




สำรบัญ 
 

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหำร 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถำบันอุดมศึกษำ 10 

1.1  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 10 
1.2  ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 18 
1.3  ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 19 

ส่วนที่ 2 แผนกำรพลิกโฉมสถำบันอุดมศึกษำ 41 
2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 41 

2.1.1  สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 42 
2.1.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 44 
2.1.3  เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 45 

2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 45 
2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 45 
2.2.2  ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 46 
2.2.3  ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 46 
2.2.4  ด้านระบบธรรมาภิบาล 47 

2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570  48 
2.3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  48 
2.3.2 ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้

ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
50 

2.3.3 การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

54 

2.3.4 แผนปฏิบัติการรายปี   57 
2.3.5  สรุปแผนงบประมาณรายปี 68 
2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 68 

ส่วนที่ 3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  71 
 3.1 เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี 71 
 3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รายปี 72 
 3.3 ผลกระทบ (Impact) 74 
ส่วนที ่4 ภำคผนวก   76 

 



1 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 

[มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 
 

1. ความเป็นมา 
 การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) คือ การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา              
ให้สามารถจัดการศึกษา วิจัย และผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศตามศักยภาพและ           
ความถนัด เพ่ือเป็นหัวจักรในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่                
ความยั่งยืน สิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องท าคือการปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและ          
การเรียนการสอนให้ทันสมัย ผลิตก าลังคนคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีปัญญาและคุณธรรม ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของบัณฑิต (Entrepreneur) และเพ่ิมโอกาส “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
ของคนทุกช่วงวัย 
  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ              
ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน ใช้หลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและการท างานแบบร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา ทลายก าแพงระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดภาคีสถาบันอุดมศึกษา (university consortium) ทั้งการร่วมสร้างสรรค์              
ทางความคิด (co-creation) และความร่วมมือ (collaboration) ลดความซ้ าซ้อนของการใช้ทรัพยากรประเภท
ต่างๆ  เพ่ิมกลไกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม เปิดโอกาสในการเรียนรู้ของ Non-age 
group เพ่ือการ Reskill/Upskill ไม่ว่าจะด้วยกลไก Degree หรือ Non-degree Program การปรับการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับการสร้างผู้ประกอบการ และการผลิตและพัฒนาก าลังคนคุณภาพ รวมทั้งสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการพลิกโฉมอุดมศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตัวตน ความเชี่ยวชาญ และ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้น กลาง ยาว  
ที่ด าเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว รวมถึงความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ  จึงได้ก าหนด
เป้าหมายในการพลิกโฉมและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และทิศทางของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564   
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

2. สาระส าคัญของร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566-2570 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ก าหนดแผนในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในระหว่าง พ.ศ.2566-
2570 ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน และรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมุ่งเป้าในการพลิกโฉมสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มท่ี 2 เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

1) เป้าหมายยุทธศาสตร์  
“พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างคุณค่าด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ” 
 

2) การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) ของการเป็นมหาวิทยาลัย
กลุ่มที ่2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 

ด้านประสิทธิผล (Performance) 
• มีนักศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 1,493 คน 
• ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ระดับชาติ 12 รางวัล 
• ได้รับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือการสร้าง

ผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 156.6 ล้านบาท 
• มีอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน

ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  70 คน 
 

ด้านศักยภาพในการพัฒนา (Potential) 
• มีระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ระดับ 5  
 มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการโดย

บรรจุไว้ในแผนทุกระดับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
 มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ  
 มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯที่ส าคัญคือโครงการพลิกโฉมซึ่งได้รับ

สนับสนุนงบประมาณจ านวน 88.702 ล้านบาท  
 มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯทั้ง Degree Non-degree Module 
 มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯผ่านการบริหารของอุทยานวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (MAP) และศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการจ านวน 65 หลักสูตร 
• งบประมาณท้ังหมดในการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ

มหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาจ านวน 116.145 ล้านบาท 
• ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  48 ความร่วมมือ เป็นธุรกิจขนาดย่อม 36 ขนาดกลาง 

9 และขนาดใหญ่ 3 ความร่วมมือ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

3) แผนปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยได้วางแผนในการปฏิรูประบ บบริหารจัดการ 4 ด้าน เพ่ือปรับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 

ด้านการบริหารบุคลากร 
  ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปคือการมีบุคลากรที่ มีสมรรถนะเหมาะสมกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยมีกลยุทธ์ส าคัญในการปฏิรูป ได้แก่ 

• ปรับปรุงระบบโครงสร้างบุคลากรรูปแบบใหม่ โดยมีต าแหน่งที่บุคลากรสามารถท างานได้
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

• การสลับการท างานกับหน่วยงานอ่ืน (mobility) ภารกิจข้ามศาสตร์ ข้ามหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

• บริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
• ปฏิรูประบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และสะท้อนผลงาน 

 

ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 
ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปคือ การมีระบบการบริหารด้านแผน การเงินและงบประมาณที่

คล่องตัวโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เพ่ือรองรับการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ส าคัญ
ในการปฏิรูป ได้แก่ 

• แสวงหาและใช้งบประมาณจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (มาตรา 45 (3) ) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์และมิติงบประมาณของ อว. 

• จัดตั้งฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการ  
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยประสานงานและบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

• เชื่อมโยงบูรณาการแผนทุกระยะ ทุกระดับ ทุกส่วนงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

• ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การบูรณาการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดตั้งฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯรองรับการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ 
• ปฏิรูประบบค่าตอบแทนบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 
• แสวงหางบประมาณเพ่ือรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
• นโยบายการเงินและทรัพย์สินที่สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

 

ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปคือ การมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยที่คล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของบุคลากรที่เน้นผลลัพธ์ ความส าเร็จของงาน โดยมีกลยุทธ์
ส าคัญในการปฏิรูป ได้แก่ 
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• จัดท ากฎระเบียบการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการให้บริการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
(ไม่ซ้ าซ้อน จูงใจ ชัดเจน สะดวก ยืดหยุ่น และเป็นธรรม) 

• การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (จูงใจ เป็นธรรมกับทั้งเจ้าของ มหาวิทยาลัย และ
ผู้ใช้ประโยชน์) 

• การจัดท าฐานข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
• ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับคนทุก

ช่วงวัย 
• ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
• กฎระเบียบรองรับ Talent Mobility การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคอุตสาหกรรม และ

การท างานร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
• การยกระดับหน่วยงานวิสาหกิจ เช่น การจัดตั้งส่วนงานกลางที่เน้นการหารายได้ ไม่พ่ึง

งบประมาณแผ่นดิน และสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานวิสาหกิจ 
• ทบทวนกฎระเบียบด้านการจัดฝึกอบรมให้เอื้อต่อการหารายได้และเป็นธรรม  
• ส่งเสริมการน าผลงาน องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 
 

 ด้านระบบธรรมาภิบาล 
ก าหนดเป้าหมายการปฏิรูปคือ มีระบบธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยที่เน้นความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจ ความโปร่งใส ในทุกระดับ โดยมีกลยุทธ์ส าคัญในการปฏิรูป ได้แก่ 
• ยกระดับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 ระบบการท างานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารมหาวิทยาลัย กรรมการจริยธรรม กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

 การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
• การปฏิรูประบบตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
• การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงที่แท้จริง การจัดท าแผนความเสี่ยง รวมถึงระบบการป้องกันความเสี่ยง 
 

4)  แผนปฏิบัติการรายปี เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมเกษตร

สมัยใหม่ 

เพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยได้ก าหนด

แผนปฏิบัติการรายปี ที่ประกอบด้วยเป้าหมายผลผลิต แผนงานหลัก แผนงานย่อย และโครงการ/กิจกรรมใน

แต่ละป ีได้แก่ 
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แผนงานที่ 1  การปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 
ก าหนดเป้าหมายคือ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีผลผลิตที่ส าคัญคือการปฏิรูประบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
4 ด้าน และมีแผนงานย่อยที่ส าคัญได้แก่ 

• ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร 
• ปฏิรูประบบแผน การเงิน และงบประมาณ 
• ปฏิรูประบบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ 
• ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล 

 
 

แผนงานที่ 2 การพัฒนานิเวศนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ส าหรับพัฒนาบัณฑิตและผู้ประกอบการ 

ก าหนดเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างองค์กร 
นโยบาย และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรสมัยใหม่  มีผลผลิตหลักที่ส าคัญ
คือการพัฒนาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง  
โดยมีแผนงานย่อยที่ส าคัญได้แก่ 

• การพัฒนามาตรฐานและยกระดับฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (พืช สัตว์ ประมง) 
• พัฒนาห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารมูลค่าสูงครบวงจร (พืช สัตว์ ประมง) 

 
 

แผนงานที่ 3 พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรอัจฉริยะ 
ก าหนดเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน ให้

สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 พัฒนาบุคลากรตลอดช่วงอายุ  มีผลผลิตหลักคือการพัฒนา
หลักสูตรและผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรสมัยใหม่รองรับภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ตามความ
ต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะและ
การสร้างผู้ประกอบการ โดยมีแผนงานย่อยที่ส าคัญได้แก่ 

• การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตร degree, Non 
degree, module, new skill, upskill, reskill) 

• การยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและผู้ประกอบการ บุคลากรมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (upskill/newskill) 

