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 ๑ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

ส่ วนที่  1   
บทน ำ  

 
 

1.1 ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ และกระบวนกำรในกำรจัดท ำแผน 
 

(1) ควำมเป็นมำ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มต้น
กระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแผนระดับ
ปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียังคงน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลัก
ปรัชญำน ำทำงในกำรขับเคลื่อนและวำงแผนกำรพัฒนำประเทศ ให้เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยัง
อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  
2019 (โควิด-19) และโครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจ ากัดภายในที่รอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิต ิการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและ
ภายในตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อและมีอิทธิพลกับโครงสร้ างและองคาพยพของ
ประเทศในทุกมิติ เพ่ือน ามาประมวลผลและก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคตให้มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถ
น าพาประเทศให้เติบโตต่อไปท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์โอกาสจาก
ความท้าทายภายนอกและสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่าง
มั่นคง สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้เพ่ือใช้เป็น
กรอบก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง สถานการณ์โรคระบาด ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ฯลฯ ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 3 ประเด็นคือ 
1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)  2) สังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค (High Opportunity Society)  และ 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

 

  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาประเทศไทย 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ สมดุลและยั่งยืน 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา



 ๒ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ขึ้น โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิตเป็นต้น 
  

(2) วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผน 

  ในกระบวนการพัฒนาแผน มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักการในการขับเคลื่อนแผนให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานการ 
ท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) 

2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรรองรับการขับเคลื่อน 
Thailand4.0 

4) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก และมีความสามารถ ในการเข่งขันได้ 
5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตร ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย Thailand 

4.0 และชุมชน 
6) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
7) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน 
8) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายและมีพันธกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
9) เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่มีความม่ันคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 
10) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพสอดคล้องกับการมุ่งสู่ University 4.0 
11) เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
(3) กระบวนกำรจัดท ำแผน   

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) นั้น 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทุก
ภาคส่วน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

1.2 กรอบแนวคิดและเนื้อหำสำระของแผน 
 

(1) กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ฉบับนี้  ได้
ยึดหลักคิดในการพัฒนาแผนดังต่อไปนี้ 

1) ยึด “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” และ กรอบ“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ.2565-2569)” เป็นหลัก 

2) ยึด “ปรัชญา วิสัยทัศน์  ค่านิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ”  ของมหาวิทยาลัย                  
ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 

3) ยึดหลักคิด และกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม “แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน
มหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 จาก 2577-2577” เป็นแนวทางในการพัฒนาเชิงรุก ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

4) ยึด “เป้าหมายหลักในการพัฒนา (2R2S)” ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร เป็นหลักใน
การพัฒนาเป้าประสงค์ และกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้เห็นภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมี
ความรับผิดชอบ มีความเป็นเลิศในพันธกิจต่างๆ และความยั่งยืน 

5) ยึด “พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” และ “วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย    
แม่โจ้” เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาตามภารกิจหลักในแต่ละด้าน 

 
(2) กรอบเนื้อหำสำระของแผน 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก าลังจะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้  ในขณะที่ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ขึ้น  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องจากแผนฯ 12  และสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและบริบทแวดล้อมต่างๆ และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญในประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลบริบท สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ที่มี
ต่อการพัฒนาอุดมศึกษา 

2) การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนา และโครงการส าคัญ
ต่างๆ ของรัฐบาล ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

3) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยในช่วงแผนฯ 12 และแผนแม่บท
การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 
15 ปี (GO Eco U.) 

4) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างบริบทแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และโครงการส าคัญ
ต่างๆ ของรัฐบาล กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญใน
การวางแผนพัฒนาเชิงรุก 
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5) ปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ที่ต่อเนื่องมาจาก
แผนฯ 12 

6) ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาในช่วงแผน13 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
หลักในการก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาตามพันธกิจหลักแต่ละด้าน 

7) ก าหนดแผนพัฒนาตามกรอบแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ตามมิติการพัฒนา 5 
มิติ ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมทั้งจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
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ส่ วนที่  2   
วิ เ ค รำ ะ ห์สภำพแวด ล้อม  

 
 

1. บริบทที่เปลี่ยนแปลงในระดับชำติ 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ได้มีการพิจารณาถึง

บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับชาติ ทั้งบริบทภายนอกประเทศ และบริบทที่ส าคัญภายในประเทศดังนี้ 
 

1.1 ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี1 ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
(The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเป็นยุคของการต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีที่มีขอบเขต แตกต่าง
กันเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างพลิกผัน อาทิ การผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันกับ
เทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ1 โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ ส่งผลให้เกิดการเร่ง ความเร็วและความ
ครอบคลุมของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Transformation) ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและ
แตกต่างไปจากวิถีการด าเนินชีวิตและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสั งคมแบบเดิม อาทิ การใช้ระบบ
อัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการก าหนดทิศทางธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษา หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะของ
ภาครัฐ 

 
ตัวอย่ำงเทคโนโลยีส ำคัญในกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 

 
 

                                                           
1

 เอกสารประกอบการะดมความเห็นกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี เดือน 13 กมุภาพนัธ์ 2564 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลกจะมี
สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป 
จะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 120 จนมีจ านวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ภายในปี 2593 และส่งผลให้สัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มที่ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อีกราว 312 ล้านคน จนคาดว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุรวมกว่า 573 ล้านคน ภายในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า 

 
สดัสว่นประชากรโลกระหวา่งป ี2533-2593 จ าแนกตามอาย ุ

 

ประเทศไทยคาดว่าจะกลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นมากที่สุด ในโลก 
โดยประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 17.2 ภายในปี 2593 ทั้งนี้ ไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 
2548 (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) และคาดการณ์ว่าจะ
กลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged Society) ภายในปี 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัย
ประมาณร้อยละ 20.1 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แห่งแรกๆ ในภูมิภาค ต่อจาก
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ในขณะที่ไทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูงดังเช่นประเทศ
ดังกล่าว อีกท้ังประเทศไทยก าลังมุ่งหน้าเขา้สู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Superaged Society) ภายในปี 2577 
เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัย  สูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรตามรุ่นเจนเนอเรชั่น พบว่า ประชากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเจนเนอเรชั่นวาย            
ซี และอัลฟา รวมถึงรุ่นหลังเจนเนอเรชั่นอัลฟา ซึ่งเริ่มเข้ามาเป็นวัยเด็กตั้งแต่ ปี 2569 จะมีจ านวนและสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกับประชากรเจนเนอเรชั่น เอกซน เบบี้บูมเมอร์ และรุ่นก่อน  
เบบี้บูมเมอร์ที่จะมีแนวโนVมลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะต่อจากนี ้
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โครงสร้ำงประชำกรตำมกลุ่มอำยุ ระหว่ำงปี 2560 - 2580 

 
 

สัดส่วนประชำกรแต่ละรุ่นเจเนอเรชั่นต่อจ ำนวนประชำกรทั้งหมด ระหว่ำงปี 2560-2580 
 
 
 
 

 
 

1.3 การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ก่อให้เกิดประโยชน[ทางเศรษฐกิจและสังคมใน
หลายมิติ ทั้งความสะดวกรวดเร็วด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ และการ
เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโลกมีการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาอาศัยและ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองและมีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วมากขึ้นโดยประชากรกว่ า
ครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองตั้งแต่ปี 2551 และจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 70ภายในปี 2593 โดย
พบว่า ภูมิภาคแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในระยะท่ี
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ผ่านมา เนื่องจากความเป็นเมืองมีส่วนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนขนาด
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ของเมืองทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 85 ของเศรษฐกิจโลก อันเป็นผลจากข้อได้เปรียบของความ
เป็นเมืองผ่านการรวมกลุ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Agglomeration Forces)โดยเฉพาะในภาคบริการและภาค
การผลิต และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการลงทุนในโครงสร้ าง พ้ืนฐาน  และ
สาธารณูปโภค เช่น ท่าอากาศยาน โครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตเมือง และสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น รวมถึงยัง
เอ้ือประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและสาธารณสุข ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการ
ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิด
รวดเร็วและรุนแรงขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะ
เ พ่ิมขึ้น  1.5 ถึง  5.1 องศาเซลเซียส  ภายในปี  2643 เมื่อเทียบกับระดับ อุณหภูมิก่ อนยุคอุตสาหกรรม 
(Preindustrial Level) แต่การคาดการณ์เมื่อ พ.ศ. 2561 ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพ่ิมขึ้นถึง 1.5 องศา
เซลเซียส เร็วขึ้นเป็นภายใน พ.ศ. 2573 – 2595  ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลให้เกิด
คลื่นความร้อนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ และในบางพ้ืนที่จะมีโอกาสที่ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงจะ
เกิดถี่ขึ้น ในขณะที่หลายภูมิภาคอาจเผชิญกับความถี่ของการเกิดพายุที่บ่อยและรุนแรงขึ้น ตามสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของแตล่ะพ้ืนที่ 
 

กรอบกำรจัดอันดับควำมรุนแรงของประเทศที่ได้รับกำรกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.5 ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Climate 

Action) ด้วยสถานการณ[การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการท างานแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จ านวน 197 ประเทศ ไดม้ีมติเห็นชอบกับความตก
ลงปารีส (Paris Agreement) ที่มีเปา้หมายระยะยาวที่จะควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า 
2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นพยายามในการจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที ่1.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสเมื่อ 
21 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ได้มีการประเมินโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment 
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Programme: UNEP) ว่า เพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2572 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีทั่วโลกจะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2561 และหาก
ต้องการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง
โลกต้องลดลงร้อยละ 55 ในขณะเดียวกัน จากการประเมินของ Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของโลกจะต้องลดลงเป็นศูนย์ (Net Zero 
Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพ่ือที่จะควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไม่ ให้เกิน 1.5 องศา
เซลเซียส 
 

1.6 พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า กระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ได้สร้าง
แรงกดดันให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สาขาพลังงาน และ
สาขาการคมนาคมขนส่ง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  
รวมทั้งมีการคิดค้นการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 
(Hydrogen Fuel Cell) เพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและการใช้งานยานยนต์
สมัยใหม่ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยในปี 2562 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 
ประกอบด้วย พลังงานชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มี
แนวโน้มลดต่ าลงอยู่ในระดับที่เทียบเท่าหรือต่ ากว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และคาดว่าพลังงาน
หมุนเวียนจะมีต้นทุนรวม (ต้นทุนทางการเงินรวมกับต้นทุนภายนอก) ลดลงต่ ากว่าต้นทุนการผลิตแบบดั้งเดิม
ภายในปี 2570 

1.7 แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทบาทในการก าหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น  จน
น ามาสู่สถานการณ์ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันระหว่างขั้วอ านาจใหม่ทางตะวันออกกับขั้วอ านาจดั้ง เดิมอย่าง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการด าเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศขึ้นได้และอาจท าให้
ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของโลกได้รับผลกระทบ เนื่องจากหว่งโซ่มูลค่าโลกมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงใกล้ชิด
กับมหาอ านาจทั้งสองประเทศดังกล่าว ในขณะเดียวกัน การลดการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจได้เพ่ิมความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดความขัดแย้งทางการเมือง และส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดท ากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและ
บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีขอบเขตแคบลง และ/
หรือมุง่เน้นเฉพาะประเด็นอาจมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น 

1.8 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความ
ซับซ้อนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและ
สังคมที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละยุค (Individualization) ได้ส่งผลกระทบให้อุปนิสัยทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตของประชากรในแต่ละรุ่นมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่มี
การเกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเป็นกลุุ่มที่เติบโตมากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมี
บทบาทที่โดดเด่นในการน าสังคม ทั้งจากจ านวนสัดส่วนที่จะมีมากที่สุดทั้งในวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ์ โดย
ประชากรกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต และการให้คุณค่าด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเก่า 
ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน  และมีจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชอบเข้าสังคม ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
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ออนไลน์ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างความปรองดองหรือปรับตัว เปิดกว้างและยืดหยุ่นสูงใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่มประชากรที่เน้นความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้
ชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) เพ่ือตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเองมากกว่าเป้าหมายเพียง
เพ่ือคา่ตอบแทนและความมั่นคง เป็นต้น 
 
2. สภำพแวดล้อมทีม่ีผลต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ2 

2.1 กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรและสังคม สะท้อนผลกระทบต่ออุดมศึกษาอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงต่อเนื่อง จากผลการจัดอันดับ Human Capital Index 2016 
ของ WEF ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่ 48 จาก 130 ประเทศ เมื่อเทียบเคียงกับขนาดและข้อมูลเชิงคุณภาพกับ
นานาชาติแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของประชากรไทยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังต้องการการพัฒนา อีกทั้ง 
ประเทศไทยก าลังสูญเสียก าลังแรงงานออกจากระบบการท างานอย่างรวดเร็ว  ท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับประเทศได ้ซึ่งจะส่งผลต่อระบบอุดมศึกษาในแง่ประชากรในวัยอุดมศึกษามีจ านวนลดลงจนกระทบต่อต้นทุน
และรายได้ในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และรูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม บริการและสังคมเพ่ือทดแทนแรงงานที่
ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 กระแสโลกำภิวัฒน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาใน
ระดับ อุดมศึกษา และการสร้างบทบาทในเวทีโลกอีกหลาย ๆ มิติของไทย ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า 
บริการประชาชนพลเมือง เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไปทั่วทุกมุมโลก อันเป็นค าจ ากัดความของค าว่า “โลกไร้
พรมแดน”และทุกประเทศในโลกได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยนี้เป็นอย่างยิ่ง  การจัดอันดับความเป็น
โลกาภิวัฒน์ของประเทศต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ของ KOF Swiss Economic Institute (องค์ประกอบความเป็น
โลกาภิวัฒน์ 3 มิติคือ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง) จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 207 สะท้อนให้
เห็นว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้ายประชากร  ทรัพยากร การลงทุน มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมในเวทีโลก ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก
ต่อบทบาทความเป็นนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยมีการจัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านตัวชี้วัดที่
เป็นสากลสะท้อนมิติการพัฒนาของอุดมศึกษาในแต่ละประเทศ ส่งผลต่อแนวคิดการผลิต และพัฒนาคนใน
ประเทศ เช่น กระแส 21st Century Skillsและอิทธิพลของดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digitization) รูปแบบการใช้
ชีวิตแบบปัจเจกบุคคล (Individualization) และการอยู่โดยพ่ึงการอาศัยกัน (Commonization) อุดมศึกษาจึง
ต้องปรับตัวเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพแข่งขันได้
ในตลาดแรงงานโลกอย่างแท้จริง  และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคนอุดมศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์องค์ความรู้ เทคโนโลยี ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้น ากลับมาพัฒนาประเทศ 

2.3 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ภายในประเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
4.0 ประกอบด้วย  Cyber-Physical System Internet of Things และ Cloud Computing) เ พ่ือผลักดันให้
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางโดยภาคอุตสาหกรรมไทยได้จ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต  ได้แก่ กลุ่ม First S-Curve กลุ่ม 
New S-Curve และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูปใช้เทคโนโลยี แบบเดิมและการเติบโตมีจ ากัด  ซึ่งกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต  (New Engine of Growth) และเป็น

                                                           
2 แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศพ.ศ. 2564-2570 
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เครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีท างาน
ของภาคธุรกิจ ความต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) การขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การปรับ
รูปแบบเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล(Digital Economy) และการเรียนรู้ผ่านสังคมดิจิทัล (Digital 
Society) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมยังคงมีนัยต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ความรู้ใหม่ ๆ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงขึ้น  รวมถึงการก าหนดกลุ่ม
อาชีพใหม่ของคนยุคใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ยังเป็นโอกาสในการเพ่ิมช่องให้ประชาชนทุกวัยได้เข้าถึงการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าจากมิติรายได้และมิติเชิง
พ้ืนที่กระทบต่อทิศทางการผลิตก าลังคนของอุดมศึกษาซึ่งจะต้องผลิตบัณฑิตให้มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการ
ของตลาดงาน 

ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 กำรปรับเปลี่ยนบทบำทภำครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้

รัฐบาลจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการศึกษา เพ่ือ
เป็นหลักประกันแนวทางพัฒนาของประเทศให้เกิดทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้บทบาทการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยให้ความส าคัญกับการปฏิรูประบบการศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนซึ่งต้องครอบคลุมถึง
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  การ
ยกระดับสถาบันการศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับนานาชาติ การใช้การศึกษาเข้าลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
การพลิกโฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล  (Digitalization for Educational and Learning Reform) และการ
บริหารการจัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล  บทบาทของอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยังคงท าหน้าที่เป็นหัวรถจักรของการพัฒนาประเทศ  (New Growth Engines) 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ (Desired Characteristics) มุ่ง
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เป้าผลิตก าลังคนให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ ลดความซ้ าซ้อนทางกลไกภาครัฐและบริหารอุดมศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยถ่วงดุลอ านาจระหว่างหน่วยก ากับดูแล (Regulator) กับหน่วยงานผู้ให้บริการ (Providers) 

2.5 คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำเป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นความส าเร็จและไม่ส าเร็จของการ
จัดการศึกษาที่ครอบคลุมด้านผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการ
สถาบันซึ่งในเบื้องต้นสามารถวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิต จากรายงานสภาพปัญหาแรงงานของสถานประกอบการที่
ต้องการใช้บัณฑิตแต่ไม่สามารถคัดเลือกได้ แต่ขณะเดียวกันยังคงปรากฏอัตราว่างงานของบัณฑิตอยู่ จึงสะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างระดับความสามารถของบัณฑิตกับความต้องการของสถานประกอบการ  อีกทั้ง 
นายจ้างยังมีมุมมองต่อคุณสมบัติของบัณฑิตท่ียังขาดทักษะคนและสังคม (Soft Skills) โดยเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัย พบว่า 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งการผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการ รวมถึงการน างานวิจัยไปถ่ายทอดเพ่ือใช้ประโยชน์มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ยังกระจุกตัวอยู่เพียงบางสถาบันและในขณะเดียวกันบางสถาบันไม่มีผลงานในระดับนานาชาติ
เลย ประกอบกับมีปัญหาความสมดุลระหว่างภาระงานวิจัยกับภาระงานสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  อีก
ทั้ง ศักยภาพด้านการวิจัยยังคงเป็นอุปสรรค ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
เกิดการแข่งขันในระดับสากลหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น  จึงท าให้ผลการจัดอันดับ (University Ranking) ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกเป็นส่วนสะท้อนคุณภาพได้เช่นกัน ซึ่งผลการวิเคราะห์อันดับมหาวิทยาลัยในโลก 
พบว่า อันดับมหาวิทยาลัยไทยมีแนวโน้มลดลงจากการจัดอันดับของ QS และ THE แต่ในบางสาขาวิชามีแนวโน้ม
อันดับที่ดีแม้ว่าการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาสามารถวิเคราะห์จากอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา  (Gross 
Higher Education Enrollment Rate) โดยหมายถึ ง อัตราส่ วนของจ านวนนั กศึ กษาที่ ก าลั งศึ กษา ใน
ระดับอุดมศึกษา(ไม่จ าแนกอายุ) ต่อจ านวนประชากรรวมของประเทศ อายุ 18-22 ปี ของคนไทย พบว่าการเข้าถึง
บริการอุดมศึกษามีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  แต่ในระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องแข่งขันกันดึงดูดผู้เรียนมากขึ้นประกอบกับเผชิญความเสี่ยงทางการเงิน 

2.6 กำรตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นความท้าทาย ของอุดมศึกษาไทยที่ต้องเผชิญหน้า
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เฉียบพลันและรุนแรง  ด้วยการพัฒนาความเป็นนานาชาติของการ
อุดมศึกษา (Internationalization of Higher Education) ตามแนวทางสากลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
อุดมศึกษาในการผลิตก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะได้ตรงกับความต้องการแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปและรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาให้เป็นนานาชาติมากขึ้น สร้างความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในรูปแบบการร่วมลงทุนหรือจัดท าข้อตกลงเพ่ือจัดการศึกษาร่วมกัน  หลักสูตรและมาตรฐานระดับ
สากล มีนโยบายที่ดึงดูดและสนับสนุนผู้ เรียน  ผู้สอน และผู้ให้บริการด้านการศึกษา  (Education Service 
Provider) จากนานาชาติ ยังคงเป็นกระบวนการที่ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการผลักดันการผลิต
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การท างานจริง  ทั้งในภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการตลอดจนชุมชนและประชาสังคม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถ
ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศได้ตามเป้าหมาย 
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3. นโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง3 

3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย 

ท าหน้าที่เป็นกรอบชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติตลอดระยะเวลา  20 ปีข้างหน้า ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์
และเป้าหมายการพัฒนาโดยยึดคติพจน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ดังปรากฏรายละเอียดในภาพวิสัยทัศน์
ประเทศไทย 2580ในระยะยาวการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต้องครอบคลุมการเติบโตของสภาพศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ แก้ไขปัญหาและเสริมจุดอ่อนอันเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนา  ดังนั้น เพ่ือให้ทิศทางของ
ประเทศมีแนวทางตอบโจทย์เป้าหมายอย่างชัดเจนในทุกมิติ  ยุทธศาสตร์ส าหรับขับเคลื่อนจึงประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง (1) ประชาชนอยู่ดี กินด ีมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความม่ันคง
ในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น 
                                                           
3 แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (1) คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (1) สร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ (2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ (3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (1) 
อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล (2) ฟ้ืนฟู
และสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (1) ภาครัฐมี
วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (4) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
ประเทศ 
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3.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดของการ

พัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนขึ้น โดยแบ่งช่วงระยะเวลาของการพัฒนาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 
ปี อันจะท าให้ทิศทางการพัฒนามีความยืดหยุ่น พร้อมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแต่ละ
ช่วงเวลาและสามารถปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้
จ าแนกตามประเด็นการพัฒนาออกเป็น 23 ประเด็นในส่วนของการขับเคลื่อนแผนแม่บทผ่านภารกิจด้านการ
อุดมศึกษาได้ค านึงถึงบทบาทในเชิงนโยบายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่
เกี่ยวข้องจากแผนแม่บทจ านวน 17 ฉบับ ดังนี้ ประเด็นความมั่นคง ประเด็นการต่างประเทศ ประเด็นการเกษตร 
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็น
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประเด็นพลังทางสังคม 
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

3.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือ

ขับเคลื่อนเร่งรัดประเด็นส าคัญและปลดล็อคข้อจ ากัดในการด าเนินงานแก่ภาคส่วนต่าง  ๆ ให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจะผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
สังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ผ่านกลไกการจัดการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้สรุป
สาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศไว้ ดังนี้ 

1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลตาม

ยุทธศาสตร์ชาติก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาไทย ประกอบกับข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของ
หน่วยต่าง ๆ ก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง จ าแนกเป็น 29 ประเด็น 

เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
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1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา 

3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
5) การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ได้แก่ 
1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัยอารมณ์ สงัคมและสติปัญญาให้สมกับวัย 
2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ

ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานที่ศึกษาที่ต้องมีการ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
1) การผลิตครู และคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและมี

จิตวิญญาณของความเป็นครู 
2) การพัฒนาวิชาชีพครู 
3) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
5) องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เรื่องท่ี 5 : การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบด้วยประเดน็ปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่ 

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมนิ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน 
6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
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8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum 
and Learning) 

เรื่องท่ี 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 
ประเด็น ได้แก่ 

1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
2) พ้ืนที่นวัตกรรมศึกษา 
3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital 
Learning Reform :National Digital Learning Platform (NDLP)) 

2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ 
(media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้
สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 
3.4 กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
4 เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  กุมภาพันธ์ 2564  
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13 
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1) เศรษฐกิจมูลค่ำสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 

ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง บนพ้ืนฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนาต่อยอด 
และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มี
ความส าคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียส่วน
แบ่งทางการตลาดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหากไม่ มีการปรับตัว และ
ส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหมุดหมายที่ประเทศต้อง
บรรลุให้ไดภ้ายในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 เพ่ือให้เป้าหมายของการมี “เศรษฐกิจมูลคา่สูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเปน็รูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
หมุดหมายที่ 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของ

ภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  

2) สังคมแหง่โอกำสและควำมเสมอภำค (High Opportunity Society) 
หมุดหมายที่ 7  มุ่งลดความเหลื่อมล้ าระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs 
หมุดหมายที่ 8  มุ่งลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่  
หมุดหมายที่ 9  มุ่งเพ่ิมพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ าเชิงรายได้และความ

มั่งค่ัง  
3) วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 

หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต  
หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 
 
 

4. สรุปนโยบำยและโครงกำรที่ส ำคัญของรัฐบำล 
  หลังจากท่ีรัฐบาลได้จัดท าแผนพัฒนาชาติ 20 ปี  และได้ด าเนินการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระยะที่ 13  (พ.ศ.2565-2569) ที่คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2565 นี้   ดังนั้นจะเห็นว่า 
เนื้อหาสาระ และหลักแนวคิดต่างๆ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จะมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต   ซึ่ง
นอกจากทั้ง 2 แผนแล้ว  ในปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้ริเริ่มนโยบายและโครงการสนองยุทธศาสตร์ไว้
หลายโครงการ  ซึ่งล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจะส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตด้วย  ดังนั้นในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัย  จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณานโยบายและโครงการส าคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างโอกาสในการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้เข้าไปร่วม
ขับเคลื่อนโครงการต่างๆดังกล่าวของรัฐบาลให้ประสบความส าเร็จต่อไป  โดยสามารถสรุปทิศทางการพัฒนา 
นโยบาย และโครงการที่ส าคัญของรัฐบาลในช่วงแผนพัฒนาระยะที่ 13 ได้แก่ 
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4.1 นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำและกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
ประเด็นพัฒนำ 1 : กำรเตรียมและพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
แนวทำงด ำเนินกำร 

1.1 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ของคนในชาติ  
คุณธรรม จริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุก
กิจกรรม รวมถึงสร้างความสงบและความปลอดภัยต่อภัยยาเสพติดตั้งแต่ระดับชุมชน 

1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านโดย
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

1.3 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ด้วยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนา  4 
ทักษะความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 อาท ิการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น 

1.4 พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Lifelong Learning และการรองรับ Aging Society 
ผ่านระบบดิจิทัลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 

ประเด็นพัฒนำ 2 : กำรสร้ำงบทบำทด้ำนกำรอุดมศึกษำบนเวทีโลก 
แนวทำงด ำเนินกำร 
2.1 สร้างบทบาทของไทยในภูมิภาคและเวทีโลกผ่านการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

กรอบสหประชาชาติ และแสดงบทบาทประธานอาเซียนด้วยการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ส่งเสริม
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับ
ประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

ประเด็นพัฒนำ 3 : ผลักดันขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 
แนวทำงด ำเนินกำร 
3.1 สร้างและพัฒนานักวิจัย องค์ความรู้ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

3.2 พัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือขับ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิด  BCG สร้างกลไก
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะ
ความสามารถ ทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม และความสามารถในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ได้มากข้ึน 

3.3 ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
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ประเด็นพัฒนำ 4 : ปฏิรูปกลไกกำรอุดมศึกษำ 
แนวทำงด ำเนินกำร 
4.1 ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย  อาทิ การพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล เพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน การสร้าง Career Path ส าหรับส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้าน
กีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะ
อาชีพของทุกช่วงวัย และการศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต 

4.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน
รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้องค์ความรู้ของอุดมศึกษาเข้ามีส่วนร่วม
จัดระบบการศึกษาแบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4.3 ลงทุนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ  5G ให้สามารถ
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้าน
การศึกษาและการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

4.4 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มี
ความยืดหยุ่นคล่องตัว จัดอัตราก าลังและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติให้เป็น
ระบบดิจิทัล พัฒนาโปรแกรมออนไลนเ์พ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า ถึง บริการ พัฒนาระบบข้อมูล ขนาดใหญ่ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน(Big Data) เปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใสและสร้างระบบธรรมาภิบาล  ตลอดจนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริการและตรวจสอบภาครัฐ 
 

4.2 นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้น
การพัฒนานโยบายส าหรับทุกกลุ่มทั้งเชิงพ้ืนที่และระดับประเทศ  และอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่มีข้อมูล
สนับสนุน (Evidence-based Policy) โดยก าหนดเป้ าหมายหลักและทิศทางเชิ งยุทธศาสตร์  (Strategic 
Objectives) รวมถึงประเด็นส าคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ยึด
หลักเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ (Demand-driven) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ อววน.  

“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น าพาประเทศไทยสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว” 
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1. นโยบำยกำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ (Reinventing University) 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีนโยบำยในกำรพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้
ต้องใช้แนวทางสานพลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาก าลังคนที่มี
ศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการระดับมันสมอง  (Brainpower) และวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
(Manpower) ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ก าลังคนระดับสูงที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
ประเทศ ยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการจ านวนมาก อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน   จึงมีแนวคิดในกำรปฏิรูประบบอุดมศึกษำ 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ที่ต้องการจะเกี่ยวข้องใน 4 เรื่องหลัก 
ประกอบด้วย   

1. Re-Orientation การก าหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม่  ปรับทิศทาง บทบาท ความ
รับผิดชอบ สถานะ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับบริบท
ของโลกและของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2. Re-Profiling 
การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนาตนเองตาม

ยุทธศาสตร์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าเอาจุดเด่นและศักยภาพความเข้มแข็งใน 4 พันธกิจหลักมาใช้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างยั่งยืน  
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3. Re-Structure  
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตก าลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างบุคลากร

และการบริหารงานบุคคล โครงสร้างต้นทุน รายได ้ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา โครงสร้างการท างานร่วมกันของ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service Provider ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิงนโยบายและ
คุณภาพอุดมศึกษา  

4. Re-Organization  
การจัดองค์กรเพ่ือการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก ากับ

ดูแล ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอุดมศึกษา การสร้าง
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนศักยภาพอุดมศึกษาใหม่ เป็น
กลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

การน าแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาทั้ง 4 เรื่องสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
ได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูป ระบบอุดมศึกษา จะใช้วิธีการก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  
2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)  
3) การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community Engagement)  
4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาต่าง ๆ (Development of Professionals and 

Specialists)  
เรียกว่า การก าหนดกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Focus) ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบ

ของรัฐ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ  เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ 
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4.3 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อม

กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้าง
มูลค่า เ พ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสู ง  เชื่ อมโยงกับ  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้น
เพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้
เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบ
ที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้
เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการ
กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง มี
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 
BCG Model จะเป็นกลไกท่ีมีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่าง

ทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสร้างให้
ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้น าระดับโลกในบางสาขาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ จึงได้ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน BCG Model ดังนี้ 

 มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG 
 ลดความเหลื่อมล้ าด้วยการเพิ่มรายได้เกษตรกรและชุมชน 
 ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและ

ส่วนประกอบอาหารมูลค่าสูง Top 5 ของโลก 
 อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์ วัสดุชีวภาพ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ

ส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง 
 ระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว น าไปสู่ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก (จัดโดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum) 
 ลดการใช้ทรัพยากรลงจากปัจจุบัน 
หลักในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหลายภาคส่วนให้เป็นไปโดยมีเอกภาพและมีพลัง แต่ละ

