผนพัฒนำกำรศกึษำระดับอุดมศกึษำ รวมถึงเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพ 

สมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง มหำวิทยำลัยแม่โจ้จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ขึ้น โดยกระบวนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำฯ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นผู้แทนจำกสภำมหำวิทยำลัย 

ผูบ้ริหำร บุคลำกร ศษิย์เก่ำ นักศกึษำ และผูใ้ช้บัณฑิตเป็นต้น 
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(2) วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผน 

  ในกระบวนกำรพัฒนำแผน มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดหลักกำรในกำรขับเคลื่อนแผนให้เกิด

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  โดยได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักกำรตำ่งๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีด้วยหลักธรรมำภิบำลและมีมำตรฐำน

กำร ท ำงำนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) 

2) เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีระบบบริหำรจัดกำร กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐที่มี

ประสิทธิภำพ 

3) เพื่อพัฒนำหลักสูตรและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหลักสูตรรองรับกำรขับเคลื่อน 

Thailand4.0 

4) เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้เป็นพลเมืองของโลก และมีควำมสำมำรถ ในกำรเข่งขันได้ 

5) เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีผลงำนวิจัยมุ่งเน้นภำคกำรเกษตร ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 

Thailand 4.0 และชุมชน 

6) เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำร วิชำกำรที่ดีมปีระสิทธิภำพ 

7) เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นที่พึ่งของประชำชน และมีส่วนร่วมในกำรยกระดับกำรพัฒนำ

ควำมเข้มแข็งของชุมชน 

8) เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีเครือขำ่ยและมีพันธกิจที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ 

9) เพื่อพัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งชีวิตที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงนิและเติบโตอย่ำง

ยั่งยืน 

10) เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีศักยภำพสอดคล้องกับกำรมุง่สู ่University 4.0 

11) เพื่อพัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งชีวติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

 

(3) กระบวนกำรจัดท ำแผน   

กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) นั้น มหำวิทยำลัยได้จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วน

ร่วมใหค้รอบคลุมทุกภำคส่วน อำทิเช่น  

1) กำรศกึษำดูงำนผู้บริหำร  

2) กำรสัมมนำทบทวนแผน 11 และจัดท ำแผน 12  

3) กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

4) กำรวิเครำะหย์ุทธศำสตร ์นโยบำย และโครงกำรส ำคัญของรัฐบำล  

5) กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในช่วงแผน 11 และยุทธศำสตร์ 15 ปีของ

มหำวิทยำลัย    
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6) กำรพัฒนำเป้ำหมำยหลักของแผน โดยผู้บริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อให้เห็นเป้ำหมำย

ภำพรวมของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 

7) กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มตำ่งๆ โดยคณะท ำงำนรับฟังควำมคิดเห็น 

8) กำรสัมมนำกลุ่มย่อยในด้ำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย   

9) กำรประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนและวิเครำะห์งบประมำณ ร่วมกับคณบดี  

10) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

11) กำรวิพำกษ์แผน 12 ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมจำกหลำยภำคส่วน โดยผ่ำนเวที 

Retreat สภำมหำวิทยำลัย 

12) กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  

 

1.2 กรอบแนวคดิและเนื้อหำสำระของแผน 
 

(1) กรอบแนวคดิในกำรจัดท ำแผน 

  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

ฉบับนี ้ ได้ยึดหลักคิดในกำรพัฒนำแผนดังตอ่ไปนี้ 

1) ยึด “แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” และ “แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” เป็นหลัก 

2) ยึด “ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์”  ของมหำวิทยำลัย                  

ต่อเนื่องมำจำกแผนพัฒนำกำรศกึษำระยะที่ 11 

3) ยึดหลักคิด และกรอบแนวคิดกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำม “ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยแม่โจร้ะยะ 15 (พ.ศ.2555-2569)” เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเชิงรุก 

ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

4) ยึด “เป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำ (2R2S)” ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร เป็น

หลักในกำรพัฒนำเป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อให้เห็นภำพกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยอย่ำงมคีวำมรับผดิชอบ มีควำมเป็นเลิศในพันธกิจตำ่งๆ และควำมยั่งยืน 

5) ยึด “พันธกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ” และ “วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ ง

มหำวิทยำลัยแม่โจ้” เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำมภำรกิจหลักในแต่ละด้ำน 

 

(2) กรอบเน้ือหำสำระของแผน 

แผนพัฒนำกำรศกึษำมหำทยำลัยแม่โจ้ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ก ำลังจะสิน้สุด

ลงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นี ้ ในขณะที่รำ่งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมก็ได้รับควำมเห็นชอบจำก
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คณะรัฐมนตรีแล้ว ก ำลังจะประกำศใช้ในเดือนกันยำยนนี ้  ดังนั้น มหำวิทยำลัยแม่โจ้จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำ

กำรศึกษำระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ขึ้น  เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องจำกแผนฯ 11  และสอด

รับกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและบริบทแวดล้อมต่ำงๆ และทิศทำงกำร

พัฒนำประเทศ มหำวิทยำลัยจึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 12 ฉบับนี้ ขึ้น โดยมีเนื้อหำ

สำระส ำคัญในประเด็น ดังต่อไปนี ้

1) กำรวิเครำะหส์ังเครำะห์ข้อมูลบริบท สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยในอนำคต ทั้งระดับภำยในและภำยนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบ

ต่ำงๆ ที่มตี่อกำรพัฒนำอุดมศกึษำ 

2) กำรวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลยุทธศำสตร์ นโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ และ

โครงกำรส ำคัญต่ำงๆ ของรัฐบำล ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ฉบับที่ 12 

3) กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของมหำวิทยำลัยในช่วงแผนฯ 11 และ

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี 

4) กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงบริบทแวดล้อม ยุทธศำสตร์ชำติ และโครงกำร

ส ำคัญต่ำงๆ ของรัฐบำล กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี  เพื่อ

ก ำหนดประเด็นส ำคัญในกำรวำงแผนพัฒนำเชงิรุก 

5) ปรัชญำ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  ที่ต่อ

เนื่องมำจำกแผนฯ 11 

6) ก ำหนดเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำในช่วงแผน12 โดยผู้บริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อ

เป็นหลักในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรพัฒนำตำมพันธกิจหลักแต่ละด้ำน 

7) ก ำหนดแผนพัฒนำตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยในแต่ละด้ำน โดยแบ่งเป็น

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำย่อยๆ จ ำนวน 10 ประเด็น และเป้ำประสงค์หลัก 

12 เป้ำประสงค์ ผำ่นกระบวนกำรระดมควำมคิดเห็นแบบมีสว่นร่วมทั้งจำกผูบ้ริหำร 

คณำจำรย์ นักวิจัย บุคลำกร และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
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บทที่  2   

วิ เครำะห์ สภำพแวดล้อม  

 
 

2.1 บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงในระดับชำติ 

 

แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีกำร

พิจำรณำถึงบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปในระดับชำติ ทั้งบริบทภำยนอกประเทศ และบริบทที่ส ำคัญ

ภำยในประเทศดังนี้1 
 

(1) บริบทภำยนอกประเทศ 

(1.1) เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก 

1) กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจโลกประสบปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจ

กำรเงินที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกำ ท ำให้เศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวได้ช้ำ และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป 

ส ำหรับในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยำยตัวต่ ำ และมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนใน

ระบบเศรษฐกิจและกำรเงนิโลกในเกณฑ์สูง 

2) กำรแข่งขันในตลำดกำรค้ำโลก  รูปแบบกำรค้ำมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่

กำรค้ำเสรีมำกขึ้น และมีกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจที่หลำกหลำยขึ้น  โดยเฉพำะกำรแข่งขันในภำคกำร

ท่องเที่ยวทั่วโลก มีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น ภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรเดินทำงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 

ทั้งกำรเคลื่อนย้ำยผู้คนได้อย่ำงเสรีภำยใต้กรอบข้อตกลงต่ำงๆ กำรเดินทำงที่สะดวกและมีทำงเลือกมำกขึน้ 

3) กำรเปิดเสรี  กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอำเซียน ในปี 2558 จะ

น ำมำซึ่งโอกำสและข้อจ ำกัดที่ส ำคัญหลำยประกำร อำทิ กำรลดข้อจ ำกัดในด้ำนอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งท ำ

ให้ภำคกำรผลิตสำมำรถขยำยตลำดและพัฒนำตนเองให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น และกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต

และแรงงำนที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรี รวมทั้ง กำรใช้ควำมได้เปรียบด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเงิน 

กำรบริกำร และกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 

นอกจำกนี้ ตลำดกำรเงินของโลกมีควำมเชื่อมโยงกันมำกขึ้น และเข้ำสู่ช่วงกำรเปิดเสรี

ภำคกำรเงินของกลุ่มประเทศอำเซียน ประกอบกับกำรมีควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรเงินอย่ำง

รวดเร็ว จะท ำให้กำรแข่งขันในภำคกำรเงินรุนแรงขึ้นในทุกภูมภิำคของโลก 

                                                           
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ (2559). (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564). หน้ำ 7-12. 
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4) ควำมเสี่ยงด้ำนภูมิรัฐศำสตร์  ปัญหำข้อพิพำทในทะเลจีนใต้ รวมถึง กลุ่มประเทศ

สมำชิกอำเซียน จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกำ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภำพ และควำมมั่นของภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง ควำมตึงเครียดของควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศคู่กรณี

หลัก อำทิ จีน เวียดนำม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น รวมถึงสหรัฐอมริกำ ในฐำนะคนกลำง 

ส่งผลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีนและอำเซียน นอกจำกนี้ ควำมร่วมมือและรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจจำก

ปัจจัยสนับสนุนทำงด้ำนภูมิศำสตร์ยังท ำให้เกิดอ ำนำจต่อรองทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ ประเทศต้อง

ปรับตัวเพื่อปฏิบัติตำมเงื่อนไขและกฎระเบียบสำกล ดังนั้น ประเทศมหำอ ำนำจพยำยำมเข้ำมีอิทธิพลและ

ถ่วงดุลอ ำนำจด้ำนควำมมั่นคงด้ำนก ำลังทหำรในภูมิภำคแถบนี้ และประเทศไทยมีท ำเลที่ตั้งที่เป็น

ศูนย์กลำง จงึให้ควำมส ำคัญกับไทยในฐำนะหุน้ส่วนส ำคัญในภูมิภำคอำเซียน 
 

(1.2) กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของโลก 

องค์กำรสหประชำชำติประเมินสถำนกำรณ์ว่ำในช่วงปี 2544-2643 จะเป็นศตวรรษ

แห่งผู้สูงอำยุ โดยกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำจะมีระยะเวลำเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรดังกล่ำว

ค่อนข้ำงสั้นกว่ำกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว ส่งผลใหม้ีกำรขำดแคลนแรงงำนในประเท และมีกำรเคลื่อนย้ำย

แรงงำนต่ำงดำ้วมำกขึ้น 
 

(1.3) เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

1) รูปแบบกำรผลิต กำรค้ำ และบริกำรสร้ำงสรรคท์ี่หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น ซึ่ง

ปรำกฏกำรณ์ในเชิงบวกจะเกิดวัฒนธรรมใหมท่ี่ท ำให้คนและสังคมสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกระแสใหม่ๆ  

ของโลกได้ 

2) ภำคบริกำรตอ้งปรับตัวใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

3) รูปแบบกำรด ำเนินชีวิต กำรท ำงำน และควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจน

ควำมซับซ้อนของปัญหำทำงสังคมที่จะตำมมำ  กำรพึ่งพำกันของคนในชุมชนน้อยลง ระยะห่ำงระหว่ำง

ผู้คนเพิ่มขึ้น ควำมอดกลั้นและควำมผูกพันในครอบครัวลดลง กำรเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก

ส่งผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ต่อสังคมไทย กล่ำวคือ ถ้ำคนไทยปล่อยให้ค่ำนิยมทำงจริยธรรมถูก

ผสมผสำนกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกที่มุ่งในวัตถุมำกกว่ำคุณค่ำทำงจิตใจ จะท ำให้สังคมไทยขำด

จิตส ำนึกพลเมือง และเป็นสังคมที่เอำรัดเอำเปรียบ แต่ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำคนไทยสำมำรถผสมผสำน

ค่ำนิยมทำงจริยธรรมกับแนวคิดกระแสวัฒนธรรมโลกอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์จะน ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมได้ 
 

(1.4) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติมีควำมผันผวนและรุนแรงมำกขึ้น 

ส่งผลกระทบและกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรผลิตและพฤติกรรมกำรบริโภค ควำมตระหนักใน
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ระดับนำนำชำติ ผลักดันให้ประเทศต่ำงๆ ต้องด ำเนินกำรตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจก และก ำหนดกฎระเบียบในเรื่องกำรจัดกำรของเสียภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมชัดเจนและบังคับใช้

ให้เกิดผลในด้ำนกำรบริโภคก็มีควำมตื่นตัวและตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่

กำรบริโภคสินค้ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมำกขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นวงกว้ำง

ขึน้ในอนำคต 
 

(1.5) วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. 2015 

กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี มีกำรจัดท ำเป้ำหมำยกำร

พัฒนำที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  ประกอบด้วย 17 เป้ำหมำยและ 169 

เป้ำประสงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกำสส ำหรับ

ประเทศไทยจะพัฒนำกลไกด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในประเทศให้เกิดกำรบูรณำกำรไปใน

ทิศทำงเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลกและแนวทำงกำรพัฒนำภำยในประเทศไป

พร้อมๆ กัน 

 

(2) บริบทท่ีส ำคัญภำยในประเทศ 

(2.1) ด้ำนสังคม 

1) รำยได้ที่เหลื่อมล้ ำ ควำมยำกจนยังมีแนวโน้มลดลง แต่ควำมเหลื่อมล้ ำยังเป็น

ปัญหำส ำคัญที่น ำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทกำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงประชำกร และ

โครงสร้ำงเศรษฐกิจอำจส่งผลให้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำทวีควำมรุนแรงขึ้น ขณะที่

แนวโน้มของควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงแรงงำนที่มีทักษะสูงและทักษะต่ ำจะยิ่งขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกควำม

แตกต่ำงกันทำงดำ้นรำยได้ 

2) ปัญหำเชิงคุณภำพด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

 คนไทยมีโอกำสได้รับกำรศึกษำเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ 

ขณะที่ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสื่อสำรและกำรขับเคลื่อนประเทศสู่

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น แต่กำรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจำก

พฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพและปัจจัยสภำพแวดล้อมทีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง 

3) สังคมสูงวัย  โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังมี

ปัญหำทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย ในขณะที่ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลง 
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และมีรูปแบบที่หลำกหลำย นอกจำกนี้ โครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนไป ท ำให้คนในวัยศึกษำน้อยลง และ

คนสูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น 
 

โครงสร้ำงกำรเติบโตของประชำกรประเทศไทย2 
 

 

 

4) ควำมเสื่อมถอยทำงวัฒนธรรม  สังคมไทยก ำลังประสบกับปัญหำวิกฤตจำก

กำรที่มีค่ำนิยมเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสวัฒนธรรมต่ำงชำติที่หลำกหลำย เนื่องจำก ขำดทักษะกำรคิด 

วิเครำะห์ ไม่สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและพฤติกรรมใหส้ำมำรถ

ปรับตัวเข้ำกับกระแสใหมข่องโลกได้ 

5) ชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น   ชุมชนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถ

แก้ปัญหำและสนองตอบควำมตอ้งกำรของชุมชนด้วยตนเองได้ดขีึน้ 

 

 (2.2) ด้ำนเศรษฐกิจ 

1) ต ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ของประเทศไทยในเวทีโลก  ประเทศไทยในภูมิทัศน์

ใหม่ของโลก มีต ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์บนเวทีโลก อยู่ในต ำแหน่ง "โลกที่สอง" ร่วมกับเวียดนำม จนี และอินเดีย 

เป็นสถำนะระดับปำนกลำงทั้งทำงเศรษฐกิจ และกำรเมือง คือ ระหว่ำงกำรเติบโตอย่ำงมี เสถียรภำพ 

                                                           
2 จำกกำรบรรยำย เรื่อง Re-profiling Thai Higher Education โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
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(เศรษฐกิจ)-สังคมประชำธิปไตยกำรเมืองมีเสถียรภำพ (กำรเมือง) กับควำมเปรำะบำงอ่อนไหว ไร้

เสถียรภำพ (เศรษฐกิจ)-ควำมแตกแยกวุ่นวำย ไร้เสถียรภำพ (กำรเมอืง) 
 

ต ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ของประเทศไทยในเวทโีลก3 
 

 
 

2) กับดักประเทศที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง  ประเทศต้องเผชิญกับกับดักประเทศ

ที่มีรำยได้ระดับปำนกลำงและกับดักควำมเหลื่อมล้ ำ ส่วนประเด็นท้ำทำยในกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ คือ กำรเปลี่ยนสถำนะจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง (ควำมมั่งคั่งกระจุก) ไปเป็นประเทศรำยได้สูง 

(ควำมมั่งคั่งกระจำย) 
 

โครงสร้ำงเศรษฐกิจสังคม : กำรเผชิญกับกับดักประเทศที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง4 
 

 
 

                                                           
3 รำยงำนวำระกำรปฏิรูปที่ส ำคัญและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของสภำปฏิรูปแห่งชำติ (Blueprint for Change) โดย ดร.เทียนฉำย กีระนันท์ 

และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
4 กำรบรรยำย เรื่อง วิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปประเทศไทย โดย ดร.สุวิทย ์เมษินทรีย์ 
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3) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศลดลง  อันดับควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศไทยโดยรวม อยู่ในอันดับที่ 30 จำก 60 ประเทศช้ันน ำ ในขณะที่มำเลเซีย อยู่อันดับที่ 

14 และสิงคโปร์ อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ และประสิทธิภำพภำคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี 

ในขณะที่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรศึกษำอยู่ในอันดับ

ที่ไม่ด ี

 

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ถดถอย 

 
 

 

 (2.3) ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

1) ภำวะโลกร้อน เป็นปัจจัยเสี่ยงส ำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ ก่อใหเ้กิดวิกฤตน้ ำ และกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมำกขึน้ ท ำให้ประเทศไทยต้องพัฒนำยกระดับกำร

จัดกำรดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีประสิทธิภำพเพื่อรับมอืกับวิกฤติที่เกิดขึ้น 

2) กำรใช้ทุนทรัพยำกรเกินกว่ำศักยภำพในกำรฟื้นตัวของระบบนิเวศ ส่งผล

กระทบต่อวิถีชีวิตของประชำชน ท ำให้เกิดกระแสกำรอนุรักษ์ในสังคม ควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรจะมีแนวโน้มรุนแรงมำกขึ้น รัฐจะต้องมีกลไกจัดกำรควำมขัดแย้ง สร้ำงธรรมำภิบำล และควำม

เป็นธรรมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

3) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ทั้งในเชิงประมำณ และคุณภำพยังขำดประสิทธิภำพ     

ท ำให้เกิดกำรขำดแคลนน้ ำ ระบบนิเวศลุ่มน้ ำเสื่อมโทรม และภำวะกำรขำดแคลนน้ ำในอนำคตจะเพิ่มขึ้น 
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จำกกำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ จ ำเป็นต้องพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำร และให้มีกำร

จัดกำรทั้งดำ้นอุปสงค์ และอุปทำนเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในอนำคต 

4) ปัญหำมลพิษในสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบทั้งด้ำนคุณภำพชีวติ สุขภำพอนำมัยของ

ประชำกร และมีต้นทุนทำงเศรษฐกิจในกำรจัดกำรแก้ไข ซึ่งจะเป็นปัญหำหลักของเมืองที่มีควำมเจริญ

อย่ำงรวดเร็วในอนำคต จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำง

เหมำะสม 

 

 (2.4) ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ5 

1) ด้ำนธรรมำภิบำล 

 ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วน 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมำภิบำลของ

สังคมไทย 

 บริษัทจดทะเบียนไทยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

เพื่อโอกำสในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

2) ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 

 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย มีกำรจัดระเบียบกำร

บริหำรรำชกำรแผ่นดนิให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

 กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไข  เช่น 

กำรทับซ้อนของอ ำนำจหน้ำที่ และเขตพื้นที่ และกำรขำดแคลนรำยได้ของ 

อปท. เป็นต้น 

3) ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ประเทศไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำย

และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 กำรบรรยำย เรื่อง อนำคตเศรษฐกิจไทยกับกำรเตรยีมกำรจัดกำรศึกษำ โดยนำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ 
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2.2 สภำพแวดล้อมท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย 

 

มหำวิทยำลัยต้องมีกำรพัฒนำเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง

สภำพแวดล้อมที่ส ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 
 

(1) จ ำนวนนักศึกษำลดลง6 

ประเทศไทยมีแนวโน้มของโครงสร้ำงประชำกรคล้ำยคลึงกับยุโรป แมว้่ำมีจ ำนวนประชำกร

เพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง แต่เป็นกำรเพิ่มในอัตรำที่ลดลง โดยโครงสรำ้งประชำกรวัยเด็กมีจ ำนวนลดลง     จำก

ร้อยละ 21.6 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 17.2 ในปี 2580 อัตรำกำรเกิดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

ผลสืบเนื่องมำจำกปี 2513 รัฐบำลมีนโยบำยให้ประชำชนวำงแผนครอบครัวโดยสมัครใจ ดังนั้น ตลอด

ระยะเวลำ 30 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ อัตรำกำรเจริญพันธุ์จำกที่เคยสูงถึง 6-7 คน ลดลงเหลือเพียง 1.7 คน 

(2548) ซึ่งเป็นภำวะเจริญพันธุ์ที่ต่ ำกว่ำระดับทดแทน และคำดว่ำอัตรำกำรเกิดจะมีแนวโน้มลดลงอีก ใน

ขณะเดียวกัน ประชำกรผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และเพิ่มในอัตรำที่สูงขึ้นจำกร้อยละ  8.2 ในปี 

2550 เป็นรอ้ยละ 15.6 ในปี 2580 ซึ่งในอนำคตประเทศไทยจะก้ำวสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุในที่สุด 

ผลกระทบต่อสถำบันกำรศึกษำ จำกอัตรำกำรเกิดที่ลดลงอัตรำกำรเกิดที่ลดลง อำจ

ส่งผลกระทบต่อสถำบันกำรศึกษำในอนำคต เพรำะโรงเรียนและมหำวิทยำลัยต้องอำศัยนักเรียนนักศึกษำ

ในจ ำนวนที่มำกพอในกำรด ำเนินกิจกำร หำกอัตรำกำรเกิดน้อยลง สถำบันกำรศึกษำที่จะได้รับผลกระทบ

เป็นอันดับแรกคือ โรงเรียนในระดับกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน และต่อมำคือ มหำวิทยำลัย 

 ในอนำคต จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้มหำวิทยำลัยต้องแข่งขันกัน

เพื่อแย่งนักศึกษำ หำกสถำบันอุดมศกึษำทุกแหง่มีควำมคล้ำยคลึงกันหมด นักเรียนนักศกึษำส่วนใหญ่ย่อม

เลือกเรียนในมหำวิทยำลัยที่มีควำมโดดเด่น เช่น จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฯลฯ เพรำะเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับกัน

โดยทั่วไปว่ำ มีคุณภำพในด้ำนวิชำกำรและมีชื่อเสียงสะสมยำวนำน ดังนั้น จ ำนวนนักเรียนนักศึกษำที่มี

แนวโน้มลดน้อยลงนี ้อำจส่งผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยที่ยังไม่มีช่ือเสียงมำกนัก หรือเป็นมหำวิทยำลัยเปิด

ใหม่ เพรำะนักเรียนนักศึกษำอำจไม่เลือกเรียน จนประสบปัญหำมีจ ำนวนนักศึกษำไม่เพียงพอ 
 

(2) พฤติกรรมของคนยุคใหม่7 

คนยุคใหม่ หรือ Gen Y และ Gen Z มีลักษณะที่คล้ำยคลึงกันดังนี้คอื เป็นคนที่ใชชี้วิตอยู่บน

ออนไลน์ ชอบแสดงควำมคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรกับผู้คน ไม่ชอบเป็นเพียงผู้รับข่ำวสำร ชอบ

เรียนรู้ด้วยกำรแบ่งปันประสบกำรณ์กับเพื่อน พร้อมที่จะสื่อสำรกัน 24/7 ข้อควำมที่ใช้มีลักษณะตรง

ประเด็นและสั้น มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีและเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ได้เร็วกว่ำคนรุ่นก่อน

                                                           
6 บทควำม เรื่อง มหำวิทยำลัยปรับตัว ในยุคอัตรำเกิดลดลง โดยศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศกัดิ์. 
7 บทควำม เรื่อง กำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning). สถำบันคลงัสมองแหง่ชำติ. 
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มำก ปรับตัวเข้ำกับควำมเปลี่ยนแปลงได้ดี ท ำงำนหลำยอย่ำงได้ในเวลำเดียวกัน และชอบควำมท้ำทำย

ใหม่ๆ แต่ไม่ถนัดในกำรสื่อสำรแบบพบหน้ำกัน และกำรกระท ำดังกล่ำวส่งผลให้เป็นคนสมำธิสั้น จงึไม่ชอบ

กำรอ่ำน กำรวิเครำะหข์้อมูลข่ำวสำรที่ยำวและซับซ้อน ลักษณะดังกล่ำวเป็นผลจำกกำรที่เด็กเติบโตขึ้นมำ

ในช่วงเวลำที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้น จนท ำให้โลกมีควำมเป็นโลกำภิวัตน์อย่ำงสมบูรณ์ 

ประกอบกับวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป โอกำสที่เด็กจะได้พบหน้ำพ่อแม่ หรอืได้ออกไปเล่นนอกบ้ำนกับ

เพื่อนเช่นเด็กในยุคก่อนมีไม่มำกนัก แต่จะมีของเล่นดิจิทัลนำนำชนิดเข้ำมำแทนที่ รวมทั้งอุปกรณ์ประเภท 

วิดีโอเกม Tablet โทรศัพท์มอืถือซึ่งเชื่อมโยงเด็กเข้ำกับโลกกว้ำงได้ในพริบตำเพียงใช้ปลำยนิว้สัมผัส 

ประเด็นส ำคัญส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ คือ ปัจจุบันนักศกึษำครึ่งหนึ่งเป็น คนยุค Gen 

Y และอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนยุค Gen Z (เข้ำมำเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยในปี 2014) ซึ่งค ำถำมส ำคัญ

ส ำหรับผู้ที่เป็นอำจำรย์ก็คือ “จะจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับคนเหล่ำน้ีอย่ำงไร จะส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้ใช้สิ่งที่เป็นคุณลักษณะเด่นเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองได้อย่ำงไร” และในอีกด้ำนหนึ่ง “จะ

แก้ไขปรับปรุงลักษณะบำงประกำรที่เป็นอุปสรรคของกำรเรียนรู้ได้อย่ำงไร” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กำร

เรียนรู้ที่ดีที่สุดทั้งส ำหรับตัวผูเ้รียนเองและต่อสังคม 
 

(3) มำตรฐำนกำรศึกษำ8 

สถำบันอุดมศึกษำพัฒนำคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้รับบริกำร

ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำได้มีกำรปรับปรุงมำอย่ำง

ต่อเนื่องตำมระบบกำรพัฒนำของสถำบันกำรศึกษำ ตำมควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี  สภำพสังคม 

เศรษฐกิจ ควำมรู้และทักษะในอนำคตที่ตลำดแรงงำนต้องกำร และพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่ง

มำตรฐำนกำรศึกษำถือเป็นกลไกส ำคัญสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของอุดมศึกษำที่ต่อเนื่องและ

ยั่งยืนต่อไป 
 

(4) กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ9 

มหำวิทยำลัยของไทยเป็นศูนย์รวมมันสมองของชำติองค์ควำมรู้ งำนวิจัยต่ำงๆ มำกมำย 

แต่จุดด้อยของระบบมหำวิทยำลัยไทยคือกำรบริหำรงำนและบริหำรบุคลำกรที่ยังอยู่ในกรอบของระเบียบ

รำชกำร ก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริหำรและกำรปรับเปลี่ยนมหำวิทยำลัยให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำของ

เทคโนโลยี และผลติบัณฑิตที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขันกับมหำวิทยำลัยทั่วโลกได้  

                                                           
8 คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ. พฤษภำคม 2558. 
9 บทควำม เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงสูก่ำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกบัของรัฐ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร. 
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ทั้งนี้ ถ้ำจะให้ประเทศไทยพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว มหำวิทยำลัยของรัฐจะต้องปรับเปลี่ยน

บทบำท โดยเฉพำะจะต้องมีควำมคล่องตัวในด้ำนกำรบริหำรองค์กรและคนให้มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลมำกขึ้น เพื่อผลผลิตอุดมศึกษำที่มีคุณภำพสูงขึน้ กำรเปลี่ยนสภำพจำกมหำวิทยำลัยของรัฐซึ่ง

มีควำมเป็นรำชกำรทั้งหมดมำเป็นมหำวิทยำลัยใน ก ำกับของรัฐที่มีกำรบริหำรจัดกำรแตกต่ำงออกไปแต่ยัง

ต้องใช้งบประมำณแผ่นดินนั้น ต้องให้ควำมส ำคัญและมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจ หน้ำที่และกำร

บริหำรจัดกำรในทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ มีควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐ โดยที่รัฐสำมำรถดูแล/ตรวจสอบ

ได้ 

สถำนภำพของมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

1) เป็นหนว่ยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรและไม่เป็นรัฐวิสำหกิจ 

2) เป็นนิติบุคล อยู่ใต้กำรก ำกับของรัฐมนตรี ศธ. 

3) เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ยังได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่จ ำเป็นต่อกำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำ 

ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล 

1) กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยต้องเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐและแผนกำร

พัฒนำประเทศ 

2) กำรผลิตบัณฑิต ต้องให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดกำรศึกษำหลำยรูปแบบ มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวในกำรปรับตั วตำม

สถำนกำรณ ์

3) มีกลไกในกำรจัดสรรงบประมำณหรือก ำกับดูแลโดยองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อ

เชื่อมโยงกับกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
 

(5) กำรจัดสรรงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์10 

ส ำนักงบประมำณได้ปรับแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดย

มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญให้กับกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ที่สอดคล้อง

ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรี และโครงกำรส ำคัญของรัฐบำล และให้มี

กำรบูรณำกำรงบประมำณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นบูรณำ

กำรกำรจัดท ำงบประมำณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  

 

 

                                                           
10 เอกสำรประกอบกำรจัดท ำงบประมำณเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda). ส ำนักงบประมำณ. พฤษภำคม 2558. 
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(6) ประชำคมอำเซียน11   

ประเทศไทยจ ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับมือกับกำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็น 

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 ประเทศไทยจะก้ำวสู่ควำมเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน      จึง

เป็นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำย ประชำคมอำเซียน หรือสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศระดับภูมภิำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

กำรเรียนรู้ของนักศึกษำยุคใหม่ จึงจ ำเป็นต้องปรับทั้งกระบวนกำรเรียนรู้ ปรับทัศนคติที่

จะต้องตระหนักถึงควำมเป็นชำติ กำรปรับกระบวนทัศน์กำรเรียนรู้ยุคใหม่ควร เป็นไปอย่ำงมีเป้ำหมำย 

อย่ำงคนรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นที่ต่ำงวัฒนธรรมได้       

และเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้ำนทั้งในด้ำนประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อใหเ้กิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน 

พร้อมกับสร้ำงโอกำสเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ต้องเพิ่มทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้มำกขึ้นให้สำมำรถ

สื่อสำรได้เป็นอย่ำงด ี

(7) เทคโนโลยีดจิิทัล12 

เทคโนโลยีดิจิทันนับได้ว่ำเป็นโอกำสใหม่ของกำรส่งควำมรู้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งเป็นโอกำสใหม่ของสถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำ เช่น Massive Open 

Online Courses, E-learning, Cloud ในสำขำวิชำต่ำงๆ โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่ คนวัยท ำงำน และผูสู้งวัย 
 

(8) สังคมผู้สูงวัย 

ประเทศไทยก ำลังจะก้ำวสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบ ภำยใน 10-20 ปีข้ำงหน้ำ ส่งผลให้ 

Productivity จะหลำยไป รำยจ่ำยจะสูงขึ้น มีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล ซึ่งโรคที่ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรค

ไม่ติดต่อ ท ำให้มีชีวิตอยู่นำน แต่รักษำไม่หำย ซึ่งมหำวิทยำลัยควรจะมีกำรสร้ำง Productivity aging group 

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยใหม่ของสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีสังคม กำร

สร้ำงทุนสังคม ส ำหรับสังคมสูงวัย 
 

(9) สถำนกำรณ์กำรเมือง13 

กำรปฏิรูปหรือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจะส ำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับกำรเมืองมำกกว่ำ

แนวทำงและวิธีกำร แต่หำกกำรเมืองไทยมีเงื่อนไขบำงประกำรที่เป็นอุปสรรค จะส่งผลให้กำรปฏิรูป

กำรศึกษำไทยไม่ก้ำวหน้ำหรือประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร อำทิ กำรปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) บ่อยครั้งท ำให้กำรด ำเนินนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพำะ

รัฐบำลทักษิณ มีกำรเปลี่ยนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรบ่อยมำก คนละ 9 เดือนโดยเฉลี่ย 

นักกำรเมืองมองกระทวงศึกษำฯ ว่ำ เป็นกระทรวงที่สร้ำงผลงำนได้ยำก ต ำแหน่ง รมว. ศธ. จึงน ำมำใช้เพื่อ

                                                           
11 บทควำม เรื่อง AEC กับกำรปรับตัวของอุดมศกึษำไทย ในกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน. เว็บไซต์ http://www.anandivaibhav.co.in. 
12 กำรบรรยำย เร่ือง กำรทบทวนภำรกิจอุดมศึกษำไทย (Reprofilling Thai Higher Education) โดย ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร. 
13 บทควำม เรื่อง วิเครำะห์ 5 ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อกำรศึกษำไทย. โดย ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ์. 
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วัตถุประสงค์ทำงกำรเมอืง อำทิ เป็นรำงวัลแก่ผู้สนับสนุนพรรค ผูท้ี่เข้ำมำด ำรงต ำแหนง่จงึมิใช่ผู้มีควำมรูใ้น

ด้ำนกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 

ควำมไม่สอดคล้องของเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศกึษำกับเป้ำหมำยทำงกำรเมอืงเป้ำหมำย

ของนักกำรเมืองหลำยคนคือ ต้องกำรคะแนนนิยม จึงมีนักกำรเมืองจ ำนวนไม่น้อยที่ไม่ด ำเนินนโยบำยที่

ให้ผลในระยะยำว เนื่องจำกเสี่ยงที่จะท ำให้ตนเองไม่เป็นที่นิยมทำงกำรเมือง ซึ่งนั่นหมำยควำมรวมถึง

นโยบำยกำรศึกษำ ดังนั้นนักกำรเมืองจึงเลือกด ำเนินนโยบำยที่เห็นผลในระยะสั้น เพื่อท ำให้ตนเองได้รับ

เลือกตั้งเข้ำมำอีกครั้ง อันเป็นอุปสรรคยิ่งตอ่กำรพัฒนำกำรศกึษำไทย 
 

(10) ปัญหำสิ่งแวดล้อม14 

ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชำติ ทั้งภำยในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูก

ท ำลำยเพิ่มมำกขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น) กลับเพิ่มมำแทนมำกขึ้น

เป็นล ำดับ ทั้งนี้เนื่องจำก ในปัจจุบันจ ำนวนประชำกรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว มีกำรประดิษฐ์และพัฒนำ

เทคโนโลยี มำใช้อ ำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ เพิ่มมำกขึ้น ผลจำกกำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม ทำงธรรมชำติ 

ส่งผลกระทบต่อ มนุษย์หลำยประกำร เช่น ปัญหำกำรแปรปรวนของภูมิอำกำศโลกกำรร่อยหรอ ของ

ทรัพยำกรธรรม ชำติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมำกขึ้น มลพิษสิ่งแวดล้อมขยำยขอบเขต กว้ำงขวำงมำกขึ้น 

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ต่อกำรด ำรงอยู่และกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของมนุษย์ สำเหุตส ำคัญที่ท ำให้เกิด

ปัญหำดังกล่ำวเกิดจำกกำรเพิ่มของประชำกร กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 

และภัยธรรมชำต ิ

ประเทศไทยมีกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วในช่วง 3 ทศวรรษที่ผำ่นมำ    ได้

ส่งผลเสียต่อสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหำกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงไม่ยั่งยืน 

ได้แก่ ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ดิน น้ ำ และทรัพยำกร

ชำยฝั่ง รวมทั้งปัญหำมลพิษที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งด้ำนมลพิษทำงน้ ำ  มลพิษทำงอำกำศ เสียง และ

ควำมสั่นสะเทือน ซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหำสุขภำพแก่ประชำกรที่อำศัยอยู่ในเขตเมือง ทั้งหมดนีล้้วนแสดงให้เห็น

ถึงควำมรุนแรงของปัญหำสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มตี่อชีวติควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

 

  

                                                           
14 บทควำม เร่ือง สถำนกำรณส์ิ่งแวดลอ้มในปัจจุบัน. เว็บไซต์ https://wiki.stjohn.ac.th. 
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2.3 สรุปแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ     

ฉบับท่ี 12 

 

(1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี15 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วย

กำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อ

กำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหง่ชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวติ สร้ำงรำยได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนำ

แล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมคีวำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้

ในระบบเศรษฐกิจ  

(1.1) ทศิทำงกำรพัฒนำประเทศ 

1) ควำมมั่นคง 

2) กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

3) กำรพัฒนำและเสริมสรำ้งศักยภำพคน 

4) กำรสรำ้งโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

5) กำรสรำ้งกำรเตบิโตบนคุณภำพชวีิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 กำรบรรยำย เร่ือง ทศิทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำต ิฉบับท่ี 12 โดยเลขำธกิำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำต ิ(นำยธำนินทร์ ผะเอม) 



 ๑๘ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 

(1.2) วิสัยทัศน์ของประเทศไทยสู่ควำม “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

1) ควำมมั่นคง 

 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ

และภำยนอกประเทศ 

 ควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมอืง 

 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีสถำบันชำติ  ศำสนำ 

พระมหำกษัตรยิ์ 

 ระบบกำรเมอืงที่มั่นคง 

 ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ  

2) ควำมมั่งค่ัง 

 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศ

รำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง 

 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยใน

และภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต  

 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง 

3) ควำมยั่งยืน 

 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน

ให้เพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง 

 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

 มุ่งประโยชน์สว่นรวมอย่ำงยั่งยืน  

 

(2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1216 

เป้ำหมำยรวมของกำงกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย คนไทยมี

คุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง  ระบบเศรษฐกิจ

มีควำมเข้มแข็งและแขง่ขันได้  ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ  มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคม

ปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และเพิ่มควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย และมีระบบ

                                                           
16 (ร่ำง) เอกสำรประกอบกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับที่ 

12. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. เมษำยน 2559. 
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บริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจ และมีส่วนร่วมจำก

ประชำชน 

กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 จะมุ่ง

บรรลุเป้ำหมำยในระยะ 5 ปี ที่จะส่งผลตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะยำว โดยมีหลักกำรส ำคัญ

ของแผนฯ ประกอบด้วย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่ำงต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 

9-11 

2. ค ำนงึถึง “กำรพัฒนำที่ยังยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”  

3. มุ่งเสริมสร้ำงกลไกกำรพัฒนำประเทศเพื่อสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมำยและกฎ ระเบียบต่ำงๆ 

จำกแนวคิดในกำรเชื่อมโยงกรอบแผนยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนและตอบสนอง

เป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะยำว แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ดังนี้ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรเสริมสรำ้งและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 ควำมมั่นคง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและธรรมำภิบำลใน

สังคมไทย 

ยุทธศำสตรท์ี่ 7 กำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำนและระบบโลจสิติกส์ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 8 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศำสตรท์ี่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 10 กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมภิำค 
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2.4 สรุปนโยบำยและโครงกำรท่ีส ำคัญของรัฐบำล 

 

  หลังจำกที่รัฐบำลได้จัดท ำแผนพัฒนำชำติ 20 ปี  และได้ด ำเนินกำรร่ำงแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ระยะที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) ที่คำดว่ำจะประกำศใช้ในเดือนกันยำยน 

2559 นี ้  แผนดังกล่ำวยังถูกระบุไว้ในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2559  ที่ก ำลังอยู่ระหว่ำงลงประชำมติ

ให้กำรรับรอง  ซึ่งหำกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่ำวถูกประกำศใช้  จะเป็นเงื่อนไขใหร้ัฐบำลใดก็ตำมที่จะเข้ำมำ

บริหำรประเทศหลังจำกนี้ จ ำเป็นต้องด ำเนนิกำรตำมกรอบแผนดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครับ   

  ดังนั้นจะเห็นว่ำ เนื้อหำสำระ และหลักแนวคิดต่ำงๆ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่ำว จะมีผลอย่ำงมำก

ต่อกำรพัฒนำประเทศในอนำคต   ซึ่งนอกจำกทั้ง 2 แผนแล้ว  ในปัจจุบันรัฐบำลและหน่วยงำนต่ำงๆ ได้

ริเริ่มนโยบำยและโครงกำรสนองยุทธศำสตร์ไว้หลำยโครงกำร  ซึ่งล้วนเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ที่มี

ผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ในอนำคตด้วย   ดังนั้น

ในแผนพัฒนำกำรศกึษำระยะที่ 12 ของมหำวิทยำลัย  จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำนโยบำยและโครงกำรส ำคัญ

ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรที่มหำวิทยำลัยแม่โจ้จะได้เข้ำไปร่วมขับเคลื่อนโครงกำรต่ำงๆ

ดังกล่ำวของรัฐบำลให้ประสบควำมส ำเร็จต่อไป  โดยสำมำรถสรุปทิศทำงกำรพัฒนำ นโยบำย และ

โครงกำรที่ส ำคัญของรัฐบำลในช่วงแผนพัฒนำระยะที่ 12 ได้แก่ 
 

(1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 2016-2030 (Sustainable Development 

Goals : SDGs) 17 

SDGs คือ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบ

ทิศทำง กำรพัฒนำของโลกภำยหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์กำรสหประชำชำติ (United 

Nations: UN) ก ำหนดต่อเนื่ องจำก MDGs หรือ เป้ ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหำคม 2558 ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยสำมัญ ครั้ง

ที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 ณ 

ส ำนักงำนใหญ่สหประชำชำติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้รับรองวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 

2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (SDGs) 

เพื่อให้ประเทศต่ำงๆ น ำไปปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จ เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลำ 15 ปี (เดือนกันยำยน 2558 - สิงหำคม 2573) มี 17 เป้ำหมำยได้แก่ 

 

                                                           
17 มูลนิธิม่ันพัฒนำ http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/sustainable-development-goals-sdgs 
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1) ยุติควำมยำกจนทุกรูปแบบในทุกที่   

2) ยุติควำมหิวโหย บรรลุควำมมั่นคงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำร และส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน   

3) สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส ำหรับทุกคนในทุก

วัย   

4) สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และ

สนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรูต้ลอดชวีิต   

5) บรรลุควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและให้อ ำนำจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน   

6) สร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำรจัดให้มีน้ ำและสุขอนำมัยส ำหรับทุกคน และมีกำรบริหำร

จัดกำรที่ยั่งยืน   

7) สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่ในรำคำที่สำมำรถซื้อหำได้ เชื่อถือ

ได้ และยั่งยืน  

8) ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน กำรจ้ำงงำนเต็มที่

และมีผลิตภำพ และกำรมงีำนที่สมควรส ำหรับทุกคน 

9) สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทีควำมทนทำน ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ครอบคลุม

และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

10) ลดควำมไม่เสมอภำคภำยในและระหว่ำงประเทศ 

11) ท ำให้เมืองและกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำน 

และยั่งยืน 
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12) สร้ำงหลักประกันใหม้ีรูปแบบกำรบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 

13) ปฏิบัติกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบ

ที่เกิดขึน้ 

14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทร ทะเลและทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนเพื่อ

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

15) ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน จัดกำรป่ำไม้อย่ำง

ยั่งยืน ต่อสูก้ำรกลำยสภำพเป็นทะเลทรำย หยุดกำรเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภำพ

กลับมำใหม่ และหยุดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำม

ยุติธรรม และสร้ำงสถำบัน ที่มปีระสิทธิผล รับผดิรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 

17) เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่กลไกกำรด ำเนินงำนและฟื้นฟูสภำพหุ้นส่วนควำมร่วมมือ

ระดับโลกส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

(2) หลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง18 
 

 
 

  เศรษฐกิจพอเพียง หมำยถึง ปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงชีแ้นะแนว

ทำงกำรด ำเนินชีวติและกำรปฏิบัติแก่ประชำชน  โดยยึดหลัก “ทำงสำยกลำง” ท่ำมกลำงมรสุมเศรษฐกิจที่

ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน สรุป ควำมหมำยเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1) ควำมมเีหตุผล  คือ ตัดสินใจกระท ำสิ่งตำ่ง ๆ  เพื่อให้เกิดควำมพอเพียงตอ้งใช้

เหตุผล และพิจำรณำด้วยควำมรอบคอบ 

                                                           
18 เศรษฐกิจพอเพียง, http://yuyuptlover.blogspot.com/2012/12/blog-post.html 
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2) ควำมพอเพียง  คือ รู้จักพอประมำณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช ้ประหยัด และไม่

เบียดเบียนตนเอง และผูอ้ื่น 

3) กำรมภีูมคิุ้มกันที่ดี  คือ เตรียมใจให้พรอ้มรับผลกระทบและควำมเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในอนำคต 

4) กำรมคีวำมรู้  คือ น ำควำมรู้มำใช้ในกำรวำงแผนและด ำเนินชีวิต 

5) กำรมคีุณธรรม  คือ มีควำมซื่อสัตย์สุจรติ สำมัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

3 ห่วง 2 เงื่อนไข หมำยถึง 3 หว่ง คอืทำงสำยกลำง ประกอบไปด้วย ดังนี้ 

หว่งที่ 1 คือ พอประมำณ หมำยถึง พอประมำณในทุกอย่ำง ควำมพอดีไม่มำกหรือว่ำ

น้อยจนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรอืผูอ้ื่นให้เดือดร้อน 

หว่งที่ 2 คือ มีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนัน้ จะต้อง

เป็นไปอย่ำงมเีหตุผลโดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก

กำรกระท ำนั้นๆ อย่ำงรอบคอบ 

หว่งที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมำยถึง กำรเตรยีมตัวใหพ้ร้อมรับผลกระทบและ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะ

เกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

2 เงื่อนไข ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขควำมรู้ คือ มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับ วชิำกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบ

ด้ำน ควำมรอบคอบที่จะน ำควำมรูเ้หล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำร วำงแผน และ

ควำมระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์

สุจรติ และมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวติ 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจรติและ

มีควำมอดทน มคีวำมเพียร ใช้สตปิัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
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(3) นโยบำยรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธกิำร19 

  ในกำรประชุมช้ีแจงนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศกึษำใหแ้ก่ข้ำรำชกำรส่วนกลำง 

กระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2559   พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  ได้มอบนโยบำยแก่

คณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำรส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยได้ให้ควำมส ำคัญใน 3 เรื่องหลัก 

ดังนี้  

  ประเด็นท่ี 1  10 ยุทธศำสตรข์องกระทรวงศกึษำธิกำร  

ประเด็นท่ี 2  11 นโยบำยเร่งด่วน  

ประเด็นท่ี 3  กำรปลดล็อกโดยใช้มำตรำ 44 เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนของ  

 กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
 

ประเด็นท่ี 1 10 ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

สภำวะของกำรศึกษำไทยในปัจจุบัน ได้เน้นไปที่ผลผลิตระบบกำรศึกษำที่ดี ซึ่งเน้นในเรื่อง

กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ คุณภำพกำรศกึษำ กำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม ควำม

เท่ำเทียม และควำมมีประสิทธิภำพ สิ่งที่ควรค ำนึงถึง คือ สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ โดยพิจำรณำใน 3 

ส่วน คือ "หอ้งเรียน" "ครูผูส้อน" และ"นักเรียน"  

สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นตัวอย่ำงที่ส ำคัญต่อกำรวำงแผนนโยบำยและกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของ

กระทรวงศึกษำธิกำร คือ "ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำม

เหลื่อมล้ำอย่ำงทั่วถึง ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำ

ประเทศ" รวมทั้งได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตรข์องกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศกึษำธิกำร  10 ยุทธศำสตร ์ดังนี้  

1) ผลติและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ  

2) หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  

3) ระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศกึษำ  

4) ระบบตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ  

5) ระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ  

6) พัฒนำระบบกำรผลิต กำรสรรหำ และกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

7) ระบบกำรบริหำรจัดกำร  

8) สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  

9) พัฒนำกำรศกึษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

10) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันของประเทศ  

                                                           
19 เอกสำรประกอบกำรประชุมช้ีแจงนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ใหแ้กข่้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  วันที่ 3 สิงหำคม 2559 
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ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรตำม 10 ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว มีจุดเน้นที่จะต้องขับเคลื่อนงำนไป

พร้อมกันทั้ง 6 ด้ำน คือ ด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำครู ด้ำนกำรผลิต

และพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัย ด้ำนกำรประเมินและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ ด้ำนเทคโนโลยีและ

กำรสื่อสำรเพื่อกำรศกึษำ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

 
 

ประเด็นท่ี 2 11 นโยบำยเร่งด่วน  

  เมื่อพิจำรณำถึงประเด็นปัญหำของกำรศึกษำไทยในปัจจุบันแล้ว รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ก ำหนดนโยบำยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ

ของไทย ดังนี้ 

1) ภำยใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้ำถึงกำรศกึษำและคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

2) ภำยใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใชศ้ักยภำพในกำรสอนอย่ำงเต็มที่  

3) ภำยใน 1 ปี : จะทำครูใหค้รบตำมเกณฑ์ ภำยใน 2 ปี : จะท ำครูใหม้ีครูประจ ำช้ันครบ

ทุกห้อง ภำยใน 5-10 ป ี: จะท ำให้ครูตรงสำขำ  
4) ภำยใน 2 ปี : จะท ำให้เด็กเรียนท่องจ ำ  ในสิ่งที่ควรจ ำ และน ำสิ่งที่จ ำไปฝึกคิด

วิเครำะห์ แก้ปัญหำ และน ำไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ ำวันได้ครบทุกโรงเรยีน  

5) ภำยใน 5 ปี : จะท ำให้มีกำรเรียนกำรสอน  STEM Education (Science Technology 

Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรยีน  
6) ภำยใน 3 ปี : ยกระดับภำษำอังกฤษให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร

สื่อสำรในชวีิตประจ ำวันได้  
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7) ภำยในปี  2560 : ปรับระบบกำรสอบ  O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึง

คุณภำพของกำรจัดกำรศกึษำ  

8) ภำยใน 10 ปี : จะผลติก ำลังคน ให้ตรงกับควำมตอ้งกำรของประเทศ  

9) ผลติคนดีออกสู่สังคม  

10) ภำยในปี 2560 : ซ่อมบ้ำนพักครูใหแ้ล้วเสร็จทั้งหมด  

11) กำรแก้ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

ประเด็นที่  3  กำรปลดล็อกโดยใช้มำตรำ  44 เพื่อกำรขับเคลื่อนงำนของ

กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  

เนื่องจำกโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรแบบเดิมของกระทรวงศกึษำธิกำรในส่วนภูมิภำคนั้น 

จะพบว่ำมีปัญหำเรื่องกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนของระดับพื้นที่ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นโรงเรียนในระดับ

ต่ำง ๆ หรอืแมก้ระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกัน ภำยในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม่เชื่อมโยง เนื่องจำกต่ำงคนตำ่ง

บริหำรจัดกำร แม้ว่ำทุกหน่วยงำนจะได้รับแนวทำงและนโยบำยจำกกระทรวงศึกษำธิกำรไปด ำเนินกำร แต่

เมื่อถึงเวลำด ำเนนิกำรจริงจะไม่มคีวำมเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกระทรวงศึกษำธิ กำรในส่วนภูมิภำคแบบใหม่  จะมี

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  โดยมี รมว.ศึกษำธิกำร 

เป็นประธำนและมีผู้บริหำรองค์กรหลักเป็นกรรมกำร ซึ่งจะท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค 

ด้วยกำรบริหำรจัดกำรตรงไปที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค กล่ำวคือ จะท ำกำรแต่งตั้งศึกษำธิกำรภำคขึ้นมำ 

18 คน และจะมีสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

(กศจ.) โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด เพื่อดูแลกำรศึกษำทุกระบบ ท ำให้

ขับเคลื่อนนโยบำยในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงเป็นเอกภำพ  ในขณะที่โครงสร้ำง

แบบเดิมด ำเนินกำรในส่วนนี้ได้ยำก อีกเหตุผลหนึ่งที่ท ำใหเ้กิดปรับโครงสร้ำงในรูปแบบของจังหวัด คือ เพื่อ

แก้ไขปัญหำกำรที่มีช่วงกำรบังคับบัญชำกว้ำง ให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้เกิด

ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนบุคคล ซึ่งมีขอบข่ำยที่กว้ำงขึ้น เชน่ กำรเปลี่ยนครูในโรงเรียนที่ขำดแคลนก็

จะท ำได้ดีขึ้น ส่วนผู้อำนวยกำรโรงเรียนก็มีตัวเลือกที่จะสำมำรถหมุนเวียนได้มำกกว่ำเดิม ท ำให้เกิดควำม

คล่องตัวในกำรบริหำรงำนมำกขึ้น  
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(4) โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)20 

กลไกขับเคลื่อนควำมมั่งคั่งของประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำโดยตลอดจำก “โมเดล

ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นกำรขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนำไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้น

อุตสำหกรรมเบำ และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสำหกรรมหนักตำมล ำดับ ซึ่งประเทศไทยใน

ศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนผ่ำนจำกโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพื่อพัฒนำ

ประเทศให้ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจำกประเทศ “รำยได้ปำนกลำง” เป็นประเทศ 

“รำยได้สูง” ปรับเปลี่ยนจำกเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภำพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

“นวัตกรรม” 

โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกกำรขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth 

Engine) 3 กลไกส ำคัญ คือ  

1) กลไกขับเคลื่อนผำ่นกำรสรำ้งและยกระดับผลิตภำพ (Productive Growth Engine)  

2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Growth 

Engine)  

3) กลไกกำรขับเคลื่อนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน (Green Growth Engine) 

                                                           
20 ดร.สุวิทย ์เมษอินทร ีจากหนงัสือพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3083 วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2558 



 ๒๘ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 

 
 

 
 

ภำยใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ ำเป็นจะต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของ

ประเทศ จำกเดิมที่มี “ควำมได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ” ให้มี “ควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจำก

โครงสร้ำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม “เพิ่มมูลค่ำ” ไปสู่โครงสร้ำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม “สร้ำงมูลค่ำ”                   

ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือ  

1) กลุ่มอุตสำหกรรมทำงชีวภำพ   

2) กลุ่มอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน  

3) กลุ่มอุตสำหกรรมด้ำนวิศวกรรมและกำรออกแบบ  

4) กลุ่มอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภำพชวีิต  
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5) กลุ่มอุตสำหกรรมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

ทั้ง 5 กลุ่มอุตสำหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐำนของควำมได้เปรียบเชิง “ธรรมชำติ” และควำม

ได้เปรียบเชงิ “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยกำรบริหำรจัดกำร องค์ควำมรู้สมัยใหม่ 

เทคโนโลยี มิเพียงเท่ำนั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสำหกรรมใหม่นี ้จะสอดรับกับพลวัตกำรเปลี่ยนแปลงในประชำคม

โลก ที่ก ำลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่ำนจำกยุคของสังคมที่เน้น “องค์ควำมรู้” มำสู่ยุคของสังคมที่เน้นกำรยกระดับ 

“คุณภำพชวีิต” มำกขึ้น 

 

(5) กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย: กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต21 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรส ำหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสำหกรรมใน

เรื่อง   “10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต” เพื่อเป็นมำตรกำรระยะ

ยำวที่จะก ำหนดทิศทำง “กำรปรับโครงสร้ำงด้ำนกำรผลิต ทั้งเกษตร-อุตสำหกรรม-บริกำร” ของ

ประเทศให้มีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีกำรสร้ำงงำนคุณภำพ และมีกำรสนับสนุน

เศรษฐกิจภูมิภำคอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 

 
 

  

                                                           
21 ส ำนักข่ำวออนไลน์ไทยพับลิกำ้ http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/11/22.jpg
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อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศักยภำพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 

Engine) ของประเทศ เสนอต่อกระทรวงอุตสำหกรรม และสำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันจำก

ที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเหล่ำนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ 

10 อุตสำหกรรม สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี ้

  (4.1) กำรต่อยอด 5 อุตสำหกรรมเดิม ประกอบด้วย 

1) อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 

2) อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 

3) อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 

4) กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology) 

5) อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) 

กลุ่มนี้ มีฐำนที่แข็งแรง แต่ต้องต่อยอดกำรลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีกำรวิจัยและ

พัฒนำ เพื่อยกอุตสำหกรรมสู่ระดับนำนำชำติ 

(4.2) กำรเพิ่มเติม 5 อุตสำหกรรมอนำคต  ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมี

ศักยภำพในกำรแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

1) อุตสำหกรรมหุน่ยนต์เพื่อกำรอุตสำหกรรม (Robotics) 

2) อุตสำหกรรมกำรบินและโลจสิติกส์ (Aviation and Logistics) 

3) อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemicals) 

4) อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital) 

5) อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
 

(6) นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ (Super Cluster) 22 

ตำมที่รัฐบำลได้มีนโยบำยส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ คือกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศซึ่งถือเป็นวำระแห่งชำติและเป็น

ยุทธศำสตร์หลักที่ส ำคัญ ในกำรสร้ำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน นโยบำยคลัสเตอร์ (Cluster)  

จึงได้ถูกน ำมำใช้เป็นเครื่องมือ ส ำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ   โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนับว่ำ ยังชะลอตัว บวกกับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศยังคง

                                                           
22 สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20160125132059.pdf 
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อยู่ในภำวะถดถอยลง ดังนั้น กำรจะก้ำวไปสู่ กำรแข่งขันระดับสำกลโดยเฉพำะในยุคประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน (AEC) จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์เพื่อรองรับทั้งกำรส่งออกที่

จ ำเป็นต้องเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ รวมถึงต้องมีกำรสร้ำงแบรนด์ โดยคลัสเตอร์นั้นจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่อีก

ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงชำติโดยเฉพำะบริษัทใหญ่  ให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจประเทศ  

 

 
 

กำรพัฒนำคลัสเตอร์ที่มีศักยภำพในระยะแรก  ประกอบด้วย คลัสเตอร์สิ่งทอ     

คลัสเตอร์ไอที คลัสเตอร์ยำนยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คลัส

เตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ คลัสเตอร์แปรรูปอำหำร และคลัสเตอร์แปรรูปยำงพำรำ   

Super Cluster เ ป ็น ค ล ัส เ ต อ ร ์ส ำ ห ร ับ ก ิจ ก ำ ร ที ่ใ ช ้เ ท ค โ น โ ล ย ีขั ้น ส ูง  แ ล ะ

อุตสำหกรรม แห่งอนำคต เช่น  คลัส เตอร์ยำนยนต์และ ชิ้นส่วน  คลัส เตอร์เครื ่อ ง ใช้ไฟฟ้ำ 

อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนำคม คลัส เตอร์ปิโตร เคมีและเคมีภัณฑ์ที ่เป ็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม Food Innopolis และคลัสเตอร์ดิจิทัล 