 
 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
  ก าหนดเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือสร้างและพัฒนา
วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  มีผลผลิตหลักคือการสร้าง พัฒนา 
และยกระดับผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็น
ผู้ประกอบการบนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ โดยมีแผนงานย่อยที่ส าคัญได้แก่ 

• ยกระดับวิสาหกิจและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• การพัฒนาบัณฑิตผู้ประกอบการเกษตรมูลค่าสูง 
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• แสวงหารายได้และความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
ก าหนดเป้าหมายคือ เกิดตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรดิจิทัลที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

มีผลผลิตที่ส าคัญคือการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการอย่างครบ
วงจรและยกระดับสู่ตลาดดิจิทัลที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีแผนงาน
ย่อยท่ีส าคัญได้แก่ 

• การยกระดับและสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรด้วยการตลาดดิจิทัล 
  

แผนงานที่ 6 การยกระดับความเป็นเลิศทางด้านเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ 
ก าหนดเป้าหมายคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรเชี่ยวชาญด้านเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใน

ระดับนานาชาติ มีผลผลิตที่ส าคัญคือการแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะจากต่างประเทศเพ่ือร่วม
พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเกษตรสมัยใหม่ในระดับ
นานาชาติ  โดยมีแผนงานย่อยที่ส าคัญได้แก่ 

• การแลกเปลี่ยนการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ 
• การแลกเปลี่ยนและแสวงหาเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ 

 

5) งบประมาณขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผน 

  เพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ 

มหาวิทยาลัยได้ประมาณการงบประมาณที่ต้องการในแต่ละปี โดยเฉพาะจากงบประมาณพลิกโฉม

สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 45 (3) แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยจะใช้งบประมาณรวม 

5 ปีจ านวน 989 ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมผลิตก าลังคนขั้นสูง 424 ล้านบาท และเพ่ือการสร้างความเป็นเลิศ

ของมหาวิทยาลัยในด้านอ่ืนๆ จ านวน 565 ล้านบาท ดังนี้ 
แหล่งงบประมาณ 

มาตรา 45 (3) พ.ร.บ.อุดมศึกษา 
งบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบเพื่อการผลติก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตร

สมัยใหม ่
79 83 80 89 93 424 

งบเพื่อพัฒนาความเป็นเลศิของมหาวิทยาลัย
ด้านอื่นๆ 

119 109 139 104 94 565 

รวม 198 192 219 193 187 989 

 
2.5 เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิตตามจุดเน้นในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 มุ่งเน้น
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ โดยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศในปี พ.ศ.2570  เพ่ือให้เห็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม และให้
ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นภาพความส าเร็จและร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนี้ 

 
 

ผลผลิต (Output) 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ที่มีการบูรณาการ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่จะส่งผลผลิต (Output) และผลผลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญ
ตามเป้าหมายการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมาย 
การผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่   
1. บัณฑิตผู้ผ่านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
คน 4,000 

2. บัณฑิตผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร   คน 1,600 
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ/มี

ทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร และการเป็นผู้ประกอบการ   
คน 1,200 

4. วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา   

คน 400 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมาย 
5. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่ ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ   
คน 350 

6. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติด้านเกษตรอัจฉริยะ   คน 100 

การพัฒนาความเป็นเลิศด้านเกษตรสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย   
7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ด้าน 4 
8. ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (พืช สัตว์ ประมง) แห่ง 3 
9. ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงครบวงจร (พืช สัตว์ ประมง) แห่ง 3 
10. หลักสูตรรองรับการผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรอัจฉริยะ   หลักสูตร 100 
11. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกส าหรับสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่  ล้านบาท 400 
12. รางวัลด้านผู้ประกอบการ  รางวัล 640 
13. งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ  
ล้านบาท 500 

14. ตลาดสินค้าเกษตรดิจิทัลที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ   แห่ง 1 
15. ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
เครือข่าย 20 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2  

2) มีระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

3) ก าลังคนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพ่ือตอบสนองการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve) 

4) เกิดผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกษตรอัจฉริยะ  

5) ผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6) มหาวิทยาลัยมีการยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจ

มหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

 

3. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 
  แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570  ได้พัฒนาขึ้นโดยกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี้ 
1) คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่  15/2564 เมื่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
2) ที่ประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่    

23 สิงหาคม 2564 
3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 /2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
4) คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ครั้งที่  

1/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 
5) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2564 เมื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2564 
6) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนความเลิศของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตัวตน ความเชี่ยวชาญ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัย  และความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป และการ
ประเมินศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติยาวนานกว่า 87 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2477  
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  โดยตลอดระยะเวลาของการพัฒนาได้ยึดถือเอาการเกษตรเป็นรากฐานมาโดยตลอด 
ตามปรัชญาของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มแรก  โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง
ระยะสั้น กลาง ยาว หลายฉบับเพ่ือสะท้อนจุดเน้นและทิศทางการพัฒนาในแต่ละช่วง โดยแต่ละยุทธศาสตร์มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  
 

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่าน

มหาวิทยาลัยเมื่อครบการจัดตั้ง 100 ปี เป็นการก าหนดเป้าหมายในการ

ก้าวสู่ปีที่  100 อย่างภาคภูมิและยั่งยืนในปี พ.ศ.2577 โดยก าหนด

เป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นการนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญาเพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Ecosystem for Lifelong learning) ของคนทุกเพศ

ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ  และเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

โดยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัย

แห่งชีวิต” คือมุ่ งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์  (Organic 

University) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)   

วางยุทธศาสตร์การท างานแบบบูรณาการ คือการพัฒนาตามภารกิจหลัก (Moderating 

Operation Center) หรือ MOC  ควบคู่ไปกับการท างานเชิงรุกเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ (Strategic Program 

Management Office) หรือ SPO   เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพสูง มุ่งเน้นผลงานที่

ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง  โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ต้องมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน 

ประสานใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเอ้ือประโยชน์แก่กันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในรูปแบบการบริหาร

จัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Program Management) ด้วยการพัฒนาและผลักดันโครงการ 

น าร่องในเชิงยุทธศาสตร์ (Flagship Projects) เพ่ือพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จ อาทิเช่น 

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

สมัยใหม่ โครงการผลิตกัญชาคุณภาพสูงเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์  โครงการเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ระดับ

สากล  โครงการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)  โครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (MJU 

Centennial Botanical Park)  โครงการศูนย์บริการและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Service and Innovation 

Center)  โครงการกาดแม่โจ้ 2477 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (MJU Green University)  โครงการจัดตั้ง

คลินิกรักษาสัตว์  โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โครงการแหล่ง

เ รี ย น รู้ แ ล ะ ท่ อ ง เ ที่ ย ว สี เ ขี ย ว ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ - แ พ ร่ ฯ  (Green Valey @ Maejo-Phrae)  

และโครงการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (Well-being @ Chumporn) เป็นต้น 

รวมทั้งการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 ด้วยการจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับชั้น  

ทั้งในรูปแบบค ารับรองการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR)  โดยมีการพัฒนา

ระบบการติดตามการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในรูปแบบ Dashboard และ Gantt Chart  เพ่ือติดตาม

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนา มาตรการ แนวทาง แผนงาน และโครงการในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

 

1) การสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์   

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล และการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

• การทบทวนโครงสร้างองค์กรและกฎระเบียบต่างๆ (Structure) 
• การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Human Capacity) 
• การสร้างผู้น ายุคใหม่ (Leadership) 
• การพัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Communication) 
• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นนานาชาติ (International and 

Network) 
• การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าและคุณค่า (Asset Utilization) 
 

2) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO. Eco. University)    

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap) ระยะ 

15 ปี  (พ.ศ. 2555 - 2569)  ทั้งนี้ได้มีการวางเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่ง

ชีวิต”  ซึ่งหมายความว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับการสร้างชีวิตที่ดีมากกว่าการสร้างวัตถุ โดยชีวิต

ที่ดี หมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร นักศึกษา บัณฑิต และชุมชน  ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือการเกษตรเป็น

รากฐานของการพัฒนา  ชีวิตที่เคารพและให้ความส าคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ชี วิตที่ผูกพันกับ

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องก้าวทัน รู้ทันเทคโนโลยีและความ

เปลี่ยนแปลง รวมทั้งชีวิตที่ยึดถือความดีงามและธรรมาภิบาลเป็นฐานราก เหล่านี้อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนา

สู่การเป็น “แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (Maejo : University of Life)” 

แนวคิดหลักของการพัฒนาในยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ “เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความ
สมดุล เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและความดีงามเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
ยั่งยืน” 
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ด้วยปัจจุบันได้เกิดกระแสตื่นตัวไปทั่วโลกในการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหาร
ปลอดภัย  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในทิศทางที่ดีขึ้น  และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรมาโดยตลอด  จึงได้ก าหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็น
ยุทธศาสตร์หลัก ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา (Roadmap) ภายใต้ Knowledge of Agricultural Park 
(KAP) ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือพัฒนาการเกษตรของชาติ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาช่วง ปี พ.ศ. 2555-
2569 ใน 3 ประเด็นคือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Organic, Green และ Eco. University 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

   มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) หมายถึง การกลับคืนสู่การเกษตร
แบบธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่การปฏิเสธเคมีหรือเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง แต่หมายถึง การใช้อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ 
โดยต้องยึดทางสายกลาง ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มีเหตุผล พอเพียง ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการในการพัฒนาสู่มาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมการใช้กระบวนการแบบธรรมชาติอย่างครบวงจร (ผลิต แปรรูป 
ตลาด) 

2) ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน หรือใช้อย่างถูกต้อง รับผิดชอบ พอเพียง 
และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

3) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
4) หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรภายในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
5) ส่งเสริมการบ ารุงรักษาดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
6) เพ่ิมบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์ด้านเกษตรอินทรีย์ของชาติ 
7) สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี และให้

ความส าคัญกับการบริโภคอาหารปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
 

   มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  หมายถึง มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาสู่ความ
ถูกต้อง โดยสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ และการเป็น Green University ต้องเน้นเรื่องการรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่ดีงาม (วัฒนธรรมแม่โจ้ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรมล้านนา และวัฒนธรรมไทย) 
และความดีมีคุณธรรม (ธรรมาภิบาล) โดยมีหลักการในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนี้ 

1) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยงดเว้นการตัดต้นไม้ใหญ่ และปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
2) การเพ่ิมพ้ืนที่ทางเท้า 
3) การเพ่ิมพ้ืนที่ทางจักรยาน และจ านวนยานพาหนะท่ีไม่ใช้เชื้อเพลิง 
4) การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในมหาวิทยาลัย 
5) การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  
6) ก าหนดให้มีนโยบายให้การพัฒนาเชิงกายภาพรองรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

และสร้างสุขภาวะให้กับนักศึกษาและบุคลากร  สร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ให้
นักศึกษาทุกๆ ขณะที่นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

7) การดูแลพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง 
เอ้ือประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

8) การพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงนโยบายหรือความต้องการของผู้บริหาร
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมการดูแลและพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 
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   มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่สร้างความสมดุลในการ
อยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน โดยค านึงถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ 
การพัฒนาจิตใจ และการสร้างจิตส านึกที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร   โดยมีหลักการในการพัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ดังนี้ 

1) การใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย  
2) การลดปริมาณของเสียเหลือศูนย์ (zero-waste)   
3) การเพ่ิมหลักสูตรและวิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับ Eco   
4) การเพ่ิมจ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ Eco   
5) การสร้างอาคารเชิงนิเวศน์ต้นแบบ (Eco Building)  
6) การสร้างจิตส านึกท่ีดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร 
7) การลดการปล่อยคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Reduction)  
8) การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรดิน, น้ า, พลังงาน (Reuse, Reduce, Recycle) อย่าง

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
9) การออกแบบสิ่งก่อสร้าง อาคาร และชุมชนเชิงนิเวศน์ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี  
10) สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ฉลาดต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) 
11) การชี้น าสังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
12) การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

3) การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture)   

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต และตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นพัฒนา เพ่ือตอบ

โจทย์ความต้องการในการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติทั้ง 3 ด้าน ที่มีการบูรณาการซึ่ง

กันและกันเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านเกษตรอัจฉริยะ  โดยองค์ความรู้ต่างๆจะถูกถ่ายทอดผ่าน

กิจกรรมตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การพัฒนาหลักสูตรทั้ง

หลักสูตรปกติ หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในรูปแบบ Degree และ Non Degree  

รวมทั้งงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และฐานเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงานภายใน 
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1.1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานการพัฒนามาจากการเกษตร โดยถือ
ก าเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2477  จนกระทั่งพัฒนามาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นเวลากว่า 87 ปีแล้ว 
  ตลอดเส้นทางของการพัฒนา มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และสร้าง
บุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติเป็นจ านวนมาก โดยในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 13  มหาวิทยาลัยยังคง
ยึดถือปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักในการพัฒนา ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 
11  ดังต่อไปนี้ 
 

1) ปรัชญามหาวิทยาลัย 
“มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก” 
 

2) ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย 
“จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการ

ท างานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะ
เดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความ
ตระหนักต่อสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืน
ของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” 
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3) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 
 

4) พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้าน
การเกษตร   วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของ
ประเทศ 

2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ 

3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ

ตนเองและสังคม 
6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส

ในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

5) ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core values) 
M (Mindfulness)  ท าด้วยจิต 
A (Aspiration)        คิดมุ่งมั่น  
E (Excellence)      ฝันเป็นเลิศ  
J  (Justice)  เทิดยุติธรรม  
O (Origin)  น าเกียรติภูมิ 
 

6) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
“เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร”  

 
7) อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  

   “นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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1.2 ข้อมูลทัว่ไปของสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 มีจุดเด่นด้านการเกษตร มีการด าเนินการใน 3 
พ้ืนที่ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย 18 คณะ/ วิทยาลัยที่ด าเนินภารกิจ
ด้านการเรียนการสอน  5 ส านัก ที่ด าเนินภารกิจสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และ 5 วิสาหกิจที่
มุ่งให้บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

  ปีการศึกษา 2563 มีการเรียนการสอน 107 หลักสูตรมีนักศึกษาทั้งสิ้น 13,599 คน จ านวน
หลักสูตรและนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 - แยกตามกลุ่มสาขาวิชาที่สังกัดคณะ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2564) 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี(จ านวน) ปริญญาโท(จ านวน) ปริญญาเอก(จ านวน) รวม (จ านวน) 
กลุ่มสาขาวิชาและคณะ หลักสูตร นักศึกษา หลักสูตร นักศึกษา หลักสูตร นักศึกษา หลักสูตร นักศึกษา 
เกษตรศาสตร์ 13 3,860 9 214 5 59 27 4,133 
1.  ผลิตกรรมการเกษตร 7 2,011 5 135 2 27 14 2,173 
2. เทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ า 
2 505 1 19 1 13 4 537 

3. สัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 736 1 22 1 6 3 764 
4. วิทยาลยันานาชาต ิ - - 1 3 1 13 2 16 
5. แม่โจ้-ชุมพร 1 81 - - - - 1 81 
6. แม่โจ้-แพร ่ 2 453 1 35 - - 3 488 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 2,627 13 193 5 38 43 2.858 
1. วิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร 
5 692 4 40 2 18 11 750 

2. วิทยาศาสตร์ 9 965 6 57 3 20 18 1,042 
3. วิทยาลยัพลังงาน 2 460 1 72 - - 3 532 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบสิ่งแวดล้อม 
3 428 2 24 - - 5 452 

5. แม่โจ้-ชุมพร 1 74 - - - - 1 74 
6. แม่โจ้-แพร ่ 5 82 - - - - 5 82 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม
เกษตรศาสตร์) 

38 6,487 22 407 10 97 70 6,991 

สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 25 6,355 8 196 5 57 37 6,608 
1. วิทยาลยับริหารศาสตร์ 2 828 1 26 1 18 4 872 
2. บริหารธุรกิจ 4 2,453 2 98 1 11 7 2,562 
3. พัฒนาการท่องเท่ียว 2 668 1 20 1 12 4 700 
4. ศิลปศาสตร์ 3 771 1 2 - - 4 773 
5. เศรษฐศาสตร์ 4 714 1 28 1 13 6 755 
6. สารสนเทศและการสื่อสาร 1 397 1 - - - 2 397 

7. วิทยาลยันานาชาต ิ - - 1 22 1 3 2 25 

8. แม่โจ้-ชุมพร 3 201 - - - - 3 201 
9. แม่โจ้-แพร ่ 6 323 - - - - 6 323 

รวม 63* 12,842 30 603 15 154 108* 13,599 

http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=1
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=10
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=22
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=16
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=7
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=8
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=3
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=4
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=15
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=19
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=7
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=8
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=5
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=6
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=9
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=14
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=12
http://www.education.mju.ac.th/Stat/studentCurrent-Program.aspx?facultyID=18
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* 2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการเปิดสอนมากกว่า 1 คณะ คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) บัญชีบัณฑิต (คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่)  

 

  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,667 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ 683 คน 
และสายสนับสนุน 984 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 1.44 
 

 

 

1.3 ผลการประเมินตนเองและการก าหนดกลุ่มยทุธศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 
4 กลุ่ม ประกอบกับการวิเคราะห์ศักยภาพ การบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ดังนี้ 
 
 1.3.1 การประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

จากผลการประเมินตนเองด้วยตัวชี้วัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่มผ่านระบบ U-Class 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการจัดท าข้อมูลประเมินตนเอง (Potential & Performance) และการก าหนดกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่มยุทธศาสตร์ โดยมีผลการประเมินตนเองดังนี้  
 

 

บุคลากร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รวม 1,817 1,790 1,750 1,722 1,698 1,667 

สายวิชาการ 689 695 685 684 683 683 
สายสนับสนุน 1,128 1,095 1,065 1,038 1,015 984 

วิชาการ :สนับสนนุ 1 : 1.64 1 : 1.58 1 : 1.55 1 : 1.52 1 : 1.49 1 : 1.44 
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  จากผลการประเมินตนเองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีศักยภาพ ความพร้อม 
และเหมาะสมกับการพัฒนาความเป็นเลิศเพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมที่สุด  รองลงมาคือกลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4  และกลุ่มท่ี 1 ตามล าดับ 
 

กลุ่มมหาวิทยาลัย Performance Potential 

กลุ่มที1่ พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global 
and Frontier Research)  