ภาคส่วนจะให้ความส าคัญกับทั้งการแข่งขันได้ในระดับโลกและการส่งต่อผลประโยชน์สู่ชุมชน และขับเคลื่อนโดย
กลไกการท างานแบบจตุภาคี (Quadruple Helix) ผ่านการผสานพลังภาคเอกชน ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และชุมชน 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากพันธมิตรความร่วมมือในระดับโลก โดย กระทรวง อว. จะขับเคลื่อนศักยภาพของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวง ทั้งในมิตินักวิจัย องค์ความรู้ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) และการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม มาใช้เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ
ท างานในรูปแบบจตุภาคีร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และชุมชน 
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BCG Model รวบรวมห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของ 5 อุตสาหกรรม S-curves หลัก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ การแพทย์ครบ
วงจร และการท่องเที่ยว บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี
สัดส่วนใน GDP ถึงร้อยละ 21 และเกี่ยวข้องกับอาชีพและการจ้างงานของคนในประเทศมากกว่ า 16.5 ล้าน
คน หัวใจส าคัญของ BCG Model คือการพัฒนาแบบคู่ขนาน ทั้งในส่วนที่อาศัยความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ระดับสูงส าหรับผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง เช่น ส่วนประกอบอาหารสุขภาพ ชีววัตถุ สารออกฤทธิ์ทาง
การแพทย์ ฯลฯ และในส่วนฐานกว้างของปิรามิดที่เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างมูลค่าให้คน
จ านวนมาก และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะขยายผลไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (from SEP to SDG) 

แนวคิดกำรใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model 
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาส รายได้ และความเจริญ ไปสู่

ประชาชนของประเทศอย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้เงื่อนไขการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปยกระดับผลิตภาพของผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่
อยู่ที่ฐานของปิรามิด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและนวัตกรรมการจัดการที่จะน าไปสู่การลดต้นทุน 
เพ่ิมผลผลิต และสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม 
( Innovation Driven Enterprise) ที่มีความพร้อมในส่วนยอดของปิรามิดให้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมุ่งเป้าสู่การเป็นประเทศที่เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในท้ายที่สุด ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เพ่ิมโอกาสในการเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี 

 
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก 

 การสนับสนุนให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมาปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ผลผลิต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยและยาที่เป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย 
และยังได้ผลิตผลที่ปลอดภัย ได้คุณภาพและปริมาณคงที่ตรงตามความต้องการของตลาด อีก
ทั้งยังสามารถน าผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพคงที่มาแปรรูปให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นได้อีกด้วย 
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 การสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง เช่น 
สารให้ความหวาน สารแต่งกลิ่นรส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ พลาสติก
ชีวภาพ อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินในตลาด บรรเทา
ปัญหาราคาตกต่ าในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ยาง และปาล์ม 

 การผลิตยาชีววัตถุ วัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัยที่จ าเป็นได้เองภายในประเทศ  ท าให้ผู้ป่วย
เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีราคาแพงได้เพ่ิมข้ึน และลดการน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ 

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และระบบ
บริหารสถานที่ท่องเที่ยว โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว 
ตลอดจนบริหารจัดการเส้นทาง และจ านวนนักท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง  ท าให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพแหล่งใหม่ ที่กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองหรือชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิด
เมอืงน่าอยู่และน่าเที่ยวไปพร้อมกัน 

 การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการแปลงของเสียให้เป็นแหล่งรายได้ สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้ประกอบการเดิมในระบบ รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่
เข้ามาปิดช่องว่างให้การใช้ทรัพยากรของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการ
แก้ปัญหาขยะที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

 

4.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2016-2030 (Sustainable Development Goals : SDGs) 5 
SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบ

ทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 
ก าหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่
สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of 
the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for 
Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือให้ประเทศต่างๆ น าไปปฏิบัติให้
บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือน
กันยายน 2558 - สิงหาคม 2573) มี 17 เป้าหมายได้แก ่

 

                                                           
5 มูลนิธิม่ันพัฒนา http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/sustainable-development-goals-sdgs 
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1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่   
2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน   

3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย   
4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน   
6) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการ

ที่ยั่งยืน   
7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และ

ยั่งยืน  
8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมี

ผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน 
9) สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ

ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
11) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ

ยั่งยืน 
12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน 
13) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่

เกิดข้ึน 
14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
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15) ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบัน ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 

17) เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

4.5 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง6 
 

 
 

  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติแก่ประชาชน  โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน สรุป ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1) ความมีเหตุผล  คือ ตัดสินใจกระท าสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล และ
พิจารณาด้วยความรอบคอบ 

2) ความพอเพียง  คือ รู้จักพอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่
เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน 

3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  คือ เตรียมใจให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

4) การมีความรู้  คือ น าความรู้มาใช้ในการวางแผนและด าเนินชีวิต 
5) การมีคุณธรรม  คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

 
 

                                                           
6 เศรษฐกิจพอเพียง, http://yuyuptlover.blogspot.com/2012/12/blog-post.html 
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3 ห่วง 2 เงื่อนไข หมายถึง 3 ห่วง คือทางสายกลาง ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
ห่วงที่ 1 คือ พอประมำณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย

จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อน 
ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ 
อย่างรอบคอบ 

ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล 

2 เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
เงื่อนไขท่ี 1 เงื่อนไขควำมรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

เงื่อนไขท่ี 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
4.6 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต7 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการส าหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมใน
เรื่อง   “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเป็นมาตรการระยะยาวที่จะ
ก าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่ างเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง และยั่งยนื 
 

 
 
 

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



 ๒๙ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

 
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) 
ของประเทศ เสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากท่ีเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
รวมทั้งมั่นใจว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรม สามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
  1. กำรต่อยอด 5 อุตสำหกรรมเดิม ประกอบด้วย 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

กลุ่มนี้ มีฐานที่แข็งแรง แต่ต้องต่อยอดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ยกอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ 

2. กำรเพิ่มเติม 5 อุตสำหกรรมอนำคต  ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

 

http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2015/11/22.jpg
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4.7 นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ (Super Cluster) 8 
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญ  ใน
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน นโยบายคลัสเตอร์ (Cluster)  จึงได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ ส าคัญ
ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนับว่า ยังชะลอ
ตัว บวกกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังคงอยู่ในภาวะถดถอยลง ดังนั้น การจะก้าวไปสู่ การแข่งขัน
ระดับสากลโดยเฉพาะในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวมตัวกันเป็นคลัส
เตอร์เพ่ือรองรับทั้งการส่งออกที่จ าเป็นต้องเพ่ิมมูลค่าสินค้า รวมถึงต้องมีการสร้างแบรนด์  โดยคลัสเตอร์นั้นจะ
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ให้เข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ  

 

 
 

กำรพัฒนำคลัสเตอร์ที่มีศักยภำพในระยะแรก  ประกอบด้วย คลัสเตอร์สิ ่งทอคลัส
เตอร์ไอที คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลัสเตอร์ปิโตร
เคมีและเคมีภัณฑ์ คลัสเตอร์แปรรูปอาหาร และคลัสเตอร์แปรรูปยางพารา   

Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์

                                                           
8 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20160125132059.pdf 
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โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแว ดล้อม Food Innopolis และคลัส
เตอร์ดิจิทัล 
  คลัสเตอร์เป้ำหมำยอื่น ๆ  ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปและคลัสเตอร์สิ ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 
  กิจกำรเป้ำหมำยที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษ  ในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่
ส าคัญ ดังนี้ 

 โครงสร้า ง พื้นฐานที ่มีความส าคัญต่อการ พัฒนาคลัส เตอร์ ได้แก่ กิจการ
ฐานความรู้ และกิจการโลจิสติกส์  

 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตที่มีความส าคัญสูง ได้แก่ กิจการต้นน้ าที่ส าคัญของแต่
ละคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
หลักต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

      สิทธิประโยชน์ส ำหรับ Super Cluster และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต  ได้แก่ 
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 5 ปี 
 ส าหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความส าคัญสูง กระทรวงการคลังจะพิจารณา

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 – 15 ปี 
 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  
 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญชั้นน าระดับนานาชาติที่

ท างานในพ้ืนที่ ที่ก าหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ  
 จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ส าหรับผู้ เชี่ยวชาญ

ชั้นน าระดับนานาชาติ 
 อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริม

ได้ 
       สิทธิประโยชน์ส ำหรับคลัสเตอร์ อ่ืน ๆ  ได้แก่ 

 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 
ปี 

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  
 จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร(Permanent Residence) ส าหรับผู้ เชี ่ยวชาญ

ชั้นน าระดับนานาชาติ 
 อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

ได้ 
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5. ผลกระทบและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกกำรแพร)ระบำดของโรคโควิด-199 
สถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงใน

เกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องมิได้เป็นเพียง
วิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แตไ่ดส้่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิตของประชากร และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยผลกระทบและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในระดับโลกและไทย มีสาระส าคัญ
โดยสังเขป ดังนี้ 
 
 

 
 
 

5.1 ผลกระทบในระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชากรโลกอย่างรุนแรง เกิดเป็นต้นทุนจากทั้งความสูญเสีย
ชีวิตและการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยตรงจากการติดเชื้อ และผลกระทบทางอ้อมจากความพยายามในการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด โดยในปี 2563 ธนาคารโลกได้ประมาณการว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงถึงร้อยละ 4.30 

และมีอัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 6.46  รวมถึงมีการสูญเสียของชั่วโมงการท างานถึงร้อยละ 8.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งอัตราการสูญเสียของชั่วโมงการท างานข้างต้นเทียบเท่ากับการสูญเสียการจ้างงาน
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 เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็นกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13 
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ประจ าถึง 255 ลานต าแหน่งในขณะเดียวกัน การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
เศรษฐกิจ และการค้าโลกอย่างรุนแรง โดยระดับผลกระทบมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ 
จากรายงานของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on 
Trade And Development: UNCTAD) ปี 2563 พบว่า กลุ่มประเทศหรือประเทศที่ได้รับความเสียหายในด้าน
การค้าโลกมากที่สุดตามดัชนี  Purchasing Managers' Index (PMI) คือ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ตามล าดับ โดยประเทศไทยได้รับผลกระทบสูงเป็นอันดับที่ 11 ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการหดตัวลงของกลุ่ม
อุตสาหกรรมรถยนต์ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลกระทบของรายได้จากภาคการท่องเที่ยวตามข้อมูลของ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ยังพบว่า กลุ่ม
ประเทศในทวีปเอเชียไดVรับความเสียหายจากปริมาณการเดินทางทางอากาศท่ีหดตัวอย่างรุนแรงมากที่สุดอย่างไร
ก็ดี ภาวะเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศได้ทยอยปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ โดย OECD คาดการณ์ว่าในปี 2564 โลก
จะมีอัตราการเติบโตของ GDP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องดว้ยความส าเร็จของมาตรการควบคุม
การระบาด มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว และการจัดสรรวัคซีนที่คาดว่าจะสามารถป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจและ
การค้าโลกอย่างรุนแรง โดยระดับผลกระทบมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ จากรายงาน
ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade And 
Development: UNCTAD) ปี 2563 พบว่า กลุ่มประเทศหรือประเทศที่ไดVรับความเสียหายในด้านการค้าโลก
มากที่สุดตามดัชนี Purchasing Managers' Index (PMI) คือ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ โดย
ประเทศไทยได้รับผลกระทบสูงเป็นอันดับที่ 11 ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการหดตัวลงของกลุ่ม อุตสาหกรรมรถยนต์ 
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลกระทบของรายได้จากภาคการท?องเที่ยวตามข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ยังพบว่ากลุ่มประเทศในทวีปเอเชียได้รับ
ความเสียหายจากปริมาณการเดินทางทางอากาศท่ีหดตัวอย่างรุนแรงมากที่สุดอย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจในหลาย 
ๆ ประเทศได้ทยอยปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ โดย OECD คาดการณ์ว่าในปี 2564 โลกจะมีอัตราการเติบโตของ GDP 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องด้วยความส าเร็จของมาตรการควบคุมการระบาด มาตรการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว และการจัดสรรวัคซีนที่คาดว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.2 ผลกระทบต่อประเทศไทย ถึงแมป้ระเทศไทยจะจัดอยู่ในกลุม่ประเทศแรกของโลกที่พบการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ (มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563) แต่ด้วยขีด
ความสามารถในการให้ความส าคัญต่อการด าเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างจริงจังของรัฐบาล และการ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระบบสาธารณสุขของประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-
19 ต่ าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีสัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อประชากรต่ าที่สุดเป็นอันดับที่ 19 ของโลก และมีสัดส่วน
ผู้ เสียชีวิตต่อประชากรต่ าที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก45 และไดVรับการจัดอันดับจากสถาบันโลวี  (Lowy 
Institute) ในอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ ด้านความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค เมื่อเปรียบเทียบกับหลาย
ประเทศทั่วโลก ด้วยมาตรการด้านสาธารณสุขที่สามารถปรับตัวให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและ
เข้มงวด แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พบว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากการพ่ึงพาภาคบริการ
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ในสัดส่วนสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
กล่าวคือ รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึงประมาณร้อยละ 11 ของ GDP ในปี 2558 – 2562 ใน
ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังพ่ึงพิงภาคการส่งออกอย่างมาก โดยสัดส่วนการส?งออกสินค้าต่อ GDP เฉลี่ยสูงถึง
รอ้ยละ 65 ในช่วงช่วงเวลาเดียวกัน  เมื่อผนวกเข้ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศคู่ค้าส าคัญ จึงส่งผลต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้อาท ิตลาดอาเซียนซึ่งไทยมีสัดส่วนการส่งออก
ไปยังอาเซียนสูงถึงร้อยละ 24 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด49 ผลกระทบที่รุนแรงของวิกฤตโควิด-19 ต่อตลาด
อาเซียนจากการพ่ึงพาอุปสงค์จากตา่งประเทศในระดับสูง จึงท าใหป้ริมาณการส่งออกของไทยลดลงอย่างมาก และ
แม้ว่าสถานการณ์การฟ้ืนตัวของประเทศจีนจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่มีจ านวนมาก
และมีก าลังซื้อสูง แต่ด้วยสัดส่วนการค้าของไทยและจีนยังต่ ากว่าหลายประเทศ จึงท าให้การฟ้ืนตัวของไทยช้ากว่า
ประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้ามูลค่า
สูงที่มีการฟ้ืนตัวช้าเป็นส่วนมาก อาทิ ยานยนต์ชิ้นส่วนประกอบ และเครื่องจักร จึงส่งผลให้ความต้องการสินค้า
แปรผันตามก าลังซื้อที่ลดลงอย่างมากของตลาดโลก ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย ส่งผลให้ปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 6.1 

ในขณะที่อัตราการว่างงาน ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 1.90 หรือประมาณ 7.4 แสนคน และชั่วโมงการท างาน
ลดลงร้อยละ 4.3 เหลือเพียง 41.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยแรงงานที่มีอายุน้อยและมีการศึกษาสูงจะประสบปัญหา
การว่างงานมากกว่าแรงงานกลุ่มอ่ืน 
 

5.3 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกหลายประการอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งให้การเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินอยู่แล้วเกิด
เร็วขึ้น หรือลดทอนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
มากที่สุด ไดแ้ก่ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล การขยายตัวของความ
เป็นเมือง แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ และอนาคตของงาน รวมถึงพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

 
สัดส่วนผู้ที่คำดว่ำจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจำกวิกฤตโควิด-19 แบบชั่วครำวและถำวร 
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5.4 ควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถูกเร่งใหม้ีความส าคัญต่อ
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และการด ารงชีวิตของประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาใช้เพ่ือลดปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพของคนในสังคมโดยการใช้ช่องทางการสื่อสาร
แบบออนไลน์และการประชุมทางไกลแทนการพบปะโดยตรง การซื้อสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
แทนการเดินทางไปร้านคา้ การเรียนการสอนออนไลน์ และการท าธุรกรรมดิจิทัลแทนการช าระด้วยเงินสด เป็นต้น 
ทั้งนี้ จากการส ารวจพฤติกรรมของผู้ใช้เทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า หลังจากการแพร่
ระบาดระลอกแรกของโรคโควิด-19 มีการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ 
การศึกษาทางไกล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล และการรับชมวิดิโอออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว มีทั้งที่เป็นการปรับตัวชั่วคราวในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค ซึ่ง
ผู้คนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติและที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเนื่องจากเห็นถึงประโยชน์และโอกาส
ในการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