  คลัสเตอร์เป้ำหมำยอื่น ๆ  ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปและคลัสเตอร์สิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม 
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  กิจกำรเป้ำหมำยที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษ  ในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 

กลุ่มที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจกำร

ฐำนควำมรู้ และกิจกำรโลจิสติกส์ 

 กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตที่มีควำมส ำคัญสูง ได้แก่ กิจกำรต้นน้ ำที่ส ำคัญ

ของแต่ละคลัสเตอร์ อุตสำหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมหลักต่ำง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

      สิทธิประโยชน์ส ำหรับ Super Cluster และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต  ได้แก่ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 

ปี 

 ส ำหรับกิจกำร เพื ่ออนำคตที ่ม ีคว ำมส ำคัญสูง  กระทรวงกำรคลัง จะ

พิจำรณำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 – 15 ปี 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร  

 ยก เ ว ้นภ ำษ ีเ ง ิน ไ ด ้บ ุคคลธ ร รมดำ  ส ำ ห ร ับ ผู ้เ ชี ่ย ว ชำญ ชั ้น น ำ ร ะด ับ

นำนำชำติที่ท ำงำนในพื้นที่ ที่ก ำหนด ทั้งคนไทยและต่ำงชำติ  

 จะพิจำรณำให้ถิ่นที่อยู่ถำวร (Permanent Residence) ส ำหรับผู้เ ช่ียวชำญ

ช้ันน ำระดับนำนำชำติ 

 อนุญำตให้ต่ำงชำติถือกรรมสิทธิ์ที ่ดินเพื่อประกอบกิจกำรที่ได้รับกำร

ส่งเสริมได้ 

       สิทธิประโยชน์ส ำหรับคลัสเตอร์อื่น ๆ  ได้แก่ 

 ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติม

อีก 5 ปี 

 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร  

 จะพิจำรณำให้ถิ่นที่อยู่ถำวร(Permanent Residence) ส ำหรับผู้เ ชี่ยวชำญ

ช้ันน ำระดับนำนำชำติ 

 อนุญำตให้ต่ำงชำติถือกรรมสิทธิ์ที ่ดินเพื่อประกอบกิจกำรที่ได้รับกำร

ส่งเสริมได้ 
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(7) โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis) 

โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร หรือโครงกำร Food Innopolis เป็นหนึ่งในซุปเปอร์คลัส

เตอร์ที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบ โดยมอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์เร่งด ำเนินกำรให้เกิดเป็น

รูปธรรม เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยพัฒนำ และนวัตกรรม ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร โดย

มุ่งเน้นที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิต หรือวิจัยพัฒนำอำหำรช้ันน ำของโลกมำลงทุนในกิจกำรด้ำนนวัตกรรม

อำหำรในประเทศไทย และสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่ Startup, SMEs ไปจนถึงบริษัท

ไทยขนำดใหญ่ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสหกรรมระดับโลก เพื่อยกระดับควำมสำมำรถ

ของ Startup  และ SMEs ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำ และกำรจ้ำงงำนฐำนควำมรู้ให้เพิ่มมำกขึ้นโดยโครงกำร

ดังกล่ำวพร้อมเปิดให้บริกำรตัง้แต่ตน้ปี 2559 

 

นิยำมโครงกำร 

 เป็นพื้นที่ที่มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 มีควำมรว่มมอืระหว่ำงสถำบันกำรศกึษำ สถำบันวิจัย และภำคเอกชนที่เข้มแข็ง 

 มีกำรจัดสรรสทิธิประโยชน์สง่เสริมกำรลงทุนในกิจกำรฐำนนวัตกรรม 
 

เป้ำหมำยของโครงกำร 

 เพิ่มกำรลงทุนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม โดยดึงดูดบริษัทหรือหน่วยงำนวิจัยพัฒนำ

ด้ำนอำหำรช้ันน ำของโลกมำลงทุนในกิจกำรด้ำนนวัตกรรมอำหำรในไทย 

 สนับสนุนและเชื่อมโยงเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่ Startup, SMEs, บริษัทขนำด

ใหญ่ ให้เข้ำมำมีสว่นร่วมในหว่งโซ่มูลคำ่ของอุตสำหกรรมอำหำรระดับโลก 

 สร้ำงสินค้ำและบริกำรนวัตกรรมอำหำรมูลค่ำสูง (high value added) เพื่อเป็นแหล่ง

สร้ำงรำยได้ใหมข่องประเทศ 
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 สร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

(Innovation Ecosystem) 

 สร้ำงแหล่งงำนและเพิ่มกำรจ้ำงงำนบุคลำกรวิจัย รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรควำมรู้

ช้ันสูง 

 

(8) กำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน23 

  กำรพัฒนำเกษตรยั่งยืนเป็นนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลในปัจจุบันที่มุ่งพัฒนำเกษตรกรให้มี

คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และพัฒนำอย่ำงสมดุล ยั่งยืน  เนื่องจำกแนวคิดของ

เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระบบกำรผลิตที่ให้ควำมส ำคัญกับระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรัพยำกรในไร่นำ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพำตนเอง ลดกำรพึ่งพำปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอก  

ซึ่งเป็นแนวทำงกำรผลิตที่เหมำะสมและสอดคล้องกับเกษตรกรรำยย่อยส่วนใหญ่ของประเทศ ท ำให้

เกษตรกรมีควำมมั่นคงทำงอำหำร ลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ และสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรประกอบ

อำชีพเกษตรกรรมอย่ำงพอเพียง และพึ่งพำตนเองได้ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง         โดย

ปัจจุบันเกษตรกรรมยั่งยืนมรีูปแบบที่ส ำคัญ 5 รูปแบบได้  

1) เกษตรทฤษฎีใหม ่ 

2) เกษตรอินทรีย์  

3) เกษตรผสมผสำน  

4) วนเกษตร  

5) เกษตรธรรมชำติ 

  กำรขับเคลื่อนรัฐบำลได้สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่ำง

ต่อเนื่อง ส ำหรับในส่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้มีกำร

ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนโดยมีคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไก

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. 2554 ที่มี

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นประธำน  มีหน้ำที่จัดท ำยุทธศำสตร์

และขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกำรด ำเนินงำนในปี 2558 ที่

ผำ่นมำคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว ด ำเนินกำรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และเกษตรกรรำยย่อย 

ได้ข้อสรุปประเด็นส ำคัญที่จะต้องด ำเนินกำร เพื่อขยำยผลกำรท ำเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ  รวม 7 

ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1  กำรใชศู้นย์เรียนรูป้รำชญ์ชำวบ้ำนเป็นกลไกขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 

   ประเด็นที่ 2 กำรวิจัยพัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน 

                                                           
23 เอกสำรแนบหนังสือรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ที่ นร 1114/6072 ลงวันที่ 16 ตุลำคม 

2558 เรื่อง สรุปประเด็นกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 



 ๓๕ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ประเด็นที่ 3  กำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนดำ้นกำรตลำด  

 ประเด็นที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรรับรองเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 

(PGS) 

ประเด็นที่ 5  กำรสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)  

ประเด็นที่ 6  กำรพัฒนำระบบกำรศกึษำเกษตรกรรมยั่งยืน  

ประเด็นที่ 7  กำรผลักดันองค์กร ขับเคลื่อนงำนเกษตรกรรม 

 

(9) แนวทำงกำรพัฒนำภำคเหนือ ในแผนฯ 1224 

  ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ได้ก ำหนด          

ทิศทำงกำรพัฒนำภูมิภำคต่ำงๆ ไว้ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 9 เรื่อง กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ  โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำภำคเหนือไว้ดังตอ่ไปนี้ 
 

“ภำคเหนือ : พัฒนำให้เป็นฐำนเศรษฐกิจมูลค่ำสูง” 
 

 
 

 

                                                           
24 ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564).  เอกสำรประกอบกำรประชุมประจ ำปี 2559 ของ 

ศสช.  วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
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(9.๑) พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและควำมยั่งยืน มีธุรกิจบริกำรต่อเน่ืองกับ

กำรท่องเที่ยวบริกำรสุขภำพและกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน  รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่สร้ำง

มูลค่ำเพิ่มสูง 

(๑) พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภำพ ได้แก่ ๑.๑) กลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรม

ล้ำนนำและกลุ่มชำติพันธุ์ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภำคเหนอืตอนบน โดยนำควำมโดดเด่นของอำรยธรรมล้ำนนำ

ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้ำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ พัฒนำสู่สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ๑.๒) 

กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร โดยฟื้นฟูและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวมรดก

โลก พัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำงอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก ำแพงเพชร 

และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ใกล้เคียง ๑.๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน เพชรบูรณ์ และอุทัยธำนี โดยพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ปรับปรุงโครงสร้ำง

พืน้ฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำสู่แหล่งท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนำยกระดับกำรท่องเที่ยวคุณภำพกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่ำน ได้แก่ กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรประชุมและนิทรรศกำร  กำร

ท่องเที่ยวเชิง 

กีฬำและผจญภัย กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำรท่องเที่ยวพำนักระยะยำว และกำรท่องเที่ยวแบบพักผ่อน 

โดยสร้ำงกิจกรรมกำรท่องเที่ยว และพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่สอดคล้อง ตรงกับควำมต้องกำรของ 

นักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดโดยใช้อนิเทอร์เน็ต 

(๓) สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและธุรกิจด้ำนอำหำรและ

สินค้ำเพื่อสุขภำพ บริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพ บริกำรกำรศึกษำนำนำชำติรวมทั้งผลิตภัณฑ์

สร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกลุ่มดิจิทัล  ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่มีศักยภำพสูงของภำค 

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและบริกำรให้มีควำม

แตกต่ำงโดดเด่น สำมำรถตอบสนองตอ่ตลำดเป้ำหมำยเฉพำะ 
 

(9.๒) พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร  และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มภำยใต้

แนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปให้มี

ควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

(๑) พัฒนำให้ภำคเหนือตอนบนเป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์  และ

ภำคเหนอืตอนล่ำงเป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟำร์มเกษตรอัจฉริยะ โดยส่งเสริมกำร

ลดใช้สำรเคมีในภำคเกษตรเพื่อปรับระบบกำรผลิตจำกเกษตรเคมีไปสู่กำรผลิตตำมแนวทำงเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำใช้ใน

กระบวนกำรผลิตรวมถึงสนับสนุนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรสร้ำงเครือข่ำย

กำรตลำดใหม้ีประสิทธิภำพ 
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(๒) ยกระดับอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตรใน

พื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่ส ำคัญ โดยสนับสนุนให้เชียงใหม่ เชียงรำย ลำปำง ลำพูน เป็นพื้นที่หลักในกำรแปร

รูปพืชผัก ผลไม้และสมุนไพร ในขณะที่ พิจิตร กำแพงเพชรและนครสวรรค์เป็นพื้นที่หลักในกำรแปรรูปข้ำว 

พืชไร่ และพืชพลังงำน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตตลอด

สำยกำรผลิต และสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดเฉพำะ อำทิ อำหำรเสริมเพื่อ

สุขภำพ 

(๓) พัฒนำพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และกำแพงเพชร ให้เป็นแหล่งผลิตพลังงำน

ทดแทน โดยนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจำกพืชและสัตว์มำพัฒนำเป็นพลังงำนทดแทนเพื่อ

เพิ่มมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและลดปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

(9.๓) ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์สร้ำงควำม

สมดุลแก่ระบบนเิวศ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ซึ่งเป็นป่ำต้นน้ ำในพื้นที่ ๘ จังหวัดภำคเหนือตอนบน 

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรฟื้นฟูป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งดูดซับน้ ำฝน

และเพิ่มปริมำณน้ ำต้นทุนในแต่ละลุ่มนำ้ ควบคู่ไปกับกำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยพืน้ที่ป่ำ และ

ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเพื่อเพิ่มพืน้ที่ป่ำต้นน้ ำ 

(๒) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภำคได้แก่ ลุ่ม

นำ้ปิง วัง ยม และนำ่น โดยกำรพัฒนำปรับปรุงระบบส่งน้ ำให้เชื่อมโยงกับพืน้ที่กำรเกษตรอย่ำงทั่วถึง จัดทำ

โครงกำรผันน้ ำ ก่อสร้ำงอุโมงค์ส่งน้ำจำกแหล่งน้ ำที่มีปริมำณน้ ำเกินควำมต้องกำรไปยังแหล่งน้ ำที่มี

ปริมำณน้ ำน้อยกว่ำเพื่อเพิ่มปริมำณน้ ำต้นทุน ก่อสร้ำงแหล่งกักเก็บน้ ำให้เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่ 

และพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำนอกเขตพื้นที่ชลประทำนในลักษณะแก้มลิงให้กระจำยตำมพื้นที่ต่ำงๆ ในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนลำ่ง 

(๓) แก้ไขปัญหำหมอกควันในพืน้ที่ภำคเหนอืตอนบน และจังหวัดตำก โดยส่งเสริม

กำรปรับเปลี่ยนกำรท ำเกษตรจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่กำรปลูกพืชในระบบวนเกษตร จัดระเบียบกำร

เผำในพื้นที่เกษตร ก ำหนดช่วงเวลำเผำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยกำร "ชิงเผำ" ก่อนช่วง

วิกฤตหมอกควันของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้น ำเศษวัสดุทำงกำรเกษตรไปทำปุ๋ยชีวภำพหรอืเชื้อเพลิงอัดแท่ง 

เพื่อให้ไม่มีวัสดุทำงกำรเกษตรเหลือเผำในที่สุด และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ได้แก่ 

ภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำหมอกควัน 
 

(9.๔) พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

ของภำคเหนือที่เร็วกว่ำระดับประเทศ ๑๐ ป ี

(๑) ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้และกำรมงีำนท ำของผู้สูงอำยุ เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้

และพัฒนำศักยภำพของตัวเองอย่ำงตอ่เนื่อง โดยดำเนินกำรในรูปของกลุ่มอำชีพและกลุ่มวสิำหกิจชุมชน 
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(๒) พัฒนำนวัตกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว  เพื่อรองรับกำรเพิ่มขึ้นของ

ผูสู้งอำยุที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ รวมทั้งแก้ปัญหำกำรขำดแคลนผูดู้แลผู้สูงอำยุ 

(๓) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ำมำมี

บทบำทในกำรจัดสวัสดิกำรได้อย่ำงยั่งยืนและเป็นโครงขำ่ยกำรคุ้มครองของสังคมใหก้ับผูสู้งอำยุ 

 

2.5 สรุปแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี 

 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (Roadmap) ระยะ 15 ปี         

(พ.ศ. 2555 - 2569)  ทั้งนี้ ได้มีกำรวำงเป้ำหมำยสูงสุดของกำรพัฒนำคือ กำรเป็น “มหำวิทยำลัยแห่ง

ชีวติ”  ซึ่งหมำยควำมว่ำ เป็นมหำวิทยำลัยที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงชวีิตที่ดีมำกกว่ำกำรสร้ำงวัตถุ โดย

ชีวิตที่ดี หมำยถึง ชีวิตของชำวแม่โจ้ ทั้งบุคลำกร นักศึกษำ บัณฑิต และชุมชน  ต้องเป็นชีวิตที่ยึ ดถือ

กำรเกษตรเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ  ชีวติที่เคำรพและใหค้วำมส ำคัญกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ชีวิต

ที่ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม  ชีวิตในโลกแห่งควำมเป็นจริงที่ต้องก้ำวทัน รู้ทันเทคโนโลยี

และควำมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือควำมดีงำมและธรรมำภิบำลเป็นฐำนรำก เหล่ำนี้อยู่ภำยใต้

แนวคิดกำรพัฒนำสู่กำรเป็น “แมโ่จ้ : มหำวิทยำลัยแห่งชีวติ (Maejo : University of Life)” 

 

(1) แนวคดิหลักของกำรพัฒนำ 

“เป็นมหาวิทยาลัยที่สรา้งความสมดุล เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ  

รักษาวัฒนธรรมและความดีงามเพื่อการอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุขและยั่งยืน” 

 

(2) แนวทำงกำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสู่ Organic Green and Eco University 

ด้วยปัจจุบันได้เกิดกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกในกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้บริโภคอำหำร

ปลอดภัย  ประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในทิศทำงที่ดีขึ้น  และมหำวิทยำลัยแม่โจ้เป็น

หน่วยงำนหนึ่งที่มีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรเกษตรมำโดยตลอด  จึงได้ก ำหนดให้เกษตร

อินทรีย์เป็นยุทธศำสตร์หลัก ตำมนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำ (Roadmap) ภำยใต้ Knowledge of 

Agricultural Park Transformer (KAP) ของมหำวิทยำลัย และเพื่อพัฒนำกำรเกษตรของชำติ โดยก ำหนดทิศ

ทำงกำรพัฒนำช่วง ปี พ.ศ. 2555-2569 ใน 3 ประเด็นคือกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็น 

Organic Green and Eco. University 
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   (2.1) มหำวิทยำลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) หมำยถึง กำรกลับคืนสู่

กำรเกษตรแบบธรรมชำติ ซึ่งไม่ใช่กำรปฏิเสธเคมีหรือเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง แต่หมำยถึง กำรใช้อย่ำง

ถูกต้องและรับผิดชอบ โดยต้องยึดทำงสำยกลำง ใช้เทคโนโลยีอย่ำงถูกต้อง มีเหตุผล พอเพียง ไม่เป็น

อันตรำยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักกำรในกำรพัฒนำสู่มำวิทยำลัยเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 

1) กำรส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรแบบธรรมชำติอย่ำงครบวงจร (ผลิต แปรรูป 

ตลำด) 

2) ลด ละ เลิกกำรใช้สำรเคมีในทุกขั้นตอน หรือใช้อย่ำงถูกต้อง รับผิดชอบ 

พอเพียง และไม่เป็นอันตรำยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

3) รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใหเ้กิดกำรผสมผสำนเกือ้กูลซึ่งกันและกัน  

4) หมุนเวยีนกำรใชท้รัพยำกรภำยในพืน้ที่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

5) ส่งเสริมกำรบ ำรุงรักษำดินให้กลับมำมีควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

6) เพิ่มบทบำทมหำวิทยำลัยในกำรเป็นศูนย์ดำ้นเกษตรอินทรีย์ของชำติ 

7) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักถึงอันตรำยจำกสำรเคมี และให้

ควำมส ำคัญกับกำรบริโภคอำหำรปลอดภัยแก่นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน 
 

 

 

 

 

   (2.2) มหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University)  หมำยถึง มหำวิทยำลัยต้องพัฒนำสู่

ควำมถูกต้อง โดยสร้ำงควำมสมดุลกับธรรมชำติ และกำรเป็น Green University ต้องเน้นเรื่องกำรรักษำ

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่ดีงำม (วัฒนธรรมแม่โจ ้วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมล้ำนนำ    และ

วัฒนธรรมไทย) และควำมดีมีคุณธรรม (ธรรมำภิบำล)    โดยมีหลักกำรในกำรพัฒนำสู่มำวิทยำลัย   สี

เขียว ดังนี้ 



 ๔๐ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

1) กำรเพิ่มพื้นที่สีเขยีว โดยงดเว้นกำรตัดต้นไม้ใหญ่ และปลูกต้นไมเ้พิ่มเติม 

2) กำรเพิ่มพื้นที่ทำงเท้ำ 

3) กำรเพิ่มพืน้ที่ทำงจักรยำน และจ ำนวนยำนพำหนะที่ไม่ใชเ้ชื้อเพลิง 

4) กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ภำยในมหำวิทยำลัย 

5) กำรเข้ำสู่กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว  

6) ก ำหนดให้มีนโยบำยให้กำรพัฒนำเชิงกำยภำพรองรับกำรใช้ชีวิตอย่ำงมี

ควำมสุขและสร้ำงสุขภำวะให้กับนักศึกษำและบุคลำกร  สร้ำงพื้นที่แห่งกำร

เรียนรู้ให้นักศึกษำทุกๆ ขณะที่นักศกึษำใช้ชีวติในมหำวิทยำลัยอย่ำงมคีวำมสุข  

7) กำรดูแลพัฒนำพื้นที่ของมหำวิทยำลัยจะต้องมีควำมสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้ำง 

เอือ้ประโยชน์ในกำรใชท้รัพยำกรร่วมกัน 

8) กำรพัฒนำพื้นที่ต่ำงๆ ไม่ได้เป็นเพียงนโยบำยหรือควำมต้องกำรของผู้บริหำร

เท่ำนั้น แต่เป็นเรื่องของของนักศึกษำและบุคลำกรทุกฝ่ำยจะต้องมีจิตส ำนึก

และมีสว่นร่วมกำรดูแลและพัฒนำมหำวิทยำลัยร่วมกัน 
 

   2.3 มหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) หมำยถึง มหำวิทยำลัยที่สร้ำงควำม

สมดุลในกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติอย่ำงสมบูรณ์แบบและยั่งยืน โดยค ำนึงถึงควำมสุขที่

แท้จรงิของมนุษย์ กำรพัฒนำจติใจ และกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดงีำมแก่นักศึกษำและบุคลำกร  โดยมีหลักกำร

ในกำรพัฒนำสู่มำวิทยำลัยเชิงนิเวศ ดังนี้ 

1) กำรใชพ้ลังงำนทดแทนภำยในมหำวิทยำลัย  

2) กำรลดปริมำณของเสียเหลือศูนย์ (zero-waste)   

3) กำรเพิ่มหลักสูตรและวิชำเรียนที่เกี่ยวข้องกับ Eco   

4) กำรเพิ่มจ ำนวนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Eco   

5) กำรกำรสรำ้งอำคำรเชิงนิเวศนต์้นแบบ (Eco Building)  

6) กำรสรำ้งจิตส ำนึกที่ดงีำมแก่นักศกึษำและบุคลำกร 

7) กำรลดกำรปล่อยคำร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Reduction)  

8) กำรหมุนเวียนใช้ทรัพยำกรดิน, น้ ำ, พลังงำน (Reuse, Reduce, Recycle) อย่ำง

มีประสิทธิภำพและยั่งยนื   

9) กำรออกแบบสิ่งก่อสร้ำง อำคำร และชุมชนเชงินเิวศน์ เพื่อสุขภำพกำยใจที่ดี  

10) สร้ำงและถ่ำยทอดนวัตกรรมและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรที่ฉลำดต่อกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศ (Climate Smart Agriculture) 

11) กำรช้ีน ำสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม 

12) กำรก ำกับดูแลสิ่งแวดล้อม 
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บทที่  3   

สรุปผลกำรด ำ เนิน งำน  5  ปี (2555-2559)  

ตำม ยุทธศำสตร์ ฯ  15  ปี  และ แผนพัฒนำกำรศึกษำ  ระยะที่ 11  

 
 

3.1  สรุปผลกำรด ำเนนิงำน 5 ปแีรก (พ.ศ.2555-2559) ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี 
 

ตำมที่ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (Roadmap) ระยะ 15 

ปี   (พ.ศ. 2555 - 2569)  ทั้งนี้ ได้มีกำรวำงเป้ำหมำยสูงสุดของกำรพัฒนำคือ กำรเป็น “มหำวิทยำลัย

แห่งชีวิต”  ซึ่งหมำยควำมว่ำ เป็นมหำวิทยำลัยที่ใหค้วำมส ำคัญกับกำรสร้ำงชีวิตที่ดีมำกกว่ำกำรสร้ำงวัตถุ 

โดยชีวิตที่ดี หมำยถึง ชีวิตของชำวแม่โจ้ ทั้งบุคลำกร นักศึกษำ บัณฑิต และชุมชน  ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือ

กำรเกษตรเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำ  ชีวติที่เคำรพและใหค้วำมส ำคัญกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ชีวิต

ที่ผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม  ชีวิตในโลกแห่งควำมเป็นจริงที่ต้องก้ำวทัน รู้ทันเทคโนโลยี

และควำมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือควำมดีงำมและธรรมำภิบำลเป็นฐำนรำก เหล่ำนี้อยู่ภำยใต้

แนวคิดกำรพัฒนำสู่กำรเป็น “แมโ่จ้ : มหำวิทยำลัยแห่งชีวิต (Maejo : University of Life)” 

ในกำรมุง่สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแหง่ชีวติ ภำยใต้เส้นทำงยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำ ทั้ง 3 ช่วง

ระยะกำรพัฒนำ อันประกอบด้วย มหำวิทยำลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหำวิทยำลัยสีเขียว 

(Green University) และ มหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ทั้งนี้มหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรทั้ง 3 ส่วน

ไปพร้อมกัน หำกแต่ให้ควำมส ำคัญในแต่ละช่วงกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน นั้น ทั้งนี้มีผลกำรด ำเนินงำนระยะ 

4 ปี ตำมแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ 15 ปี ดังนี ้  
 

(1) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำสู ่Organic University 

ผลกำรด ำเนินงำนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี ดำ้นมหำวิทยำลัยเกษตรอินทรีย์ จ ำแนกตำมเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำ ดังนี้ 

  (1.1) ด้ำนวิชำกำรและผลิตบัณฑิต 

   หลักสูตรด้ำนเกษตรอินทรีย์ มหำวิทยำลัยได้ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้วยกำร

พัฒนำหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมและรำยวิชำด้ำนเกษตรอินทรีย์ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน 

คือมีหลักสูตรที่มีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 8 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
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4 หลักสูตร ปริญญำโท 3 หลักสูตร และปริญญำเอก 1 หลักสูตร  ทั้งนี้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ

เกษตรอินทรีย์ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี 2 

หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญำโท 1 หลักสูตร นอกจำกนี้ยังมีหลักสูตรระยะสั้น คือหลักสูตร

เกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ (ระยะสั้น 6 เดือนรว่มกับ สปก.) 

   กำรผลิตบัณฑิตด้ำนเกษตรอินทรีย์และมีรำยวิชำที่เกี่ยวข้องด้ำนเกษตร

อินทรีย์  ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงพัฒนำหลักสูตรและกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งวิทยำลัยเกษตร

อินทรีย์ รวมทั้งได้บรรจุหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ไว้ในแผน (อยู่ ระหว่ำงร่ำงหลักสูตร คำดว่ำจะเปิดรับ

นักศึกษำได้ภำยในปีกำรศึกษำ 2560)  ส่วนรำยวิชำที่เกี่ยวข้องด้ำนเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 32 

รำยวิชำ 

   บัณฑิตทุกคนมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเกษตรอินทรีย์ มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้

นักศึกษำแม่โจ้ทุกสำขำวิชำ จะต้องมีควำมรู้เบื้องต้นในเรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุง

รำยวิชำศึกษำทั่วไป (เกษตรเพื่อชีวิต) โดยมุ่งเน้นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง และแทรกเนื้อหำพื้นฐำน

ด้ำนเกษตรอินทรีย์ใหแ้ก่นักศึกษำทุกคน 
 

  (1.2) ด้ำนกำรวจิัยและบริกำรวิชำกำร  

มีผลงำนงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนเกษตรอินทรีย์ โดยกำรส่งเสริมให้มีกำร

สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์อย่ำงครบวงจร ปัจจุบันได้ก ำหนดนโยบำยจัดสรร

งบประมำณสนับสนุนเพื่องำนวิจัยด้ำนเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้มีผลกำรด ำเนินงำนจ ำนวนโครงกำรวิจัยด้ำน

เกษตรอินทรีย์ ในปี 2556 จ ำนวน 83 โครงกำร ปี 2557 จ ำนวน 91 โครงกำร รวมถึงจ ำนวนโครงกำร

บริกำรวิชำกำร ปี 2557 จ ำนวน 42 โครงกำร ฝกึอบรม 26 โครงกำร  ปี 2558 จ ำนวน 72 โครงกำร  

มีองค์ควำมรู้ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ  โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

ที่ครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทำน ซึ่งปัจจุบันมีองค์ควำมรู้ในแต่ละส่วนดังนี้ ต้นน้ ำ (2557-2560) กำรเพิ่ม

ผลผลิต พัฒนำคุณภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต เช่น กำรจัดกำรพื้นที่แปลงปลูก กำรจัดกำรดินปุ๋ย กำร

ผลิตพันธุ์สัตว์และเมล็ดพันธุ์ กำรจัดกำรศัตรูพืช กลำงน้ ำ (2558-2560) กำรแปรรูปและสร้ำงคุณค่ำ 

เช่น กำรตรวจสอบมำตรฐำน (โดยสถำบันบริกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ได้ให้บริกำร

ตรวจรับรองมำตฐำนเกษตรอินทรีย์ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย) และกำรแปรรูป ปลำยน้ ำ 

(2559-2560) กำรพัฒนำระบบตลำด หน่วยกระจำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์ (ร้ำนค้ำและร้ำนอำหำร

อินทรีย์) 

มีบุคลำกรที่เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทุกด้ำนตั้งแต่ต้น

น้ ำถึงปลำยน้ ำ  มหำวิทยำลัยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้วยกำรพัฒนำนักวิจัยและผู้เช่ียวชำญด้ำนเกษตร

อินทรีย์  โดยมีผู้เช่ียวชำญด้ำนเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ เช่ียวชำญ
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ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ ต้นน้ ำ ได้แก่ ดิน ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรก ำจัดศัตรูพืช กำรผลิตพืช ปศุสัตว์ 

และสัตว์น้ ำ กลำงน้ ำ ได้แก่ กำรคัดบรรจุ กำรแปรรูป ระบบกำรตรวจรับรองมำตรฐำน และโลจิสติกส์ 

ปลำยน้ ำ  ได้แก่ ระบบตลำด กำรบริหำรจัดกำร (คณะบริหำรธุรกิจ) กำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร และกำร

ฝกึอบรมเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ 

  มีพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์อย่ำงครบวงจร  โดยกำร

พัฒนำพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีล้ำนนำ และ Organic Smart Farm โดยมีระบบหมุนเวียน ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดพื้นที่น ำร่องโดยยึดหลักกำรพัฒนำในมิติพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 35 ไร่ เพื่อด ำเนินกำร

ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำและเกษตรทฤษฎีใหม่  พื้นที่ 30 ไร่ ในควำมดูแลของส ำนักวิจัยฯ เพื่อเป็น