1.75 1.25 

กลุ่มท่ี 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology Development and Innovation)  

3.25 4.75 

กลุ่มท่ี 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area Based 
and Community Engagement)    

2.75 4.25 

กลุ่มท่ี 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ 
(Development of Professionals and Specialists)  

2.75 3.25 

 
  โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดทั้งด้านประสิทธิภาพ (Performance) 
และศักยภาพ (Potential) ของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มที่ 1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล 
ข้อมูล
น าเข้า 

ผลลัพธ์ ระดับ 

Performance  1.75 
1 อัตราการอ้างอิงของ

ผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ (Citation 
/Publication) 

1. จ านวนการอ้างอิงของ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้รับการ
ยอมรับระดับนานาชาติ  

3,116 4.1769 2 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ทั้งหมดใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  

746 

2 ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ผลคะแนนด้านชื่อเสียงของ
สถาบันอุดมศึกษา  

- - 1 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล 
ข้อมูล
น าเข้า 

ผลลัพธ์ ระดับ 

(Academic 
Reputation) 

3 การเคลื่อนย้ายของ
อาจารย์/นักวิจัย และ
นักศึกษา (Staff & 
Student Mobility) 

1. จ านวนอาจารย์/นักวิจัย
แลกเปลี่ยน  

32 4.7478 1 

2.จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  674 
3. จ านวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน  

365 2.4164 

4.จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  15,105 
4 รางวัลยกย่องเชิดชู

เกียรติระดับ
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติของ
บุคลากร (Prize 
winner) ต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัย
ทั้งหมด 

1. ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  

156 23.0088 3 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า/
นักวิจัยทั้งหมด 

678 

  Potential       1.25 
5 จ านวนอาจารย์ต่อ

นักศึกษา 
(Staff/Student 
Ratio) 

1. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
(ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา) ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

15,105 22.411 1 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดท่ีรายงานในระบบ 
CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

674 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล 
ข้อมูล
น าเข้า 

ผลลัพธ์ ระดับ 

6 ความร่วมมือวิจัย
ระดับนานาชาติ 
(Active 
International 
Research 
Collaboration) 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ของอาจารย์/
นักวิจัย ที่มีอาจารย์หรือ
นักวิจัยจากหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศเป็นผู้ร่วม
ประพันธ์ในรอบ 5 ปีปฏิทิน 

340 40.6699 1 

2. จ านวนบทความวิจัย 
(Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ Scopus ในรอบ 
5 ปีปฏิทิน 

836 

7 จ านวนครั้งที่ได้รับการ
อ้างอิงเท่ากับหรือ
มากกว่าจ านวน
ผลงานวิจัย (H-index 
Faculty) 

1. H-index รวมของ
อาจารย์และนักวิจัย  

1,318 1.944 1 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทั้งหมด  

678 

8 งบประมาณด้านการ
วิจัยต่อหัวบุคลากร 
(Research 
Funding/Faculty) 

1. งบประมาณด้านการวิจัย 
(จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัย
ใช้ส าหรับการวิจัย 

142,828,962 210,662.19 2 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

678 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

กลุ่มที่  2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and 
Innovation)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

Performance 3.25 
9 นักศึกษาและบัณฑิต

ผู้ประกอบการ 
(Student and 
Graduate 
Entrepreneur) 

1. จ านวนนักศึกษา/บัณฑิต 
(จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่
เป็นผู้ประกอบการใหม่ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1,493 46.7439 5 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ที่รายงานในระบบ 
CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

3,194 

10 รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) 

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักรางวัล
ด้านผู้ประกอบการใหม่  

9 0.2818 1 

2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ที่รายงานในระบบ 
CHE QA Online ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

3,194 

11 งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุน
การสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม ่(Startup Co-
Investment 
Funding) 

1. จ านวนงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุนจาก
บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือการสร้าง
ผู้ประกอบการในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

156,601,225 79.1712 5 

2. จ านวนงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด ที่ก าหนดให้
จ่ายเพื่อการบริการของ
มหาวิทยาลัยในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา จาก
เงินรายได้และงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด 

197,800,804 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

12 บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลี่ยนความรู้สู่
ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (Talent 
Mobility 
Consultation) 

1. จ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พัฒนาสินค้าและบริการแก่
สถานประกอบการในภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

70 10.3245 2 

2. จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยทั้งหมด รายงาน
ในระบบ CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

678 

Potential 4.75 
13 ระบบนิเวศน์ด้าน

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเร่ง
พัฒนาผู้ประกอบการ
ในสถาบันอุดมศึกษา 
(Technological/ 
Innovation-Driven 
Entrepreneurial 
Ecosystem) 

มีการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ในระดับสถาบัน ดังนี้ 

5 
 

5 

A - มีนโยบายส่งเสริมด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
B - มีเครือข่าย
ผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
C - มีโครงการ/กิจกรรม
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 
D - มีรายวิชาเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

E - มี Platform กลางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 

14 หลักสูตร/โปรแกรม
เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 
(Technological/ 
Innovation- Driven 
Entrepreneurial 
Education) 

1. จ านวนหลักสูตร/
โปรแกรมเฉพาะมีปริญญา
และไม่มีปริญญา ที่ใช้
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

65 55.5556 5 

2. จ านวนหลักสูตร/
โปรแกรมท้ังหมด ทั้งท่ีมี
ปริญญาและไม่มีปริญญา 
(Degree and Non-
degree program) ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

117 

15 งบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ความเป็น
ผู้ประกอบการของ
สถาบันอุดมศึกษา
(Technological/Inn
ovative 
Development 
Funding) 

1.จ านวนงบประมาณ
ทัง้หมดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
มหาวิทยาลัยในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

116,144,680 58.718 5 

2. จ านวนรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการ
บริการของมหาวิทยาลัย
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 

197,800,804 
  

16 ความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการสร้าง

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนักความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม  

18 34.434 4 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

นวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา 
(University - 
Industry Linkage) 

2. จ านวนรายการความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกับภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
University - Industry 
Linkage ของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดในรอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

53 

 
กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area Based and Community Engagement)    

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลทีต่้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

Performance 2.75 
17 ร้อยละการได้งานท า

ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต 
(Percentage of 
Graduate 
Employed in 
Region) 

1. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (อนุปริญญา 
ปริญญาตรี และ 
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับชั้น
ปริญญาได้งานท าใน
จงัหวัดในที่ตั้งหรือจังหวัด
ที่มีอาณาเขตติดกันกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

910 28.4909 1 

2. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (อนุปริญญา
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) ที่ส าเร็จ
การศึกษา ระดับชั้น
ปริญญาที่รายงานในระบบ 

3,194 
  



27 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลทีต่้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

CHE QA Online ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

18 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
(โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านภูมิศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม สังคม)
(Area Based 
Development) 

1. จ านวนโครงการด้าน
การบริการวิชาการหรือ
โครงการที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
ภูมศิาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม สังคม ของ
สถาบันอุดมศึกษาในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

207 100 5 

2. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 

207 

19 การมีส่วนร่วมของ
บุคคลหรือหน่วยงาน
ในชุมชน พ้ืนที่ หรือ
ภูมิภาค (Non Age 
Group 
Participation) 

1. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนที่ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและ/หรือด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน 

90 79.646 3 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลทีต่้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

สังคม/การน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 
2. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน สังคม/การน้อม
น าแนวพระราชด าริสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งหมด ในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
  

113 
  

20 ความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัย ชุมชน
และสังคม 
(Green/Sustainabili
ty) 

ผลของอันดับ หรือคะแนน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดย Times Higher 
Education (THE) ในรอบ
ปีปฏิทินที่ผ่านมา 

301 
 

2 

Potential 4.25 
21 ความสอดคล้องของ

หลักสูตร 
(Curriculum 
Alignment) 

1. จ านวนหลักสูตร ทั้ง
หลักสูตรในระดับปริญญา 
(Degree) (Curriculum 
Area Mapping) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-Degree) ที่เป็น
ประโยชน์และตอบสนอง
ต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

62 59.0476 2 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลทีต่้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

2. จ านวนหลักสูตร ทั้ง
หลักสูตรในระดับปริญญา 
(Degree) (ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-
Degree) ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

105 

22 การวิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ือการ
พัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 
(Research/Service 
in Region) 

1. จ านวนผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ตาม
นิยามประกาศของ กพอ. 
และ/หรือ กกอ. ของ
สถาบันอุดมศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

125 53.8793 5 

2. จ านวนผลงานทาง
วิชาการ ตามนิยาม
ประกาศของ กพอ. และ/
หรือ กกอ. ทั้งหมด ของ
สถาบันอุดมศึกษา ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

232 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลทีต่้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

23 การมีส่วนร่วมของ
สังคมและชุมชน 
(Inclusive 
Community) 

1. จ านวนหลักสูตรที่
ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ทั้ง
หลักสูตรในระดับปริญญา 
(Degree) (ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online) 
และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-
Degree) อาทิ การก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน 
การสอน การบริหาร ใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

48 45.7143 5 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
ทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) (ที่
รายงานในระบบ CHE QA 
Online) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-
degree) ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  

105 

24 การบูรณาการ 
งบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนใน
การด าเนนิงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนที ่
(Integrated 