5.5 กำรรักษำสุขอนำมัย จากความตื่นตัวในการป้องกันการติดตอ่ของโรคโควิด-19 และการด าเนิน 
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเพ่ือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ได้ส่งผลให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเพ่ิมมากขึ้น และเป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการหลายสาขา 
โดยเฉพาะด้านบริการสุขภาพและการท่องเที่ยวต้องยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยค านึงถึงความสะอาดและ
สุขอนามัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งรัดให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ส าหรับสร้างภูมิคุม้กันจากเชื้อไวรัสมีความก้าวหน้ามากขึ้น 

5.6 กำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อครั้งใหญ่เป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งให้
เมืองต่าง ๆ ทั่วโลกปรับตัวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือสนองตอบวิถีชีวิตของประชากรที่
เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคและการบริหารจัดการ
สถานการณ ์อาท ิการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และรับส่งข้อมูลระหว่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ประชากรและเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.7 กำรเมืองและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ วิกฤตโควิด-19 ยังมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพล
ทางแนวความคิดแบบชาตินิยม ที่ให้ความส าคัญกับกิจการภายในประเทศเป็นล าดับแรกปรากฏเด่นชัด ขึ้น 
เนื่องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องด าเนินนโยบายด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด
ภายในประเทศ ผ่านมาตรการปิดเมือง การจ ากัดการเดินทางผ่านแดน และการด าเนินมาตรการควบคุมการค้า
ระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้มาตรการปิด
เมืองและจ ากัดการเดินทางยังน าไปสู่ภาวะชะงักงันของการค้าและการบริการระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลักดัน
ให้บรรษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือสร้างความสามารถในการ
รับมือและปรับตัว (Resilience) และลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
มูลค่าระหว่างประเทศ ผ่านการโยกย้ายฐานการผลิตและช่องทางการตลาดไปยังประเทศที่อยู่ ใกล้กันหรืออยู่
ภายในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน 

5.8 รูปแบบกำรท ำงำน การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลที่ถูกเร่งจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมยังส่งผลให้รูปแบบการท างานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถท างานจากบ้านหรือท างาน
ระยะไกลได้ ในขณะเดียวกัน แรงงานบางส่วนอาจผันตัวไปเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งที่เป็นผลมาจากการถูกเลิก
จ้าง หรือต้องการผันตัวไปท างานในลักษณะไม่ประจ ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสร้างความท้าทายให้แก่ภาครัฐในการจัดความ
คุม้ครองทางสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพให้แกแ่รงงานลักษณะดังกล่าว 
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5.9 ทรัพยำกรธรรมชำติและชั้นบรรยำกำศโลก แม้ว่าการเกิดวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างผลเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อม
โดยรวมของโลกให้มีการฟ้ืนตัวกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ดีขึ้น โดยการชะลอตัวลงของภาคการผลิตและการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ได้ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขอนามัยและการใช้ชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดได้
ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงประมาณร้อยละ 15 โดยเฉพาะขยะพลาสติก   ซึ่งเป็นผลอัน
เนื่องมาจากรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปของภาคส่วนในสังคม 
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ส่ วนที่  3   
แผนพัฒนาการศึ กษามหาวิทยาลั ยแม่ โ จ้  ร ะยะที่  13   

(พ . ศ . 2565 - 2569 )  
 

 
ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 
 

   ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 13  เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และแข่งขันได้  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผนขึ้นโดยแบ่งเป็น 5 มิติ เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง
การด าเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเพ่ือรองรับการแข่งขัน 
และยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีเป็นวาระการพัฒนาของโลก ประเทศไทย  และภาคเหนือ ประกอบด้วย 
   มิติที่ 1  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 
   มิติที ่2  การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 
   มิติที่ 3  การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) 
   มิติที่ 4  การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) 
   มิติที่ 5  การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย (Income)  
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โดยในแผนพัฒนาแต่ละระดับจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประเด็นส าคัญในการ
พัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  แต่ตอบโจทย์การพัฒนาในมิติที่แตกต่างกัน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 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” 
 
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย 
“จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการ

ท างานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม 
สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนัก
ต่อสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” 

 
(2) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 
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(3) พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการ เปลี่ ยนแปลงโดยเน้ นทางด้ านการ เกษตร   
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 
 

(5) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
“เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร”  

 
(6) อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  

   “นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะต่างๆ 

 
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ก าหนดแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 รวมถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569)  หรือที่เรียกกันว่ายุทธศาสตร์ GO. Eco. U. 
บนพื้นฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน และมีความสุข  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ที่
หมายถึงชีวิตที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน  รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  บน พ้ืนฐานของ       
ธรรมาภิบาล  และการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางของการพัฒนา 3 เส้นทาง ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)  
2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)   
3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)   
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ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจนประสบความส าเร็จมาระดับ
หนึ่งแล้ว  และในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยยังคงยืนยันที่จะด าเนินการ
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 15 ปีดังกล่าวต่อไป  จึงได้บูรณาการกรอบแผนดังกล่ าวไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนพัฒนาการศึกษา โดยเรียกว่าแผนพัฒนาเชิงรุก เพ่ือที่จะใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่ได้
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) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 
5) โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
6) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
7) 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
8) นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Supper Cluster) 
9) แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
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10) 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 

 
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2565-2569) 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับท่ี 13 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี 
(SPO) 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2  มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง (Organic farm & fruit) 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ าและปลายน้ า (Organic 
food & outlet) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4  มีต้นแบบความส าเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขตEco Community & Tourism 
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน าของประเทศไทยทั้งในด้าน
กายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม 
(Green University) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของโลก (Digital University) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลัก (MOC) 

เป้าประสงค์ท่ี 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3  การให้บริการวิชาการเพ่ือสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่  2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ 
(International) 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม
ตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พ ลิ ก โ ฉ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย
(Reinventing) 

เป้าประสงค์ที่ 4.1  เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ ล ด ร า ย จ่ า ย 
(Income) 

เป้าประสงค์ท่ี 5.1  มีความม่ันคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 
 



 ๔๔ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 

 

MJU as One 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

แม่โจ้สู่ปีที่ 100 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic 

farm & fruit) 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ าและปลายน้ า (Organic food & outlet) 
เป้าประสงค์ที่ 1.4  มีต้นแบบความส าเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขตEco Community & Tourism 
เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน าของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University) 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

มิติท่ี 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)  

1.1 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 

1.1 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่ปีท่ี 100 

ร้อยละ 2 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.2 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การจัดตั้งคณะสัตว
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ร้อยละ 1.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.3 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ร้อยละ 1.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.2 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์อินทรีย์ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit) 

1.4 ร้อยละความส าเรจ็ของ
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย ์

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.5 ร้อยละความส าเรจ็ของ
ยุทธศาสตร์กัญชงกัญชา
คุณภาพสูง 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

มิติท่ี 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 
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KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

1.6 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การพัฒนา Product 

Champion (ตลอด Supply 
Chain) 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.3 ต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ าและปลายน้ า (Organic food & outlet) 

1.7 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานกาดแม่โจ้
2477 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.4 มีต้นแบบความส าเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขต (Eco Community & 
Tourism) 

1.8 ร้อยละความส าเรจ็ของ
ของการพัฒนาอุทยาน
เกษตรมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

100 ปี (MJU Centennial 
Botanical Park) 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 100 
(End) 

1.9 ร้อยละความส าเรจ็ของ
การพัฒนา Green Valley @ 
Maejo Phrae 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 100 
(End) 

1.10 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
โครงการ Well-Being @ 
Chumporn 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 100 
(End) 

1.5 เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชัน้น าของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัยและ
นวัตกรรม (Green University)  

1.11 คะแนนการจัดอันดับ 
Green University Ranking  

คะแนน 2.5 7,200 7,400 7,500 7,500 7,500 7500 
(End) 

1.6 เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มกีารน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทกุพันธกจิของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University) 

1.12 ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น 
Digital University 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 

1.13 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานด้าน
เกษตรอัจฉรยิะ (Smart 
Farming) 

ร้อยละ 2.5 80 80 90 90 100 90 
(End) 
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กลยุทธ์หลกัในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน และขับเคลื่อนกิจกรรม รวมทั้ง

ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์  (Organic University Strategy) 
4. สร้างความเป็นเลิศด้านกัญชงและกัญชา 
5. ส่งเสริมการผลิตกัญชาและกัญชงเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
6. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านกัญชง

และกัญชา 
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้นแบบที่มีความเป็นเลิศตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
8. พัฒนาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเกษตรกร 
9. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ สร้างแบรนด์สินค้าอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย 
10. ส่งเสริมการผลิตอาหารอินทรีย์รองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับ

จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน 
11. สร้างต้นแบบอุทยานพันธุ์ไม้เชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 
12. บูรณาการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ สู่แหล่งเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ 
13. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวต้นแบบแห่งชายฝั่งทะเลตะวันออก 
14. ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้รับคะแนนการประเมิน Green University 

Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    
15. การจัดท าผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จทั้ง 3 แห่ง (เชียงใหม่,แพร่,ชุมพร) 
16. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
17. ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยและในการเกษตร 
18. การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office) และ

สนับสนุนการจัดกิจกรรม Green University ของทุกหน่วยงานในทุกๆด้าน 
19. พัฒนาระบบการจราจรและขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบที่จอดรถ และการให้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย 
20. พัฒนากายภาพ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม
ตลอดทั้งปี 

21. พัฒนาการให้บริการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล 
22. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบริการดิจิทัลต่างๆ และน ามาทดลองใช้ภายในมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่

ภายนอก 
23. พัฒนาฟาร์มอินทรีย์ต้นแบบที่มีความทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรต่างๆ  ที่ใช้

ภายในฟาร์ม 
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กิจกรรมโครงการส าคัญในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยระยะที่ 13 

 
1. ชุดโครงการด้านฟาร์มและพืชอินทรีย์ (Organic Farm & Fruit)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้าง

ความเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อันประกอบด้วยโครงการส าคัญได้แก่ 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์  (Organic University 
Strategy) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน และ
ขับเคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 โครงการผลิตกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ (Organic Cannabis & Hemp) เพ่ือส่งเสริม
การผลิตกัญชาและกัญชงเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการเปิดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนด้านกัญชงและ
กัญชา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านดังกล่าว 

 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้นแบบ (Organic Product Champions) เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้นแบบที่มีความเป็นเลิศตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ 
ข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ เห็ดอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ สัตว์น้ าอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ วัสดุปลูก
และสารชีวินทรีย์ และสารอินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อทดแทน 3 สารที่อาจถูกแบน เป็นต้น 
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 โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะต้นแบบ ( Smart Organic Farming)  เพ่ือพัฒนา
ฟาร์มอินทรีย์ต้นแบบที่มีความทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรต่างๆ  
ที่ใช้ภายในฟาร์ม 

2. ชุดโครงการด้านอาหารอินทรีย์และตลาดสินค้าอินทรีย์ เพ่ือต่อยอดผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ าและ
ปลายน้ า ประกอบด้วยโครงการส าคัญได้แก่ 

 โครงการกาดแม่โจ้ 2477 (Maejo 2477 Organic Market) เพ่ือเป็นช่องทางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเกษตรกร สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ สร้างแบรนด์สินค้าอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย 

 โครงการอาหารอินทรีย์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Organic Gastronomy)  เพ่ือ
ส่งเสริมการผลิตอาหารอินทรีย์รองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ส าคัญในการสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน 

3. ชุดโครงการด้านชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (Eco Community and Tourism) เพ่ือสร้าง
ต้นแบบความส าเร็จของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 วิทยาเขต  
ประกอบด้วยโครงการส าคัญได้แก่ 

 โครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU Centennial Botanical Park) 
เพ่ือสร้างต้นแบบอุทยานพันธุ์ไม้เชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่  

 โครงการแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวสีเขียว ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ (Green Valley @ 
Maejo-Phrae) เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ สู่แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ 

 โครงการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (Well-being @ Chumporn)  
เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวต้นแบบแห่งชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

4. ชุดโครงการด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน าของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัย
และนวัตกรรม อันประกอบด้วยโครงการส าคัญได้แก่ 

 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) เพ่ือผลักดันผลการ
จัดอันดับมาหาวิทยาลัยสีเขียวโดย UI Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้มีคะแนน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 โครงการบริหารจัดการขยะและพลังงานทดแทน (Waste and Energy) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้เป็นต้นแบบหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยและในการเกษตร 

5. ชุดโครงการด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของโลก โดยประกอบด้วยโครงการส าคัญได้แก่ 
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 โครงการศูนย์บริการดิจิทัล (MJU Digital Services) เพ่ือพัฒนาการให้บริการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบริการดิจิทัลต่างๆ และ
น ามาทดลองใช้ภายในมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่ภายนอกต่อไป 

 โครงการฐานข้อมูลติดตามผลการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (MJU Strategic Monitoring 
Dashboard) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลทเมีประสิทธิภาพในการตปิดตามขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
6. ชุดโครงการ New Learning การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น 

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคลินิกรักษาสัตว์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 การพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 การพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. ชุดโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 
 การพัฒนาหลักสูตร Upskill Reskill เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ 
 โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหม่ MJU Enhancing SMEs and New Entrepreneurs with Smart 
and Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI) 

 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ MJU Reinventing: Smart & Modern Agricultural 
Technology Innovation (SMATI) 

8. ชุดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสุ่ความเป็นนานาชาติ 

 การเป็นผู้น าเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรนานาชาติ 
 ผลักดันการด าเนินงานงานหรือกิจกรรมตามความร่วมมือระดับนานาชาติ 
 การผลักดันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา 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 13 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 สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 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  

 

 

มิติท่ี 2  การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2.3 การให้บริการวิชาการเพ่ือสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

   เป้าประสงค์ท่ี 2.5 มี ระบบการบริ หารจั ดการองค์ กรที่ มี สมรรถนะสู ง  ( High Performance 
Organization) 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

มิติท่ี 2 การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)  

2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานกัศึกษาท่ีมีสมรรถนะในระดับสากล 

2.1 จ านวนนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตร ี

คน 2 3,813  3,887 3,955 3,955 3,955 3955 
(END) 

2.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาของหลักสูตร  

ร้อยละ 1.25 76 76 76 76 76 76 
(AVG) 

2.3 ร้อยละของบณัฑิตที่มี
งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 1.5 70 70 70 70 70 70 
(AVG) 

2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 1.5 4.10 4.15 4.2 4.25 4.3 4.20 
(AVG) 

2.5 รายได้เริม่ต้นเฉลี่ยต่อ
เดือนของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตร ี

บาท 1.25 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
(AVG) 

2.6 ผลการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะ/ส านัก 

คะแนน 1.5 3 3 3 3 3 3 
(END) 

2.7 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านกระบวนการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 1.25 80 80 80 80 80 80 
(AVG) 

2.8 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการสร้าง
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

คน 1.25 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 
(SUM) 

2.9 จ านวนรายวิชาเรยีนรู้
ตลอดชีวิต  

รายวิชา 1.25 25 30 35 40 45 45 
(END) 
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KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

2.10 จ านวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รบัใน
ระดับชาต ิหรือนานาชาติ 

รางวัล 1.25 50 80 90 100 110 430  
(SUM) 

2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.11 จ านวนเงินวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ล้าน
บาท 

1.25 120 140 160 160 160 740 
(SUM) 

2.12 จ านวนเงินวิจัยด้าน
สังคมศาสตร ์

ล้าน
บาท 

1.25 50 60 70 70 70 320 
(SUM) 

2.13 ร้อยละของอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทีม่ี
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 1 40 40 45 45 45 45 
(End) 

2.14 ร้อยละผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 2 12 17 20 20 20 20 
(END) 

2.15 จ านวนงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย ์

เรื่อง 1.5 15 40 40 40 40 175 
SUM) 

2.16 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์
การเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของ กพอ. 