พื้นที่น ำร่องเกษตรอินทรีย์ด้ำนสมุนไพรยืนต้น  พื้นที่สำขำพืชผัก จ ำนวน 1.5 ไร่ เป็นพื้นที่น ำร่องด้ำน

พืชผักอินทรีย์  พื้นที่ 17 ไร่ ริมคลองชลประทำน เพื่อเป็นพื้นที่น ำร่องด้ำนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร 

ประกอบด้วยแปลงผลิตผักและปศุสัตว์ (14 ไร่) และประมง (3 ไร่)   พื้นที่น ำร่อง 133 ไร่ ภำยในพื้นที่

ส ำนักส ำนักฟำร์มมหำวิทยำลัย (907 ไร่) พัฒนำให้เป็น Organic land เพื่อเป็นพื้นที่น ำร่องเกษตรอินทรีย์ 

ดังนี้ สวนยำงพำรำอินทรีย์ประมำณ 45 ไร่ กำรผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์กว่ำ 20 ไร่ พื้นที่น ำร่องด้ำน

สมุนไพรไม่น้อยกว่ำ 5 ไร่ และพื้นที่แปลงพืชผักน ำร่อง 5 ไร่ และโรงงำนปุ๋ยอินทรีย์    โครงกำรขับเคลื่อน

พื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ วงเงิน 3 ล้ำนบำท (ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก พื้นที่น ำร่องด้ำนพืช สมุนไพร   

ปศุสัตว์ ประมง)  โครงกำรพัฒนำพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ (35 ไร่) 2.35 ล้ำนบำท   

  กำรมีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ดังนี้ ตน้แบบด้ำนกำรผลิต

พืช ประกอบด้วย กำรผลิตวัสดุปลูกและปุ๋ย กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ กำรผลิตผัก สมุนไพร เครื่องเทศ ผลไม้ ทั้ง

ในกลำงแจ้งและโรงเรือน  ต้นแบบด้ำนกำรผลิตสัตว์ ประกอบด้วย กำรผลิตสัตว์อินทรีย์ ประมงอินทรีย์ 

และต้นแบบกำรตลำดและแปรรูป ประกอบด้วย กำดน้อยเกษตรอินทรีย์ ร้ำนอำหำร และร้ำนจ ำหน่ำย

ผลติภัณฑ์อนิทรีย์ 

มีฐำนเรียนรู้ต่ำงๆของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 7 ฐำน ได้แก่ ฐำนเรียนรู้และถ่ำยทอด

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ฐำนเรียนรูผ้ึ้งชันโรง ฐำนเรียนรู้เห็ดแมโ่จ ้ฐำนเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยหมักระบบ

กองเติมอำกำศ ฐำนเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และผักปลอดภัย  ฐำนเรียนรู้

ต้นแบบกำรก ำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดนิท้องถิ่นไทย และส ำนักฟำรม์มหำวิทยำลัย 

เป็นผู้น ำเกษตรกรในกำรปรับเปลี่ยนระบบมำผลิตเกษตรอินทรีย์  ผลกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ ในปัจจุบันเกิดไร่นำตัวอย่ำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ที่

สำมำรถเป็นแหล่งศึกษำดูงำนได้มำกกว่ำ 30 ครอบครัว เกิดกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้นในพืน้ที่อ ำเภอสันทรำย 

อ ำเภอสันก ำแพง และอ ำเภอแม่ริม และกลุ่มต่ำงๆ รวมตัวกันเป็นเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์  และเครือข่ำย

โรงเรียนโดยรอบมหำวิทยำลัยมีควำมสนใจในกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรอินทรีย์ให้แก่นักเรียนภำยใน
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โรงเรียนได้บริโภค และเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง น ำไปผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่ง

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสังวำลย์ ได้ด ำเนินกำรจนประสบควำมส ำเร็จและกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนเกษตร

อินทรีย์ต้นแบบแก่โรงเรียนและหนว่ยงำนตำ่งๆ 

สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร มหำวิทยำลัยสนับสนุน

ปัจจัยกำรผลิตในรูปแบบต่ำงๆ ให้แก่สังคม ชุมชน ผ่ำนโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตเกษตรอินทรีย์หลำย

โครงกำร เช่น กำรแจกจ่ำยเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ให้แก่เกษตรกร องค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน มำกกว่ำ 

6,000 ชุด รวมถึง กำรแจกจ่ำยปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้แก่เกษตรกร กำรจ ำหน่ำยปุ๋ยไส้เดือนดิน

และอำหำรสัตว์อินทรีย์ในรำคำต้นทุน  รวมถึงกำรให้ยืมปัจจัยกำรผลิตพื้นฐำนในรูปแบบต่ำงๆ โดยไม่มี

ค่ำใช้จ่ำย เชน่ กำรให้ควำมรูแ้ละจัดฝึกอบรมของ IQS เครือขำ่ย ISAC เป็นต้น 
 

(1.3) ด้ำนกำยภำพและกำรบรหิำร 

มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์  

มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำน Organic University มีกำรพัฒนำระบบตรวจรับรองมำตรฐำน

เกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนด้ำนเกษตรอินทรีย์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำร

จัดกำรงำนด้ำนเกษตรอินทรีย์ของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่หลักในกำรประสำนโครงกำรวิจัยบริกำรวิชำกำร  

จัดท ำฐำนข้อมูลและเผยแพร่ข่ำวสำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ของมหำวิทยำลัย  มีกำรพัฒนำระบบตรวจรับรอง

มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม [Participatory Guarantee Systems (PGS) และกำรพัฒนำ

โครงสรำ้งพืน้ฐำนที่เหมำะสมต่อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โดยกำรกำรปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุง

ดิน จ ำนวนกว่ำ 120 ไร่ ได้แก่ ปรับปรุงดนิส ำนักฟำร์มมหำวิทยำลัย 77 ไร่  ปรับปรุงดินโครงกำรพัฒนำ

บ้ำนโปง 8 ไร่ ปรับปรุงดินศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ 13 ไร่ ปรับปรุงดินพื้นที่ฟำร์มส ำนักวิจัยฯ 15 ไร่  

และ กำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อผลิตแพะอนิทรีย์  

  กำรตรวจรับรองมำตรฐำนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยได้รับรองไปแล้ว 10 แปลง 

รวม 167 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 5 ไร่ พื้นที่พืชสมุนไพร 29 ไร่ พื้นที่ป่ำอนุรักษ์บนส ำนัก

ฟำร์ม 1.5 ไร่ พื้นที่พืชผักอินทรีย์ 2 ไร่  ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ 35 ไร่  พื้นที่ยำงพำรำ 37 ไร่ 

พื้นที่มะม่วงอินทรีย์ 23 ไร่  พื้นที่ล ำไย 20 ไร่ และพื้นที่เกษตรอินทรีย์ผสมผสำน (ริมคลองชลประทำน) 

15 ไร่ 

    โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของฐำนเรียนรู้ต่ำงๆ  ดังนี้  

เช่น ฐำนเรียนรู้โรงปุ๋ยอินทรีย์ เห็ดอินทรีย์ สตอเบอรี่อินทรีย์ สมุนไพร เมล็ดพันธุ์ และกำรพัฒนำส ำนัก

ฟำร์มมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นหน่วยงำนน ำร่องด้ำนเกษตรอินทรีย์ เป็นต้นโครงสร้ำงพื้นฐำนในรูปแบบกำร

บริกำรอื่นๆ เชน่ โรงอำหำรอินทรีย์คณะเศรษฐศำสตร์ ร้ำนอำหำรอินทรีย์ ร้ำนค้ำอินทรีย์ กำดน้อยอินทรีย์ 
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กำรสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์แก่ดิน น้ ำ และสิ่งแวดล้อมในระยะยำว  สร้ำง

ควำมอุดมสมบูรณ์แก่ดิน น้ ำ และสิ่งแวดล้อมในระยะยำวผ่ำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงเดี่ยวคุณภำพสูงมำตรฐำน IFOAM  โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิตปุ๋ย

อินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง  โครงกำรจัดท ำแผนที่อนิทรีย์วัตถุและควำมอุดมสมบูรณ์ของดนิภำยใต้ระบบ

เกษตรอินทรีย์  โครงกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพเชื้ออำบัสคูลำร์ไมคอไรซ่ำส ำหรับเกษตรอินทรีย์ โครงกำรส ำรวจ

พื้นที่ที่เหมำะสมในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ และ โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิต

เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

นักศกึษำและบุคลำกรมีจติส ำนึกในกำรบริโภคอำหำรปลอดภัย มหำวิทยำลัย

ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรบริโภคอำหำรปลอดภัยแก่

นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน  โดยสร้ำงร้ำนอำหำร และร้ำนค้ำเกษตรอินทรีย์ ภำยในและรอบๆ

มหำวิทยำลัย  โดยจัดตั้งชมรมผู้บริโภคอำหำรอินทรีย์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ อันเกิดจำกกำรรวมตัวนักศึกษำ

และบุคลำกรที่มีควำมต้องกำรบริโภคอำหำรอินทรีย์ จนกระทั่งมีหน่วยงำนอื่น เช่น Action Aid น ำกรณีของ

ชมรมไปเป็นตัวอย่ำงเพื่อขยำยผลสู่สถำบันกำรศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำง

ต่อเนื่อง เช่น กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ให้มีกำรบริหำรบริหำรอินทรีย์ กิจกรรมศึกษำดูงำนด้ำนเกษตร

อินทรีย์และกำรตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร จ ำหน่ำยอำหำรอินทรีย์  ตรวจสำรเคมี

ตกค้ำงในเลือด และ ตรวจสำรพิษสินค้ำที่จ ำหน่ำยในกำดน้อยอินทรีย์ และตลำดสดใกล้เคียงมหำวิทยำลัย 

เป็นต้น 

เป็นศูนย์ประสำนงำนหลักของเครือข่ำยด้ำนเกษตรอินทรีย์ในอำเซียน โดย

กำรสร้ำงเครือข่ำยและเป็นผู้น ำด้ำนเกษตรอินทรีย์ในระดับชำติ และนำนำชำติ  โดยเป็นเจ้ำภำพจัดสัมมนำ

เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ระดับชำติและนำนำชำติ เช่น  ASIA Today (ครั้งที่ 1 - 2) ซึ่งประกอบด้วย

ผู้เข้ำร่วมที่เป็นเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ร่วมกับมหำวิทยำลัยจำกทั้งในและต่ำ งประเทศ เช่น ภูฏำน 

เวียดนำม ลำว กัมพูชำ และพม่ำ เป็นต้น  กำรจัดเสวนำเกษตรอินทรีย์ในงำนวันเกษตรแห่งชำติ  และกำร

จัดงำนเสวนำ Show & Share (รวมพลคนเกษตรอินทรีย์) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงำนรำชกำรที่ด ำเนินงำน

ด้ำนเกษตรอินทรีย์ ภำคเอกชน ผูป้ระกอบกำรสังคม กลุ่มเครือข่ำยต่ำงๆ เกษตรกร และผู้สนใจด้ำนเกษตร

อินทรีย์จำกทั่วประเทศเข้ำร่วม และมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเครอืข่ำยเกษตรอินทรีย์ในประเทศ เป็นต้น 

กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอกร่วมมือกับ

หนว่ยงำนภำยนอก ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตรเ์กษตรอินทรีย์ของชำติ  เช่น เครือข่ำยผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

อินทรีย์ สหกรณ์แม่ทำยั่งยืน จ.เชียงใหม่ และขยำยผลไปยังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดต่ำงๆ เช่น 

นครรำชสีมำ น่ำน สุพรรณบุรีและมุกดำหำร กลุ่มเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ อ ำเภอสันทรำย สันก ำแพง แม่

ริม เครือข่ำยโรงเรียนโดยรอบมหำวิทยำลัย เช่น โรงเรียนศรีสังวำล โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม  เครือข่ำย
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น  ส ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. สวทน.  และไร่

เชญิตะวัน    เป็นต้น 

มีระบบฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน โดยกำรจัดท ำ

เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์ www.organic.mju.ac.th เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ งำนวิจัย ควำมเช่ียวชำญ และ

ข่ำวสำรกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ กำรจัดท ำแผนที่แหล่งเรียนรู้

ต้นแบบอินทรีย์ของมหำวิทยำลัย  และจัดท ำสื่อเกษตรอินทรีย์เผยแพร่ผ่ำนทำงเฟสบุค ที่มีกำรเผยแพร่

ข้อมูลขำ่วสำรเป็นประจ ำทุกวัน 
 

  

(2) สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำสู ่Green University 

ผลกำรด ำเนินงำนระยะ 5 ปี ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี 

ด้ำนมหำวิทยำลัยสีเขียว จ ำแนกตำมเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำ ดังนี้ 

(2.1) ด้ำนวิชำกำรและผลิตบัณฑิต 

  หลักสูตรด้ำนพลังงำนทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

นำนำชำติ โดยพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีหลักสูตรที่

มีรำยวิชำเกี่ยวข้องกับ Green University ระดับปริญญำตรี โท และเอก รวม 16 หลักสูตร ระดับปริญญำ

ตรี (7 หลักสูตร) ระดับปริญญำโท (7 หลักสูตร) ระดับปริญญำเอก (2 หลักสูตร)  นอกจำกนี้หลักสูตร Green 

University ที่บรรจุไว้ในแผน ระดับปริญญำตรีและโท รวม 7 หลักสูตร ระดับปริญญำตรี (6 หลักสูตร) 

ระดับปริญญำโท (1 หลักสูตร) 

มีบัณฑิตด้ำนพลังงำนทดแทนและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันมีบัณฑิตที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนทดแทนและสิ่งแวดล้อม  ทั้งในระดับปริญญำตรี โท และเอก 

ปีละกว่ำ 500 คน โดยในปีกำรศึกษำ 2557 มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทนและสิ่งแวดล้อม 

รวม 577 คน ดังนี้ระดับปริญญำตรี 538 คน ระดับปริญญำโท 25 คน และระดับปริญญำเอก 14 คน 

บัณฑิตมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำนและรักษำสิ่งแวดล้อม   โดยกำร

สร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน  กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้

ปลอดเหล้ำ บุหรี่ ยำเสพติด สถำนบันเทิง และแหล่งอบำยมุข โดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ในแผนปฏิบัติ

รำชกำรของมหำวิทยำลัย (ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ/ศิษย์เก่ำที่สอดคล้องกับกำร

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี (Go-Eco-U) ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม

โครงกำรสูงกว่ำร้อยละ 50 ในทุกปี เช่น โครงกำรแป๋งบ้ำนสร้ำงเมือง โครงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

โครงกำรอำสำพัฒนำในรูปแบบต่ำงๆ  เป็นต้น 
 

http://www.organic.mju.ac.th/
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(2.2) ด้ำนกำรวจิัยและบริกำรวิชำกำร 

มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนพลังงำนทดแทน และกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม โดยกำรพัฒนำนักวิจัยและผู้เช่ียวชำญด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทดแทน  รวมถึงพัฒนำ

และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำนทดแทน และกำรเป็นต้นแบบชุมชนสี

เขียว และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนภำยนอก ปัจจุบันมีโครงกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนพลังงำนทดแทน

และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีนวัติกรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำมำรถเป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวให้กับชุมชน 

เช่น โครงกำรหมอต้นไม้ของคณะสถำปัตย์ฯ ช่วยดูแลเยียวยำรักษำต้นไม้ใหญ่ โดยกลุ่มนักศึกษำและ

บุคลำกรของคณะพบปะชุมชน ริเริ่มใหช้ำวบ้ำนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รอบมหำวิทยำลัย

หันมำใส่ใจสิ่งแวดล้อม ท ำให้มหำวิทยำลัยแม่โจ้ได้รับกำรคัดเลือกจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เป็น "มหำวิทยำลัยเมืองเชิงนิเวศน ำร่อง"  หรือ   "อีโคทำวน์" 

ที่น่ำอยู่ มีควำมสมดุลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกำรเพิ่มและจัดกำรพื้นที่สีเขียวของ

ชุมชนอย่ำงมสี่วนรว่ม ชุมชนมสีุขภำวะที่ดี เป็นสังคมคำร์บอนต่ ำที่ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

(2.3) ด้ำนกำยภำพและกำรบรหิำร 

  มีโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับ Green University เช่น พื้นที่ทำงเท้ำ เส้นทำง

จักรยำน ที่จอดรถรวม กำรออกแบบอำคำรสีเขียว ปัจจุบันมีกำรจัดท ำผังแม่บทมหำวิทยำลัยสีเขียวและ

ปรับโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ทำงจักรยำน ทำงเดิน ที่จอดรถ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรวำงผังแม่บทของมหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำผังแม่บทและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยสีเขียว ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับ Green University ได้แก่ กำรปรับปรุงอำคำร

สถำนที่ ให้รองรับต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว ดังนี้ ปรับปรุงอำคำรพัฒนำวิสัยทัศน์ ปรับปรุงอำคำร

พระช่วงเกษตรศิลป์ ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  ปรับปรุงศูนย์กีฬำกำญจนำภิเษกรัชกำรที่ 9 

ปรับปรุงอำคำรเทพศำสตร์สถิต ปรับปรุงสนำมวังซ้ำย  จัดสร้ำงสถำนที่และอำคำรใหม่ให้รองรับต่อกำร

เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว เช่น ศูนย์อำหำรอินทรีย์ จัดสร้ำงสนำมฟุตบอลจ ำนวน 2 สนำม ก่อสร้ำงอำคำร

คณะสถำปัตย์ฯ แหง่ใหม่ ก่อสร้ำงอำคำรเรียนรวม 80  ปีอำคำรวิทยำลัยพลังงำนทดแทน  อำคำรเรียนแม่

โจ้-ชุมพร และสถำนีไฟฟ้ำย่อย  จัดสร้ำงทำงจักรยำน ถนนสำยบริเวณศำลเจ้ำแม่เก่ำ และถนนสำย

อินทนิลตลอดทั้งสำย  ก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำ (cover way) รอบในพื้นที่กำรศึกษำต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันทั้ง

ระบบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรของนักศึกษำและบุคลำกร โดยปัจจุบันได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 

ดังนี้  เส้นทำงจำกโรงอำหำร หอพักนักศึกษำ อำคำรแผ่พืช อำคำรพระช่วง อำคำรเรียนรวม หอสมุด 

บรรจบที่วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ เส้นทำงจำกโรงอำหำร ศูนย์กีฬำ บรรจบที่คณะวิทยำศำสตร์ และเส้นทำง

จำกหอเกียรตยิศ บรรจบที่อำคำรเรยีนรวม เป็นต้น 
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  ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในทุกห่วงโซ่อุปทำน   โดยกำรลดปริมำณ

รถยนต์และจักรยำนยนต์ ส่งเสริมกำรใช้จักรยำน เดิน และรถสำธำรณะ ปัจจุบันได้วำงแผนให้มีรถไฟฟ้ำ

ของมหำวิทยำลัย โดยมีจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงกำรไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558  จัดให้มีจุดจอด

รถจักรยำนตำมจุดส ำคัญต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ส ำนักงำนอธิกำรบดี และตำมคณะต่ำงๆ และจัด

โครงกำรรณรงค์ในรูปแบบต่ำงๆ เชน่ รณรงคก์ำรใชจ้ักรยำนภำยในมหำวิทยำลัย โครงกำร Care Free Day 

วันปลอดรถ ลดโลกร้อน โครงกำรประหยัดพลังงำนรณรงค์กำรงดใช้เครื่องปรับอำกำศในช่วงเช้ำและหลัง

สี่โมงเย็น เป็นต้น 

  มีกำรใช้พลังงำนทดแทนภำยในมหำวิทยำลัย ลดกำรใช้พลังงำน และส่งเสริม

กำรใช้พลังงำนทดแทน โดยระยะเริ่มต้นได้มีกำรจัดท ำเส้นทำงรถไฟฟ้ำและเปิดตัวโครงกำรรถไฟฟ้ำภำยใน

มหำวิทยำลัย  และในปี 2559 ได้เริ่มน ำร่องกำรเปลี่ยนหลอดไฟในอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีทั้งหมดเป็น

หลอดประหยัดพลังงำน  และติดตัง้ระบบไฟส่องสว่ำงตำมทำงเดินดว้ยพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นต้น 

  ลดปริมำณของเสีย (waste- reduction) ลดปริมำณขยะ และของเสียทุกชนิด

ภำยในมหำวิทยำลัย โดยส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะและของเสีย เช่น ขอควำมร่วมมือจำกร้ำนค้ำในโรง

อำหำรงดใช้กล่องโฟมภำยในมหำวิทยำลัย กำรรณรงค์คัดแยกขยะ จัดซื้อถังขยะแยกชนิด และโครงกำร

ธนำคำรขยะ เป็นต้น 

  มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว โดยกำรสร้ำงแม่โจ้

ให้เป็นชุมชนสีเขียว (Green Society) เป็นพื้นที่ต้นแบบ “Green Campus” แบบครบวงจร ลดปริมำณกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทุกห่วงโซ่อุปทำน ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยโดยมุ่นเน้นควำม

กลมกลืนกับธรรมชำติและทันสมัย ปัจจุบันมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดอันดับเป็นหนึ่งในสิบมหำวิทยำลัยสี

เขียวของประเทศ อันดับที่ 194 ของโลก และเป็นอันดับ 10 ของประเทศ ในปี 2556   

พัฒนำหน่วยงำนน ำร่องด้ำน Green Office โดยในปี 2558 คณะเศรษฐศำสตร์

เป็นหน่วยงำนน ำร่อง Green Office ของมหำวิทยำลัย โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำส ำนักงำนสีเขียว (Green 

Office) จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประกำศผลกำรตัดสินใหค้ณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่

โจ้ เป็นส ำนักงำนสีเขียวระดับ Gold Award อันเป็นระดับสูงสุด เป็นหน่วยงำนแรกในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่ง

ขณะนีม้หำวิทยำลัยอยู่ระหว่ำงกำรขยำยแนวคิด Green Office ไปยังหนว่ยงำนอื่นต่อไป 
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(3) สรุปผลกำรด ำเนนิงำนตำมเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำสู ่Eco. University 

ผลกำรด ำเนินงำนระยะ 5 ปี ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี 

ด้ำนมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศ จ ำแนกตำมเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

(3.1) ด้ำนวิชำกำรและผลิตบัณฑิต 

  มีหลักสูตรและวิชำเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยำและ เทคโนโลยี

กำรเกษตรที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน รำยวิชำที่

เกี่ยวข้องกับกำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติอย่ำงสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีหลักสูตรที่มีรำยวิชำ

เกี่ยวข้องกับ Eco. รวม 5 หลักสูตร เป็นระดับปริญญำโท (4 หลักสูตร) ระดับปริญญำเอก (1 หลักสูตร) 

และหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกษตรอินทรีย์ที่บรรจุไว้ในแผน : จ ำนวน 2 หลักสูตร ระดับปริญญำโท (1 

หลักสูตร) และระดับปริญญำเอก 1 หลักสูตร 

  บัณฑิตของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงำม รักสิ่งแวดล้อม มี

ควำมสุข   โดยกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีงำม และกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขแก่นักศึกษำและ

บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง นโยบำยมุ่งให้นักศึกษำ ดี เก่ง และมีควำมสุข ผ่ำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่

สอดคล้องกับ Eco. โดยได้ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละปี ดังนี้ ปีงบประมำณ 2557 

ด ำเนินโครงกำรรวม 44 โครงกำร งบประมำณ 4.5 ล้ำนบำท ปีงบประมำณ 2558 ด ำเนินโครงกำรรวม 

88 โครงกำร งบประมำณ 1.5 ล้ำนบำท 
 

  (3.2) ด้ำนกำรวจิัยและบริกำร 

  มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลำด

ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Smart Agriculture) และสำมำรถชี้น ำสังคมใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อมและควำมยั่งยืนได้   โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ

สร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดให้มีโครงกำรเสวนำเรื่อง กำรแก้ไขปัญหำหมอก

ควันอย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืนขึ้น เพื่อระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนทั้งชุมชน หน่วยงำน ภำครัฐและ

เอกชน รวมถึงกำรน ำข้อเสนอเชิงนโยบำยและแนวปฏิบัติที่ดีในกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันอย่ำงยั่งยืนเสนอ

ต่อรฐับำลหรอืหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  มีอำคำรหรือพื้นที่เชิงนิเวศต้นแบบ (Eco Building / Smart Farm) โดยกำร

พัฒนำอำคำรหรอืพืน้ที่น ำร่องเชงินเิวศต้นแบบ (Eco. Building / Smart Farm) ปี 2558 คณะเศรษฐศำสตร์

เป็นอำคำรน ำร่อง Green Office ปี 2559 พัฒนำอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดีสู่ Green Office จัดเสวนำ

เรื่อง Smart Organic Farm เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อจัดสร้ำงพื้นที่ต้นแบบ Smart Farm ของ
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มหำวิทยำลัย  ด ำเนินกำรก่อสร้ำง Smart Organic Farm บนพื้นที่ประมำณ 5 ไร่ของฟำร์มมหำวิทยำลัย  

และจัดสรรพื้นที่ 35 ไร่ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร

ผสมผสำน 

  มีนโยบำยให้กำรพัฒนำเชิงกำยภำพรองรับกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและ

สร้ำงสุขภำวะให้กับนักศึกษำและบุคลำกร  มีพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้ให้นักศึกษำทุกๆ ขณะที่นักศึกษำ

ใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสุข โดยกำรก ำหนดนโยบำยและกิจกรรมในกำรลดกำรใช้พลังงำน

ภำยในมหำวิทยำลัย ออกแบบสิ่งก่อสร้ำง พื้นที่ อำคำรเชิงนิเวศเพื่อสุขภำพกำยใจที่ดี พัฒนำเชิงกำยภำพ

รองรับกำรใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและสร้ำงสุขภำวะให้กับนักศึกษำและบุคลำกร ซึ่งปัจจุบันได้มีกำร

ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ปรับปรุงถนน เส้นทำงจักรยำน อำคำรพัฒนำวิสัยทัศน์ให้เป็นพื้นที่จัด

กิจกรรมนักศึกษำ กิจกรรมทำงวิชำกำร และกำรแสดงออกซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์  ปรับปรุงหอพัก

นักศึกษำ จัดสร้ำงทำงเดินในร่ม (Cover Way) สนำมกีฬำ และปรับปรุงสนำมวังซ้ำยเป็นพื้นที่นันทนำกำร

เพื่อสุขภำพ 

กำรหมุนเวียนใช้ทรัพยำกรดิน, น้ ำ, พลังงำน (Reuse, Reduce, Recycle) 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมหลักกำร 3R เพื่อลดปริมำณขยะและของเสีย และ สร้ำงศูนย์รวม

ในกำรคัดแยก /ก ำจัด/รีไซเคิลขยะและของเสีย ปัจจุบันได้รณรงค์ให้ทุกหน่วยงำนปิดเครื่องปรับอำกำศหลัง 

16.00 น. รณรงค์ลดกำรใช้กระดำษ รวมถึงปรับระบบด้ำนไอทีให้มีประสิทธิภำพ จัดให้มีธนำคำรขยะรี

ไซเคิล ส่งเสริมกำรใชจ้ักรยำนและทำงเดินเท้ำภำยในมหำวิทยำลัย  และจัดให้มีถังขยะแบบคัดแยกประเภท

ขยะ เป็นต้น 
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 (4) สรุปจุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนำ จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำมหำวทิยำลัยระยะ 15 ปี 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำต่อ 

• มียุทธศำสตร์ที่ ชัดเจน ได้รับกำร

สนับสนุนจำกหลำยหน่วยงำน และ

ได้รับสนับสนุนงบประมำณแผ่นดิน

จ ำนวนมำกอย่ำงตอ่เนื่อง 

• มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน พร้อม

ร อ ง รั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต ำ ม

ยุทธศำสตรใ์นอนำคต 

• มีผลงำนด้ำนเกษตรอินทรีย์ที่โดดเด่น

เป็นที่ยอมรับ 

• มีพื้นที่ๆได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 

และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบ

วงจร 

• มีนักวิจัย ผู้เช่ียวชำญที่หลำกหลำย 

เป็นที่ยอมรับ 

• มีเครือข่ำยเกษตรกร และหน่วยงำน

ภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชนร่วม

สนับสนุน 

• ได้รับกำรจัดอันดับ Green University 

ในอันดับที่สูงพอสมควร 

• มีหน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนพลังงำน

ทดแทนชัดเจน 

• มีหน่วยงำนน ำร่อง Green Office 

• ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนด้ำนเกษตรอินทรีย์ให้
ชัดเจน ครอบคลุมทุกด้ำน ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ 

และขับเคลื่อนให้ส ำเร็จเป็นรูปธรรม 

• จัดท ำผังแม่บทมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยสี

เขียว 

• พัฒนำชุดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ เพื่อแสวงหำงบประมำณ

สนับสนุนทั้งจำกงบประมำณแผ่นดนิและแหล่งทุนภำยนอก 

• เร่งพัฒนำหลักสูตรตำมยุทธศำสตร์ และเปิดรับนักศึกษำ

โดยเร็ว เช่น หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ 

• ก ำหนดพื้นที่น ำร่องในกำรให้บริกำรตำมยุทธศำสตร์ เพื่อให้

เห็นภำพควำมส ำเร็จเป็นรูปธรรม 

• ปรับปรุงกฎระเบียบ และหน่วยงำนสนับสนุน เพื่อรองรับกำร
แสวงหำรำยได้จำกโครงกำรยุทธศำสตร์ 

• เร่ งผลักดันกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ที่ ยั ง ไม่ประสบ

ควำมส ำเร็จ เช่น โรงอำหำรอินทรีย์ ตลำดอินทรีย์ ระบบ

ขนส่งสำธำรณะ กำรจัดกำรขยะ ฯลฯ 

• ประชำสัมพันธ์ผลงำนให้หนว่ยงำนภำยนอกได้รับทรำบ 

• ผลักดันผลกำรจัดอันดับ Green U. หรือ Sustainable U. ให้

สูงขึ้นอย่ำงตอ่เนื่อง 

• ส่งเสริมหน่วยงำนภำยในสู่ Green Office  
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3.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระยะท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559)  

 