1. จ านวนเงินทุน เงิน
บริจาค จากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน การพัฒนา
ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใน
รอบปีงบประมาณที่ผ่าน
มา 

488,342,940 73.5698 5 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลทีต่้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

Government 
Budget) 

2. จ านวนรายจ่ายทั้งหมด 
ที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการ
บริการของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ทั้ง
จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน
ทั้งหมด 

663,781,640 
  

 
กลุ่มที่ 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and 

Specialists)  

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

Performance 2.75 

25 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีประกอบ
อาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา 
(Percentage of 
Graduates being 
Employed after 
Graduation) 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ที่ตอบแบบส ารวจว่ามีงาน
ท า หลังจบการศึกษาใน
ระยะเวลา 1 ปี นับรวมทั้ง 
ที่ท างานในองค์กรผู้จ้างงาน 
ท างานอิสระ และประกอบ
กิจการส่วนตัว 

2,519 72.3227 3 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ตอบรับผลส ารวจ 

3,483 

26 ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีท างานใน
อุตสาหกรรม
มูลค่าเพ่ิมสูง 
(Percentage of 
Graduates in High 
Value-added 
Sectors) 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ที่ท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิมสูง  

136 4.0767 1 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมดท่ีตอบแบบส ารวจ
ภาวะการมีงานท าในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

3,336 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

27 ร้อยละของผู้จ้างงานที่
พอใจอย่างยิ่งใน
คุณลักษณะของ
บัณฑิต (Percentage 
of Highly Satisfied 
Employers) 

1. จ านวนของผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้คะแนน
สูงสุด 2 ระดับแรก จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
10 ระดับ จ าแนกตามกลุ่ม
ลักษณะองค์กรผู้จ้างงาน 
และ/หรือกลุ่มอุตสาหกรรม
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

349 61.1208 2 

2. จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตท้ังหมด 

571 

28 อัตราส่วนของเงิน
สนับสนุนต่อ
งบด าเนินการ 
(Beneficiary 
Contribution to 
Operating 
Expenses) 

1. จ านวนเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรผู้จ้าง
บัณฑิตและศิษย์เก่า หรือ
หน่วยงานทั่วไป เพื่อ
อุดหนุนการจัดบริการ
การศึกษา ในแต่ละปี
การศึกษา เช่น เงินบริจาค 
และการบริจาคทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ที่สามารถตีมูลค่า
ทางการเงิน ด้วยวิธีการที่
ถูกต้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงรายได้จากการ
ลงทะเบียนเรียน และเงิน
สนับสนุนประเภท Block 
grant จากงบประมาณ
แผ่นดิน 

109,017,495 55.1148 5 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

2. จ านวนรายจ่ายทั้งหมด ที่
ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการ
บริการของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ในรอบปีงบประมาณที่
ผ่านมา จากเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดินทั้งหมด 

197,800,804 
  

Potential 3.25 
29 ร้อยละของหลักสูตรที่

ได้รับการรับรอง
ประสิทธิผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
(Percentage of 
Curricular with 
Certified Learning 
Outcomes) 

1.ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
หลักสูตรที่ผ่านการตรวจ
รับรองมาตรฐาน (ผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของจ านวน
หลักสูตรที่ผ่านการตรวจ
รับรองมาตรฐานหลักสูตร
จากสถาบันมาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานระดับชาติ 
และนานาชาติ 

- - 1 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในแต่ละปี
การศึกษา 

105 

30 ร้อยละของหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติงานจริง 
(Percentage of 
Curricular with 
Work-Integrated 
Learning) 

1. จ านวนหลักสูตรที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริง 

105 100 5 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในแต่ละปี
การศึกษา 
 
  

105 



34 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ข้อมูลที่ต้องบันทึกผล ข้อมูล ผลลัพธ์ ระดับ 

31 ร้อยละของผู้สอนที่มี
คุณภาพสูง 
(Percentage of 
High Quality 
Learning 
Facilitators) 

1.จ านวนต าแหน่งวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า ที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในแต่ละปี
การศึกษา 

352 52.2849 2 

2. จ านวนอาจารย์ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในแต่ละปี
การศึกษา 

674 
  

32 อัตราการคงอยู่ของ
ผู้เรียน (Students 
Retention Rate) 

1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ที่ลงทะเบียนเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและลงทะเบียนใน
หลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 
ใน 4 ของหลักสูตร ในปี
การศึกษา 

3,176 97.513 5 

2. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ในหลักสูตรทั้งหมด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้
รายงานในระบบ CHE QA 
Online ในแต่ละปี
การศึกษา 

3,257 

 

 นอกจากนี้ ในปีพ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าสู่การจัดอันดับเพ่ือประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัย

ในอาเซียน หรือ University Performance Metric (UPM) โดย VNU Unirating Center ประเทศเวียดนาม 

โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับระดับ 4 ดาว ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย โดยได้คะแนนรวม 685 จาก

คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน  และมีกลุ่มตัวชี้วัดที่มีผลงานเด่นในด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Ambition) ได้

คะแนน 50 จาก 60 คะแนน และด้านนวัตกรรม (Innovation) ได้คะแนน 77 จาก 100 คะแนน 

 โดยมีตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยมีผลงานเด่น ได้แก่ จ านวนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร  

ที่จดทะเบียนกับส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา  รายได้จากผู้สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและโครงการ Start-

up ธุรกิจ Start-up และบริษทัลูกที่ได้รับการพัฒนาจากผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  ห้องปฏิบัติการ
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และอุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับการฝึกปฏิบัติ การวิจัย R&D และนวัตกรรม    พ้ืนที่สนับสนุนการพัฒนา

นวัตกรรมและธุรกิจ start-up ที่อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน Start-up ได้ใช้ในการแบ่งปันแนวคิด การ

ออกแบบ การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  และจ านวนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม 

และองค์กรที่มีความร่วมมือในการท าวิจัยของนักศึกษา โครงการ Start-up และ/หรือการให้ทุนส าหรับการ

วิจัย และ/หรือมีความร่วมมือด้าน R&D ที่สร้างผลงานการตีพิมพ์ร่วมกัน และแชร์ IP license/สิทธิบัตร

อุตสาหกรรมร่วม  
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 1.3.2 การบูรณาการชุดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 

  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 ที่มุ่งเน้น

ความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยได้จัดท า

แผนแม่บทเกษตรอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื่อน

ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 

  ในแผนแม่บทดังกล่าวมหาวิทยาลัยยังได้มีการวิเคราะห์แนวทางการบูรณาการชุดความรู้ 

เทคโนโลยี และบุคลากรเพ่ือพัฒนาก าลังคนและต่อยอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  โดยจ าแนกชุดองค์ความรู้

เป็น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ นวัตกรรม

อาหาร และเทคโนโลยีเพ่ือพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
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1) การบูรณาการชุดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 
  

  2) การบูรณาการชุดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประมง 
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3) การบูรณาการชุดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 
 

4) การบูรณาการชุดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร 
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5) การบูรณาการชุดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

  ทั้งนี้รายละเอียดองค์ความรู้ในแผนพัฒนาชุดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

รองรับความเป็นเลิศด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สามารถดูได้ใน

ภาคผนวก 3 

  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนความเป็นเลิศให้แก่มหาวิทยาลัยอีกจ านวนมาก อาทิเช่น  ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมพลังงานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

หมอกควัน  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรส าหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ  ศูนย์บูรณาการองค์

ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือความเข้มแข็งทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

ล าไย  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางฟิสิกส์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการประมงและทรัพยากรทางน้ า  

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์ปลาบึกและปลาลูกผสมครบวงจร  ศูนย์วิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์โดยวิจัยวัสดุผสมและการสร้างต้นแบบโดยใช้การพิมพ์สามมิติ   

คลินิกเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  เมือง

นวัตกรรมเกษตรอาหารและสุขภาพ ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม  ศูนย์ประสานงานเกษตร

อินทรีย์แม่โจ้  ศูนย์ประสานงานเกษตรอัจฉริยะ  และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เกษตร  ศูนย์เกษตรบริการ 
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และภายใต้คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยยังมีการจัดตั้งศูนย์ของส่วนงานเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศของแต่ละคณะ/ส านัก โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทิศทางความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอีกกว่า 30 ศูนย์ 

 

 1.3.3  สรุปการเลือกกลุ่มอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  จากผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้มี

ผลการประเมินของอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 สูงสุดโดยมี Performance ระดับ 3.25 คะแนน และ Potential ระดับ 

4.75 คะแนน  ประกอบกับชุดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่พร้อมขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านเกษตรอัจฉริยะ  

และความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกระยะ รวมทั้งความต้องการของพ้ืนที่ ชุมชน 

และประเทศชาติ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนความเป็นเลิศภายใต้ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และทิศทางการ

พัฒนาของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

เกษตรสมัยใหม่  โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความเห็นชอบในการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 

แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  ดังรายละเอียดในภาคผนวก 1 
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ส่วนที่ 2  
แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

[มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 
 

2.1 จุดเน้น ทิศทาง และเป้าหมายตามสาขาความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร  มากว่า 85 ปี และ

มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรระดับนานาชาติ และในปีพ.ศ. 2577  

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะ ( Intelligent Agriculture) มีความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรตลอดช่วงอายุ 

ตามนโยบายการผลิตก าลั งคนของกระทรวง อุดมศึ กษา ให้มี ความเชี่ ยวชาญและช านาญด้ าน

เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ และมีเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งกลุ่ม

เกษตรกร  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีการเกษตร  เกษตรกรรมยั่งยืน 

นวัตกรรมการเกษตร  การเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ การตลาด 

เศรษฐศาสตร์ สื่อดิจิทัล พลังงาน วิศวกรรม การเกษตรพ้ืนฐานทั้ง พืช สัตว์ ประมง การแปรรูปอาหาร  

บรรจุภัณฑ์  ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งมีความ

พร้อมพ้ืนฐานในด้านระบบนิเวศนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพ่ือเสนอตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 กลุ่มการ

พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มีการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านด้านนวัตกรรม

ทางการเกษตรส าหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ  มีการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอัจฉริยะ  

มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรด้านนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ และหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตร

นวัตกรรม ทั้งหลักสูตร Degree 4 ปี และ 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตร non-degree ที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบ module และแบบ online โดยมีกลุ่มเป้าหมายส าหรับคนตลอดช่วงอายุวัยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

รวมทั้งหลักสูตรในการ Up skill, Re skill , New Skill บุคลากรในสถานประกอบการ และบัณฑิตใหม่ที่ยังไม่

มีงานท าให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ในการน าไปเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานหรือสร้าง

ธุรกิจใหม่ได้ 
  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ใน 
พ.ศ.2569 คือการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างคุณค่า   
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ” และได้ก าหนด
พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 คือ “จัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตร
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สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์ของประเทศในการสร้างมูลค่าและพัฒนาเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม และบริการ (Smart Agro Eco Tech-innopreneur)” 
 

 
 

2.1.1 สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 

 จากการวิเคราะห์ตัวตนและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประกอบกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ได้ก าหนดจุดยืนในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม  โดยมุ่งเน้นสาขาความเชี่ยวชาญด้านเกษตรสมัยใหม่ 

เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ

หลักท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาที่สอดคล้องกับประเด็นแผน

แม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. คือ การผลิตบัณฑิต

ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ (Agri. Tech-innopreneur) ประกอบด้วย 2 

ประเด็นหลัก 8 ประเด็นย่อย ได้แก่ 

1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (Agri. Tech and Innovation)  ซึ่งประกอบด้วย

ประเด็นย่อย ได้แก่ 

▪ เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) 
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▪ อาหารและสุขภาพ (Food and Health) 

▪ ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Biodiversity and 

Sustainable) 

▪ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ทั้งภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ (Technology Transfer) 

▪ การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Tech & Innovation Ecosystem) 

2) การผลิตบัณฑิตผู้ ประกอบการนักปฏิบัติ  (Entrepreneurship and Hands on 

students) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ 

▪ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการเดิม (Entrepreneur) 

▪ การสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

▪ การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ด้วยการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ

อย่างเข้มข้นทั้งในห้องปฏิบัติการและฟาร์มที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติใน

สถานประกอบการจริง (Hands on Learning)  
 

 
  



44 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

2.1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ พ.ศ.

2566-2569  จ านวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. แผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564  13 ด้าน 
3. หมุดหมายในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 จ านวน 6 หมุดหมาย 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 
5. Platform การพลิกโฉมอุดมศึกษา 5 ด้าน 
6. แผนงานหลักในแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) 
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2.1.3 เป้าหมายของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
  เป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่การจัดการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ
โดยตรง ทั้งนี้มีเป้าหมายในการพลิกโฉมดังนี้ 

1. สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถ
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะประโยชน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ 

3. ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ
ท างาน 

  
2.2 การปฏิรูประบบบริหารในสถาบันอุดมศึกษา  
  เพ่ือให้การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 และมีความเป็นเลิศในการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนระบบบริหารจัดการ
เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  โดยได้
ก าหนดแผนในการปฏิรูประบบบริหารมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
 2.2.1 ด้านการบริหารบุคลากร 
  ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปคือ มีบุคลากรที่สมรรถนะเหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกลยุทธ์และกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
 

ประเด็นการปฏิรูป กลยุทธ์หลัก/กิจกรรมส าคัญ 
ด้านโครงสร้างบุคลากร ▪ ปรับปรุงระบบโครงสร้างบุคลากรรูปแบบใหม่ โดยมีต าแหน่งที่บุคลากรสามารถ

ท างานได้ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
ด้านการบริหาร
บุคลากร 

▪ การสลับการท างานกับหน่วยงานอ่ืน (mobility) ภารกิจข้ามศาสตร์ ข้ามหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

▪ บริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 
ด้านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

▪ ปฏิรูประบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และสะท้อนผลงาน 
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 2.2.2 ด้านแผน ระบบการเงิน และงบประมาณ 
  ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปคือ มีระบบการบริหารด้านแผน การเงินและงบประมาณที่

คล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เพื่อรองรับการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการปฏิรูป กลยุทธ์หลัก/กิจกรรมส าคัญ 

ด้านนโยบายและแผน ▪ จัดตั้งฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยประสานงานและบูรณาการร่วมกับทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

▪ เชื่อมโยงบูรณาการแผนทุกระยะ ทุกระดับ ทุกส่วนงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

▪ ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การ  
บูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดตั้งฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
รองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

ด้านระบบการเงินและ
งบประมาณ 

▪ แสวงหาและใช้งบประมาณจากโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (มาตรา 45 (3) ) 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์และมิติ
งบประมาณของ อว. 

▪ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ 
▪ ปฏิรูประบบค่าตอบแทนบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

▪ แสวงหางบประมาณเพ่ือรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
▪ นโยบายการเงินและทรัพย์สินที่สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

 
 2.2.3 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 

ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปคือ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของบุคลากรที่เน้นผลลัพธ์ ความส าเร็จของงาน  โดยมี 
กลยุทธ์และกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 

 

ประเด็นการปฏิรูป กลยุทธ์หลัก/กิจกรรมส าคัญ 

ด้านการเงิน
งบประมาณและการ
หารายได้ 

▪ จัดท ากฎระเบียบการจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการให้บริการและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (ไม่ซ้ าซ้อน,จูงใจ,ชัดเจน,สะดวก,ยืดหยุ่น,เป็นธรรม) 

▪ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (จูงใจ, เป็นธรรมกับทั้งเจ้าของ/
มหาวิทยาลัย/ ผู้ใช้ประโยชน์) 

▪ การจัดท าฐานข้อมูลกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
▪ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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ประเด็นการปฏิรูป กลยุทธ์หลัก/กิจกรรมส าคัญ 

ด้านการเรียนการสอน ▪ ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
คนทุกช่วงวัย และให้เอ้ือต่อประเด็นดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ (Hands on) 
 หลักสูตรรูปแบบใหม่ที่เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรแบบบูรณาการหลายส่วนงาน 

ด้านพัฒนาบุคลากร ▪ ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

▪ กฎระเบียบรองรับ Talent Mobility และการท างานร่วมกับเครือข่ายภายนอก 
ด้านการบริหาร
จัดการ 

▪ การยกระดับหน่วยงานวิสาหกิจ เช่น การจัดตั้งส่วนงานกลางที่เน้นการหารายได้ 
ไม่พ่ึงงบประมาณแผ่นดิน, การโอนย้ายหน่วยงานวิสาหกิจไปอยู่ภายใต้ส่วนงาน
กลาง 

▪ การจัดตั้ง Holding Company 
ด้านบริการวิชาการ ▪ ทบทวนกฎระเบียบด้านการจัดฝึกอบรมให้เอ้ือต่อการหารายได้และเป็นธรรม  

▪ การน าผลงาน องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

 
 2.2.4 ด้านระบบธรรมาภิบาล 
  ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปคือ มีระบบธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัยที่เน้นความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจ ความโปร่งใส ในทุกระดับ โดยมีกลยุทธ์และกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
 

ประเด็นการปฏิรูป กลยุทธ์หลัก/กิจกรรมส าคัญ 

ด้านระบบธรรมาภิ
บาล 

▪ ยกระดับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 ระบบการท างานของคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัย, กรรมการจริยธรรม, ITA, กรรมการธรรมาภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบภายใน 

 การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
ด้านระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

▪ การปฏิรูประบบตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานของกองตรวจสอบภายใน 
 ทบทวนบทบาท/ภาระหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (งาน/เงิน/คน) 

ด้านการบริหารความ
เสี่ยง 

▪ การบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่แท้จริง การจัดท าแผนความเสี่ยง รวมถึงระบบการป้องกันความเสี่ยง 
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2.3 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570  [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิเคราะห์และประเมินศักยภาพตนเองจากความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร  
ที่มีอยู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม  และความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงได้ก าหนดแผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ที่ประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก 13 แผนงานย่อย และโครงการกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในแต่ละปี ดังต่อไปนี้ 
 

2.3.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  
  จากผลการวิเคราะห์ตนเองตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลุ่ม พบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มี
ศักยภาพเหมาะสมกับการพัฒนาความเป็นเลิศสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 

 
  
 Performance 

• มีนกัศึกษา/บัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 1,493 คน 
• ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ระดับชาติ 12 รางวัล 
• ได้รับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพ่ือการสร้าง

ผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 156.6 ล้านบาท 
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1.นกัศกึษาและบณัฑิตผูป้ระกอบการ 

(Student and Graduate 

Entrepreneur)