ร้อยละ 1.5 40 40 40 40 40 40 
(END) 

2.17 ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับการอ้างอิง 
(Citation)  

ร้อยละ 1.5 60 90 90 90 90 90 
(END) 

2.3 การให้บริการวิชาการเพ่ือสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

2.18 องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 1.25 30 40  40  40  40  40 
(END) 

2.19 จ านวนงบประมาณ
บริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

ล้าน
บาท 

2.5 100 100 100 100 100 500 
(SUM) 

2.20 จ านวนแหล่งเรียนรู้ /
ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) 

แห่ง 1.25 33 36  39 42 45 45 
(END) 
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KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

2.21 ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
จากการบริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย 1.25 4   4 4   4 4 4 
(AVG) 

2.22 รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

ล้าน
บาท 

2 50 60 70 70 70 320 
(SUM) 

2.4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

2.23 จ านวนรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รางวัล 1 10   10 10 10 10 50 
(SUM) 

2.24 จ านวนกิจกรรมด้าน
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมแก่
หน่วยงานภายนอก 

กิจกรรม 1 8 10 10 10 10 48 
(SUM) 

2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

2.25 ระดับความส าเร็จ
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

ระดับ 2 4.10  4.15  4.2 4.2 4.2 4.2 
(AVG) 

2.26 ร้อยละของอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 1.25 48 49 50 51 52 52 
(END) 

2.27 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม 
Training Roadmap 

ร้อยละ 1.25 70  70  80 80 80 80 
(END) 

2.28 ผลประเมินธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส 
(ITA) 

ร้อยละ 1.25 85 85 85 85 85 85 
(END) 

 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับเข้านักศึกษา 
2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก 
3. พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือรองรับหรือเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือ

นานาชาติ 
5. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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6. สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหา
งานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก 

7. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
8. ส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การประกอบอาชีพผู้ประกอบการอิสระท่ีใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีด้าน

การเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture/ Smart Entrepreneur) 
9. สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การ

วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดัยอาเซียน อย่างต่อเนื่อง 
10. พัฒนาแผนแม่บทวิชาการให้มีความทันสมัยและชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ และความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ 
11. ทบทวนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่าง

แท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
12. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการด้านวิชาการออนไลน์ เพื่อการเป็น Digital 

University ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการจัดท าหลักสูตรออนไลน์ หรือ MOOC ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
13. การสร้าง Learning Space และ Working Space เพ่ือเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน การจัดกิจกรรม 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 
14. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่สนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
15. พัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
16. ปฏิรูปรายวิชาศึกษาท่ัวไป GE เน้นการพัฒนาทักษะ Skills ให้มากขึ้น 
17. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วยการพัฒนา Training Courses และ 

Open Courses ที่หลากหลาย 
18. พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้าน Hard Skills และ Soft Skills โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญคือ GO Eco U. 
19. ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง   
20. สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

กิจกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
21. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ใกล้ชิดกับชุมชนและเกษตรกร และการรักษา

สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและจิตส านึกท่ีดีแก่นักศึกษา และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
22. สร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ   

พันธกิจ 
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ด้านการวิจัย 
1. ผลักดันการวิจัยตามแผนแม่บทการวิจัยระยะ 15 ปี ที่สอดคล้อง กับทิศทางมหาวิทยาลัยและของชาติ 
2. แสวงหางบประมาณการวิจัยทั้งงบภายในและภายนอก 
3. สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยท างานวิจัย 
4. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ในหลายๆช่องเทาง เช่น ผ่านหน่วยวิจัยและ

ศูนย์วิจัย 
5. สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เมธี

วิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจัยทายาท 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ และผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ 
7. พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดท าฐานข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้านการเกษตรไปตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
11. ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

ด้านบริการวิชาการ 
1. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของ

โลก ภูมิภาค นโยบายรัฐบาล ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพ้ืนที่ 
2. ผลักดันผลงานการให้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs) 
3. พัฒนาองค์ความรู้และผลักกดันสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ 
4. ปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนทุนด้านการบริการวิชาการโดยเน้นพื้นที่ท่ีก าหนด (Area Base)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ศัตรูพืช 

มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์มต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปรรูป ตลาด ฯลฯ ให้มีศักยภาพ 
6. ผลักดันการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการ 
7. สร้างความส าเร็จและประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
9. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยที่อ้ือต่อการแสวงหารายได้จากการให้บริการ

วิชาการ 
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ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. พัฒนาแผนและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร  มีการบูรณาการกับ

กิจกรรมนักศึกษา การเรียน  การสอน และการวิจัย 
3. พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร ให้

น่าสนใจและทันสมัย 
ด้านบริหารจัดการ 

1. ปรับระบบการบริหารจัดการและการให้บริการในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ของโลกในยุคหลังโควิด-19 (Post COVID-19) 

2. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันน าไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

3. ทบทวนระเบียบข้อบังคับตาม พ.ร.บ. 60 ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
โดยเฉพาะเพ่ือรองรับความรวดเร็วคล่องตัว และการแสวงหารายได้เพ่ือความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

4. การทบทวนโครงสร้างองค์กรทั้งระดับส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อย ให้สออดคล้องกับหลักการ 
LEAN & FAST ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งประเมินผลหน่วยงานที่มีการทบทวนโครงสร้างใหม่ 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรเชิงรุกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ

เพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนงบประมาณท่ีเหมาะสม 
7. สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละต าแหน่ง ให้มี

สมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานก าหนด 
8. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง

กฎระเบียบแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
9. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกจิกรรมตามพันธกจิ และมผีลส าเร็จใน

ระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

มิติท่ี 3 การขับเคลื่อนความเปน็นานาชาติ (International)   

3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกจิกรรมตามพันธกจิ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ 

3.1 ความส าเร็จของการ
เป็นผู้น าเครือข่าย
สถาบันการศึกษาด้าน
การเกษตรระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 1 80 90 90 90 90 90 
(END) 

3.2 จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติทุกระดับ / ทุก
หลักสตูร 

คน 0.75  130  140 150 150 150 450 
(SUM) 

3.3 จ านวนกิจกรรมกับ
ต่างชาติตามความร่วมมือ 

กิจกรรม 0.5 45 50  55 55 55 210 
(SUM) 

3.4 จ านวนอาจารย/์
นักวิจัยแลกเปลี่ยน 
(Inbound) หรือบุคลากร
ชาวต่างชาติ 

คน 0.5 30 40 50 60 70 250 
(SUM) 

3.5 จ านวนอาจารย/์
นักวิจัย/ศิษย์เกา่
แลกเปลีย่น (Outbound) 

คน 0.5 40 50 60 70 80 300 
(SUM) 

3.6 จ านวนนักศึกษา
แลกเปลีย่น (Inbound) 

หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชาวต่างชาติ 

คน 0.5 160  170  180 190 200 570 
(SUM) 

3.7 จ านวนนักศึกษา
แลกเปลีย่น (Outbound) 

หรือเดินทางไปศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ 

คน 0.5  180 190  200 210 220 630 
(SUM) 

3.8 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
มีผลสอบมาตรฐาน

ร้อยละ 0.75 50 50 50 50 50 50 
(END) 

มิติท่ี 3  การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) 
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KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

ภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ 
B1 ขึ้นไป 

3.9 ผลการจัดอันดับ 
WEBOMETRIC  

อันดับ 1.25 2900 2850 2700 2650 2600 2600 
(END) 

3.10 ผลการจัดอันดับ SDG 
Impact Ranking  

คะแนน 1.25 66.3–
70.9 

71-77.4 71-77.4 71-77.4 71-77.4 71-77.4 
(END) 

3.11 ผลการจัดอันดับ      
U-Multirank 

ระดับ 1.25 5 5 5 5 5 5 
(END) 

3.12 ผลการจัดอันดับ  SCD 
Ranking 

คะแนน 1.25 45 48 51 53 56 56 
(END) 

 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. สร้างความเป็นผู้น ากลุ่มสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว และหลักสูตร Module ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
4. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชาวต่างชาติ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น ระยะยาว และการศึกษาดู

งาน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเป้าหมาย เช่น อาเซียน จีน ไต้หวัน ภูฏาน และไนจีเรีย เป็นต้น 
5. เพ่ิมจ านวนคณาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ 

Outbound 
6. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ Outbound 
7. เพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร และพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษเสมือนจริง

โดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless) 
8. ผลักดันผลการจัดอันดับ Webometric และ U-Multirank ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นและ

รับรู้ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (International Visibility) 
9. ผลักดันผลงานการให้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(SDGs Impact Ranking) และ SCD Ranking 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม 

(Technology and Innovation) 
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

มิติท่ี 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)  

4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) 

4.1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/
นวัตกรรมต้นแบบ 

ผลงาน 1.5 30 35  40 45 50 165 
(SUM) 

4.2 นักศึกษาและบณัฑิต
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่
ได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ 

คน 1.5 200 320 320 320 320 1,480 
(SUM) 

4.3 รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 

รางวัล 1  18 128 128 128 128 512 
(SUM) 

4.4 งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิ
ใหม ่

ล้าน
บาท 

1 5 80 80 80 80 325 
(SUM) 

4.5 บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาและ
นักศึกษาท่ีแลกเปลีย่น
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 

คน 1 80 240 240 240 240 1,040 
(SUM) 

4.6 ระบบนิเวศด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ระดับ 1 5 5 5 5 5 5 
(END) 

4.7 หลักสตูร/โปรแกรม
เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ 

หลักสตู
ร 

1  14 20 20 20 20 94 
(END) 

4.8 งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อ

ล้าน
บาท 

1 5 80 80 80 80 325 
(SUM) 

   มิติที่ 4  การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) 
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KPI หน่วย
นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

4.9 ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

1 35  20 20 20 20 80 
(SUM) 

 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การวิจัยที่เป็นเลิศ และ
สิทธิบัตร 

2. สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้
สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

3. พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ Re-training หรือ Re-skills เพ่ือให้
สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ หรือมีความสามารถเป็นที่พอใจของนายจ้าง 

4. ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

5. พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่าง
แท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
KPI หน่วย

นับ 

นน. เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายรวมเมื่อ
สิ้นแผน 13 65 66 67 68 69 

มิติท่ี 5 การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย (Income)  

5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างย่ังยืน 

5.1 จ านวนงบประมาณ
แผ่นดิน  

ล้าน
บาท 

2 1400 1400 1400 1400 1400 7,000 
(SUM) 

5.2 จ านวนงบประมาณ
เงินรายได ้งบประมาณเงิน
รายได ้ 

ล้าน
บาท 

2 550 650 700 750 800 3,457 
(SUM) 

5.3 จ านวนเงินในกองทุน
เงินสะสมเพื่อความมั่นคง  

ล้าน
บาท 

1.5 385  424  467 514 565 1,546 
(SUM) 

5.4 จ านวนค่าใช้จ่ายที่
ลดลง  

ล้าน
บาท 

1.5 100 100 100 100 100 500 
(SUM) 

5.5 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล  

ค่าเฉลี่ย 1.5 5 5 5 5 5 5 
(END) 

5.6 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินรายได ้ 

ค่าเฉลี่ย 1.5 4 4 4 4 4 4 
(END) 

 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการจัดท าค าของบประมาณและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
2. จัดตั้งและพัฒนามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งบริษัทนิติบุคคล หรือองค์กรรูปแบบอื่นภายใต้

มูลนิธิฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
3. เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต่อยอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย

และนวัตกรรม สู่การสร้างรายได้และการให้บริการสังคม 

มิติท่ี 5  การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) 
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4. เพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเอ้ือหรือส่งเสริมให้มีการใช้องค์
ความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานในการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานนั้น ๆ 

5. ทบทวนกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเพ่ิมรายได้จากการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานที่หลากหลาย 

6. จัดตั้งและพัฒนากองทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยที่มีความจ าเป็นให้มีความเข้มแข็ง เช่นกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัย กองทุนวิชาการ กองทุนวิจัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสวัสดิการ 

7. ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับตระหนักถึงสถานการณ์ด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพ จาก E-finance สู่ Business 
Intelligence สามารถสรุปและรายงานผลด้านการเงินและงบประมาณให้ผู้บริหารทราบแบบ Real-time 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน โดยเฉพาะระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4  
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่
ปีที ่100 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ปีที ่100 

ร้อยละ -  71 62  80 การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 
100 

  

1.2 ความส าเร็จของการจัดตั้งคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

ร้อยละ  - เกิด
โครงการ
ระยะยาว 

66  80 พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ได้
คุณภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

  

1.3 ความส าเร็จของการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร้อยละ  - เกิด
โครงการ
ระยะยาว 

95  80  

เป้าประสงค์ 1.2  มีศักยภาพ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
(Organic farm & fruit) 

1.4 ความส าเร็จของยุทธศาสตร์
เกษตรอินทรีย์ 

ร้อยละ -  70  78 80 1.2.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน 
และขับเคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

              1.2.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เคลื่อน
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์  (Organic 
University Strategy) 

  
1.5 ความส าเร็จของยุทธศาสตร์กัญ
ชงกัญชาคุณภาพสูง 

ร้อยละ -  58 71  80 1.2.3 สร้างความเป็นเลิศด้านกัญชงและ
กัญชา 

  
            1.2.4 ส่งเสริมการผลิตกัญชาและกัญชง

เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

  

            1.2.5 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้งการเปิดหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนด้านกัญชงและ
กัญชา 

  

1.6 ความส าเร็จของการพัฒนา 
Product Champion (ตลอด 
Supply Chain) 

ร้อยละ -   - 21  80 1.2.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้นแบบที่
มีความเป็นเลิศตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  

เป้าประสงค์ที่ 1.3  ต่อยอด
ผลิตอินทรีย์สู่กลางน้ าและ
ปลายน้ า (Organic food & 
outlet) 

1.7 ความส าเร็จของการด าเนินงาน
กาดแม่โจ้2477 

ร้อยละ -  65 100  80 1.3.1 พัฒนาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
เกษตรกร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

              1.3.2 สร้างเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค
สินค้าอินทรีย์ สร้างแบรนด์สินค้าอินทรีย์
ของมหาวิทยาลัย 

              1.3.3 ส่งเสริมการผลิตอาหารอินทรีย์
รองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่
ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน 

เป้าประสงค์ที่ 1.4  มีต้นแบบ
ความส าเร็จของชุมชนและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 3 
วิทยาเขตEco Community & 
Tourism 

1.8 ความส าเร็จของของการพัฒนา
อุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
100 ปี (MJU Centennial 
Botanical Park)   

ร้อยละ -  80  46 80 1.4.1 สร้างต้นแบบอุทยานพันธุ์ไม้เชิง
นิเวศภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 

  

1.9 ความส าเร็จของการพัฒนา 
Green Valley @ Maejo Phrae 

ร้อยละ -  55  70 80 1.4.2 บูรณาการองค์ความรู้และแหล่ง
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ สู่แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวสี
เขียวต้นแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

  

1.10 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการ Well-Being @ 
Chumporn 

ร้อยละ -  90  60 80 1.4.3 สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์และการท่องเที่ยวต้นแบบแห่ง
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป้าประสงค์ที่ 1.5 เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน าของ
ประเทศไทยทั้งในด้าน
กายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดการเรียนการ การวิจัย
และนวัตกรรม (Green 
University) 