(1) สำระส ำคัญของผลกำรด ำเนินงำนและแนวทำงพัฒนำในภำพรวม 

  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2558) มีภำพรวมกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 73 ตัวชีว้ัด โดยมีระดับควำมส ำเร็จกำร

ด ำเนินงำนภำพรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.38) เมื่อพิจำรณำตำมพันธกิจแล้วพบว่ำ มีกำรด ำเนินงำน

ที่มีระดับควำมส ำเร็จดีมำก จ ำนวน 2 พันธกิจ มำกที่สุดคือกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำและ

ศิษย์เก่ำ (คะแนนเฉลี่ย 4.81) รองลงมำคือ ด้ำนบริหำรจัดกำร (คะแนนเฉลี่ย 4.76)  ส่วนพันธกิจด้ำน

อื่นมีระดับควำมส ำเร็จในระดับดี โดยเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยคือ ด้ำนบริกำรวิชำกำร (คะแนนเฉลี่ย 

4.49)  ด้ำนนำนำชำติ (คะแนนเฉลี่ย 4.43) ด้ำนวิชำกำร (คะแนนเฉลี่ย 4.27) ด้ำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.24)  โดยด้ำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนน้อยที่สุดคือด้ำนวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 

4.00) รำยละเอียด ดังนี้ 
 

(1.1) ด้ำนวิชำกำร  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะที่ 11  ด้ำนวิชำกำร พบว่ำมี

ระดับควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.27) เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนรำยตัวชี้วัด

จ ำนวนทั้งสิน้ 22 ตัวชี้วัด พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-

5.00) จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด  คือควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อหลักสูตร ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำร

เปิดหลักสูตร รำยวิชำและหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษำภำษำอังกฤษหรือนำนำชำติต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษำทั้งหมด  อำจำรย์ที่ได้รับเชิญเป็น 

Visiting Professsor/กรรมกำร/ที่ปรึกษำ/อื่นๆในต่ำงประทศ จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวนต ำรำหรอืหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำง

วิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อ

สถำบันอุดมศึกษำและปัจจัยเกื้อหนุน บัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี และควำม

พึงพอใจของนำยจ้ำงต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหำวิทยำลัยแม่โจ้  ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับ

ควำมส ำเร็จระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด คือหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองตำม

มำตรฐำน TQF  ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  อำจำรย์

ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนสหกิจศกึษำ ระดับควำมส ำเร็จจำกำกรจัดท ำ

ผังแม่บทของมหำวิทยำลัย ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนที่แสดงจุดเน้นและจุดเด่นของมหำวิทยำลัย  
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ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับพอใช้(คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย  ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษำ  และผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จน้อย(คะแนน

เฉลี่ย 1.51-2.50) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ระบบและกลไกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้

นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสรรคข์องคณำจำรย์ 

แนวทำงกำรพัฒนำระยะต่อไป 

 พัฒนำคณำจำรย์ หรือบุคลำกรสำยวิชำกำร/ ผู้ช่วยสอน และผู้ช่วยวิจัย โดย

กำรสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น ระบบสื่อออนไลน์ 

และ youtube เป็นต้น 

 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลลัพธ์กำร

เรียนรู้ของนักศึกษำ  ปรับปรุงวิธีกำรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนกับ

เนื้อหำ เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง และกำรบริกำรสังคม พัฒนำสื่อ

กำรเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภำพ  ส่งเสริมกำรท ำวิจัยในช้ันเรียนในประเด็นที่มุ่งพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ เช่น กำรแก้ปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพื้นฐำน  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ (กำรรับนักศึกษำเชิงรุก พัฒนำคุณภำพกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์ กำรสร้ำง/

ติดตำมขั้นตอนกำรศึกษำและส ำเร็จกำรศึกษำ ปรับกลไกกำรรับสมัครนักศึกษำให้เป็นเชิงรุกมำกขึ้น     

โดยเน้นกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยงำนส่วนคัดเลือกนักศึกษำ  งำนทุนกำรศึกษำ และงำน

ประชำสัมพันธ์ ตอดลจนเชื่อมโยงกับองค์กรนำนำชำติ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ และกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

ปรับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพให้มีลักษณะของภูมิสถำปัตย์ที่ เอื้อต่อกำรเรียนและกำรท ำงำน           

เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและสรำ้งสุนทรียภำพ (Green University) 

 ควรมีกำรจัดท ำผังแม่บทของมหำวิทยำลัยให้ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทำงกำร

พัฒนำมหำวิทยำลัย และมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ 
 

(1.2) ด้ำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 11  ด้ำนพัฒนำนักศึกษำและ

ศิษย์เก่ำ พบว่ำมีระดับควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.81) เมื่อพิจำรณำผลกำร

ด ำเนนิงำนรำยตัวชีว้ัดจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวชีว้ัด พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดีมำก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00) จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ ระบบและกลไกในกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมแก่
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นักศึกษำ  จ ำนวนโครงกำรกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ/ศษิย์เก่ำที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ 15 ปี (GO Eco U.) และระดับควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำ  

และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัดคือ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสรำ้งสุขภำพร่ำงกำยและจติใจนักศึกษำ   

แนวทำงกำรพัฒนำระยะต่อไป 

 ด ำเนินกำรตำมกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีควำมสุขของ

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ไอที และภำวะผู้น ำ  ส่งเสริมให้มีรำยวิชำภำษำ 

ศลิปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ของกลุ่มประเทศอำเซียน 

 ควรทบทวนตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำใหม่ให้มีควำมท้ำทำยยิ่งขึ้น  

 ควรมีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรม

นักศึกษำให้มคีวำมชัดเจนมำกขึ้น   
 

(1.3) ด้ำนกำรวิจัย 

   ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 11  ด้ำนกำรวิจัย พบว่ำมี

ระดับควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.00) เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนรำยตัวชี้วัด

จ ำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 

4.51-5.00)  จ ำนวน 11 ตัวชี้วัด คือ นักวิจัยและผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติ  

อำจำรย์ใหม่ที่ได้รับทุนวิจัย นักวิจัยที่เข้ำร่วมเครือข่ำยในระดับ GMS+ASEAN+นำนำชำติ   ผลงำนวิจัยหรือ

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือเสนอขอรับกำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

โครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับ Roadmap กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย จ ำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์  

ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย  

ผลงำนวิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ สัดส่วนงบประมำณวิจัยจำกแหล่งทุนภำยใน

ต่อภำยนอก และควำมพึงพอใจของนักวิจัยต่อปัจจัยสนับสนุน  ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จใน

ระดับดี(คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำโจทย์วิจัยจำก  KAP  

และ KP และผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรจดลิขสิทธิ์ต่ออำจำรย์ประจ ำและ/หรือนักวิจัยประจ ำ ผลกำร

ด ำเนนิงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ งำนวิจัย

หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงำนภำยนอก  และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จ

ในระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรอง

คุณภำพ บทควำมวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือใน

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับ
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ควำมส ำเร็จในระดับน้อยมำก (คะแนนเฉลี่ย 0-1.50) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือกำรเพิ่มขึ้นของงบประมำณ

วิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 

 

    แนวทำงกำรพัฒนำระยะต่อไป 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในสำขำวิจัยที่เป็นจุดแข็ง โดยเฉพำะด้ำนเกษตร

อินทรีย์และสำขำใหม่ที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ พัฒนำกลุ่มวิจัยในควำมริเริ่มของมหำวิทยำลัยที่เป็น

สำขำเชิงยุทธศำสตร์ สร้ำงกลไกกำรจ้ำงบุคลำกรที่มีคุณภำพสูง รวมทั้ง Post-Doctoral และ Visiting 

Professor  สร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนกำรพัฒนำ Career path ของบุคลำกรสำยวิชำกำร ที่เน้นวิจัย      

เป็นหลัก ให้มีควำมชัดเจนขึ้น พัฒนำระบบบ่มเพำะนักวิจัยหน้ำใหม่ (ระบบพี่เลี้ยง กำรฝึกอบรม กำรเข้ำ

ร่วมกลุ่มวิจัย กำรสนับสนุนทุนวิจัย) ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้ำงผลกระทบ

จำกผลงำนวิจัย ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรวิจัยข้ำมสำขำ และขยำยผลแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบ    

คลัสเตอร ์สร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มประสบกำรณ์อุตสำหกรรมของบุคลำกรและนักศึกษำ 
 

(1.4) ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 11 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร

แก่สังคมและชุมชน พบว่ำมีระดับควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.49)   เมื่อพิจำรณำผล

กำรด ำเนินงำนรำยตัวชี้วัดจ ำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดี

มำก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00)  จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด คือ ควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิชำกำร KAP และ 

KP  และกำรบูรณำกำรผลงำนบริกำรวิชำกำรสู่พันธกิจอื่นๆของมหำวิทยำลัย  และผลกำรด ำเนินงำนที่มี

ระดับควำมส ำเร็จในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.00) จ ำนวน 3 ตัวชี้วัดคือ จ ำนวนโครงกำรบริกำร

วิชำกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ 15 ปี (GO Eco U) ควำมส ำเร็จในกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ  และควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิชำกำรตำม Roadmap ของ

มหำวิทยำลัย 

แนวทำงกำรพัฒนำในระยะต่อไป 

 ทุกคณะควรมีกำรบริกำรวิชำกำรแกสังคม โดยมีกิจกรรมหรือโครงกำรที่

บูรณำกำร ใหครบทั้ง 2 ดำน คอื ดำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย หรอืบูรณำกำรไดทั้ง 2 ดำน        ใน 

โครงกำรเดียวกันอยำงชัดเจน โดยเปนโครงกำรที่สำมำรถโยงไปสูกำรสรำงคุณคำตอสังคมหรือ        ชุม

ชนใหมีควำมเข้มแข็งอีกดวย และควรมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร

แกสังคม แล้วน ำผลประเมินไปปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรมครบทุกโครงกำรอยำงเปนรูปธรรม 
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 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเข้ำไปมีส่วนในกำรด ำเนินงำน

โครงกำรในพระรำชด ำริตำ่งๆ  
 

 

(1.5) ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ

ระยะที่ 11 พบว่ำมีระดับควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.24)  เมื่อพิจำรณำผลกำร

ด ำเนินงำนรำยตัวชี้วัดจ ำนวนทั้งสิ้น 8 ตัวชีว้ัด พบว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดีมำก 

(คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00)  จ ำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ ระบบและกลไกในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

เครือข่ำยหรือองค์กำรที่ให้ควำมร่วมมือด้ำนน ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  นักศกึษำที่ได้รับกำรยกย่อง รำงวัล 

และประกำศเกียรติคุณด้ำนคุณธรรมและศิลปวัฒนธรรม ควำมพึงพอใจของชุมชนต่อบทบำทของ

มหำวิทยำลัยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต      

และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 

คือ ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย Eco-university และควำมส ำเร็จในกำร

พัฒนำมหำวิทยำลัยตำม Roadmap กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรศูนย์

วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ  

แนวทำงกำรพัฒนำในระยะต่อไป 

 วำงแผนพัฒนำด้ำนศลิปวัฒนธรรมระยะยำวของมหำวิทยำลัย 

 ควรก ำหนด/สรำ้งมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย 

 วำงกลยุทธ์ในกำรแสวงหำรำยได้ของศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำให้ชัดเจน 

รวมถึงเร่งผลักดันให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเกษตรมีชีวิตและมีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง และติดตำมประเมินผล

และรำยงำนต่อผู้บรหิำรรับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 

(1.6) ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 11 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

พบว่ำมีระดับควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.76)  เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน

รำยตัวชี้วัดจ ำนวนทั้งสิน้ 15 ตัวชี้วัด พบว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดีมำก (คะแนน

เฉลี่ย 4.51-5.00)  จ ำนวน 14 ตัวชี้วัด คือ ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

ตัดสินใจ และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล (MIS สู่ DSS) ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  ผลกำร
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ประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผน ร้อยละของงบพัฒนำบุคลำกร

ต่องบด ำเนินงำน  จ ำนวนเงนิกองทุนพัฒนำมหำวิทยำลัยที่เพิ่มขึ้นจำกแหล่งทุนภำยนอก ระดับควำมส ำเร็จ

ของกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะ 15 ปี ผลกำรจัดอันดับสู่กำรเป็น Green 

Campus  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัย ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.รอบ 3) และ

ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร  และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับน้อย (คะแนน 

1.51-2.50) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัดคือ  ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินและกำรคลังของ

มหำวิทยำลัย   

แนวทำงกำรพัฒนำในระยะต่อไป 

 จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพย์สินและกำรคลังของมหำวิทยำลัย    

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแสวงหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย   

 สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรรำยได้และต้นทุนกำรด ำเนินงำนในทุก

ภำรกิจของมหำวิทยำลัย เพิ่มและแสวงหำรำยได้จำกทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย รวมถึงองค์ควำมรู้และ

ควำมสำมำรถที่เป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย เช่นกำรจัดหลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชำกรวัยแรงงำน  

กลุ่มเด็ก  เยำวชน  และผูสู้งอำยุ 

 

(1.7) ด้ำนนำนำชำติ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะที่ 11  ด้ำนนำนำชำติ พบว่ำมีระดับ

ควำมส ำเร็จภำพรวมในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.43)  เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนรำยตัวชี้วัดจ ำนวน

ทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด พบว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับดีมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.51-

5.00)  จ ำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ  ร้อยละของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำชำวต่ำงชำติต่อนักศึกษำ

บัณฑิตศึกษำทั้งหมด ผลกำรจัดอันดับสถำบันอุดมศึกษำของสถำบันจัดอันดับระดับนำนำชำติ  

ควำมส ำเร็จของกระบวนกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติ จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ/ นักศึกษำไทยที่สมัคร

เข้ำศึกษำในหลักสูตร 2 ภำษำ หลักสูตรภำษำอังกฤษ และหลักสูตรนำนำชำติ  และจ ำนวนนักศึกษำ

แลกเปลี่ยน/ นักศึกษำที่ไปแลกเปลี่ยนมำกกว่ำ 1 เดือน  ผลกำรด ำเนินงำนที่มรีะดับควำมส ำเร็จในระดับดี 

(คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) จ ำนน 2 ตัวชี้วัดคือ ระดับควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำม

เป็นนำนำชำติ และจ ำนวนหลักสูตร 2 ภำษำ หลักสูตรภำษำอังกฤษและหลักสูตรนำนำชำติที่มีควำม

ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ  และผลกำรด ำเนินงำนที่มีระดับควำมส ำเร็จในระดับพอใช้ 

(คะแนน 2.51-3.50) จ ำนวน 2 ตัวชี้วัดคือ ระดับควำมส ำเร็จตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU และ

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมหลักสูตร Dual Degree  
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แนวทำงกำรพัฒนำในระยะต่อไป 

 พัฒนำหลักสูตรนำนำชำติทั้งระยะสั้น กลำง ยำว จำกองค์ควำมรู้ที่โดดเด่นของ

มหำวิทยำลัย 

 สนับสนุนให้หลักสูตรที่มีศักยภำพเร่งพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม

อำเซียน 

 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และนักศึกษำเพื่อก้ำวไปสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

 สร้ำงเครือข่ำยมหำวิทยำลัยและองค์กรที่มีควำมร่วมมือในกลุ่มประเทศอำเซียน

บวกหกให้ครบถ้วน เน้นควำมเข้มแข็งของควำมร่วมมือ จริงใจ และมีกิจกรรมอัน

เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

 

  (2) สรุปจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 11 
  

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำต่อ 

1. ด้ำนวิชำกำร 

• จ ำนวนนักศึกษำใหม่มีแนวโน้มใกล้เคียง
กับแผนอย่ำงตอ่เนื่อง 

• ภำวกำรณ์มีงำนท ำและควำมพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน

ของประเทศ 

• มีหลักสูตรที่หลำกหลำย และได้คุณภำพ 

• ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอยู่ใน

ระดับ “ด”ี อย่ำงตอ่เนื่อง 

• มีคณำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล และได้รับเชิญ

เป็น Visiting Professor จ ำนวนมำก 

 

• วำงแผนกำรรับนักศึกษำให้อยู่ในปริมำณที่เหมำะสม 

และควบคุมให้เป็นไปตำมแผน 

• ก ำหนดมำตรกำรลดจ ำนวนนักศึกษำพ้นสภำพ 

• ผลิ ตบัณฑิ ต ใ ห้ มี ทั ก ษะ วิ ช ำ ชีพ  แล ะควำม เ ป็ น

ผูป้ระกอบกำร 

• สนับสนุนบัณฑิตกลับไปรับใช้ชุมชนบ้ำนเกิด 

• พัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ เช่น เกษตร

อินทรีย์ Smart farm ฯลฯ 

• สนับสนุนวิทยำเขตในกำรสรำ้งหลักสูตรบัณฑิตศกึษำ 

• สนับสนุนคณำจำรย์สร้ำงนวัตกรรมกำรสอนที่ทันสมัย 

• สนับสนุนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนนักศึกษำระดับ

บัณฑติศกึษำในวำรสำรที่มีคุณภำพสูง 



 ๕๙ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำต่อ 

2. ด้ำนกำรพัฒนำนักศกึษำและศิษย์เก่ำ 

• มีแผนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำที่

ชั ด เ จน  มี กำรด ำ เนิ น งำนตำมแผน 

ติ ด ต ำ ม ผล อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ มี

งบประมำณขับเคลื่อนแผนอย่ำงเพียงพอ 

• มีกิจกรรมนักศึกษำที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตรเ์ป็นไปตำมเป้ำหมำย 

• ประสบควำมส ำเร็จในกำรลดอบำยมุข 

และส่งเสริมวินัยนักศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ 

 

• สนับสนุนกิจกรรมจิตอำสำ ปัญญำอำสำเพื่อสังคมแก่

นักศึกษำ 

• สนั บสนุ นกิ จกรรมพัฒนำทั กษะนั กศึ กษำ  เ ช่ น 

ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมต่ำงชำติ  กำ รเป็น

ผูป้ระกอบกำร 

• พัฒนำรูปแบบกิจกรรมนักศึกษำให้มีควำมสร้ำงสรรค์ 

ทันสมัย และส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีแก่มหำวิทยำลัย 

เพิ่ มพื้ นที่ เพื่ อกำร เ รี ยนรู้  (Learning Spaces) พื้ นที่

แสดงออกซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Spaces) 

และพื้นที่ท ำงำนร่วมกันของนักศึกษำ (Co-working 

Spaces) 

3. ด้ำนกำรวจิัย 

• มีผลงำนวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรำงวัล

ระดับชำติและนำนำชำติจ ำนวนมำก 

• มีผลงำนนวั ตกรรมที่ ไ ด้ รั บกำรจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรตำมเป้ำหมำย 

• มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตร

อินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำจ ำนวน

มำก 

 

• จัดท ำยุทธศำสตรก์ำรวิจัยของมหำวิทยำลัยใหชั้ดเจน 

• พัฒนำโจทย์วิจัยตำมยุทธศำสตร์ประเทศ นโยบำย

รัฐบำล และควำมต้องกำรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกำสใน

กำรแสวงหำงบประมำณทั้งจำกงบประมำณแผ่นดิน

และแหลง่ทุนภำยนอก 

• ผลักดันผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ และรวบรวม

ข้อมูลหลักฐำนกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

• ปรับปรุงระบบบริหำรงำนวิจัย และงบประมำณวิจัยให้

คล่องตัว 

ผลักดันผลงำนวิจัยด้ำนที่มีควำมโดดเด่นให้ก้ำวสู่ควำม

เป็นเลิศ (Research Unit & Excellence Center) 



 ๖๐ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำต่อ 

4. ด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

• มีงบประมำณส ำหรับกำรให้บริกำร

วิชำกำรตำมยุทธศำสตรอ์ย่ำงเพียงพอ 

• เกิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ

รองรั บกำรให้บริ กำรวิ ช ำกำรและ

แสวงหำรำยได้ในอนำคต 

• มีควำมโดดเด่นในกำรให้บริกำรวิชำกำร

ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพำะด้ำน

เกษตรอินทรีย์ 

 

• จัดท ำยุทธศำสตร์กำรให้บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ และควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อ

โอกำสในกำรแสวงหำงบประมำณเพิ่มเติม 

• พัฒนำระบบ ระเบียบ และหน่วยงำนสนับสนุนกำร

ให้บริกำรวิชำกำรให้คล่องตัว และเอื้อต่อกำรสร้ำง

รำยได้ในอนำคต 

• วำงแผน และขับเคลื่อนแผนกำรสนับสนุนโครงกำร

พระรำชด ำริให้ชัดเจน 

5. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

• มีผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ได้รับกำรยอมรับ และได้รับรำงวัลเป็น

ประจ ำ 

 

• พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมเกษตร ให้ประสบควำมส ำเร็จ

เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ 

6. ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

• มีแผนพัฒนำบุคลำกรที่ ชัด เจนและ

ครอบคลุมทุกหน่วยงำน 

• สัดส่วนอำจำรย์ปริญญำเอกเพิ่มขึ้น

อย่ำงตอ่เนื่อง 

• ได้รับงบประมำณแผ่นดินและมี เงิน

รำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงตอ่เนื่อง 

• ได้รับกำรจัดอันดับ Green University 

สูงขึ้นอย่ำต่อเนื่อง และมีหน่วยงำน 

Green Office ต้นแบบ 

• มีระบบ IT และฐำนขอ้มูลที่ทันสมัย 

• ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และ

กำรประเมินผู้บริหำรอยู่ในระดับดี-ดี

มำกอย่ำงตอ่เนื่อง 

 

• สร้ำงวัฒนธรรมกำรร่วมใจท ำงำนเพื่อองค์กรอย่ำง

เต็มที่ และลดควำมขัดแย้งในองค์กร  

• สนับสนุนคณำจำรย์ผลิตผลงำนเพื่อขอต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

• พัฒนำช่องทำงสร้ำงรำยได้จำกทรัพย์สินและองค์

ควำมรู ้

• พัฒนำผังแม่บท และโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับ Green 

University และสนับสนุนหน่วยงำนภำยในสู่  Green 

Office 

• ทบทวนโครงสร้ำงองค์กรให้กระชับ และเหมำะสมกับ

กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ 

• ทบทวนกฎระเบียบให้มีควำมคล่องตัว เหมำะกับกำร

เป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ 

• ต่อยอดระบบ IT สู่ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ 

(DSS) ที่ทันสมัย และเป็นฐำนข้อมูลเดียว (Single 

database) 
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จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนำต่อ 

7. ด้ำนควำมเป็นนำนำชำติ 

• มีกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ส ำหรับ

ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็น

นำนำชำติที่ชัดเจน 

• มีแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็น

นำนำชำต ิ

• มี ห ลั ก สู ต ร ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ

สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 

• มีจ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ ยน และ

นักศึกษำที่ไปแลกเปลี่ยนตำมเป้ำหมำย 

 

 

• กำรท ำข้อตกลงกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 

(MOU) และกำรขับเคลื่อนกิจกรรมตำมที่ก ำหนดใน 

MOU ให้เกิดผลกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

• กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรและสิ่งอ ำนวยควำม

สะดวกใหแ้ก่บุคลำกรและนักศึกษำชำวต่ำงชำติ 

• กำรพัฒนำหลักสูตร Dual Degree และกำรสนับสนุน

และส่งเสริมให้นักศกึษำเข้ำร่วมหลักสูตร 
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บทที่  4   
แผนพัฒนาการศึ กษามหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้  ร ะยะที่  12   

(พ . ศ . 2560 -2564 )  
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   ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 12  เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และแข่งขันได้  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผนขึ้นโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้งการด าเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเป็นวาระการพัฒนาของโลก ประเทศไทย  และภาคเหนือ ได้แก่  

1) แผนการพัฒนาเชิงรุก 
2) แผนพัฒนาตามพันธกิจหลัก 
โดยในแผนพัฒนาแต่ละระดับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประเด็นส าคัญในการ

พัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  แต่ตอบโจทย์การพัฒนาในมิติที่แตกต่างกัน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานการพัฒนามาจากการเกษตร โดยถือก าเนิด
มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2477  จนกระทั่งพัฒนามาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบันเป็นเวลากว่า 82 ปีแล้ว 
  ตลอดเส้นทางของการพัฒนา มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และสร้างบุคลากร
ออกไปรับใช้ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก โดยในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 นี้  มหาวิทยาลัยยังคงยึดถือ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักในการพัฒนา ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11  
ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ปรัชญามหาวิทยาลัย 
“มุ่งม่ันพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือความเจริญรุ่งเรื่องวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก” 
 

(2) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 
 

ทั้งนีใ้นการจัดท าวิสัยทัศน์ ได้ก าหนดขอบเขตของค าว่าวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ (Key Success Factors) 

1. เกิดเครอืขา่ยความร่วมมอืเชงิวชิาการ 

2. เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางเกษตรกรรม 

3. เกิดเทคโนโลยใีหมท่ี่เป็นศาสตร์ผสมผสาน 

4. วชิาการท่ีสอดคล้องและรักษาวัฒนธรรมในพื้นท่ี   

5. มกีารเรียนรู้สิ่งใหมท่ี่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

6. เป็นผู้น าดา้นเกษตรกรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์และเป็นศักยภาพของพืน้ท่ี 

7. องคค์วามรู้เชงิวชิาการดา้นเกษตรกรรมในระดับนานาชาติ 

8. บุคลากรมทัีกษะระดับมืออาชีพ 

9. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา 
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ค าอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Statement) 

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ  สร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง

เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพืน้ที่  มคีวามโดดเด่นใน

ด้านการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นศักยภาพของพื้นที่ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมืออาชีพ และการ

บริหารจัดการที่มกีารเรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ เพื่อก้าวสูค่วามเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ (Vision Key Success Indicators) 

• มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

• จ านวนเครือข่ายระดับนานาชาต ิ

• จ านวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (น าไปใช้

ประโยชน์) 

• คณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (เชิญเป็น Professor ใน

การสอน วิจัย วิทยากร) 

• บัณฑติที่ท างานในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 

(3) พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs) ที่ ทั นต่ อกระแสการเปลี่ ยนแปลงโดยเน้ นทางด้ านการเกษตร   
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ 

2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของคนทุกระดับ 

3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นที่พ่ึงของตนเอง

และสังคม 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   และมีความโปร่งใสใน

การบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
(4) ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core values) 

M (Mindfulness)  ท าด้วยจิต 
A (Aspiration)        คิดมุ่งมั่น  
E (Excellence)      ฝันเป็นเลิศ  
J  (Justice)  เทิดยุติธรรม  
O (Origin)  น าเกียรติภูมิ 
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(5) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
“เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร”  

 
(6) อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  

   “นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
4.2 แผนการพัฒนาเชิงรุก (Proactive Plan) 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 -
2569)  หรือที่เรียกกันว่ายุทธศาสตร์ GO. Eco. U. บนพ้ืนฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีความสุข  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการ
สร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ที่หมายถึงชีวิตที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน  รักษาสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  บนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล  และการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ซึ่งประกอบด้วย
เส้นทางของการพัฒนา 3 เส้นทาง ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)  
2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)   
3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจนประสบความส าเร็จมาระดับ
หนึ่งแล้ว  และในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยยังคงยืนยันที่จะด าเนินการ
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 15 ปีดังกล่าวต่อไป  จึงได้บูรณาการกรอบแผนดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนพัฒนาการศึกษา โดยเรียกว่าแผนพัฒนาเชิงรุก เพ่ือที่จะใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่ได้
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ด าเนินการมาตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ไปตอบโจทย์การพัฒนาโลก ประเทศ และท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป 
  ประกอบกับในปัจจุบันอยู่ในช่วงวาระที่โลกและประเทศไทยได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์   และ
ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น โดยทิศทางส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ
ยาว ที่มุ่งก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยได้น าเสนอในรูปแบบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และโครงการส าคัญต่างๆของรัฐบาล อาทิเช่น 

1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2016-2030 (Sustainable Development Goals (SDGs)) 
2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
5) โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
6) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
7) 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
8) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
9) นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Supper Cluster) 
10) แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
11) ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 
โดยแนวทางการด าเนินการนั้น มหาวิทยาลัยจะพยายามขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ

ต่างๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการส าคัญของรัฐบาล  ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี  ทั้งด้วยการด าเนินการโดยใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง  
ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน  รวมทั้งการร่วมบูรณา
การการด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
รูปแบบ In-cash และ In-kind เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป 

โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้ดังต่อไปนี้ 
 

(1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) 
จากการด าเนินการในช่วง 4 ปีแรกของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ที่ให้

ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการ
สนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโว่อุปทาน  ท าให้ในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง  โดยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โรงงาน ฟาร์ม ครุภัณฑ์  
ด้านการผลิต ทั้งการผลิตปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ การควบคุมศัตรูพืช การผลิตพืช การประมง และการผลิตสัตว์อินทรี ย์  
ด้านองค์ความรู้ ด้านการแปรรูป การตรวจรับรองมาตรฐาน รวมถึงด้านการตลาด และเครือข่ายเกษตรกร 
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ในช่วงแผนพัฒนาระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ต่างๆ ดังกล่าว ต่อยอด
และสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ประเทศ และโครงการส าคัญของรัฐบาล ทั้งในด้านการวิจัย และ
บริการวิชาการ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1.1) สนับสนุนการผลิตอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Organic Supply Chain)  โดยใช้
องค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว สนับสนุนยุทธศาสตร์ของโลก
และประเทศไทย  ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร   และสนับสนุน   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ที่ต้องการให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอินทรีย์และอาหารปลอดภัย  

(1.2)  สนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ (Organic Food) และอาหารแห่งอนาคต (Food 
for the Future)  โดยต่อยอดจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ สู่กระบวนการแปรรูป การตรวจรับรอง กระบวนการ
เพ่ิมมูลค่า และการตรวจสอบย้อนกลับ  เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่หลากหลาย    ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน ทั้งในระดับชุมชน (Participatory Guarantee System) และมาตรฐานสากล (International Certify 
Standard) เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งตลาดระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับต่างประเทศ  รวมทั้งการต่อยอดสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism หรือ Culinary Tourism)               เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
พัฒนา 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจอาหารสุขภาพ  และภาคเหนือตอนบนเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอินทรีย์ 
เป็นต้น 

(1.3)  สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Wellness Tourism) โดยการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทั้งด้านเกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพ พืชสมุนไพร 
รวมทั้งทรัพยากรพ้ืนฐาน เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  หรือ
ร่วมบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวด้วยวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ 
สมุนไพรอินทรีย์ และการแพทย์แผนไทย รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ใน
การผลิตก าลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 

(2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การดูแลรักษาธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน  ที่ส าคัญคือการจัดตั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทนขึ้น เพ่ือให้เป็น
หน่วยงานหลักในการค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตด้านพลังงานทดแทนออกไปรับใช้ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) 
อยู่ในอันดับที่ 11 และอันดับที่ 10 ของประเทศตามล าดับ  ดังนั้นในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มหาวิทยาลัยจะได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ดังกล่าว      ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

(2.1) การอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน (Conservation and Renewable 
Energy)  ถือเป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนารองรับทุกยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน   ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจะได้ใช้ศักยภาพด้าน
พลังงาน โดยมีวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ ทั้งใน
ส่วนที่พัฒนาเพ่ือใช้เองภายในมหาวิทยาลัย พลังงานทดแทนส าหรับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือการ
แปรรูปขยะของเสียเป็นพลังงานเพ่ือใช้ในระดับชุมชน เป็นต้น 

(2 .2 ) ก า ร เติ บ โต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม  (Green Growth for Sustainable)   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหลายหน่วยงานที่ท างานขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว ทั้งในเชิงของการวิจัยและพัฒนา การ
บริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิต อาทิเช่น วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะ
เศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นต้น  โดยทุกหน่วยงานล้วนมีผลงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ สามารถพัฒนาโครงการต่อยอดเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในการจัดการพ้ืนที่เมืองและชุมชน มุ่งสู่
เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

(2.3) เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแม่นย า (Smart farming and Precision Agriculture)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเป็นพ้ืนฐาน ประกอบกับในระยะหลังมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิต
กรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน  ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่หลายท่าน  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ริเริ่มพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ 
(Smart Organic Farming) บนพ้ืนที่กว่า 5 ไร่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เป็นต้นแบบในการผลิตพืชอินทรีย์
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งศักยภาพต่างๆ เหล่านี้สามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาโครงการสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เช่น กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการยกระดับการเกษตรจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรที่มี
ความแม่นย าสูง (Precision Farming) เป็นต้น 

(2 .4) การเกษตรที่ ฉลาดต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ  (Climate Smart 
Agricultural) เนื่องจากประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน   ถือเป็นประเด็นท้า
ทายในการพัฒนาทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร  โดยเฉพาะในเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ที่ประเทศต่างๆ กว่า 198 ประเทศร่วมลงนาม ก็ให้ความส าคัญกับ
ความมั่นคงทางอาหารเป็นเป้าหมายแรกๆ  และในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      ก็ได้ก าหนดให้ประเด็นความมั่นคง
ทางอาหารเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่
เชี่ยวชาญด้านการเกษตร จึงมีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนวาระส าคัญของโลก และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว โดยการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่ฉลาดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือรูปแบบและวิธีการผลิตสินค้า
เกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระบบโรงเรือน ระบบการเพาะปลูก ระบบการเลี้ยง
สัตว์ หรือระบบการให้น้ าให้ปุ๋ยที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
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(3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) 
ในเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 15 ปี  ได้

กล่าวถึงการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต  ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชาวแม่โจ้ ต้องเป็นคน
และเป็นองค์กรที่สมบูรณ์ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นกับสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและ
ประเทศชาติได้  และหมายรวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจของคนแม่โจ้ด้วย  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้บูรณาการ
เรื่องต่างๆ เหล่านี้ไว้ในการขับเคลื่อนทั้งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ และมหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยในระยะ 5 ปี
หลังจากนี้ จะมีการด าเนินการด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศมากข้ึน   

ทั้งนี้จากการด าเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะตอบสนอง และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านดังกล่าวได้พอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังต่อไปนี้ 

(3.1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Development and 
Sustainable Agricultural)  ถือเป็นประเด็นส าคัญในการก าหนดวาระและเป้าหมายการพัฒนาของโลกในอีก 
15 ปีข้างหน้า และในแผนพัฒนาชาติระยะ 20 ปี และถ่ายทอดไปสู่แผนงาน/โครงการส าคัญของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่าน
มามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการในเรื่องนี้มาพอสมควร อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง
ยืน ซึ่งมุ่งเน้นการสอนหลักปรัชญาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับนโยบายหลักของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   รวมถึงการพัฒนาการเกษตรหลากหลายรูปแบบที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน อันประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่นายกรัฐมนตรีเคยมีหนังสั่งการให้มหาวิทยาลัย แม่โจ้
ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว 

(3 .2 ) ก า รส ร้ า งชุ ม ชน ที่ มี จิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ งแ วดล้ อ ม  (Ecology Friendly Mind 
Community) เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 15 ปี  ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเองให้มีจิตส านึกท่ีดีงาม และการสร้างชุมชนที่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่  4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้าง
ความสมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถปลูกฝังจิตส านึกที่
ดีงามให้แก่บัณฑิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้สร้างชุมชน
ต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(3.3) วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (Lanna Agricultural)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม้จะมีการ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่มากมาย รวมถึงการเกษตรที่ยั่งยืน  แต่ก็มิลืมที่จะอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมเกษตรดั้งเดิม 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกษตรล้านนา อันเป็นพ้ืนฐานวิถีชีวิตของชาวล้านนาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  โดย
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาพ้ืนที่จ านวน 35 ไร่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ 
และเกษตรผสมผสาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเรียนรู้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
ระดับประถมและมัธยม  ซึ่งมหาวิทยาลัยสมารถบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญดังกล่าว 
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น 
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4.3 แผนพัฒนาตามพันธกิจ (Missions Plan)1 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่ 

1) การเรียนการสอน 
2) การวิจัย 
3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
นอกจากพันธกิจหลักทั้ง 4 ประการแล้ว  สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทั้งด้านระบบระเบียบการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ    ให้มี
ประสิทธิภาพ    
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนแผนไว้ 4 ประเด็น (2A2S)  อันเป็นที่มา
ของการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ในแต่ละด้าน อันประกอบไปด้วย 

(1) ความรับผิดชอบ (Accountability)  หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มีความรับผิดชอบต่อผลงานทั้งแง่
บวกและลบ มีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสาธารณะ และมีการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 6 ประการ อันได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า 

(2) ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย (Academic and Research Excellence) 
หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต และการ
วิจัย สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และชุมชน 

(3) การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Social Engagement and 
Partnership)  หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาคชุมชน ประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพ่ือน าองค์ความรู้และ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มาให้บริการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ 

(4) ศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มั่นคง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
รวมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี    ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

                                                           
1 กรอบแนวคดิการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในช่วงแผน 12  ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี วันที่ 

25 กรกฎาคม 2559, ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและวิเคราะห์งบประมาณ ร่วมกับคณบดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559  และที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2559 



 ๗๑ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ดังนั้น ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 นี้  จึงได้ยึดถือเอากรอบพันธกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้อง
กับบริบทความเปลี่ยนแปลงในอนาคต   โดยได้ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนไว้จ านวน 10 ประเด็น  ที่มี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  และเป้าหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 
 



 ๗๒ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

(1) ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1: การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล 
  การผลิตบัณฑิต ถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือ
มหาวิทยาลัยในก ากับ  ซึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย
ประการ เช่น หลักสูตรที่ดี คณาจารย์ที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงกิจกรรม
นักศึกษานอกห้องเรียนที่จะส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ คือ 
“เป็นบัณฑิตที่ดี มีความรู้ ทักษะ เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีสุข
ภาวะที่ดี ในบริบทของความเป็นนานาชาติ”   ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้   จึงได้ก าหนดให้การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน” 
(2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์” 
(3) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนที่ 2 “ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย 

(Academic and Research Excellence)” 
 

ผู้รับผิดชอบแผน 
(1) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) 
(2) ผู้ช่วยอธิการบดี (นายสุกิจ  ติดชัย) 
(3) หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ส านักงาน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ หน่วยงานด้านการเรียนการสอน 

 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการ
สอบ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 2.45 19.20 20 30 40 40 
(END) 

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีสุดท้ายตามหลักสูตรที่
สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ NA  97.67 90 95 95 80 
(AVG) 

1.1.3 จ านวนรางวัลที่ได้รับ จากการ
ประกวด โครงการสหกิจศึกษาระดับ
เครือข่ายขึ้นไป 

รางวัล 1 0 5 7 9 22 
(SUM) 



 ๗๓ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

1.1.4 จ านวนนักศึกษาทุกระดับที่
ได้รับรางวัลด้านวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและ
นานาชาติ 

คน NA 76 70 75 80 301 
(SUM) 

1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 8.84 15.64 20 25 30 30 
(END) 

1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตาม
แผนการรับนักศึกษา 

ร้อยละ 86.9 83.15 90 90 90 90 
(AVG) 

1.1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ร้อยละ 68 83.11 80 85 90 90 
(END) 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
 

1. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในระดับมาตรฐานของอุดมศึกษา 
2. สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สอบผ่านในครั้ง

แรก 
3. สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
4. พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานของอุดมศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานยังต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศให้มี

มาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับ 
7. จัดกระบวนการการเรียนการสอนให้ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้น าเชิงวิชาการ ในวิชาชีพ

ของตนเอง  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับผลิตผลงานวิชาการท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับนานาชาติ 
9. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก 
10. พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗๔ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 
1.2.1 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา ท างานในองค์กรระดับ
นานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระในระดับ
นานาชาติ (Vision KPI)  

คน 4 6 10 15 20 55 
(SUM) 

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า
และศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ  74.32 71.49 75 78 80 80 
(END) 

1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต) 

ร้อยละ 3.89 3.9 3.95 4 4.05 3.95 
(AVG) 

1.2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าครั้งแรก 

บาท 13,377 13,062 15,000 15,000 15,000 15,000 
(AVG) 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือรองรับหรือเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับ

อาเซียนหรือนานาชาติ 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 

และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ  
3. สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบ

การจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก 
4. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
6. ส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การประกอบอาชีพผู้ประกอบการอิสระที่ใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี

ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture/ Smart Entrepreneur) 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

เป้าประสงค์ที่ 3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 
1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย (Vision KPI) 

ระดับ 4.4 4.04 1 1 2 2 
(END) 

1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพเฉลี่ย
ระดับหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 2.72 1.83 3.01 3.01 
 

3.01 2.25 
(END) 

1.3.3 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ 
AUN QA 

หลักสูตร 1 1 30 80 100 100 
(END) 

1.3.4 จ านวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 0 2 3 4 5 5 
(END) 

1.3.5 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นวิชาด้าน
ภาษา) 

รายวิชา 1 9 5 7 10 10 
(END) 

1.3.6 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ร้อยละ NA  93 - - --  --  

1.3.7 จ านวนวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เล่ม 1 1 2 3 4 4 
(END) 

1.3.8 จ านวนห้องปฏิบัติการหรือ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

แห่ง NA  - 10 15 20 20 
(END) 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องและเป็นสากล 
2. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ OBE ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
3. หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐานของ สกอ. 
4. พัฒนารายวิชา/หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรของ

ชาติและ Thailand 4.0  
5. ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของโลกท่ี

เปลี่ยนไป   



 ๗๖ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดรายวิชาและหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
8. ก าหนดมาตรฐานจูงใจแก่อาจารย์ในการพัฒนางานด้านวิชาการระดับนานาชาติ 
9. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากร และห้องสมุดให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและตอบสนองต่อ

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
11. ยกระดับห้องปฏิบัติการ หรือพ้ืนที่ฟาร์มปฏิบัติการให้ทันสมัย เพ่ือรองรับการท างานกับ

ภาคเอกชน /Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 ยกระดับ Green University Ranking ด้านการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 
1.4.1 จ านวนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่เปิดสอน 
(Green U. KPI) 

รายวิชา 1036 1036 1100 1150 1200 1200 
(END) 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 
1.5.1 ร้อยละโครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีมีการบูรณาการด้าน
ทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
62-64 ปรับเป็น 
ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มี
การบูรณาการด้านทักษะ ไอที ภาษา 
วิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  NA 65.29 80 80 80 80 
(END) 



 ๗๗ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

1.5.2 ระดับความส าเร็จของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
62-64 ปรับเป็น 
ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดใน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับ 
 
 

ร้อยละ 

 5 
 

5 80 80 80 80 
(END) 

1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  NA  86.4 80 80 80 80 
(AVG) 

1.5.4 จ านวนรางวัลที่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
62-64 ปรับเป็น 
จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

รางวัล  NA 16 15 15 15 61 
(SUM) 

1.5.5 จ านวนรางวัลที่ศิษย์เก่าได้รับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  

รางวัล NA NA 5 5 5 15 
(SUM) 

1.5.6 ระดับความส าเร็จการ
ประเมินผลของนักศึกษาที่ผ่านการ
ใช้ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

ระดับ - - 4 4 5 4 
(END) 

 
 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภาษาและทักษะวิชาชีพ 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  ด้วยกระบวนการ 

PDCA 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอ้ือต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการ

พัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 



 ๗๘ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
  ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน ทุกองค์กรรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากล  ที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติหลากหลายรูปแบบทั้งด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม       ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันความเป็น
นานาชาติได้เข้ามาแทรกอยู่ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในยุค Thailand 4.0 
และมหาวิทยาลัย 4.0    
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ก าหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติ    ไว้เป็น
แผนงานหนึ่งในแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 12 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 “การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน”  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน” 

(2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์”  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 10 “การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค” 

(3) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนที่ 3 “การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ (Social Engagement and Partnership)” 

 

ผู้รับผิดชอบแผน 
(1) อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา) 
(2) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต  สกุลทอง) 
(3) หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ

เป็นนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 : มีระบบการบริหารจัดการที่ดูแล ให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษา

ต่างชาติ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานศูนย์ One Stop Service 
ด้านการต่างประเทศ 

ระดับ  NA 4 5 5 55  55  
((EENNDD))  

2.1.2 จ านวนแหล่งทุนการศึกษา
ต่างประเทศ 

แหล่งทุน  NA 6 10 15 2200  5511  
((SSUUMM))  



 ๗๙ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อ
การบริหารจัดการและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน บริการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  82 83.2 82 84 86 83 
(AVG) 

2.1.4 ระดับการยอมรับของ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  
(ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก 
Webometrics ) 

ระดับ 3748 4025 3670 3650 3630 3630 
(END) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 

 

1. พัฒนาระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ 
2. ประชาสัมพันธ์นักศึกษา/อาจารย์ และเชิญแหล่งทุนจากภายนอกมาร่วมให้ข้อมูล , การจัด

กิจกรรมทุนการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมให้รองรับความเป็น

นานาชาติ 
4. ขับเคลื่อนผลการจัดอันดับโดย Webometric ด้วยการเพ่ิมการมองเห็น (visibility) ด้าน

วิชาการผ่านสื่อออนไลน์ 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 : มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ 
และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

2.2.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศท่ีเข้มแข็ง และมี
กิจกรรมร่วมกัน (Vision KPI) 

เครือข่าย 8 27 30 35 4400  4400  
((MMAAXX))  

2.2.2 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย
แลกเปลี่ยน (Inbound) มากกว่า 3 
เดือน 

คน 3 3 4 4 55  1199  
((AAVVGG))  



 ๘๐ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

2.2.3 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย
แลกเปลี่ยน (Outbound) มากกว่า 
3 เดือน 

คน 4 3 4 5 55  2211  
((SSUUIIMM))  

2.2.4 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Inbound) มากกว่า 3 เดือน 

คน 55 117 120 130 140 556622  
((SSUUMM))  

2.2.5 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Outbound) มากกว่า 3 เดือน 

คน 116 142 150 160 117700  773388  
((SSUUMM))  

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. สร้างเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษา เพ่ือการต่อยอดการศึกษา (Transfer Credit, 

Dual Degree, Share Resources)  
2. การจัดประชุมเครือข่ายสถาบันการ ศึกษาด้านการเกษตรในอาเซียน 
3. จัด International Conference เพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ กับเครือข่ายต่างประเทศให้มากข้ึน (In 

bound-Out bound)  
5. สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากข้ึน (In 

bound-Out bound) 
 

เป้าประสงค์ที่ 2.2 : มีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ และเผยแพร่
อย่างหลายหลายช่องทาง เพ่ือให้เกิด Visibility ในสังคมอุดมศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

 
ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 

2.3.1 จ านวนฐานข้อมูล วารสาร
ออนไลน์ หรือเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นสากล  

ฐานข้อมูล 3 3 5 6 7 7 
(END) 

 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาหรือสร้างระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย นักศึกษา หลักสูตร บริการวิชาการ 

บุคลากร ฯลฯ หรือวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล เพ่ือสร้าง Visibility 
ในระดับนานาชาติ 

2. พัฒนาเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในเป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุม 
และมีการ update อย่างต่อเนื่อง 



 ๘๑ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

 
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่

การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  การวิจัย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลัก และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวิจัย ไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 12 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 “การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน” 
(2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่  12 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 8 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 
(3) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนที่ 2 “ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย 

(Academic and Research Excellence)” 
(4) สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) 

 

ผู้รับผิดชอบแผน 
(1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) 
(2) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
(3) หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  และ

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 : ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

3.1.1 ระดับความส าเร็จของ
แผนแม่บทการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 5  -  -   --  55  
((MMAAXX))  

3.1.2 จ านวนเงินวิจัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยประจ า
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ 

แสนบาท 2.4 4.49  1.7 1.7 11..77  1.7 
(AAVVGG) 

3.1.3 จ านวนเงินวิจัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยประจ า
ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

แสนบาท 0.64 0.89  0.6 0.6 00..66  00..66  
((AAVVGG))  



 ๘๒ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

3.1.4 ร้อยละของงบประมาณ
วิจัยทีเ่พ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 57.84 35.93 6 7 88  2222..3355  
((AAVVGG))  

3.1.5 ร้อยละโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย GO. Eco. 
U. 

ร้อยละ 65 82.88 62 65 7700  65 
(AVG) 

3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 35 43.08 45 48 5500  44.23 
(AVG) 

3.1.7 จ านวนหน่วยวิจัย/ศูนย์
ความเป็นเลิศ ที่มีการบูรณา
การข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเน้นด้านเกษตรและ
อาหาร 

หน่วย/
ศูนย ์

3 2 5 7 99  99  
((EENNDD))  

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนายุทธศาสตร์และแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็น GO Eco U. 
2. สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก  
3. พัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร  
4. พัฒนาชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco U. 
5. สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยท างานวิจัย 
6. สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น เช่น ระบบ

นักวิจัยพี่เลี้ยง เมธีวิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจัยทายาท 
7. ผลักดันองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยวิจัย  และศูนย์ความเป็น

เลิศ 
 
 
 
 
 
 



 ๘๓ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

เป้าประสงค์ที่ 3.2: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 
3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์แก่หน่วยงาน
ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์  

ร้อยละ 9.8 12.11 15 20 25 1166..3355  
((AAVVGG))  

3.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 57.07 34.21 35 37 40 4411  
((AAVVGG))  

3.2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่
มีการน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 14.15 - - - - --  

3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ใน 
(Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

ร้อยละ 8.81 54.40 55 60 65 65 
(MAX) 

3.2.5 จ านวนรางวัลที่ได้รับ
จากผลงานวิจัย 

รางวัล 11 36 15 15 15 71 
(SUM) 

3.2.6 จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่น
ขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ผลงาน 11 47 13 14 15 65 
(SUM) 

3.2.7 ผลการประเมินผล
กระทบด้านเศรษฐกิจและ
สังคมจากผลงานวิจัยต่อชุมชน 

ระดับ NA 3.89 3.81 4.06 4.31 4.31 
(MAX) 

 
 
 
 



 ๘๔ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ 

สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณภาพส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดเพ่ือรับรางวัลในระดับต่างๆ 
6. สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับการจดสิทธิบัตร 
7. สร้างระบบและกลไกการติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผลของงานวิจัยต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบการให้บริการ 

ระบบฐานข้อมูล ระบบการเงิน ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบประชาสัมพันธ์ และระบบ
ติดตามประเมินผล เป็นต้น 

 
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง นอกจากภารกิจในการผลิตและการวิจัยแล้ว  ยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมชุมชน โดยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน  สนับสนุนทางวิชาการเพ่ือ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความส าคัญกับพันธกิจดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเกษตร ซึ่งถือเป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว   ดังนั้นใน
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยยังคงให้ความส าคัญกับพันธกิจในด้านดังกล่าว โดยได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 “การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน” 
(2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 3 “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน” 
(3) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนที่ 3 “การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ (Social Engagement and Partnership)”   
ผู้รับผิดชอบแผน 

(1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย) 
(2) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
(3) หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  

ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย, IQS, ICAP 
 
 



 ๘๕ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 : ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วย

นับ 
ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  

5 ปี 60 61 62 63 64 
4.1.1 ร้อยละงบประมาณ
บริการวิชาการ (ท้ังงบแผ่นดิน
และรายได้) ที่เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 100 204 5 5 55  55  
((AAVVGG))  

4.1.2 ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 5 6 7 8 8 
(MAX) 

4.1.3 จ านวนองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ (Vision 
KPI) 

เรื่อง NA 23 20 25 30 30 
(END) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่  
2. พัฒนาหลักเกณฑ์ในการของบประมาณบริการวิชาการให้เอ้ือต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ การ   

บูรณาการ และการท างานเป็นทีม 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น 1) จัดตั้ง

หน่วยงาน OSS 2) วางแผนการด าเนินงาน 3) ทบทวนกฎระเบียบ 4) ระบบการเงิน 5)  
ระบบติดตามประเมินผล 6)  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 7) ระบบประชาสัมพันธ์ 8) 
ระบบพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 

4. พัฒนาองค์ความรู้ / ฐานเรียนรู้ที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัย และผลักดันสู่การยอมรับ 
(ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยากร น าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับนานาชาติ  

5. สร้างระบบและกลไกในการผลักดัน และสนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลงานบริการวิชาการ
เข้าถึงต าแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม 

 
 
 
 



 ๘๖ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

เป้าประสงค์ที่ 4.2: เป็นที่พ่ึงของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

4.2.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ของ
มหาวิทยาลัย 

แห่ง 15 24 24 27 30 30 
(END) 

4.2.2 จ านวนเกษตรกรที่เข้า
ร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ครัวเรือน NA 333 300 400 500 500 
(MAX) 

4.2.3 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของผู้
ร่วมโครงการบริการวิชาการที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 

ร้อยละ - - - 10 10 10 
(AVG/Yr) 

4.2.4 ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่
เกิดจากโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 3.73 3.61 3.86 4.11 4.11 
(MAX) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ด
พันธุ์ ศัตรูพืช มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์มต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปรรูป 
ตลาด ฯลฯ ให้มีศักยภาพ 

2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้ทันสมัย เพ่ือให้เอ้ือส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย เช่นผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหม่ 

3. พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการศาสตร์พระราชา และเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่และสังคมเชิงนิเวศต้นแบบ 

4. พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างรายได้จาการบริการวิชาการ 
6. ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบต่อชุมชนจากการด าเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ 
 
 



 ๘๗ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

 (5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5: การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะ
เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย  ยังได้พัฒนาแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้ระยะที่ 12  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
(2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 4 “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
(3) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนที่ 3 “การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือ (Social Engagement and Partnership)”   
 

ผู้รับผิดชอบแผน 
(1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี) 
(2) หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่  5.1 : การด ารงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

การเกษตร 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

5.1.1 ระดับความส าเร็จของ
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
62-64 ปรับเป็น 
ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัด
ในแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 
 
 

ร้อยละ 

5 
 

5 80 80 80 80 
(MODE) 

5.1.2  ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาเรียนรู้วัฒนธรรม        
อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้  

ระดับ 4 5  -  -  - 5 
(END) 



 ๘๘ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

5.1.3 จ านวนผู้เข้าชมศูนย์
เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี
เกษตร วิถีแม่โจ้  

คน  -  - 2000 2500 3000 7500 
(SUM) 

5.1.4 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ
และชาวต่างชาติที่ได้รับการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
หรือวัฒนธรรมการเกษตร 

คน 50 121 150 200 250 750 
(SUM) 

5.1.5 ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้า
กับพันธกิจอ่ืน 

ร้อยละ 50 71.87 75 80 85 72.37 
(AVG) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาแผนและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรมการเกษตร 
3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ด้วยการบูรณาการจากทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ 
5. พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม

การเกษตร ให้น่าสนใจและทันสมัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร   มีการบูร

ณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน  การสอน และการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๙ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

(6) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) 

  ในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐต่อไปในช่วงแผนพัฒนาระยะที่  12  
มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในมิติ งาน เงิน คน โดยเฉพาะ
การให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพย์สิน และการสร้างรายได้ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองให้ได้
มากขึ้น และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   ตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ   ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ความมั่นคง” 
(2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ในประเด็น

ยุทธศาสตร์ 5 “ความมั่นคง”   
(3) สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนที่ 4 “ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย

อย่างยั่งยืน (Sustainability)” 
 

ผู้รับผิดชอบแผน 
(1) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทองเลียน บัวจูม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี, อาจารย์ชัช พชรธรรม
กุล) 

(2) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย) 
(3)  หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองอาคารสถานที่  กองกลาง ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สิน และหน่วยงานวิสาหกิจต่างๆ 

 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 6.1: มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

6.1.1 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

ระดับ 3.67 3.85 3.72 3.74 3.76 3.72 
(AVG) 

6.1.2 ผลการประเมิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 4.71  - 4.73  - 4.75 4.73 
(AVG) 



 ๙๐ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

6.1.3 ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของมหาวิทยาลัย  

ค่าเฉลี่ย 3.56 3.26 3.60 3.70 3.80 3.80 
(END) 

6.1.4 ระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 3.92 3.95 4.00 4.05 4.05 
(END) 

6.1.5 ร้อยละของระเบียบ
ข้อบังคับตาม พ.ร.บ.เพ่ือ
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ 

ร้อยละ NA 30.36 100  -  - 100 
(MAX) 

6.1.6 ระดับความส าเร็จของ
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 3.81 3.90 3.95 4.00 4.00 
(END) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ

เข้าใจเรื่องกฎระเบียบแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันน าไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และงานประจ า ให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย มีแผนงานที่ชัดเจน ด้วยการบูรณาการทุกภาพส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 

4. ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือปรับปรุงระบบการสื่อสารองค์กรเป็นประจ าทุกปี 
5. ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ 
6. ปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความคล้องตัว และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
7. พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมการ

ใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการศึกษาความต้องการ software และ Hardware ด้านการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ สร้าง
และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

8. พัฒนาเวบไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ และมีความ
เคลื่อนไหวต่อเนื่อง 

 
 



 ๙๑ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

เป้าประสงค์ที่ 6.2: มีความม่ันคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

6.2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพย์สินและการ
คลัง  

ระดับ 2 2 5  -  - 5 
(END) 

6.2.2 ระดับความส าเร็จ
ของแผนบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2 1 5 5 5 5 
(MODE) 

6.2.3 ระดับความส าเร็จใน
การจัดตั้งมูลนิธิพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ระดับ NA 2 5  -  - 5 
(END) 

6.2.4 รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจาก
หน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
บริหารรายได้เพ่ือการ
เติบโตอย่างยั่งยืน  

ร้อยละ  -  -  - 5 10 10 
(END) 

6.2.5 จ านวนรายได้จาก
หน่วยงานวิสาหกิจที่
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - - 5 5 5 5 
(AVG) 

6.2.6 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล) 

ระดับ - - 5 5 5 5 
(AVG) 

6.2.7 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (เงินรายได้) 

ระดับ - - 5 5 5 5 
(AVG) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพย์สินและการคลังให้ประสบ
ความส าเร็จ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดท าและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 



 ๙๒ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

3. จัดตั้งมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. หน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นเพ่ือบริหารรายได้ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 6.3: มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

6.3.1 ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร 
62-64 ปรับเป็น 
ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดในแผนพัฒนา   
บุคลากร 

ระดับ 
 

ร้อยละ 

5 
 

3.61 80 80 8800  8800  
((EENNDD))  

6.3.2 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามเส้นทาง
การพัฒนา (Training 
roadmap) ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางาน 
62-69 ปรับเป็น 
ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 

NA 69 5 5 5 5 
(END) 

6.3.3 ร้อยละของอาจารย์
ปริญญาโทที่ไปศึกษาต่อและ
จบตรงตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 
62-69 ปรับเป็น 
ร้อยละของอาจารย์ปริญญา
โทที่ไปศึกษาต่อและจบตรง
ตามแผนการคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 
 

ร้อยละ NA 0 80 80 8800  8800  
((AAVVGG))  



 ๙๓ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

6.3.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 9.49 12.15 6 6 66  66  
((AAVVGG))  

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ให้ประสบ

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ส าคัญของแผน 
2. พัฒนา Training Roadmap ส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาตามเส้นทางที่ก าหนด 
3. ติดตามและสนับสนุนอาจารย์ที่ไปศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
4. สนับสนุนคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการให้ผลิตผลงานและยื่น

ขอต าแหน่ง 
 

เป้าประสงค์ที่ 6.4: มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและเป็นสากล 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผล เป้าหมาย เป้าหมาย  
5 ปี 60 61 62 63 64 

6.4.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาผังแม่บทของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ NA 1 5 5 5 5 
(MODE) 

6.4.2 ผลการจัดอันดับ 
Green University ที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
62-64 ปรับเป็น 
ผลคะแนนการประเมิน 
Green University Ranking 
ของมหาวิทยาลัย 

อันดับ 9 9 6000 6500 7000 7000 
(MAX) 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยทั้ง3 วิทยาเขตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย GO Eco U และ Green U Ranking 



 ๙๔ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ระยะที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุ ง  