1.11 คะแนนการจัดอันดับ Green 
University Ranking 

คะแนน -  NA 7,400  7,200 1.5.1 ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้รับคะแนนการ
ประเมิน Green University Ranking 
ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

             1.5.2 การจัดท าผังแม่บทการใช้
ประโยชน์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้แล้ว
เสร็จทั้ง 3 แห่ง (เชียงใหม่,แพร่,ชุมพร) 

             1.5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบ
หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

             1.5.4 ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
เพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยและใน
การเกษตร 

              1.5.5 การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว (Green Office) และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม Green 
University ของทุกหน่วยงานในทุกๆ
ด้าน  

 

      1.5.6 พัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง
มวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะระบบที่จอดรถ และการ
ให้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะภายใน
มหาวิทยาลัย  

 

      1.5.7 พัฒนากายภาพ สิ่งแวดล้อม 
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

และปรับปรุงทัศนียภาพภายใน
มหาวิทยาลัยให้มีความสวยงามตลอดท้ัง
ปี 

เป้าประสงค์ที่ 1.6 เป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในทุก
พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
เต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของโลก 
(Digital University) 

1.12 ความส าเร็จของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital 
University  

ร้อยละ -  83  66 80 1.6.1 พัฒนาการให้บริการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล  

              1.6.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบริการ
ดิจิทัลต่างๆ และน ามาทดลองใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยและถ่ายทอดสู่ภายนอก 

  

1.13 ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

ร้อยละ -  58  80 80 1.6.3 พัฒนาฟาร์มอินทรีย์ต้นแบบที่มี
ความทันสมัย รวมทั้งเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และเครื่องจักรต่างๆ  ที่ใช้
ภายในฟาร์ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษาที่มี
สมรรถนะในระดับสากล 

2.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี 

คน 3,107 3,311 4,161  3,813 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
รับเข้านักศึกษา 

             2.1.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก 

  
2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาของหลักสูตร 

ร้อยละ 78.01 67.42 84.46  76 2.1.3 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  

2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

ร้อยละ 63.5 70.2 71.91  70 2.1.4 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือ
รองรับหรือเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน
ตลาดแรงงานระดับอาเซียนหรือ
นานาชาติ 

  

2.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 3.89 NA  4.12 4.10 2.1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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2.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี 

บาท 13,904 14,940 13,556.5  14,000 2.1.6 สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน 
หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่
นักศึกษาเชิงรุก 

  

    

      

2.1.7 พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มี
สมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

  

            2.1.8 ส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การ
ประกอบอาชีพผู้ประกอบการอิสระที่ใช้
นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีด้านการเกษตร
สมัยใหม่ (Modern Agriculture/ 
Smart Entrepreneur) 

  

2.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัย 

คะแนน 2 NA 3  3 2.1.9 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดัน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
บริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับ
อาเซียน อย่างต่อเนื่อง 
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            2.1.10 พัฒนาแผนแม่บทวิชาการให้มี
ความทันสมัยและชัดเจน สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และความต้องการของผู้เรียน
ยุคใหม่ 

  

            2.1.11 ทบทวนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
อย่างแท้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และ
สอดคล้องกับสถานการณ์แผน/ผลการรับ
นักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

  

            2.1.12 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอน และการให้บริการด้านวิชาการ
ออนไลน์ เพื่อการเป็น Digital 
university ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการจัดท า
หลักสูตรออนไลน์ หรือ MOOC ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 
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2.7 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่าน
กระบวนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 96.68 89.29   90 2.1.13 ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และ
ทักษะชีวิตอย่างแท้จริง  สร้างบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

  

            2.1.14 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม ใกล้ชิดกับชุมชน
และเกษตรกร และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างจิตสาธารณะและจิตส านึกท่ีดี
แก่นักศึกษา และภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

  

            2.1.15 สร้างและพัฒนาเครือข่ายศิษย์
เก่าท่ีเข้มแข็ง รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆพันธกิจ 
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2.8 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

คน -  -  1407  1000 2.1.17 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ เช่นการสร้าง Learning 
Space และ Working Space เพ่ือเป็น
พ้ืนที่เรียนรู้นอกห้องเรียน การจัด
กิจกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษา 

  

2.9 จ านวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตร  - 1  15 25 2.1.18 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่
สนองความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน หลักสูตรความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

  

            2.1.19 พัฒนาหลักสูตรทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

  

            2.1.20 ปฏิรูปรายวิชาศึกษาท่ัวไป GE 
เน้นการพัฒนาทักษะ Skills ให้มากขึ้น 
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            2.1.21 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วย
การพัฒนา Training Courses และ 
Open Courses ที่หลากหลาย 

  

2.10 จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

รางวัล 114 81 38  50 2.1.22 พัฒนาทักษะนักศึกษาทั้งด้าน 
Hard Skills และ Soft Skills โดย
เฉพาะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญคือ GO Eco 
U. 

เป้าประสงค์ 2 มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็น
รากฐาน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.11 จ านวนเงินวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล้าน
บาท 

151.69 41.4 103.464  120 2.2.1 ผลักดันการวิจัยตามแผนแม่บท
การวิจัยระยะ 15 ปี ที่สอดคล้อง กับ
ทิศทางมหาวิทยาลัยและของชาติ 

  2.12 จ านวนเงินวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ 

ล้าน
บาท 

47.26 6.43  36.897 28 2.2.2 แสวงหางบประมาณการวิจัยทั้งงบ
ภายในและภายนอก  

  
2.13 ร้อยละของอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัย 

ร้อยละ 39.56 14.58 47.01  40 2.2.3 สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์
และนักวิจัยท างานวิจัย 
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  2.2.4 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ใน
หลายๆช่องทาง เช่น ผ่านหนว่ยวิจัยและ
ศูนย์วิจัย 

  

    

      

  2.2.5 สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึน เช่น ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เมธี
วิจัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจัย
ทายาท 

  

2.14 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 12.65 1.6  NA 12 2.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิง
บูรณาการ และผลักดันผลงานวิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์ในทุกมิติ  

  

2.15 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ 

เรื่อง 45 -   17 15 2.2.7 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ติดตาม ผลักดัน การจัดท าฐานข้อมูลการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  

2.16 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. 

ร้อยละ 39.38 10.43 36.84  40.00 2.2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
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สร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

  

            2.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ด้านการเกษตรไปตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ 

  
            2.2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้

ไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

  
2.17 ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับการอ้างอิง (Citation) 

ร้อยละ 119.65 61.33  44.06 60.00 2.2.11 ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ  

เป้าประสงค์ 3  การให้บริการ
วิชาการเพ่ือสังคม ชุมชนด้วย
องค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

2.18 องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

เรื่อง 26 12  10 30 2.3.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการ
วิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้อง
กับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ภูมิภาค นโยบายรัฐบาล ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพ้ืนที่  
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            2.3.2 ผลักดันผลงานการให้บริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs)  

  
            2.3.3 พัฒนาองค์ความรู้และผลักกดันสู่

การยอมรับในระดับนานาชาติ  

  

2.19 จ านวนงบประมาณบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

ล้าน
บาท 

20.48 -   225.696 100 2.3.4 ปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนทุน
ด้านการบริการวิชาการโดยเน้นพื้นที่ท่ี
ก าหนด (Area Base)  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

  

2.20 จ านวนแหล่งเรียนรู้ /ฐาน
เรียนรู้ (KAP & KP)  

แห่ง 24 26  32 33 2.3.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า เช่น ปุ๋ย
อินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ศัตรูพืช มาตรฐาน 
ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์มต้นแบบเกษตร
ยั่งยืน การแปรรูป ตลาด ฯลฯ ให้มี
ศักยภาพ 
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  2.3.6 ผลักดันการสร้างศูนย์ความเป็น

เลิศด้านการให้บริการวิชาการ 

  

2.21 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชน
จากการบริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย 3.78 NA  NA 4.00 2.3.7 สร้างความส าเร็จและประเมิน
สัมฤทธิ์ผลของโครงการบูรณาการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

  

2.22 รายได้จากการให้บริการ
วิชาการ  

ล้าน
บาท 

 - 21.06 7.510  50.00 2.3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
หรือหน่วยงานให้บริการวิชาการเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ 

  

            2.3.9 ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่อ้ือต่อการ
แสวงหารายได้จากการให้บริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ 4 เป็นศูนย์รวม
แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

2.23 จ านวนรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รางวัล  -  - 5  10 2.4.1 พัฒนาแผนและกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

  2.2.4 จ านวนกิจกรรมด้านการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่
หน่วยงานภายนอก 

กิจกรรม  -  -  8 8  2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม
การเกษตร  มีการบูรณาการกับกิจกรรม
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นักศึกษา การเรียน  การสอน และการ
วิจัย 

              2.4.3 พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และวัฒนธรรมการเกษตร ให้น่าสนใจ
และทันสมัย 

เป้าประสงค์ 5 มีระบบการ
บริหารจัดการองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (High 
Performance 
Organization) 

2.25 ระดับความส าเร็จแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

ระดับ 4.01 2.06  3.18 4.10 2.5.1 ปรับระบบการบริหารจัดการและ
การให้บริการในทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับรูปแบบวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ของโลกในยุค
หลังโควิด-19 (Post COVID-19) 

              2.5.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันน าไปสู่
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อน
ถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 

              2.5.3 ทบทวนระเบียบข้อบังคับตาม 
พ.ร.บ. 60 ให้สอดคล้องกับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยเฉพาะ
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เพ่ือรองรับความรวดเร็วคล่องตัว และ
การแสวงหารายได้เพ่ือความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย 

              2.5.4 การทบทวนโครงสร้างองค์กรทั้ง
ระดับส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงาน
ย่อย ให้สออดคล้องกับหลักการ LEAN & 
FAST ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
รวมทั้งประเมินผลหน่วยงานที่มีการ
ทบทวนโครงสร้างใหม่ 

              2.5.5 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสารองค์กรเชิงรุกทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  

2.26 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  - 45 47.39  48.00 2.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนตาม
สัดส่วนงบประมาณที่เหมาะสม 
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2.27 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตาม Training 
Roadmap 

ร้อยละ  -  -  83.77 70.00 2.5.7 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตาม Training 
Roadmap ของแต่ละต าแหน่ง ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่
มาตรฐานก าหนด 

  

2.28 ผลประเมินธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส (ITA) 

รอ้ยละ 4.01 4.16 91.87  85.00 2.5.8 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง และประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

  

            2.5.9 รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรม
และด าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีเครือข่าย
ความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติ
จริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ 
และมีผลส าเร็จในระดับ
นานาชาติ 

3.1 ความส าเร็จของการเป็นผู้น า
เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
การเกษตรระดับนานาชาติ 

ร้อยละ -  -   85 80 3.1.1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับ
นานาชาติกับสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

              3.1.2 สร้างความเป็นผู้น ากลุ่ม
สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับ
นานาชาติ 

  

3.2 จ านวนนักศึกษาต่างชาติทุก
ระดับ / ทุกหลักสูตร 

คน -  102  311 130 3.1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ทั้ง
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว และ
หลักสูตร Module ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

  

3.3 จ านวนกิจกรรมกับต่างชาติตาม
ความร่วมมือ 

กิจกรรม 67 35 15  45 3.1.4 จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ชาวต่างชาติ ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม
ระยะสั้น ระยะยาว และการศึกษาดูงาน 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเป้าหมาย เช่น 



 85 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
2562 2563 2564 

(ณ 9 ก.ย.64) 
2565 

อาเซียน จีน ไต้หวัน ภูฏาน และไนจีเรีย 
เป็นต้น 

  

3.4 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย
แลกเปลี่ยน (Inbound) หรือ
บุคลากรชาวต่างชาติ 

คน 5 10 4  30 3.1.5 เพ่ิมจ านวนคณาจารย์และนักวิจัย
แลกเปลี่ยนกับต่างชาติ (Visiting 
Professor) ทั้ง Inbound และ 
Outbound   3.5 จ านวนอาจารย์/นักวิจัย

แลกเปลี่ยน (Outbound) 
คน 3 20  8 40 

  

3.6 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Inbound) หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมชาวต่างชาติ 

คน 288 146 11  160 3.1.6 เพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ 
Outbound 

  

3.7 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Outbound) หรือเดินทางไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศ 

คน 187 161  58 180 

  

3.8 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 4157 3693  NA 50 3.1.7 เพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษาและบุคลากร และพัฒนาระบบ
ทดสอบภาษาอังกฤษเสมือนจริงโดยไม่ใช้
กระดาษ (Paperless) 
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3.9 ผลการจัดอันดับ 
WEBOMETRIC 

อันดับ  - -   2,842 2,900 3.1.8 ผลักดันผลการจัดอันดับ 
Webometric และ U-Multirank ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมการมองเห็นและ
รับรู้ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 
(International Visibility) 

  
3.10 ผลการจัดอันดับ U-
Multirank 

อันดับ  - -   5 5 
 

  

3.11 ผลการจัดอันดับ SDG 
Impact Ranking 

คะแนน  - -  5 

(66.3-70.9)  

66.3-70.9 3.1.9 ผลักดันผลงานการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) และ SCD Ranking 

 

3.12 ผลการจัดอันดับ SCD 
Ranking 

คะแนน  - -  -  45  3.1.10 ผลักดันผลการด าเนินงานเพ่ือให้
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs Impact Ranking 
University) และ SCD Ranking มี
คะแนนสูงชึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing) 

เป้าประสงค์ที่ 4.1  เป็น
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างวัตกรรม (Technology 
and Innovation) 

4.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชี
นวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ 

ผลงาน  -  - 31  30 4.1.1 สนับสนุนการวิจัยที่ได้รับ
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ การวิจัยที่เป็นเลิศ และ
สิทธิบัตร 

  

4.2 นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 

คน  - 2.71  1,076 200 4.1.2 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่
มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้
สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอด
เป็นนวัตกรรม 

  4.3 รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) 

รางวัล  - 0.39  9 18 4.1.3 พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าแม่โจ้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ Re-training 
หรือ Re-skills เพ่ือให้สามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ หรือ
มีความสามารถเป็นที่พอใจของนายจ้าง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ 
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4.4 งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

ล้าน
บาท 

 - 2.05  4.034 5   

  

4.5 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและ
นักศึกษาท่ีแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

คน  - 5.23 64  80   

  

4.6 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ระดับ  - 5 5  5   

  

4.7 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ 

หลักสูตร  - 26.09 5  14   

  

4.8 งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ 

ล้าน
บาท 

 - 9.77 25.620  5 4.1.4 ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือ
สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 
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4.9 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

 - 56.34  18 35   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) 

เป้าประสงค์ที่ 5.1  มีความ
มั่นคงทางการเงินและเติบโต
อย่างยั่งยืน  

5.1 จ านวนงบประมาณแผ่นดิน  ล้าน
บาท 

1477.4 1,514.21  1,7485 1400.00 5.1.1 พัฒนาระบบการจัดท าค าขอ
งบประมาณและบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

  

5.2 จ านวนงบประมาณเงินรายได้ ล้าน
บาท 

940.08 554.15  455.123 550.00 5.1.2 จัดตั้งและพัฒนามูลนิธิพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งบริษัทนิติ
บุคคล หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนภายใต้
มูลนิธิฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 

  

            5.1.3 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานวิสาหกิจ 
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ต่อยอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม สู่การสร้างรายได้และการ
ให้บริการสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 
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            5.1.4 เพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการเอ้ือ
หรือส่งเสริมให้มีการใช้องค์ความรู้ของ
คณาจารย์และบุคลากรหน่วยงานในการ
สร้างรายได้ให้กับหน่วยงานนั้น ๆ 

  

            5.1.5 ทบทวนกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเพ่ิม
รายได้จากการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานที่
หลากหลาย 