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  ปรับปรุงรักษาภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้
สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการท างานและการเรียนรู้ และมีความเป็นสากล 

3. รณรงค์การใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ลดการใช้พลังงาน/อาคาร
ประหยัดพลังงาน) 

4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ การจัดการ
กายภาพ พลังงาน น้ า ของเสีย และการจราจร 

5. ส่งเสริมหน่วยงานภายในเข้าสู่มาตรฐาน Green Office 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

บทที่  5 

แผนปฏิบัติการมหาวทิยาลัยแม่โจ้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  1 การผลติบณัฑิตและพฒันานกัศกึษาท่ีมีสมรรถนะในระดบัสากล 

แผนกลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้ง :  แผนพฒันานกัศึกษา / แผนปฏบิติัการส านกับรหิารและพฒันาวิชาการ / แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ / แผนพฒันาห้องสมุด / แผนพฒันาบคุลากร

ผู้บรหิารท่ีรบัผิดชอบหลกั :  รองอธกิารบด ี(รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพฒันกิจ), ผู้ชว่ยอธกิารบด ี(นายสกิุจ  ติดชยั) 

หน่วยงานสนับสนุนหลกั:  ส านักบรหิารและพัฒนาวิชาการ, วิทยาลยันานาชาติ, ศูนย์ภาษา, บัณฑิตวิทยาลยั, คณะศิลปศาสตร,์ ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, กองกิจการนักศึกษา, กองแนะแนวฯ

เปา้หมาย

1.1 นกัศกึษามสีมรรถนะใน

ระดบัสากล

1.1.1 ร้อยละของนกัศกึษาที่

มผีลการสอบ CEFR ตัง้แต่

ระดบั B1 ขึ้นไป

ร้อยละ 20 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

พัฒนานกัศกึษาใหม้สีมรรถนะดา้น

ภาษาอังกฤษในระดบัมาตรฐานของ

อุดมศกึษา

โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการเรียน

การสอน

ส านกับริหารฯ

สนง.คณุภาพ

สนบัสนนุนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ที่

ลงทะเบยีนเรียนวชิาภาษาอังกฤษให้

สอบผ่านในคร้ังแรก

โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยอย่างทัว่ถงึแบบบรูณาการ

ขา้มศาสตร์

ส านกับริหารฯ

สนง.คณุภาพ

สนบัสนนุนกัศกึษาบณัฑติศกึษาใหส้อบ

ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ

1.1.2 ร้อยละของนกัศกึษา

ระดบัปริญญาตรี ปสีดุทา้ย

ตามหลกัสตูรทีส่อบผ่าน

เกณฑก์ารทดสอบความรู้

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ 90 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

พัฒนานกัศกึษาใหม้สีมรรถนะดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมาตรฐาน

ของอุดมศกึษา

1.1.3 จ านวนรางวัลทีไ่ดรั้บ 

จากการประกวด โครงกา

รสหกจิศกึษาระดบั

เครือขา่ยขึ้นไป

รางวัล 5 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

สง่เสริมและสนบัสนนุกจิกรรมสหกจิ

ศกึษาของมหาวทิยาลยัทัง้ในและ

ตา่งประเทศใหม้มีาตรฐานทีด่แีละเปน็ที่

ยอมรับ

หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

ปรับปรงุขอ้มลู ณ เมษายน 2562



96เปา้หมาย หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

สง่เสริมการจัดกระบวนการการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาความเปน็ผู้น าเชงิ

วชิาการ ในวชิาชพีของตนเอง

1.1.4 จ านวนนกัศกึษาทกุ

ระดบัทีไ่ดรั้บรางวัลดา้น

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

สาขาวชิาทีเ่รียนใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

คน 70 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

สง่เสริมและสนบัสนนุใหน้กัศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาทกุระดบัผลติผลงาน

วชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบั

นานาชาติ

1.1.5 ร้อยละของชิ้นงาน

ของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษาทีไ่ดรั้บการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่ในระดบั

นานาชาติ

ร้อยละ 20 บณัฑติวทิยาลยั สง่เสริมและพัฒนาการพัฒนาทกัษะ

เพิ่มเตมิ Re Skill แกน่กัศกึษา

บณัฑติศกึษา

1.1.6 ร้อยละของนกัศกึษา

ใหมต่ามแผนการรับ

นกัศกึษา

ร้อยละ 90 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

พัฒนาระบบการประชาสมัพันธห์ลกัสตูร

และการรับนกัศกึษาเชงิรุก

1.1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลา

ของหลกัสตูร

ร้อยละ 80 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

พัฒนาและสนบัสนนุนกัศกึษาใหส้ าเร็จ

การศกึษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ปรับปรงุขอ้มลู ณ เมษายน 2562
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รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

1.2 บณัฑติมสีมรรถนะใน

ระดบัสากล

1.2.1 จ านวนบณัฑติที่

ส าเร็จการศกึษา ท างานใน

องคก์รระดบันานาชาตทิัง้

ในและตา่งประเทศ หรือ

ประกอบอาชพีอสิระใน

ระดบันานาชาต ิ(Vision KPI)

คน 10 งานวจิัยสถาบนั 

กองแผนงาน

พัฒนาคณุภาพของบณัฑติเพื่อรองรับ

หรือเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานใน

ตลาดแรงงานระดบัอาเซยีนหรือนานาชาติ

1.2.2 ร้อยละของบณัฑติที่

มงีานท าและศกึษาตอ่

ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 75 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอน ให้

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนยุคใหม ่และพร้อมกา้วสูก่าร

ปฏบิตังิานในระดบันานาชาติ

1.2.3 คณุภาพบณัฑติทกุ

ระดบัการศกึษาตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

(ความพงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑติ)

ร้อยละ 3.95 สนบัสนนุใหน้กัศกึษาชัน้ปสีดุทา้ยของ

มหาวทิยาลยัไดพ้บปะตลาดแรงงาน 

หรือพัฒนาระบบการจัดหางานใหแ้ก่

นกัศกึษาเชงิรุก

1.2.4 รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน

ของบณัฑติระดบัปริญญา

ตรีทีไ่ดง้านท าคร้ังแรก

บาท 15,000 พัฒนาคณุภาพของบณัฑติตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา

แหง่ชาติ

พัฒนาคณุภาพของบณัฑติใหม้ี

สมรรถนะตรงกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน
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98เปา้หมาย หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

สง่เสริมใหบ้ณัฑติกา้วสูก่ารประกอบ

อาชพีผู้ประกอบการอสิระทีใ่ชน้วัตกรรม

 หรือเทคโนโลยีดา้นการเกษตรสมยัใหม ่

(Modern Agriculture/ Smart 

Entrepreneur)

1.3 ความเขม้แขง็ของ

หลกัสตูร คณาจารย์ และสิง่

สนบัสนนุการเรียนรู้

1.3.1 ผลการประกนั

คณุภาพภายในของ

มหาวทิยาลยั (Vision KPI)

คะแนน 1 ส านกังาน

คณุภาพและ

มาตรฐาน

การศกึษา

สนบัสนนุใหม้กีารพัฒนา ผลกัดนัการ

ด าเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในที่

เนน้การจัดการศกึษา การวจิัย การ

บริการวชิาการแกส่งัคม และการบริหาร

จัดการดว้ยเกณฑม์าตรฐานระดยั

อาเซยีน อย่างตอ่เนือ่ง

พัฒนาแผนแมบ่ทดา้นวชิาการใหแ้ลว้

เสร็จ และสามารถขบัเคลือ่นการ

ด าเนนิงานไดอ้ย่างเปน็รูปธรรม  เปน็

ของส านกับริหารและรองวชิาการ

พัฒนาองคก์รหรือหนว่ยงานสนบัสนนุ

ดา้นวชิาการใหเ้ปน็ High Performance 

Organization เปน็ตวับง่ชี้ของรองวชิาการ
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99เปา้หมาย หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

1.3.2 ผลการประเมนิ

คณุภาพเฉลีย่ระดบัหลกัสตูร

คา่เฉลีย่ 3.01 ปรับปรุงหรือพัฒนาหลกัสตูรดว้ย

กระบวนการ Backword curriculum 

desiign ทกุหลกัสตูร พร้อมทัง้พัฒนา

ระบบฐานขอ้มลูกลางของมหาวทิยาลยั

ใหร้องรองการด าเนนิงาน และ

พัฒนาการจัดท า SAR ทกุระดบัดว้ยการ

เนน้ GAP Analysis และ Improvement 

Plan ใหเ้กดิขึ้นในการบริหารหลกัสตูร

ตลอดเวลา

1.3.3 จ านวนหลกัสตูรที่

ไดรั้บการพัฒนาบริหาร

หลกัสตูร โดยเกณฑ ์AUN 

QA

หลกัสตูร 30 ใหค้วามรู้(knowleage) พัฒนาทกัษะ

(Skill) และสร้างทศันคตทิีด่ ี (Attitude) 

ตอ่การบริหารจัดการหลกัสตูรดว้ยระบบ

 AUN-QA โดยมกีารด าเนนิการอย่าง

จริงจัง และตอ่เนือ่ง

พัฒนารายวชิา/หลกัสตูรใหมห่รือ

ปรับปรุงเพื่อรองรับการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์เกษตรของชาตแิละ Thailand

 4.0  ของส านกับริหารฯ / รองวชิาการ

1.3.4 จ านวนหลกัสตูร

นานาชาติ

หลกัสตูร 3 วทิยาลยั

นานาชาติ/ส านกั

บริหารและ

พัฒนาวชิาการ

ออกแบบ และพัฒนาหลกัสตูรให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้เรียน

และบริบทของโลกทีเ่ปลีย่นไป  
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100เปา้หมาย หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

การพัฒนาหลกัสตูรการเรียนการสอน

แบบออนไลน์Massive Open Online 

Courseware ( MOOC) เพื่อรองรับผู้เรียน

ไดอ้ย่างหลากหลาย

1.3.5 จ านวนรายวชิาทีเ่ปดิ

สอนเปน็ภาษาตา่งประเทศ 

(ยกเวน้วชิาดา้นภาษา)

รายวชิา 5 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

สง่เสริมและสนบัสนนุใหม้กีารเปดิ

รายวชิาและหลกัสตูรหรือจัดการเรียน

การสอนเปน็ภาษาอังกฤษ

1.3.7 จ านวน

วารสารวชิาการของ

มหาวทิยาลยัทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

เลม่ 2 ส านกัหอสมดุ  พัฒนาสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 

ทรัพยากร และหอ้งสมดุใหเ้อื้อตอ่การ

เรียนรู้ตลอดชวีติ

ก าหนดมาตรการจูงใจแกอ่าจารย์ในการ

พัฒนางานดา้นวชิาการระดบันานาชาติ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูดา้นวชิาการที่

สนบัสนนุการบริหารจัดการและ

ตอบสนองตอ่วสิยัทศันม์หาวทิยาลยั

1.3.7 จ านวน

หอ้งปฏบิตักิารหรือฟาร์ม

มหาวทิยาลยั ทีไ่ดรั้บการ

รับรองมาตรฐาน

แหง่ 10 กองแผนงาน ยกระดบัหอ้งปฏบิตักิาร หรือพื้นทีฟ่าร์ม

ปฏบิตักิารใหท้นัสมยั เพื่อรองรับการ

ท างานกบัภาคเอกชน /Thailand 4.0
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101เปา้หมาย หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

1.4 ยกระดบั Green 

University Ranking ดา้น

การศกึษา

1.4.1 จ านวนรายวชิาที่

เกีย่วขอ้งกบัการพัฒนา

สิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยืนที่

เปดิสอน (Green U. KPI)

รายวชิา 1100 ส านกับริหาร

และพัฒนา

วชิาการ

สง่เสริมและสนบัสนนุใหม้กีารจัดการ

เรียนการสอนดา้นการอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม

พัฒนาหลกัสตูรและรายวชิาทีส่อดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยั

ปฏรูิปรายวชิาศกึษาทัว่ไป GE โดยเนน้

การพัฒนาทกัษะ Skillในการท างาน

ใหแ้กน่กัศกึษา

1.5 พัฒนานกัศกึษาใหเ้ปน็

บณัฑติทีม่คีณุภาพตามอัต

ลกัษณ์ทีส่อดคลอ้งกบั

วสิยัทศันข์องมหาวทิยาลยั

1.5.1 ร้อยละความส าเร็จ

ตามวัตถปุระสงคข์อง

โครงการพัฒนานกัศกึษาที่

มกีารบรูณาการดา้นทกัษะ

ไอท ีภาษา วชิาชพี และ

ทกัษะในศตวรรษที ่21

ร้อยละ 80 กองกจิการ

นกัศกึษา

สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดกจิกรรม

พัฒนานกัศกึษา โดยมุง่เนน้การพัฒนา

ภาษา ทกัษะดา้น IT และทกัษะวชิาชพี

โครงการตามพัฒนานกัศกึษาประจ าปี

การศกึษา 2562

Cluster นกัศกึษา

1.5.2 ร้อยละความส าเร็จ

ของตวัชี้วัดในแผนพัฒนา

นกัศกึษา

ระดบั 80 สง่เสริมและสนบัสนนุการจัดท า

แผนพัฒนานกัศกึษาดว้ยกระบวนการ 

PDCA ทีส่อดคลอ้งกบัอัตลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยั โดยใหน้กัศกึษามสีว่นร่วม

1.5.3 ร้อยละของนกัศกึษา

ทีผ่่านกระบวนการพัฒนา

นกัศกึษา 5 ดา้นตาม

เกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

กอ่นส าเร็จการศกึษา

ร้อยละ 80 สง่เสริมและสนบัสนนุใหม้กีารจัด

กจิกรรมเสริมหลกัสตูรทีเ่อื้อตอ่การ

พัฒนานกัศกึษาใหเ้ปน็บณัฑติทีพ่งึ

ประสงคด์า้นการพัฒนานกัศกึษานอก

หอ้งเรียนของมหาวทิยาลยั
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102เปา้หมาย หนว่ยงาน

รายงานผล

ตัวชีวั้ด

กิจกรรม/โครงการส าคัญ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยทุธ์หนว่ยนบั

1.5.4 จ านวนรางวัลที่

นกัศกึษาไดรั้บในระดบัชาติ

 หรือนานาชาติ

รางวัล 15 สง่เสริมใหน้กัศกึษาเขา้ร่วมการแขง่ขนั

ตา่ง ๆในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

1.5.5 จ านวนรางวัลทีศ่ษิย์

เกา่ไดรั้บในระดบัชาต ิหรือ

นานาชาติ

รางวัล 15 รวบรวมรายชื่อศษิย์เกา่ทีไ่ดรั้บรางวัลใน

ระดบัชาตหิรือนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2.  การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็นานาชาติ
แผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง:  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเปน็นานาชาติ  
ผู้บรหิารที่รบัผิดชอบหลัก:  อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา), ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต  สกุลทอง)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก:  วิทยาลัยนานาชาต,ิ บณัฑิตวิทยาลัย, กองวิเทศสัมพันธ์

เปา้หมาย หน่วยงาน
62 รายงานผล

2.1 มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดูแล ใหบ้ริการ 
แก่บคุลากร นักศึกษา
ต่างชาติ

2.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานศูนย์ One 
Stop Service ด้านการ
ต่างประเทศ

ระดับ 5 กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ

พฒันาระบบและกลไกของ
มหาวทิยาลัยที่สนับสนุนความเปน็
นานาชาติ

จัดต้ังส านักงานคณบดีวทิยาลัย
นานาชาติ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
และสร้างศูนย์ One Stop Service 
ด้านการต่างประเทศ

วทิยาลัย
นานาชาติ

2.1.2 จ านวนทนุการศึกษา
นานาชาติ

ทนุ 10 กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ

ประชาสัมพนัธน์ักศึกษา/อาจารย์ 
และเชิญแหล่งทนุจากภายนอก
มาร่วมใหข้้อมูล, การจัดกิจกรรม
ทนุการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในมหาวทิยาลัย

แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม/โครงการส าคัญกลยุทธ์เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
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เปา้หมาย หน่วยงาน

62 รายงานผล
กิจกรรม/โครงการส าคัญกลยุทธ์เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

2.1.3 ร้อยละความพงึพอใจ
ของบคุลากรและนักศึกษา
แลกเปล่ียนต่อการบริหาร
จัดการและโครงสร้างพื้นฐาน
 บริการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 82 กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิง
อ านวยความสะดวก และส่ิงแวดล้อม
ใหร้องรับความเปน็นานาชาติ

2.1.4 ระดับการยอมรับของ
มหาวทิยาลัยในระดับ
นานาชาติ 
(ผลการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยจาก 
Webometrics )

ระดับ 3670 กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ

ขับเคล่ือนผลการจัดอันดับโดย 
Webometric ด้วยการเพิ่มการ
มองเหน็ (visibility) ด้านวชิาการ
ผ่านส่ือออนไลน์

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่

เสริมสร้างความเขา้ใจ และเทคนคิ

การจัดท าเว็บไซตใ์หถ้กูตอ้งตาม

มาตรฐานของ Ranking Web of 

University

ศูนย์ IT
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เปา้หมาย หน่วยงาน

62 รายงานผล
กิจกรรม/โครงการส าคัญกลยุทธ์เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

2.2 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ลงสู่การปฏบิติั
จริงในทกุกิจกรรมตาม
พนัธกิจ และมีผลส าเร็จ
ในระดับนานาชาติ

2.2.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบนัการศึกษา
ในต่างประเทศที่เข้มแข็ง 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
(Vision KPI)

เครือข่าย 30 กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ

 สร้างเครือข่ายพนัธมิตร
สถาบนัการศึกษา เพื่อการต่อยอด
การศึกษา (Transfer Credit, Dual
 Degree, Share Resources)

สนับสนุนใหม้ีการจัดการประชุม
เครือข่ายสถาบนัการ ศึกษาด้าน
การเกษตรในอาเซียน

สนับสนุนใหม้ีการจัด International
 Conference เพื่อความเปน็เลิศ
ของมหาวทิยาลัย

2.2.2 จ านวนอาจารย์/
นักวจิัยแลกเปล่ียน 
(Inbound) มากกวา่ 3 เดือน

คน 4

2.2.3 จ านวนอาจารย์/
นักวจิัยแลกเปล่ียน 
(Outbound) มากกวา่ 3 
เดือน

คน 4

2.2.4 จ านวนนักศึกษา
แลกเปล่ียน (Inbound) 
มากกวา่ 3 เดือน

คน 120 กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ/
สน.บริหาร
และพฒันา
วชิาการ

สร้างความพร้อมในการแลกเปล่ียน
นักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศ
ใหม้ากขึ้น (In bound-Out bound)

โครงการสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมอืทางวชิาการของ

สถาบนัการศกึษาเกษตรในระดบั

นานาชาต ิ(AAACU Academic 

Cooperation Networking Program)

วทิยาลยั

นานาชาต/ิ 

สถาน

บริการ

ฝึกอบรมฯ

 ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนอาจารย์ กับเครือข่าย
ต่างประเทศใหม้ากขึ้น (In 
bound-Out bound)

กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ
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เปา้หมาย หน่วยงาน

62 รายงานผล
กิจกรรม/โครงการส าคัญกลยุทธ์เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ หน่วยงาน

รบัผิดชอบ

2.2.5 จ านวนนักศึกษา
แลกเปล่ียน (Outbound) 
มากกวา่ 3 เดือน

คน 150

ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหม้ี
ประสบการณ์ในการฝึกปฏบิติังาน
ยังต่างประเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสห
กิจศึกษาของมหาวทิยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศใหม้ีมาตรฐานที่ดีและ
เปน็ที่ยอมรับ

2.3 มีฐานข้อมูลทกุด้านที่
เกี่ยวข้องกับความเปน็
นานาชาติ และเผยแพร่
อย่างหลายหลายช่องทาง 
เพื่อใหเ้กิด Visibility ใน
สังคมอุดมศึกษา

2.3.1 จ านวนฐานข้อมูล 
วารสารออนไลน์ หรือเวบ
ไซต์ของมหาวทิยาลัยที่มี
ความเปน็สากล

ฐานข้อมูล 5 พฒันาหรือสร้างระบบฐานข้อมูล 
เช่น ฐานข้อมูลงานวจิัย นักศึกษา 
หลักสูตร บริการวชิาการ บคุลากร 
ฯลฯ หรือวารสารออนไลน์ของ
มหาวทิยาลัยที่มีความเปน็สากล 
เพื่อสร้าง Visibility ในระดับ
นานาชาติ

พฒันาเวบไซต์ของมหาวทิยาลัย 
และหน่วยงานภายในเปน็
ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุม 
และมีการ update อย่างต่อเนื่อง

กองวเิทศ / 
วทิยาลัย
นานาชาติ

ปรับปรงุขอ้มลู ณ เมษายน 2562



107

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเปน็รากฐาน เพ่ือมุ่งสู่การยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ
แผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง:  แผนยุทธศาสตรก์ารวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้บรหิารที่รบัผิดชอบหลัก:  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก:  ส านักวิจัยและส่งเสรมิวิชาการการเกษตร, UBI

เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

3.1 ผลงานวจิัยมุ่งเน้น
ภาคการเกษตรเพื่อ
ความมั่นคง มั่งค่ังและ
ยั่งยืน

3.1.1 ระดับความส าเร็จของแผน
แม่บทการวจิัยของมหาวทิยาลัย

ระดับ 5 ส านักวจิัยฯ พฒันายุทธศาสตร์และแผนแม่บท
การวจิัยของมหาวทิยาลัยใหมุ้่งสู่
ความเปน็ GO Eco U.

1. โครงการจัดท าแผนแม่บทการ
วจิัยระยะ 15 ป ี(2561-2575) 
และแผนงานวจิัยระยะ 5 ป ี
(พ.ศ.2561-2565) 

ส านักวจิัยฯ

3.1.2 จ านวนเงินวจิัยต่ออาจารย์และ
นักวจิัยประจ าด้านวทิยาศาสตร์ฯ

แสนบาท 1.7 ส านักวจิัยฯ

3.1.3 จ านวนเงินวจิัยต่ออาจารย์และ
นักวจิัยประจ าด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แสนบาท 0.6 ส านักวจิัยฯ

3.1.4 ร้อยละของงบประมาณวจิัยที่
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6 ส านักวจิัยฯ พฒันาชุดโครงการวจิัยที่มีการบรู
ณาการข้ามศาสตร์ทมีีศักยภาพส่ง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร

กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

สร้างเครือข่ายและผลักดันใหม้ีการ
แสวงหาแหล่งทนุภายนอกเชิงรุก
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

3.1.5 ร้อยละโครงการวจิัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวทิยาลัย GO. Eco. U.

ร้อยละ 62 ส านักวจิัยฯ พฒันาชุดโครงการวจิัยที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวทิยาลัย GO Eco U.

2. โครงการพฒันาข้อเสนอ
โครงการวจิัยเพื่อขอรับทนุ

ส านักวจิัยฯ

3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และ
นักวจิัยประจ าที่มีผลงานวจิัยต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด

ร้อยละ 45 สนับสนุนและผลักดันใหอ้าจารย์
และนักวจิัยท างานวจิัย

3. โครงการสนับสนุนทนุนักวจิัย
รุ่นใหม่ของมหาวทิยาลัย

ส านักวจิัยฯ

4. โครงการร่วมสนับสนุนทนุวจิัย 
(Matching  Fund)

ส านักวจิัยฯ

สร้าง/พฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน
งานวจิัย ใหม้ีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวจิัยพี่เล้ียง 
เมธวีจิัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
สร้างนักวจิัยทายาท

5. โครงการพฒันานักวจิัยและ
นักวจิัยพบแหล่งทนุ

ส านักวจิัยฯ

3.1.7 จ านวนหน่วยวจิัย/ศูนย์ความ
เปน็เลิศ ที่มีการบรูณาการข้าม
ศาสตร์ทมีีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้าน
เกษตรและอาหาร

หน่วย/
ศูนย์

5 ส านักวจิัยฯ ผลักดันองค์ความรู้ที่ได้รับการ
ยอมรับของมหาวทิยาลัยสู่หน่วยวจิัย
 และศูนย์ความเปน็เลิศ

6. โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง 
Research  Unit & Research 
Excellence Center

ส านักวจิัยฯ

ส านักวจิัยฯ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

3.2 ผลงานวจิัยและ
นวตักรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

3.2.1 ร้อยละของผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงานภายนอกอย่างเปน็รูปธรรม
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

ร้อยละ 15 ส านักวจิัยฯ ผลักดันผลงานวจิัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ทกุมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ 
เศรษฐกิจ วชิาการ สาธารณะ สังคม
 นโยบาย ฯลฯ

7. โครงการผลักดันการเผยแพร่
และการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวจิัย (ติดตาม  วเิคราะห ์ 
TRL ระดับความส าเร็จของ
เทคโนโลย)ี

ส านักวจิัยฯ

3.2.2 ร้อยละของผลงานวจิัยที่ได้รับ
การตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 35 ส านักวจิัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน
 และเผยแพร่ผลงานวจิัย หรืองาน
สร้างสรรค์ไปตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาติ

8. โครงการพฒันาวารสารวจิัย
และส่งเสริมวชิาการเกษตร

ส านักวจิัยฯ

9. โครงประชุมวชิาการ
ระดับชาติประจ าป ี2561

ส านักวจิัยฯ

ส่งเสริมและสนับสนุนนักวจิัยใหไ้ป
น าเสนอผลงานวจิัยในระดับ
นานาชาติ

10. โครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงาน  ณ  ต่างประเทศ

ส านักวจิัยฯ

3.2.3 ร้อยละของบทความวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ใน (Refereed journal 
หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า

ร้อยละ 55 ส านักวจิัยฯ ส่งเสริมและผลักดันวจิัยและ
นวตักรรมที่มีคุณภาพ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

3.2.4 จ านวนรางวลัที่ได้รับจาก
ผลงานวจิัย

รางวลั 15 ส านักวจิัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักวจิัยที่มี
ผลงานวจิัยที่โดดเด่น และมีคุณภาพ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อรับ
รางวลัในระดับต่างๆ

11. โครงการน าเสนอผลงานวจิัย
แหง่ชาติ ป ี2562 (Thailand  
Research  Expo 2018)

ส านักวจิัยฯ

12. โครงการสนับสนุนการส่งผล
งานของนักวจิัยเข้าร่วมประกวด
ในระดับนานาชาติ

ส านักวจิัยฯ

3.2.5 จ านวนผลงานวจิัยที่ยื่นขอจด
สิทธบิตัร/อนุสิทธบิตัร

ผลงาน 13 ส านักวจิัยฯ สนับสนุนผลงานวจิัยและนวตักรรม
ที่มีศักยภาพใหไ้ด้รับการจดสิทธบิตัร

3.2.6 ผลการประเมินผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวจิัย
ต่อชุมชน

ระดับ 3.81 ส านักวจิัยฯ สร้างระบบและกลไกการติดตาม
ประเมินสัมฤทธิผ์ลของงานวจิัยต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของงานวจิัยเชิง
พื้นที่

13. โครงการประเมินผลกระทบ
ของผลงานวจิัยมหาวทิยาลัยแม่
โจ้ต่อการตอบสนองประเด็น
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และ
แผนพฒันาประเทศด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย

ส านักวจิัยฯ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

พฒันาระบบบริหารจัดการงานวจิัย
ใหม้ีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น เช่น ระบบ
การใหบ้ริการ ระบบฐานข้อมูล 
ระบบการเงิน ระบบพฒันาบคุลากร
 ระบบประชาสัมพนัธ ์และระบบ
ติดตามประเมินผล เปน็ต้น

14. โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลงานวจิัย

ส านักวจิัยฯ

15. โครงการประเมินระบบการ
บริหารจัดการงานวจิัย

16. โครงการตรวจประเมนิร่าง

รายงานวจิัยฉบบัสมบรูณ์  

ประจ าป ี2561

ส านักวจิัยฯ

17. โครงการพัฒนา

ประสทิธภิาพการเลี้ยงและใช้

สตัวข์องมหาวทิยาลยัแมโ่จ้

ส านักวจิัยฯ
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบรกิารวิชาการเพ่ือสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรูท้ี่ได้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติ
แผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง:  แผนยุทธศาสตรก์ารบรกิารวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้บรหิารที่รบัผิดชอบหลัก:  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก:  ส านักวิจัยและส่งเสรมิวิชาการการเกษตร, ส านักฟารม์มหาวิทยาลัย, IQS, ICAP

เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผล

4.1 ระบบการบริหาร
จัดการงานบริการ 
วชิาการที่ดี มีประสิทธภิาพ

4.1.1 ร้อยละงบประมาณบริการ
วชิาการ (ทั้งงบแผ่นดินและ
รายได้) ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการวชิาการ
 และพฒันาโครงการที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ตอบสนองการพฒันา
ประเทศ แก้ปญัหาพื้นที่

1. โครงการบริการวชิาการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
(คณะต่าง ๆ ด าเนินการ)

ส านักวจิัยฯ

พฒันาหลักเกณฑ์ในการขอ
งบประมาณบริการวชิาการใหเ้อื้อต่อ
นักวจิัยรุ่นใหม่ การ   บรูณาการ และ
การท างานเปน็ทมี

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการส าคัญหน่วยนับ

ส านักวจิัยฯ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการส าคัญหน่วยนับ

4.1.2 ระดับความส าเร็จในการ
พฒันาระบบบริหารจัดการ
โครงการบริการวชิาการของ
มหาวทิยาลัย

ระดับ 5 ส านักวจิัยฯ พฒันาระบบบริหารงานบริการ
วชิาการของมหาวทิยาลัยใหม้ี
ประสิทธภิาพ เช่น 1) จัดต้ังหน่วยงาน
 OSS 2) วางแผนการด าเนินงาน 3) 
ทบทวนกฎระเบยีบ 4) ระบบการเงิน 
5)  ระบบติดตามประเมินผล 6)  
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 7) ระบบ
ประชาสัมพนัธ ์8) ระบบพฒันา
บคุลากร ฯลฯ

2. โครงการบริหารจัดการ
โครงการบริการวชิาการ
มหาวทิยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักวจิัยฯ

4.1.3 จ านวนองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ (Vision KPI)

ชิ้น 20 พฒันาองค์ความรู้ / ฐานเรียนรู้ที่มี
ศักยภาพของมหาวทิยาลัย และ
ผลักดันสู่การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม 
เชิญเปน็วทิยากร น าไปใช้ประโยชน์ 
ฯลฯ) ในระดับนานาชาติ

ส านักวจิัยฯ

สร้างระบบและกลไกในการผลักดัน 
และสนับสนุนใหบ้คุลากรที่มีผลงาน
บริการวชิาการเข้าถึงต าแหน่งทาง
วชิาการรับใช้สังคม

ส านักวจิัยฯ 3. โครงการบริหารจัดการองค์
ความรู้ในมหาวทิยาลัยแม่โจ้ตลอด
หว่งโซ่คุณค่า (ต้นทาง-กลางทาง-
ปลายทาง)
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการส าคัญหน่วยนับ

4.2 เปน็ที่พึ่งของ
ประชาชน และมีส่วนร่วม
ในการยกระดับการพฒันา
ความเข้มแข็งของชุมชน
ตลอดหว่งโซ่คุณค่า 
(Value Chain)

4.2.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ของมหาวทิยาลัย

แหง่ 24 พฒันาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ต้นแบบที่ครบคลุมหว่งโซ่คุณค่า เช่น 
ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพนัธุ ์ศัตรูพชื 
มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว ์พชื ฟาร์ม
ต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปรรูป 
ตลาด ฯลฯ ใหม้ีศักยภาพ

โครงการบรูณาการ (Project Base)กองแผนงาน

พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันให้
ทนัสมัย เพื่อใหเ้อื้อส าหรับ
กลุ่มเปา้หมายที่หลากหลาย เช่น
ผู้สูงอายุ หรือคนรุ่นใหม่

พฒันาโครงการบริการวชิาการที่มี
การบรูณาการศาสตร์พระราชา และ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างพื้นที่และ
สังคมเชิงนิเวศต้นแบบ

4. โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน
เกษตรอินทรีย์วถิีล้านนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ส านักวจิัยฯ

5. โครงการสืบสานเกษตรทฤษฎี
ใหม่   ตามพระราชด าริ

ส านักวจิัยฯ

6. โครงการศูนย์เรียนรู้วฒันธรรม
เกษตรล้านนา 

ส านักวจิัยฯ

ส านักวจิัยฯ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการส าคัญหน่วยนับ

7. โครงการสนับสนุนงานตาม
พระราชด าริ

ส านักวจิัยฯ

4.2.2 จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ครัวเรือน 300 ส านักวจิัยฯ พฒันาเครือข่ายเกษตรกรเกษตร
อินทรีย์มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และการสร้างรายได้จาการ
บริการวชิาการ

4.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวติของชุมชน
เปา้หมาย ที่เกิดจากโครงการ
บริการวชิาการของมหาวทิยาลัย

ระดับ 3.83 ส านักวจิัยฯ ติดตามประเมินสัมฤทธิผ์ล และ
ผลกระทบต่อชุมชนจากการด าเนินงาน
โครงการบริการวชิาการ

8. โครงการขับเคลื่อนงาน

บริการวชิาการสู่ชุมชน (Sansai 

 Development  Model)

ส านักวจิัยฯ
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเปน็ศูนย์รวมแหล่งเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญา ทอ้งถ่ิน
แผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง:  แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้บรหิารที่รบัผิดชอบหลัก:  รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวุฒิ  ดุษฎ)ี
หน่วยงานสนับสนุนหลัก:  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เปา้หมาย หน่วยงานที่
62

รายงานผลตัวชี้วัด

5.1 การด ารง
ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญา
ทอ้งถิ่น และวฒันธรรม
การเกษตร

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วดัในแผนท านุบ ารุง

ระดับ 80 พฒันาแผนและกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวทิยาลัยและการมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน

1.โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และสืบสานภมูิปญัญาพื้นบา้น 
จ านวน 16 กิจกรรม

ศูนย์
ศิลปวฒันธรรม

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาและบคุลากร 
ได้สืบสานประเพณีวฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น และวฒันธรรม
การเกษตร

2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพฒันาศาสนา
จ านวน 5 กิจกรรม

ศูนย์
ศิลปวฒันธรรม

5.1.2 จ านวนผู้เข้าชมศูนย์
เรียนรู้วฒันธรรมอัตลักษณ์วถิี
เกษตร วถิีแม่โจ้ (62-64)

คน 2,000         ศูนย์ศิลปวฒันธรรม พฒันาศูนย์เรียนรู้วฒันธรรมอัต
ลักษณ์วถิีเกษตร วถิีแม่โจ้ ด้วย
การบรูณาการจากทกุภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

3.โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้
วฒันธรรม อัตลักษณ์วถิีเกษตร วถิี
แม่โจ้ จ านวน 5 กิจกรรม

ศูนย์
ศิลปวฒันธรรม

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ศูนย์ศิลปวฒันธรรม

หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62

รายงานผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญ

สนับสนุนใหม้ีการจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพนัธส่์งเสริมใหน้ักศึกษา
และประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์
เรียนรู้วฒันธรรมอัตลักษณ์วถิี
เกษตร วถิีแม่โจ้

5.1.3 จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติและชาวต่างชาติที่
ได้รับการเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมล้านนา หรือ
วฒันธรรมการเกษตร

คน 150 ศูนย์ศิลปวฒันธรรม พฒันารูปแบบในการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และวฒันธรรม
การเกษตร ใหน้่าสนใจและทนัสมัย

5.1.4 ร้อยละของโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีการบรูณาการ
เข้ากับพนัธกิจอื่น

โครงการ 75 ศูนย์ศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนใหง้านท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมหรือ
วฒันธรรมการเกษตร  มีการบรูณา
การกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน
  การสอน และการวจิัย
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
แผนกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง:  แผนพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนบรหิารจัดการทรพัย์สิน
ผู้บรหิารที่รบัผิดชอบหลัก: รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บวัจูม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิรโิภคากิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวุฒิ  ดุษฎ,ี อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)

       ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ ์ ชินะข่าย)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก:  กองแผนงาน กองคลัง  กองการเจ้าหน้าที่  กองกลาง  กองอาคารและสถานที่  กองสวัสดิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

6.1มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธภิาพ

6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ระดับ 3.72 สนง.ตรวจสอบ
ภายใน

ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ใหส้อดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลง และประชาสัมพนัธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองกฎระเบยีบ
แก่บคุลากรที่เกี่ยวข้อง

6.1.2 ผลการประเมินผู้บริหาร
มหาวทิยาลัย

ค่าเฉล่ีย 4.73 กองการเจ้าหน้าที่ โครงการผู้บริหารพบปะบคุลากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน
กองกลาง

6.1.3 ค่าเฉล่ียความส าเร็จของ
แผนปฏบิติัการประจ าปขีอง
มหาวทิยาลัย

ค่าเฉล่ีย 3.60 กองแผนงาน โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะ/
กองแผนงาน

โครงการ Incentive ผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปงีปบระมาณ 
พ.ศ. 2561

คณะ/
กองแผนงาน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

 พฒันาแผนยุทธศาสตร์อันน าไปสู่
วสัิยทศัน์ของมหาวทิยาลัยและ
ขับเคล่ือนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหาร
และระดับปฏบิติั เชื่อมโยงกับ TOR โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์องการปฏบิติังาน
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

6.1.4 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และทศิทางการพฒันามหาวทิยาลัย

ระดับ 3.95 พฒันาระบบการส่ือสารองค์กรทั้งในเชิง
ยุทธศาสตร์และงานประจ า ให้
ครอบคลุมทกุกลุ่มเปา้หมาย มีแผนงานที่
ชัดเจน ด้วยการบรูณาการทกุภาพส่วน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดี
ใหแ้ก่มหาวทิยาลัย

ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
ปรับปรุงระบบการส่ือสารองค์กรเปน็
ประจ าทกุปี

6.1.5 ร้อยละของระเบยีบข้อบงัคับ
ตามพรบ.เพื่อรองรับการเปน็
มหาวทิยาลัยในกากับของรัฐ

ร้อยละ 100 ขับเคล่ือนการพฒันามหาวทิยาลัยใน
รูปแบบมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐให้
เกิดประสิทธภิาพ

ปรับปรุงโครงสร้างมหาวทิยาลัยใหม้ี
ความคล้องตัว และเอื้อต่อการปฏบิติังาน
ของมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ

กองการเจ้าหน้าที่

งานประชาสัมพนัธ์
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

6.1.6 ระดับความส าเร็จของแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวทิยาลัย

ระดับ 3.90 พฒันาแผนแม่บทเทคโลยีสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลัยใหม้ีประสิทธภิาพและ
ครอบคลุมการใช้งานของกลุ่มเปา้หมาย 
ด้วยการศึกษาความต้องการ software 
และ Hardware ด้านการเรียนการสอน
ที่ทนัสมัย พฒันาส่ือสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ สร้าง
และพฒันานวตักรรม รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

พฒันาเวบไซต์ และส่ือประชาสัมพนัธ์
ออนไลน์ของมหาวทิยาลัยเปน็
ภาษาอังกฤษ และมีความเคล่ือนไหว
ต่อเนื่อง

6.2 มีความมั่นคงทางการ
เงินและเติบโตอย่างยั่งยืน

6.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพย์สินและการ
คลัง (60-62)

ระดับ 5 กองคลัง พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพย์สินและการคลังใหป้ระสบ
ความส าเร็จ และสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏบิติังานได้จริงอย่างมีประสิทธภิาพ

6.2.2 ระดับความส าเร็จของแผน
บริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวทิยาลัย

ระดับ 5 สนง.ทรัพย์สิน สนับสนุนใหม้ีการจัดท าและขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวทิยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

6.2.3 ระดับความส าเร็จในการ
จัดต้ังมูลนิธพิฒันามหาวทิยาลัยแม่
โจ้ (61-62)

ระดับ 5 สนง.ทรัพย์สิน สนับสนุนใหม้ีการจัดต้ังหน่วยงานพเิศษ
ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
รายได้ของมหาวทิยาลัย

หน่วยงานพเิศษที่ต้ังขึ้นเพื่อบริหารรายได้
ใหส้ามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพตามวตัถุประสงค์ในการ
จัดต้ัง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
มหาวทิยาลัย

6.2.4 จ านวนเงินรายได้จาก
หน่วยงานวสิาหกิจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 สนง.ทรัพย์สิน พฒันาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
วสิาหกิจ การจัดท าแผนธรุกิจ และ
ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิด
รายได้มากขึ้น

6.2.5 ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล)

ระดับ 5 กองแผนงาน ติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามแผนที่
ก าหนด

6.2.6 ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
และการใช่จ่ายงบประมาณ (เงิน
รายได้)

ระดับ 5 กองแผนงาน

6.3 มีทรัพยากรบคุคลที่มี
สมรรถนะสูง

6.3.1 ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วดัในแผนพฒันาบคุลากร

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแผนพฒันาบคุลากรที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย ใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และผลผ
ลัพธท์ี่ส าคัญของแผน

โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการ
เจ้าหน้าที่
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

6.3.2 ระดับความส าเร็จของ
แผนการพฒันาทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษของบคุลากร

ระดับ 5 กองการเจ้าหน้าที่ พฒันา Training Roadmap ส าหรับ
บคุลากรแต่ละกลุ่ม และส่งเสริมให้
บคุลากรได้รับการพฒันาตามเส้นทางที่
ก าหนด

6.3.3 ร้อยละของอาจารย์ปริญญา
โทที่ไปศึกษาต่อและจบตรงตาม
แผนการคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 กองการเจ้าหน้าที่ ติดตามและสนับสนุนอาจารย์ที่ไปศึกษา
ต่อใหส้ าเร็จการศึกษภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์
ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ

ร้อยละ 6 กองการเจ้าหน้าที่ สนับสนุนคณาจารย์ที่มีคุณสมบติัในการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการใหผ้ลิตผลงาน
และยื่นขอต าแหน่ง

6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการท างานและเปน็สากล

6.4.1 ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาผังแม่บทของมหาวทิยาลัย

ระดับ 5 พฒันาแผนแม่บทของมหาวทิยาลัยทั้ง3 
วทิยาเขตใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวทิยาลัย GO Eco U และ
 Green U Ranking

พฒันาสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลัย  
ปรับปรุงรักษาภมูิทศันและอาคารสถานที่
ใหส้ะอาด สวยงาม เอื้อต่อการท างาน
และการเรียนรู้ และมีความเปน็สากล

กองอาคารและ
สถานที่
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เปา้หมาย หน่วยงานที่
62 รายงานผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

กลยุทธ์หน่วยนับ กิจกรรม/โครงการส าคัญเปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด

6.4.2 ผลคะแนนการประเมิน
Green University ของ
มหาวทิยาลัย

คะแนน            6,000 รณรงค์การใช้พลังงานและทรัพยากรให้
เกิดประสิทธภิาพสูงสุด (ลดการใช้
พลังงาน/อาคารประหยัดพลังงาน)

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหส้อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มหาวทิยาลัยสีเขียว ได้แก่ 
การจัดการกายภาพ พลังงาน น้ า ของ
เสีย และการจราจร

ส่งเสริมหน่วยงานภายในเข้าสู่มาตรฐาน 
Green Office

กองอาคารและ
สถานที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด กลยุทธ์

1. การผลติบัณฑติและพัฒนานักศกึษาที่มสีมรรถนะในระดับสากล 5 24 37

2. การพัฒนามหาวทิยาลัยสูค่วามเป็นนานาชาติ 3 10 13

3. การพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม โดยใชเ้กษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุง่

สูก่ารยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ

2 13 15

4. การบริการวชิาการเพื่อสังคม ชุมชนดว้ยองคค์วามรู้ที่ไดรั้บการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ

2 6 11

5. การเป็นศูนย์รวมแหลง่เรียนรู้และถา่ยทอดศลิปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา ท้องถิน่

1 4 6

6. การบริหารจัดการสูอ่งคก์รที่มสีมรรถนะสูง (High Performance 

Organization)

3 18 23

รวม 16 75 105

สรุปข้อมูลแผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นยทุธศาสตร์ รวมงบประมาณท่ีมีส าหรับขบัเคลื่อน จ านวน

รวมท้ังสิ้น 261,291,840     

รวม 19,627,450      

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 7,224,050        

ยุทธศาสตร์ส านกังานอธกิารบดี 1,862,400        

งบกลางมหาวิทยาลยั         10,541,000

รวม         25,941,190

กองทนุพัฒนาวิชาการ 2,838,300        

 งบพัฒนานกัศกึษา 

(ส านกัหอสมดุ/ศนูย์ IT/กลุม่งานพัฒนานกัศกึษา)

23,102,890      

รวม 3,653,600       

งบอุดหนนุกองทนุเพื่อการวิจัย 3,653,600       

รวม 205,611,800    

โครงการบริการวิชาการ 11,113,100        

โครงการอนรัุกษพ์ันธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 4,879,500        

โครงการสนบัสนนุงานตามพระราชด าริ 5,496,800        

โครงการบรูณาการ (Project Base) 184,122,400     

รวม 2,000,000       

  งบท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม 2,000,000        

รวม 4,457,800       

กองทนุพัฒนาบคุลากร 4,457,800        

แหล่งงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนการด าเนนิงานตามแผน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวมทกุประเดน็ยุทธศาสตร์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1และ 2

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ด้านวิชาการ พัฒนานักศกึษา และนานาชาติ 

จุดแข็ง (Strength) 

 อาจารย์มีเชี่ยวชาญด้านการเกษตร และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น มีอาจารย์ที่จบจากต่างประเทศ

จ านวนมาก, อาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านงานวิจัย) 

 นักศึกษามีความอดทน สู้งาน 

 นักศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม และมีระเบียบวินัย 

 บัณฑติมคีวามพรอ้มในการท างาน 

 มีหลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และสอดรับกับศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง) (สาขาวิชา การ

พัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน) 

 มีหลักสูตรเชงิบูรณาการ ของศาสตร์หลายๆ ศาสตร์ เชน่ นวัตกรรมธุรกิจประมง 

 มีระบบ และรายวิชาสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง 

 มีหลักสูตร Dual Degree ที่รว่มมอืกับต่างประเทศ 

 หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ 

 มีภาพลักษณ์ด้านความเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการจัดการเรียน

การสอน 

 มีระบบ Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และมี

ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 

 ค่าธรรมเนียมการศกึษา และค่าใช้จ่ายระหว่างการศกึษาถูก 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

 มีหลักสูตรที่ตอบรับต่อความเป็นนานาชาติจ านวนน้อย 

 นักศึกษาที่เข้ามา (Input) มีคุณภาพระดับ “ปานกลาง” (เช่น ด้านภาษาอังกฤษ, IT, ทักษะความ

เป็นผู้น า) 

 คุณภาพของบัณฑิต (Output) อยู่ในระดับ “ปานกลาง” เชน่ ด้านภาษาอังกฤษ, ความเป็นผู้น า 
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 ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะฐานข้อมูล และห้องสมุด ไม่สอดรับต่อความต้องการใช้ของ

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 ระบบสนับสนุนความเป็นนานาชาติโดยภาพรวม ยังไม่เอือ้ต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย เชน่ One Stop Service, Registration System , ที่พัก ฯลฯ 

 ผังแม่บทไม่ทันสมัย จึงไม่สอดรับต่อการพัฒนา และการสนับสนุนการเรียนการสอน (เช่น การ

บริหารจัดการห้องเรียน การขนสง่มวลชนภายใน ที่จอดรถ ฯลฯ) 

 กฎระเบียบของทางราชการยังไม่เอือ้ต่อการท างานบริการวิชาการ และงานวิจัยของอาจารย์ 

 

โอกาส (Opportunity) 

 นโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งสอดรับกับการให้ความส าคัญด้านการเกษตร , 

อุตสาหกรรมอาหาร, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม, ดิจทิัล ฯลฯ 

 บริบทของโลกให้ความส าคัญประเด็นส าคัญที่สอดรับกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ เช่น Global warming, Climate change, Sustainable development, Bio-Diversity, Health & 

Wellness, Forestry 

 การก้าวเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

 กระแสความนยิมศึกษาต่อของคนในอาเซียน (เชน่ จนี) 

 เครือข่ายความรว่มมอืของมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับในเครอืข่าย

ระหว่างประเทศด้านการเกษตร (โอกาสด้านความเป็นนานาชาติ) 

 องค์กรการพัฒนาต่างประเทศใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาการศกึษาให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา 

(Under Development Country) 

 เครือขา่ยศิษย์เก่ามีความเข้มแข็ง 

 ความเข้มแข็งของเครือขา่ย PPP (ผูป้ระกอบการ, เกษตรกร, ชุมชน) 

 เชียงใหม่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีการนโยบายในการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา, การเกษตร, การ

คมนาคม, การท่องเที่ยว ฯลฯ 

 ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ก าหนดไว้ให้เชียงใหมเ่ป็น Food Valley, Food Security, การรักษาป่าต้นน้ า 

 

อุปสรรค (Threat) 

 จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยเรียนลดลง 

 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชยีงใหม่มจี านวนมาก 
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 คนรุ่นใหมม่ีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์นอ้ยลง (ไม่รวมถึงดา้นเกษตร) 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนรุน่ใหม่ ในยุค Digital เปลี่ยนแปลงไป  

 ภาพลักษณ์ของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีรายได้ค่อนขา้งนอ้ย 

 การเปิดตัวสู่สังคม AEC ท าให้คุณสมบัติของผูท้ างานมมีาตรฐานสูงขึ้น (เชน่ ภาษา, IT เป็นต้น) 

 แนวโน้มการศึกษาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเรียนตามความต้องการของผู้เรียน  

 

ด้านการวจิัย 

จุดแข็ง (Strengths: S) 

 นักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมีความกระตอืรอืร้น 

 ผูบ้ริหารระดับสูงผลักดันการวิจัย 

 มีฟาร์มมหาวิทยาลัย 

 มีบุคลากรที่มคีวามเช่ียวชาญ/ศักยภาพด้านวิจัย  

 มีนักวิจัยที่เข้าใจนโยบายชาติและมหาวิทยาลัย ท าให้การสรา้งผลงานวิจัยบรรลุเป้าหมาย 

 ผลงานวิจัยที่มศีักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้จรงิ  

 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับท าให้ขอทุนได้ง่าย  

 เป็นมหาวิทยาลัยที่มุง่เน้นด้านเกษตร มีทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยที่ชัดเจน Eco U.  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ขาดการประชาสัมพันธ์ความสามารถในการท าวิจัยของบุคลากร (3) 

 ขาดการสื่อสารและการท างานรว่มกันเพื่อบูรณาการงานวิจัย  

 การบริหารจัดการและระเบียบมีขั้นตอนและกระบวนการล่าช้า ไม่สอดคล้องกับการท างานเชิงรุก  

โดยเฉพาะการเบิกจ่าย  

 ขาดระบบจูงใจในการท าวิจัยใหน้ักวิจัยกลุ่มใหม่ 

 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการใชป้ระโยชน์นอ้ย  

 งบประมาณวิจัยจ ากัดและไม่กระจายไปหลากหลายกลุ่ม 

 นักวิจัยบางสว่นล้างลาไปนาน  

 นักวิจัยและเจา้หนา้ที่ฝ่ายสนับสนุนยังไม่ท างานเป็นทีม 
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 ขาดบุคลากรด้านวิจัยมืออาชีพ 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการวจิัยไม่เพียงพอ  

 ขาดโครงสรา้งพื้นฐานและเครื่องมือสมัยใหมส่ าหรับการท าวิจัย  

 

โอกาส (Opportunities) 

 มีเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและภายนอกหลายหนว่ยงาน  

 นโยบายรัฐมีการสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านการเกษตร และอาหาร 

 ชุมชนท้องถิ่นตอ้งการความช่วยเหลือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย  

 มีแหล่งทุนวิจัยหลักและแหล่งทุนจากหน่วยงานอื่นจ านวนมาก และงบวิจัยมีมากขึ้นทุกปี  

 

ข้อจ ากัด (Threats) 

 แหลง่ทุนส่งขอ้มูลข่าวสารเรื่องทุนมายังมหาวิทยาลัยล่าช้ากว่ามหาวิทยาลัยในแถบกรุงเทพฯ  

 กฎระเบียบของรัฐบาลไม่คล่องตัวและมีขอ้จ ากัดด้านกฎหมาย เชน่ GMO  

 มีหน่วยงานอื่นที่ขอทนุวิจัยในด้านเดียวกัน  

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น นวัตกรรมพัฒนาเร็วขึน้ 

 

ด้านบริการวิชาการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

 มีองค์ความรู้หรืองานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและมีฐานเรียนรู้จ านวนมาก และยอมรับทั้งหน่วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการวิชาการเช่น ส านักฟาร์มม. IQS ICAP ที่มีความ

พร้อมในการขับเคลื่อนการใหบ้ริการวิชาการ 

 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ  และสามารถปฏิบัติงานในท้องถิ่นทุรกันดารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีประสบการณ์ด้านบริการวิชาการ  สามารถตอบโจทย์การบริการวิชาการ

ในระดับประเทศ 

 ม.มยีุทธศาสตรชั์ดเจน เชน่ยุทธศาสตรเ์กษตรอินทรีย์ 

 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเปิดโอกาสใหท้ าพันธกิจที่เคยเป็นข้อจ ากัดได้ดยีิ่งขึ้น 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ขาดการตดิตามประเมินผลส าเร็จในการปฏิบัติงานโครงการอย่างตอ่เนื่อง 

 ขาดการบูรณาการระหว่างศาสตร ์หรอืระหว่างหน่วยงาน รวมถึงบุคลากร 

 ขาดกลไกในการบริหารจัดการใหเ้กิดการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 

 การบริหารจัดการไมค่ล่องตัว ระเบียบราชการส่งผลใหก้ารบริหารโครงการไม่คล่องตัว 

 ผลผลิตหรอืผลลัพธ์ของโครงการไม่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของแหล่งทุน หรอืเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

อย่างแท้จริง 

 ขาดหลักสูตรบริการวิชาการที่เป็นหลักสูตรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 

สามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่ 

 ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงการท างานร่วมกับ

หนว่ยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ เชน่ส านักฟาร์ม 

 นักวิจัยไม่เขา้ใจแก่นแท้ของศาสตร์พระราชาที่มหาวิทยาลัยมุ่งขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

 ขาดการสร้างความร่วมกับด้านการบริการวิชาการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น หรือชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

 

โอกาส (Opportunities) 

 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง ในการให้ความ

ร่วมมือดา้นบริการวิชาการ 

 มีหน่วยงาน/แหลง่ทุนภายนอกที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ หลายชอ่งทาง 

 นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการกระตุน้เศรษฐกิจผ่านสถาบันอุดมศึกษา (ให้รว่มกับหนว่ยงานในพืน้ที่) 

 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 20ปี ให้ความส าคัญกับศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง (ม.เข้าสู่

ช่องทางบูรณาการได้หลายดาน) 

 ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมคีวามเชื่อมั่นและศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย 

 สังคมไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society) เป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการ

สร้างหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
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 โลกของยุคสารสนเทศและการสื่อสารสามารถน ามาปรับวิธีการบริการวิชาการให้แก่

กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้ 

 

 

ข้อจ ากัด (Threats) 

 กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัวส่งผลให้การท างานของมหาวิทยาลัยมีอุปสรรคต่อการพัฒนาการ

ด าเนนิงาน 

 ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอกตลอดโซ่คุณค่า 

 แหลง่งบประมาณก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างจ ากัด 

 แหลง่งบประมาณก าหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างจ ากัด 

 ผลงานบริการวิชาการน าไปขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ยาก 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) 

 ได้รับรางวัลศลิปวัฒนธรรมท าให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

 มีศูนย์เรียนรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม แลวัฒนธรรมการเกษตร 

 มีความส ารวจความต้องการด้านศลิปวัฒนธรรมก่อนจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา 

 มีการบูรณาการ AC กับการพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ การเรียนการสอน 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 มีการถ่ายทอดความรูจ้ากรุ่นสู่รุน่ด้วยระบบพี่สอนนอ้ง 

 มีบุคลากรที่มคีวามสามารถ และมีการจัดกิจกรรมตา่งๆ ที่ได้รับการที่ยอมรับ 

 มีวงดนตรีแม่โจแ้บนด์ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ 

 มีเครอืข่ายการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 

 มีศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังเป็นแผนงานประจ า ขาดการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ระเบียบการเบิกจ่ายและระบบการปฏิบัติงาน(งาน เงิน คน)ไม่คล่องตัว และไม่เอื้อต่อการจัด

กิจกรรมหรอืจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ เพิ่มขึ้น (ได้งบประมาณเท่าเดิมทุกที แต่

กิจกรรมเพิ่มขึน้) 

 ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าใจว่าเป็นงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นงานในบริบทของหน่วยงาน 

ไม่ใช่บริบทของมหาวิทยาลัย 

 

โอกาส (Opportunities) 

 มีเครอืข่ายชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศษิย์เก่า สถาบันการศกึษาและภาคีวัฒนธรรมภาคเหนือ 

 กิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่นภาคเหนือ เอือ้ต่อการด าเนนิงานด้านศลิปวัฒนธรรม 

 ชุมชนท้องถิ่นมกีารบูรณาการ งานด้านศลิปวัฒนธรรมในวิถีชีวติและการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

 มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศกึษาเรียนรู้วัฒนธรรม 

 

ข้อจ ากัด (Threats) 

 ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 การควบกลืนศลิปะและวัฒนธรรมไทย จากการรวมตัวของกลุ่มประชาคม อาเซียนในปี 2558 

 วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เอือ้ต่อการอนุรักษ์และการสืบสานงานด้าน

ศลิปวัฒนธรรม 

 

ด้านบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strengths) 

 ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของประเทศ 

 มีการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ให้มีวิสัยทัศน์ และมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิชาการ

เกษตร และมีความช านาญการที่หลากหลาย 

 มีระบบฐานข้อมูล e-manage ที่มปีระสิทธิภาพ 

 มีเครอืข่ายผู้บริหารระดับคณะและเครอืข่ายเลขานุการที่เข้มแข็ง 
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 การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐสามารถวางระเบียบภายใน เพื่อการบริหารจัดการให้เกิด

ความคล่องตัวมากยิ่งขึน้ 

 พืน้ที่ของมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้ประโยชนม์ีมากและกระจายอยู่ในหลายภาคของประเทศไทย 

 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนอันจะน าไปสู่วิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน 

 การสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง และบางครั้งเป็น one way communication และ การท างานร่วมกันระหว่าง

ส่วนกลาง กับหน่วยงาน ยังขาดความเชื่อมโยง ท าให้ไม่เกิด unity ในการท างานในภาพใหญ่ และ 

ระบบบริหารจัดการ 

 ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน  ขาดทักษะและความเข้าใจในระบบงาน ท าให้ระบบการบริหาร

จัดการไม่คล่องตัว 

 ฐานข้อมูลด้านการตัดสินใจ(DSS) ยังไม่สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการบริหารและขาดความ

เชื่อมโยงอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลัยยังไม่มแีผนแมบ่ทในการพัฒนาและใช้พื้นที่ที่มปีระสิทธิภาพ 

 ขาดนโยบายการจัดการทรัพย์สิน (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์) ที่มปีระสิทธิภาพ 

 ระบบการบริหารจัดการการเงินยังไม่คุ้มค่า คุ้มทุน 

 ระบบประเมินผลปฏิบัติงานไม่ได้สร้างแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

 ยังไม่มีแผนรองรับผูบ้ริหารและอาจารย์วัยเกษียณที่มอียู่จ านวนมาก 

 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะการเขียนภาษาราชการ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

 

โอกาส (Opportunities) 

 รัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณเชงิบูรณาการมากขึ้น 

 มีเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก รวมทั้ งเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน สามารถน ามาสนับสนุนการบริหารจัดการให้

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
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ข้อจ ากัด (Threats) 

 มีสถาบันการศึกษาในภูมิภาค/จังหวัด จ านวนมากก่อให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านต่างๆ สูง ส่งผล

กระทบท าให้ขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนที่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร   

 กฎ ระเบียบ และระบบการตรวจสอบทางการเงินภาครัฐ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรม

ตามนโยบายรัฐบาล 



 