  

5.3 จ านวนเงินในกองทุนเงินสะสม
เพ่ือความมั่นคง 

ล้าน
บาท 

321.94 NA  381.625 385 5.1.6 จัดตั้งและพัฒนากองทุนต่างๆของ
มหาวิทยาลัยที่มีความจ าเป็นให้มีความ
เข้มแข็ง เช่นกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
กองทุนวิชาการ กองทุนวิจัย กองทุน
พัฒนาบุคลากร กองทุนสวัสดิการ 

  

5.4 จ านวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง ล้าน
บาท 

 -  -  50.849 100 5.1.7 ส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน หน่วยงาน 
และบุคลากรทุกระดับตระหนักถึง
สถานการณ์ด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และร่วมกันบริหารจัดการ
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ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  

5.5 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

ค่าเฉลี่ย 3.66  NA 2.15  5 5.1.8 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณและการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ จาก E-finance สู่ 
Business Intelligence สามารถสรุป
และรายงานผลด้านการเงินและ
งบประมาณให้ผู้บริหารทราบแบบ Real-
time โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  

5.6 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินรายได้ 

ค่าเฉลี่ย 4.15  NA 1.23  4 5.1.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยเฉพาะระบบและ
กลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 94 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

 



 95 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

 



 96 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ฉบับที่  13 (พ.ศ .2565-2569)   

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร  
2. เครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง มีความผูกพันและรักสถาบัน 
3. ได้รับการยอมรับจากเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ 
4. ภาพลักษณ์ของบัณฑิตที่อดทน สู้งาน เน้นการปฏิบัติจริง รู้จริงคิดเป็น ท างานได้ 
5. ความหลากหลายของศาสตร์ คณะ และสาขาวิชา 
6. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านการเกษตร 
7. มีบุคลากรจ านวนมาก ที่มีคุณวุฒิสูง และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย 
8. มียุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน 
9. มีวัฒนธรรมพี่น้อง ท าให้ท างาน เข้าใจกัน 
10. โครงสร้างพื้นฐาน พ้ืนที่ อาคาร ครุภัณฑ์ ไอที ฯลฯ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
2. คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า 
3. กฎหมาย ระเบียบ ที่ไม่เอ้ือต่อการแสวงหารายได้ รวมถึงระเบียบอ่ืนๆให้เกิดความคล่องตัวในการ

ท างาน 
4. ภาพลักษณ์ประเพณีรับน้องส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง  
5. รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
6. ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยยังมีน้อย 
7. ความสามารถเชิงวิชาการ การบริหาร และทักษะต่างประเทศของบัณฑิต 
8. ทักษะด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา 
9. การบริหารพ้ืนที่เพ่ือการพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และช่องทางการหารายได้

อ่ืนๆ มีน้อย 
10. ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษา คณาจารย์ชาวต่างชาติ ฯลฯ) 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. ทิศทางการพัฒนาของโลกยุคดิจิทัล 
2. สังคมผู้สูงอายุ 
3. ยุทธศาสตร์ของประเทศและจังหวัดที่เน้นเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว 
4. ความใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
5. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีมีศักยภาพ  
6. นโยบายกระทรวง อว. ที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม 
7. วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
8. เครือข่ายเกษตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนของนักศึกษา 
9. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ  
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อุปสรรค (Threats) 

1. แนวโน้มการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ลดลง 
2. แนวโน้มจ านวนผู้เรียนในวัยเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
3. กฎระเบียบบางอย่างของประเทศไม่เอ้ือต่อการพัฒนาตามตามเจตนารมณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับ 
4. การมีสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงท้ัง 3 วิทยาเขต 
5. ทัศนคติเชิงลบของประชาชนเรื่องรับน้องของมหาวิทยาลัย ส่งผลเชิงลบกับจ านวนนักศึกษาในแต่ละปี 
6. วิกฤติโควิด-19 
7. มหาวิทยาลัยของรัฐรายใหญ่ ที่มีชื่อเสียง มีนโยบายรับนักศึกษาแบบไม่จ ากัด ส่งผลกระทบต่อจ านวน

นักศึกษาของแม่โจ้โดยตรง 
8. ความสนใจในสาขาวิชาและอาชีพเกษตรของคนรุ่นใหม่ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(MJU Feedback for Development 2021) 
******************** 

แหล่งที่มาของข้อเสนอแนะ 
 การส ารวจความคิดเห็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารสู่

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562-2564” วันที่ 6-7 ก.ค. 2562 

 การส ารวจความคิดเห็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนยุทธศาสตร์และ

จัดท าแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563” วันที่ 20 ส.ค. 2562 

 ความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียจากกระบวนการจัดท าแผนแมบ่ทงานวิจัย มหาวิทยลัย

แมโ่จ้ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2563 - 2577) และแผนงานวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2567) 

 ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ข้อเสนอแนะการส ารวจความพึงพอใจของนักศกึษาช้ันปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปี

การศกึษา 2562 

 ข้อเสนอแนะผลส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรีที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

 ข้อเสนอแนะการส ารวจความพึงพอใจผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต ปี

การศกึษา 2561 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ 

รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ที่หลากหลาย 
 ตอบโจทย์แห่งอนาคต 

1) ทักษะในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน 
2) การลงทุนที่คุ้มค่า คุ้มทุน มั่นคงถาวร ไม่ฉาบฉวย 
3) การสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ คิด พูด ท า ไปในทิศทางเดียวกัน 

 ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย (Generation) 
1) รูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ 
2) มีสื่อการสอนที่ตอบโจทย์ โดนใจทุกวัย 
3) เรียนได้ตลอดเวลา ทุกเพศ ทุกวัย 

 ตอบโจทย์ความยั่งยืน 
1) ความมั่นคงของคนรุ่นหลัง 
2) ค านึงถึงผลกระทบที่เชื่อมโยงทั้งโลก 
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 ตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ 
1) วิทยาลัยนานาชาติเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงสนับสนุนทุกคณะในการสร้างความ

เป็นนานาชาติ 
2) ความแตกต่างหลากหลายคือความงดงาม 
3) สร้างความเป็นนานาชาติโดยเน้นองค์ความรู้ในระดับภูมิภาค และความเชี่ยวชาญของแม่โจ้ 
4) สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และสิ่งสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่เหมาะสม 

 ตอบโจทย์ประชาชน 
1) สร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธาของประชาชน ชุมชน 
2) ส่งเสริมจิตอาสา 
3) สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียม 
4) เคารพสิทธิและเสรีภาพ 

 
1. ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

1.1 ด้านวิชาการ 
 ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น ควรลดการเรียนการสอนแบบทฤษฎีลง 

เน้นการสื่อสารจริง ปฏิบัติจริงกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
 ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย และทันกับยุคปัจจุบัน 
 ควรเพ่ิมการลงศึกษา ปฏิบัติ และดูงานนอกสถานที่ให้มากกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ทางการ เรียนรู้

นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาให้มากข้ึน 
 พิจารณาเพิ่มโควตานักศึกษาใหม่ให้มากข้ึน และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สพม. โรงเรียนที่มี MOU หรือ

โรงเรียนที่มีนักศึกษาเข้าเรียนแม่โจ้มากต่อเนื่องทุกปี 
 พิจารณากลุ่มเป้าหมายนักศึกษาใหม่นอกระบบนอกจากนักเรียนมัธยม เช่น  

1) กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กศน. 
2) กลุ่มผู้น าชุมชน 
3) กลุ่มผู้สูงอายุ หรือเกษียณอายุ 
4) นักศึกษาต่างชาติ 

 ควรปรับหลักสูตรทางด้านการตลาดให้เป็นดิจิทัล และหลักสูตรทางด้านการเงิน การบัญชี ควรบูรณาการ
ร่วมกัน 

 หลักสูตรสังคมศาสตร์ ควรมีความทันสมัย สามารถปรับและยืดหยุ่นไปตามสภาพสังคม ความทันสมัยของ
เนื้อหา เน้นการเรียนรู้นอกสถานที่ ปฏิบัติให้มาก เพ่ือความเข้าใจความสามารถของตนเอง และมีความรู้
เพียงพอที่จะน าไปประกอบวิชาชีพได้ 

 ทบทวนหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน จบแล้วมี
อาชีพรองรับ และมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ 

 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ก าหนดกลุ่ม เป้าหมาย และรูปแบบ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ต่อเนื่อง 

 พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เช่น 
1) การเรียนแบบ Module 
2) Open Courses 
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3) สะสมหน่วยกิตตั้งแต่ระดับมัธยม 
4) Non degree 
5) MOOC 
6) สอนทางไกลออนไลน์ 

 วิเคราะห์และทบทวนแผนการรับนักศึกษาเป็นรายหลักสูตร หาสาเหตุของปัญหา ก าหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาที่เหมาะสม วิเคราะห์ความคุ้มค่า และก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็น
จริง 

 ควรมีนโยบายในการเกลี่ยอัตราก าลังอาจารย์ระหว่างหลักสูตรและวิทยาเขตอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
อาจารย์ในบางสาขาที่นักศึกษาน้อยได้มีภาระงานสอน และเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ปรับ Mindset ระบบ ระเบียบ เพื่อให้ก าลังใจและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรท างานเชิงรุก 
 สร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนมัธยมกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับโอกาสในการมีงานท า

หลังจบการศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกิจกรรมรับน้องแม่โจ้ 
 ให้ความส าคัญกับหลักสูตรต่อเนื่อง เทียบเข้าเรียน บัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียนอาชีวะ 

และวิทยาลัยเกษตร 
 ทบทวนการก าหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษาใหม่ที่เหมาะสม โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยที่เป็น

คู่แข่ง 
 วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่เชิงลึก (Persona) และจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ สพม. โรงเรียน

มัธยม ให้โควต้าให้เพียงพอและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 พัฒนานักศึกษาปัจจุบันให้มีความรู้สึกสนุกและมีความสุขในการใช้ชีวิตในแม่โจ้ จบแล้วมีงานท า 
 หลักสูตรที่นักศึกษาน้อยหรือลดลงในช่วงนี้ ควรเน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่มีอยู่น้อย ในขณะที่มี

อาจารย์มาก ให้มีคุณภาพอย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
 ก าหนดแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะอย่างประหยัด คุ้มค่าท่ีสุด 
 สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ภาพลักษณ์กิจกรรมนักศึกษาที่งดงาม  การให้บริการชุมชน ผลงานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง  ผลงานตีพิมพ์
ของคณาจารย์  รางวัล และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 สร้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดนักศึกษาในระยะยาว เช่น ความมีจิตเมตตาต่อศิษย์  ความเป็นครู  
ความเก่ง เป็นต้น 

 ก าหนดแนวทางส าหรับหลักสูตรที่มีนักศึกษาน้อยมากต่อเนื่อง หรือต่ ากว่า 10 คน เช่น 
1) ปรับ Career path ของอาจารย์ไปเน้นด้านการวิจัย บริการวิชาการ 
2) ปรับ TOR และวิธีการประเมินอาจารย์ที่เหมาะสม 
3) เกลี่ยอัตราก าลังอาจารย์ระหว่างหลักสูตร คณะ วิทยาเขต 

 ก าหนดนโยบายในการแสวงหานักศึกษาใหม่ ปี 64 ให้ชัดเจน หลักสูตรที่มีผลการรับนักศึกษาน้อย หรือไม่
มีผู้เรียน จะก าหนดวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างไร เช่น การพัฒนาเป็นหลักสูตรเทียบเข้าเรียน 
เนื่องจากจ านวนผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทียบเข้าเรียนมีจ านวนมาก และควรพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ  กศน. ปวช.  

 ปรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ให้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการให้มากข้ึน 
 พัฒนาหลักสูตร Non Degree โดยเริ่มจากหลักสูตรที่มีความโดดเด่น หรือมีความพร้อมน าร่องก่อน   
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 เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทียบเรียนทั้งหลักสูตรออนไลน์
จากมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ด้วย การควบรวมหลักสูตร (จ าเป็นต้องใช้เวลา ประมาณ 2 ปี) การปรับการเรียน
การสอนให้เป็นรูปแบบ Module 

 การบริหารจัดการหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศใน 5 ปีข้างหน้าได้ คุณภาพและผลงาน
อาจารย์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคุณภาพนักศึกษา วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องพัฒนาใหม่ตาม 
GEN ของผู้เรียน  

 ควรใช้รายวิชา GE ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างตัวตนของนักศึกษา 
 สร้างบรรยากาศและมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ค านึงถึงคุณภาพที่

เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการความเป็นเลิศ/ยอมรับในระดับนานาชาติ  
 ควรปรับปรุงระบบการให้บริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

วางระบบให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอ้ือ 
เป็นต้น   

 ควรพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียน ที่ผูกติดกับการประเมินผลอาจารย์ โดยการสร้างความเข้าใจ
กับอาจารย์ซึ่งต้องเปิดให้นักศึกษาเข้าไปประเมินผลด้วย  

 ควรมีศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยที่มีบริการครบทุกขั้นตอน  
 ควรให้ความส าคัญแก่ส านักพิมพ์เพ่ือการจัดพิมพ์และจัดจ าหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของคณาจารย์และ

มหาวิทยาลัย  
 ควรมีคณะกรรมการปฎิรูปการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษทุกระดับการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้าน กพ.ให้มาก 
 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่  “Education for Life” การเรียนรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

มหาวิทยาลัย 
 ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของแม่โจ้ วิเคราะห์ปัจจัยที่นักศึกษาเลือกมาเรียนที่แม่โจ้ และ

ท าไมนักศึกษาไม่เลือกเรียนแม่โจ้ อาจารย์แม่โจ้มีการพัฒนาคุณภาพของตนเองให้ต่อเนื่องหรือไม่ แม่โจ้มี
การบริหารจัดการศักยภาพในการใช้อาคารให้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ แม่โจ้มีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ 

 อาจารย์ผู้สอนที่ด ารงต าแหน่งทางบริหาร ควรจัดสรรเวลาในการสอนให้มากกว่านี้ แยกแยะงานบริหาร 
กับงานสอนให้ชัดเจน และไม่ควรให้อาจารย์ที่ไม่ใช่เจ้าของวิชามาสอนแทนมากจนเกินไป  

 ปรับสัดส่วนงบประมาณในค าของบประมาณปี 63 โดยให้ความส าคัญกับงบประมาณด้านการเรียนการ
สอน พัฒนาวิชาการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของ
บัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัย 

 แม่โจ้ควรมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ SE  ให้ความส าคัญกับการผลิตน าการศึกษา โดยการจัดการเรียน
การสอนหรือการผลิตทุกอย่างด้วยแบรนด์ของแม่โจ้ และให้นักศึกษาได้เรียนจากสายการผลิตและการ
ปฏิบัติจริง 

 ควรเพ่ิมกิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือ
พัฒนาทักษะและความเข้าใจในศาสตร์ของการวิจัยอย่างแท้จริง 
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 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์อย่างทั่วถึงและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ทั้งอุปกรณ์
ในห้องทดลอง อุปกรณ์ภายในฟาร์ม อุปกรณ์ภายในห้องบรรยายและห้องสตูดิโอ ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์
ดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 ควรมีการปรับแผนการสหกิจศึกษาจากภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้
ความรู้ในภาคการศึกษาที่ 1 น าไปใช้ประกอบการฝึกสหกิจศึกษา และควรน านักศึกษาไปศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ ฟาร์มต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการ เพ่ิม
โอกาสในการได้งานท าของนักศึกษาด้วย 
 

1.2 ด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 ปฏิรูปรูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่ให้คงอัตลักษณ์ความเป็นแม่โจ้ ประเพณีท่ีดีงาม ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่

ทันสมัย ตรงใจคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมอิสรภาพทางความคิดและความกล้าแสดงออก 
 ควรพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนาการรับน้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ควรให้ความส าคัญการการหาทุนให้นักศึกษา โดยระดมทุนอย่างจริงจัง ทั้งจากบุคลากร ศิษย์เก่า เอกชน 

ภาครัฐ หรือแม้แต่ต่างประเทศ  ให้ทุนเป็นรายคน โดยเฉพาะเด็กเก่งเด็กดีจากพ้ืนที่รอบนอกต้องได้เรียน
ฟรีที่แม่โจ้ ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างผู้ให้ทุนกับนักศึกษาที่รับทุน (โมเดลเหมือนศุภนิมิต) ให้มี
ความผูกพันกันเป็นพ่อโจ้-แม่โจ้-ลูกโจ้ 

 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร
ระดับสูงควรพบปะนักศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือรับฟังความต้องการ และปัญหาเพ่ือก าหนดนโยบายในการ
พัฒนาการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 ควรให้ความส าคัญกับการน าศักยภาพของเครือข่ายศิษย์เก่าเพ่ือมาเป็น Partner ในการพัฒนาต่อยอด
ด้านต่างๆให้มหาวิทยาลัย 

 ควรมีการจัดท าหลักสูตรแนะแนวส าหรับเด็กที่ต้องการเรียนการเกษตร เช่น การจัดกิจกรรม Day Camp 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรที่นักเรียนสนใจ เพ่ือเป็นการทดลองเรียน
ในสิ่งที่ตนเองสนใจก่อนการเข้าเรียนจริง โดยผ่านกระบวนการให้ค าแนะน าของรุ่นพ่ี ทั้งด้านการเรียน 
และการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

 ควรต่อยอดและพัฒนาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพราะเป็นโครงการ
ที่ดีมาก 

 ควรเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มากข้ึน โดยนักศึกษาแม่โจ้ควรเป็นผู้ที่คิดและพัฒนางานด้วย
ตนเองได้ ไม่ใช่เพียงการท าตามค าสั่งเท่านั้น (การหลุดพ้นจาก Safe Zone) 

 
2. ข้อเสนอแนะด้านความเป็นนานาชาติ 

 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ  

 เพ่ิมจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติทุกระดับ   
 ประสานงานกับฝ่ายวิชาการเพ่ือจัดท าระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาชาวต่างชาติให้มี

ความยืดหยุ่น และคล่องตัว 
 พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาชาวต่างชาติ แบบครบวงจร One stop service 
 พัฒนากลุ่มอาคารด้านนานาชาติ  และพัฒนาด้านกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติยิ่งขึ้น 
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 ส่งเสริมให้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติใน Ranking 
ต่างๆ ที่ส าคัญ 
 

3. ข้อเสนอแนะด้านวิจัยและบริการวิชาการ 
3.1 ด้านการวิจัย 
 การบูรณาการงานวิจัยเพ่ือก าหนดโจทย์วิจัยที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยง และการ

ตั้งเป้าหมายในการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีน้อย 
นักวิจัยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพราะขาดเครือข่าย 

 ควรผลักดันหรือสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  รวมทั้งให้ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 

 แสวงหางบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 
 ควรสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่มีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น (Maejo Only 

Knowledge & Innovations) 
 ควรเน้นการวิจัยที่สามารถน าไปใช้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 มหาวิทยาลัยควรน างานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว มาสร้างมูลค่าหรือพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น 

เช่น การจัด “ตลาดนัดงานวิจัยและนวัตกรรมของแม่โจ้” (M-Ex) โดยน าเสนอผลงานวิจัยที่มีราคาไม่แพง 
อาจตั้งราคาเป็นแบบ One Price เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจได้เข้ามาเลือกซื้อ และ
น าไปทดลองใช้ โดยมีการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการน าไปใช้ต่อยอดให้ธุรกิจได้ มหาวิทยาลัยจะค่อยมีการ
ขอแบ่งส่วนแบ่งเพ่ิมเติม เพ่ือเติบโตไปด้วยกัน 

 ควรปรับปรุง ปรับเปลี่ยน พัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ควรจัดท าฐานข้อมูลด้านวิจัยบริการวิชาการให้สมบูรณ์ ทั้งในเชิงผลงาน และพ้ืนที่ และลงข้อมู ลใน 
Google  

 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท างานวิจัย แม้จะไม่ตรงสายก็ได้ 
 

3.2 บริการวิชาการ 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ และศูนย์ความเป็นเลิศของแม่โจ้ สร้างจุดเด่นให้กับมหาวิทยาลัย ความ

เข้มแข็งของนักวิจัย และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ (งบบริการวิชาการ และการสร้างรายได้จากการให้บริการวิชาการ) 
 ปรับปรุงกฎระเบียบ และการให้บริการด้านบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว 
 ควรมีการติดตามหรือประเมินผลเชิงพ้ืนที่ ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปด าเนินการด้านการวิจัยหรือบริการ

วิชาการ โดยรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีๆลงไปว่ามีการตอบรับดีจริงหรือไม่ 
 ควรเชื่อมโยงการท างานบูรณาการระหว่างชุมชนและคณาจารย์ โดยเน้นการน านวัตกรรมมาใช้เป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับเรื่อง Social Enterprise, Social Engagement, Food Innopolis, 

และอุทยานวิทยาศาสตร์  
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 แม่โจ้ควรแสดงบทบาทในการเป็นผู้รับรองมาตรฐานและให้ใบรับรองมาตรฐานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
ให้มากขึ้น เพ่ือผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการรายเดิม 
 

4. ข้อเสนอแนะด้านบริหารจัดการ 
4.1 ด้านยุทธศาสตร์  นโยบายและแผน 
 บุคลากรและการบริหารต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ควรเปลี่ยนนโยบายบ่อย แผน

ต้องมีเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาที่ขัดเจน  
 ควรปรับ mindset ของบุคลากรทุกคนให้ทุ่มเท จริงจังที่จะพัฒนางานและตนเอง มีการวัดประเมินผล

บุคคลตามผลงานจริง มีการให้รางวัล/สงโทษตามผลงานจริง  
 ควรพัฒนาผู้ที่มีผลงานไม่สมดุลกับค่าจ้างด้วยวิธีการที่เหมาะสมแต่ไม่รุนแรง เช่นเดียวกับการปรับ

โครงสร้างองค์กรที่ต้องค านึงถึงความรู้สึกของคนที่ได้รับผลกระทบให้มาก 
 การท างานเน้นแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วม ให้มากที่สุด เช่น กาดที่มีอยู่ปัจจุบัน มีหลายแบบหลายที่ 

รวมเป็นหนึ่งเดียว ที่แสดงให้เห็นว่ามาแม่โจ้จะต้องไม่ควรพลาดต้องแวะมาแอ่วกาด  
 ควรก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ และแม่โจ้-ชุมพรให้เกิด

ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม หรือการสนับสนุนให้วิทยาเขตมีศักยภาพในการจัดการตนเอง โดยทาง
เชียงใหม่จัดแจงงบประมาณลงมาพัฒนาทั้งอาคาร พ้ืนที่ เพ่ือรองรับนักศึกษา เเละเพ่ิมสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา 

 
4.2 ด้านกฎระเบียบและการทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน 
 สร้าง War room ส าหรับเร่งรัดจัดท าระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ หรือเป็นพ้ีนที่ส าหรับให้ค าปรึกษา และ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 เร่งสร้างความชัดเจนเรื่องพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยทั้งเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร 
 การออกแบบโครงสร้าง จัดประเภทหน่วยงาน ต้องไม่เป็นเหตุให้เพ่ิมอัตราก าลัง ค่าใช้ด้านบุคลากร และ

เงินประจ าต าแหน่ง 
 การจัดกลุ่มส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยตามขนาด ให้ศึกษารูปแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นหลัก 
 การทบทวนโครงสร้างต้องค านึงถึงสิทธิประโยชน์ และขวัญก าลังใจของบุคลากร 
 ควรมีมาตรการเยียวยาบุคลากรที่มีต าแหน่งบริหาร ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่หน่วยงานถูกยุบหรือ

ควบรวม 
 ควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดตั้งหน่วยงานย่อย หน่วยงาน ส่วนงาน เช่น กี่คนเป็น 1 งาน    กี่

งานเป็น 1 กอง เป็นต้น 
 เร่งก าหนดประเภท และจัดท าระเบียบบริหารหน่วยงานวิสาหกิจและศูนย์ความเป็นเลิศให้ชัดเจน 
 ศูนย์ความเป็นเลิศในคณะให้ใช้ระเบียบกลางร่วมกัน แต่ประกาศจัดตั้ง ยุบ รวม โดยคณะ 
 ควรมีช่องทางสื่อสารด้านโครงสร้างให้ชัดเจน จัดเวทีผู้บริหารสม่ าเสมอ ครั้งต่อไปให้แต่ละส่วนงานเสนอ

โครงสร้าง พร้อมข้อมูลงบประมาณประกอบ 
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4.3 ด้านการบริหารทรัพย์สินและการคลัง 
 มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานควรพิจารณาแนวทางการหารายได้เพ่ิมเติมจากช่องทางอ่ืนนอกจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น 
1) การฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 
2) การให้บริการวิชาการ ทั้งในรูปแบบวิทยากร ที่ปรึกษา ดูงาน ฯลฯ 
3) การหารายได้จากโครงการบูรณาการ 
4) หารายได้จากทรัพย์สิน งานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม 
5) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมเพ่ือหารายได้โดยเฉพาะ 
6) มีเงินทุนให้ยืมเพ่ือใช้เป็นทุนในการฝึกอบรมหารายได้ 
7) ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการหารายได้ 
8) ทบทวนระบบการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่หารายได้อย่างเหมาะสม 
9) หารายได้ในรูปแบบ Passive Income เช่น ค่าเช่าที่ ค่าเช่า Brand แม่โจ้เพ่ือใช้ในทางธุรกิจ  

ดอกเบี้ย เงินบริจาค ฯลฯ 
10) พัฒนาวิสาหกิจแม่โจ้เพื่อชุมชน แม่โจ้แบรนด์ 
11) ปรับระบบจูงใจ และให้ขวัญก าลังใจให้บุคลากรแสวงหารายได้แก่หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย 
12) จ้างหน่วยงานเอกชนหรือมืออาชีพในการบริหารทรัพย์สิน และแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 ก าหนดมาตรการและแนวทางจัดท าค าขอ หรือจัดสรรงบประมาณโครงการบูรณาการ Project Base โดย
เน้นโครงการที่มีความคุ้มค่า มี Impact สูงต่อมหาวิทยาลัย ผลักดันให้เกิดการบูรณาการการท างานอย่าง
แท้จริง ไม่ใช่โครงการส่วนตัวของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง   

 ปรับสัดส่วนงบประมาณในค าของบประมาณ โดยให้ความส าคัญกับงบประมาณด้านการเรียนการสอน 
พัฒนาวิชาการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบัณฑิต
ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัย 

 ควรเร่งปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบทุกด้านให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน การคลัง และการ
แสวงหารายได้ได้อย่างคล่องตัว 

 พัฒนาพื้นที่คาวบอยมาร์เก็ต และกาดแม่โจ้ 2477 ให้ประสบความส าเร็จ โดยการปรับปรุงกลุ่มอาคารที่มี
อยู่เดิมให้สวยงาม  

 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่โจ้ให้เป็น Gift Set เพ่ือเป็นของที่ระลึก และเป็นช่วงทางหนึ่งในการแสวงหา
รายได ้

 ผลักดันแนวคิดการสร้างร้านกาแฟพ้ืนที่บริเวณไปรษณีย์เดิม โดยเป็นสถานที่ในการจ าหน่ายของที่ระลึก 
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาชุดโครงการ MJU Big Rock Project เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 

 พัฒนาระบบบริหารการเงินและงบประมาณ E-finance ให้ประสบความส าเร็จ ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเริ่มบูรณาการกับระบบอื่นๆท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยสู่ระบบบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบ 

 ควรวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณเงินรายได้ที่เกิดจากจ านวนนักศึกษาลดลง  
 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและก าหนดแนวทางหรือวิธีการสร้างรายได้เพ่ือรองรับกับค่าใช้จ่ายที่เติบโต

ขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 
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 บริหารจัดการงบประมาณด้านบุคลากร กองทุนพนักงาน กองทุนสวัสดิการ และเงินชดเชยเกษียณ เพ่ือ
ความมั่นคงของบุคลากร 

 ควรให้ความส าคัญกับการของบประมาณที่เป็นความต้องการของนักศึกษา เช่นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ สร้างที่พักผ่อน แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือสมัยใหม่ เพ่ือให้นักศึกษารัก
มหาวิทยาลัย จบไปเป็นคนเก่ง มากกว่าของบบูรณาการให้นักวิจัยบางคนไปท า งานในพ้ืนที่โดยที่
มหาวิทยาลัยไม่ได้อะไร  

 ควรให้ความส าคัญกับการหารายได้ การใช้จ่ายเงิน ใช้ทรัพยากร อาคารที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ควรมีการติดตาม ควบคุม รายงานการใช้งบประมาณทุกเดือน เพ่ือการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 มหาวิทยาลัยควรปรับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
 ควรพิจารณาให้มีที่ท าการไปรษณีย์ในมหาวิทยาลัยอีกครั้งเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ

ขุมชนใกล้เคียง 
 นอกจากธนาคารกรุงเทพแล้ว ควรมีธนาคารกรุงไทยภายในมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากบุคลากรและ

นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารกรุงไทย ถึงแม้จะมีอยู่ด้านหน้าม.แต่ไม่สะดวกในการเดินทางและ
อันตรายส าหรับนักศึกษาและบุคลากรท่ีต้องข้ามถนน หรือขอกองอาคารและสถานที่ประสานขอตีเส้นทาง
ม้าลายให้บุคลากรและนักศึกษาเดินข้ามถนน 

 
4.4 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
 ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถน าพามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่

ก าหนดไว้ได้ 
 พัฒนาระบบและรูปแบบการประเมินหัวหน้าส่วนงาน และด าเนินการประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ Competency การเลื่อนข้ันเงินเดือนที่เป็นธรรม 
 เกลี่ยอัตราก าลังที่เหมาะสมและการเยียวยาบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากผลการรับนักศึกษาที่ลดลง 

และการออกแบบโครงสร้างองค์กรใหม่ 
 ปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ควรให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญและก าลังใจ แรงจูงใจ ในการท างานของบุคลากร 
 ควรพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ และเรียกร้องได้จริง 

 
4.5 ด้านกายภาพ 
 พัฒนาสู่ Green University/ การจัดอันดับ/ การจัดสวนภูมิทัศน์สนามวังซ้ายและประตูพระช่วง 
 ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้สวยงาม น่าอยู่ และให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และจูงใจ

ให้นักศึกษาอยากมาเรียน 
 ควรมีการปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ

บริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นความร่มรื่น จัดโซนสวนให้ผู้คนสามารถเข้ามาใช้พักผ่อน และเป็นแนวทางหา
รายได้เข้ามหาวิทยาลัย 
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 ควรส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง 
 

4.6 ด้านการสื่อสารองค์กร 
 การสื่อสารภายในให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหา ยอมรับความจริง ร่วมแรงร่วมใจแก้ไข

ปัญหา ปรับปรุงวิธีการท างานและบริหารจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ หรือก าหนดรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย แลทันสมัย 
 สร้างระบบการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย คือ การสร้าง “ความเป็นหนึ่งเดียว” เป็น

ภาพลักษณ์ที่ส าคัญของทีม ผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงบุคลากรทุกคน ให้สื่อสารข้อมูลส าคัญของ
มหาวิทยาลัยไปทางท่ีดีและในทิศทางเดียวกัน 

 สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media อย่างต่อเนื่อง เช่น 
ภาพลักษณ์กิจกรรมนักศึกษาที่งดงาม  การให้บริการชุมชน ผลงานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง  ผลงานตีพิมพ์
ของคณาจารย์  รางวัล และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 การสื่อสารภายนอก ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
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