2.รางวลัดา้นผูป้ระกอบการ (Startup 

Awards)

3.งบประมาณจากแหลง่ทนุภายนอก
สนบัสนนุการสรา้งผูป้ระกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

(Startup Co-Investment 

Funding)

4.บคุลากรสถาบนัอดุมศกึษาแลกเปลี่ยน

ความรูสู้ภ่าคธุรกิจ/อตุสาหกรรม (Talent 

Mobility Consultation)

5.ระบบนิเวศนด์า้นเทคโนโลยีและนวตักรรม
เพื่อเร่งพฒันาผูป้ระกอบการใน

สถาบนัอดุมศกึษา (Technological/ 

Innovation-Driven 

6.หลกัสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใชเ้ทคโนโลยี/
นวตักรรมเพื่อพฒันาความเป็น

ผูป้ระกอบการ (Technological/ 

Innovation- Driven 
Entrepreneurial Education)

7.งบประมาณการพฒันาเทคโนโลยี/
นวตักรรมเพื่อพฒันาความเป็น

ผูป้ระกอบการของสถาบนัอดุมศกึษา

(Technological/Innovative 

Development Funding)

8.ความร่วมมือเพื่อพฒันาผูป้ระกอบการและ
สง่เสริมการสรา้งนวตักรรมกบัภาคธุรกิจ/

อตุสาหกรรมของสถาบนัอดุมศกึษา 

(University - Industry 

Linkage)
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• มีอาจารย์และนักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  70 คน 

 

Potential 
• มีระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ระดับ 5  
 มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการโดย

บรรจุไว้ในแผนทุกระดับในมิติที่ 4 
 มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ  
 มีโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯที่ส าคัญคือโครงการพลิกโฉมซึ่งได้รับ

สนับสนุนงบประมาณ 88.702 ล้านบาท  
 มีรายวิชาเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯทั้ง Degree Non-degree Module 
 มี Platform กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯผ่านการบริหารของ MAP และศูนย์ความ

เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
• หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะมีปริญญาและไม่มีปริญญา ที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความ

เป็นผู้ประกอบการ 65 หลักสูตร 
• งบประมาณท้ังหมดในการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ

มหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 116.145 ล้านบาท 
• ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  48 ความร่วมมือ เป็นธุรกิจขนาดย่อม 36 ขนาดกลาง 

9 และขนาดใหญ่ 3 ความร่วมมือ 
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  2.3.2 ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
 

ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 
เป้าประสงค์ 

1) คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ิมความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได้ ยั่งยืน 

พร้อมสู่อนาคต  
3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 
ยุทธศาสตร์ของ อววน. แผนงาน ของอววน. กิจกรรมพลิกโฉม ยุทธศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี
ความสามารถ ในการแข่งขัน 
และพึ่งพาตนเองได้อยา่ง
ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

แผนงานที่ 1.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular- Green 
Economy: BCG) ใน 4 ด้าน ให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลคา่
สูง มีความยั่งยืนและ เพิ่มรายได้ของประเทศ (ด้านเกษตร
และอาหาร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และ
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ)  
แผนงานที่ 1.2  พัฒนาและประยุกต์ใชป้ัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยดีิจิทัล อิเล็กทรอนิคอัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิต/การบริการและการพึ่งพาตนเอง 
แผนงานที่ 1.3  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของ
ประเทศให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน 

กิจกรรมที่ 4 การบริหาร
งานวิจยัและนวัตกรรม 

แผนงานที่ 1 การปฏิรปูการบริหารมหาวิทยาลัยสู่
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 
แผนงานย่อยที่ 1.1 ปฏิรูประบบบริหารบุคลากร 
แผนงานย่อยที่ 1.2 ปฏิรูประบบแผน การเงนิ และ
งบประมาณ 
แผนงานย่อยที่ 1.3 ปฏิรูประบบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ 
แผนงานย่อยที่ 1.4 ปฏิรูประบบธรรมาภิบาล 
 
แผนงานที่ 5 การพฒันาความเป็นเลิศเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
แผนงานย่อยที่  5.1  การยกระดับและสร้างเครือข่ายตลาด
สินค้าเกษตรด้วยการตลาดดิจติอล 
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ยุทธศาสตร์ของ อววน. แผนงาน ของอววน. กิจกรรมพลิกโฉม ยุทธศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แผนงานที่ 1.4    พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ให้
สามารถแข่งขันได้ รองรับการขยายตัวดา้นการคมนาคม
ขนส่งของอาเซียนและพึ่งตนเองได้ 
แผนงานที่ 1.5    พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs เพื่อ
ยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการพึง่พา
ตนเอง 

2. การยกระดับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรบัตัวได้
ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

แผนงานที่ 2.1 พัฒนาความพร้อมและโอกาสของคนทุกชว่ง
วัย และพัฒนาระบบส าคัญของสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
แผนงานที่  2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของ
ประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่  
แผนงานที่ 2.3 มุ่งขจัดความยากจน และลดช่องว่างของ
การเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเรียนรู้ 
และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
แผนงานที่  2.4 มุ่งพัฒนาสังคมคุณธรรม แก้ไขปัญหา     
คอร์รัปชัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 2.5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมสู่ทุกภูมิภาค 
แ ผ น ง า น ที่  2.6 พั ฒ น า แ ล ะ เ ร่ ง แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 
แผนงานที่ 2.7 เตรียมพร้อมรับ ตอบโต้ และปรับตัวต่อภัย
พิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรมที่ 5 การสร้าง
แพลทฟอร์มความ
ร่วมมือ 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
แผนงานย่อยที่ 4.1 ยกระดับวิสาหกิจและผู้ประกอบการ
ใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม 
แผนงานย่อยที่ 4.2 การพัฒนาบัณฑิตผูป้ระกอบการเกษตร
มูลค่าสูง 
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ยุทธศาสตร์ของ อววน. แผนงาน ของอววน. กิจกรรมพลิกโฉม ยุทธศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับขั้นแนว
หน้าที่ก้าวหนา้ล้ ายุค เพื่อ
สร้างโอกาสใหม่และความ
พร้อมของประเทศใน
อนาคต 

แผนงานที่ 3.1  ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหนา้ที่สรา้งองค์
ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์   มนุษยศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด  
แผนงานที่ 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้ง
อุตสาหกรรมอวกาศ 
แผนงานที่ 3.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้าง 
พื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ที่รองรับการวิจัยขั้นแนว
หน้าและการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต 
 

กิจกรรมที่ 4 การบริหาร
งานวิจยัและนวัตกรรม 
 
กิจกรรมที่ 3 ความเป็น
นานาชาต ิ

แผนงานที่ 2 การพัฒนานิเวศนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับพัฒนา
บัณฑิตและผู้ประกอบการ 
แผนงานย่อยที่ 2.1 การพัฒนามาตรฐานและยกระดบั  
ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
แผนงานย่อยที่ 2.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการตน้แบบด้าน
เกษตรและอาหารมูลค่าสูงครบวงจร 
แผนงานที่ 6 การยกระดับความเป็นเลิศทางด้าน 
เกษตรอัจฉริยะในระดบันานาชาติ 
แผนงานย่อยที่  6.1 การแลกเปลี่ยน  การสง่เสริม  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ 
แผนงานย่อยที่  6.2 การแลกเปลี่ยนและแสวงหาเครือข่าย 
และผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ 

4. การพัฒนาก าลังคน
สถาบนัอุดมศึกษา และ
สถาบนัวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแบบก้าวกระโดด
และอย่างยั่งยืน 

แผนงานที่ 4.1 พลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
ประเทศไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ
ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ 
แผนงานที่  4.2 พลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศตาม
บทบาทการสร้างก าลังคน การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 
แผนงานที่ 4.3 พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/หน่วยงาน
ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถเทียบเคียงระดับ
นานาชาติ  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
และแสวงหาบุคลากร 

แผนงานที่ 3 พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตก าลังคนขั้นสูง
ด้านเกษตรอัจฉริยะ 
แผนงานย่อยที่ 3.1 การพัฒนาก าลังคนดา้นเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตร degree, module, 
new skill, upskill, reskill) 
แผนงานย่อยที่ 3.2 การยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและผู้ประกอบการ บคุลากรมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (upskill/newskill) 



53 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ยุทธศาสตร์ของ อววน. แผนงาน ของอววน. กิจกรรมพลิกโฉม ยุทธศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แผนงานที่ 4.4 พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปน็
ศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน 
รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก 
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2.3.3 การวิเคราะห์โอกาสประสบความส าเร็จและความเสี่ยงของแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
  นอกจากการวิเคราะห์ผลประเมินตนเองและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและ
กระทรวง อว. แล้ว  มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือใช้ประกอบในการ
ก าหนดกลยุทธ์/แผนงาน ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  และการวิเคราะห์โอกาสประสบ
ความส าเร็จและความเสี่ยงของแผน  โดยสรุปสภาพแวดล้อมส าคัญที่คาดว่าจะมีผลต่อการพัฒนาความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยได้ดังต่อไปนี้ 

 
 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ได้มีการประเมินโอกาสประสบ
ความส าเร็จและความเสี่ยงในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยสรุปในประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 
โอกาสประสบความส าเร็จ 

1. ประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีพัฒนาการ
โดยยึดถือการเกษตรเป็นพ้ืนฐานมายาวนานกว่า 87 ปี  มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่
หลากหลาย อาทิเช่น ด้านการผลิตพืช ทั้งพืชผัก พืชสวน พืชไร่ ด้านปศุสัตว์ และด้านการประมง  
รวมทั้งด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร และการตรวจรับรองมาตรฐาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคณะ 
และหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่
สู่ความเป็นเลิศมากมาย 
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2. ความหลากหลายของศาสตร์โดยมีเกษตรเป็นรากฐาน นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังมีองค์ความรู้อีกหลายด้าน อาทิเช่น ด้านบริหารธุรกิจ สารสนเทศและการสื่อสาร การ
ท่องเที่ยว วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานทดแทน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ ที่พร้อมบูรณาการกับคณะ
ด้านการเกษตร เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้งยังเตรียมต่อยอดสู่ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการเกษตรเป็นพ้ืนฐาน ใน
ด้านการสัตวแพทย์และพยาบาลในอนาคต 

3. ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่  ฟาร์ม และวิทยาเขตที่จังหวัดแพร่ และชุมพร  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฟาร์มมหาวิทยาลัยเนื้อที่ 1,100 ไร่ ใช้เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  อีกทั้งยังมีการเปิดการเรียนการสอนที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จังหวัดแพร่  และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมบูรณาการ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ในการพัฒนาความเป็นเลิศ 

4. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ อาทิเช่น โครงการ
ผลิตและพัฒนากัญชาอินทรีย์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนา
กัญชงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านพืชกระท่อม เป็นต้น 

5. ความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะหมุดหมายในร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ในด้านเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเน้น
คุณค่า การส่งเสริม SMEs วิสาหกิจและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบ
โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต การรับมือกับภัยธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ
เศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ า  อีกทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ ให้
ความส าคัญกับการเกษตรและการท่องเที่ยว 

6. ความสอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น ความใส่ใจสุขภาพและอาหาร สังคม
ดิจิทัล สังคมผู้สูงอายุ แรงงานภาคเกษตรที่ลดลง วิถีชีวิตใหม่ เป็นต้น 

7. การเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในปี พ.ศ.2560  ท าให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมขึ้น สามารถปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และก าหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์หลายอย่างที่เอ้ือต่อการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 และการด าเนินการตาม
จุดเน้นเพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

8. เครือข่ายศิษย์ เก่า  เกษตรกร วิสาหกิจ โครงการพระราชด าริ  ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีเครือข่ายศิษย์เก่าที่รักและพร้อมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหลายท่านเป็นผู้น า
เกษตรกร และเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ  รวมถึงการที่
มหาวิทยาลัยสนองงานโครงการพระราชด าริมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการหลวงทุกแห่งที่
มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมการเกษตรมาอย่างยาวนาน  และการที่
มหาวิทยาลัยให้บริการด้านการเกษตรแก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องท าให้เป็นที่ยอมรับและมีเครือข่ายการ
พัฒนาร่วมกับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ และผู้ประกอบการจ านวนมาก 
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9. การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักปฏิบัติ อดทน สู้
งาน เนื่องจากผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) 

10. มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานใหม่ที่ท าหน้าที่ใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานภายใน และเป็นต้นแบบของการบริหารงาน
ในรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัย 

 
ความเสี่ยง 

1. การปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายบางเรื่องของประเทศที่ยังไม่เป็นรูปธรรม เช่น ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาพรัฐ นโยบายการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(กฎระเบียบไม่ Sandbox งบประมาณไม่ block Gantt ไม่ Multi-years) ซึ่งหากยังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงหรือทบทวนอย่างจริงจังในระยะเวลาอันใกล้นี้ อาจเป็นอุปสรรคต่อการพลักโฉมและการ
พัฒนาความเป็นของของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 

2. กฎระเบียบบางอย่างของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เอ้ือและไม่ชัดเจน เช่น ระเบียบการจัดเก็บและจัดสรร
รายได้จากการให้บริการ และการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก และระเบียบการบริหารงาน
บุคคลที่ยังไม่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย และการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 

3. งบประมาณส าหรับการพัฒนาความเป็นเลิศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอดีต เป็น
สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้เน้นการหารายได้ เนื่องจากกลุ่ม
ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนยากจน ท าให้มหาวิทยาลัยไม่ได้มีเงินรายได้จ านวนมาก 
จ าเป็นต้องพ่ึงพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก  ดังนั้นแม้ในแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ส่วนหนึ่งจะมุ่งสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในระยะยาวเพ่ือความยั่งยืน แต่ในระยะเริ่มต้น
มหาวิทยาลัยยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงานประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ตามวงเงิน
ในแผนที่ได้ประมาณการไว้ 

4. ในกรณีทีส่ถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้นี้ หรือในกรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น 
อาจส่งผลกระทบต่อการเตรียมการ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมตามแผนงานเพ่ือ
พัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

2.3.4 แผนปฏิบัติการรายปี   

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มท่ี 2 ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยได้ก าหนด

แผนปฏิบัติการรายปีที่ประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก 13 แผนงานย่อย และโครงการกิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปี ดังต่อไปนี้ 

  



58 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

แผนงานที่ 1 การปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
ผลผลิต :  การปฏิรูประบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ด้าน 
 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 
แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบหลัก 

64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

1.1 ระดับความส าเร็จ

ในการปฏิรูประบบ

บริหารมหาวิทยาลัย 

N/A 5 5 5 5 5 5 1.1 ปฏิรูประบบ
บริหารบุคลากร 

 

โครงการยกระดับการบริหาร

บุคลากรรองรับการพลิกโฉม

มหาวิทยาลยั 

2 2 2 2 2 รองอธิการบด ี

(รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

ศรีเงินยวง) 

        1.2 ปฏิรูประบบแผน 
การเงิน และ
งบประมาณ 

โครงการพัฒนาระบบบรหิาร

การเงินและงบประมาณดิจิทัล 

1 1 1 1 1 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ชัยยศ 

สัมฤทธ์ิสกุล) 

1.2  จ านวน

กฎระเบียบที่ได้รับการ

สร้างหรือปรับปรุงให้

สอดคล้องต่อการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่

ความเป็นเลิศด้าน

- 5 5 5 5 5 15 1.3 ปฏิรูประบบ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และหลักเกณฑ ์

โครงการปฏิรูปกฎระเบียบ 

ข้อบังคับเพื่อพลิกโฉม

มหาวิทยาลยั 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 รองอธิการบด ี

(รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

ศรีเงินยวง) 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 
แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบหลัก 

64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมและการเป็น

ผู้ประกอบการ 

        1.4 ปฏิรูประบบ   
ธรรมาภิบาล 

โครงการยกระดับธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลยั 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 รองอธิการบด ี

(รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

ศรีเงินยวง) 

 
แผนงานที่ 2 การพัฒนานิเวศนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส าหรับพัฒนาบัณฑิตและผู้ประกอบการ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างองค์กร นโยบาย และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรสมัยใหม่ 
ผลผลิต :  1) ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ จ านวน 3 แห่ง 
   2) ห้องปฏิบัติการต้นแบบดา้นเกษตรและอาหารมูลค่าสูงครบวงจร จ านวน 3 แห่ง 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

2.1 ระบบนิเวศด้าน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อเร่ง

5 5 5 5 5 5 5 2.2 การพัฒนา
มาตรฐานและ
ยกระดับ  
ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 

โครงการพัฒนามาตรฐานและ

ยกระดับฟาร์มอัจฉริยะ  

- ฟาร์มพืช 

- ฟาร์มสัตว ์

60 60 30   รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

รองอธิการบดี 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

พัฒนาผู้ประกอบการ

ในสถาบันอุดมศึกษา  

- ฟาร์มประมง (ผศ.พาวิน มะโนชัย) 

        2.3 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบแปรรปู
เกษตร 
มูลค่าสูงครบวงจร 

ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้าน

เกษตรและอาหารมลูค่าสูงครบ

วงจร 

- ห้องปฏิบัติการด้านพืช 

- ห้องปฏิบัติการด้านสัตว ์

- ห้องปฏิบัติการด้านประมง 

  50 50 40 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโนชัย) 

         โครงการยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา

ผู้ประกอบการ 

40 30 20 20 20 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโนชัย) 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

แผนงานที่ 3 พัฒนาความเป็นเลิศการผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรอัจฉริยะ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาบุคลากรตลอดช่วงอายุ 
ผลผลิต :  1) หลักสูตรรองรับการผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรอัจฉริยะ  จ านวน 100 หลักสูตร 
 2) บัณฑิตผู้ผ่านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 4,000 คน 
 3) บัณฑิตผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร  จ านวน 1,600 คน 
 4) บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร และการเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1,200 คน 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

3.1 หลักสูตร/

โปรแกรมเฉพาะที่ใช้

เทคโนโลยี/นวตักรรม

เพื่อพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ 

(หลักสูตร/คน) 

65 20/ 

800 

20/ 

800 

20/ 

800 

20/ 

800 

20/ 

800 

100/ 

4,000 
3.1 การพัฒนา
ก าลังคนด้าน
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมเกษตร
อัจฉริยะ (หลักสูตร 
degree, module, 
new skill, upskill, 
reskill) 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกษตร 

10 10 10 10 10 รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.ญาณิน 

โอภาสพัฒนกิจ), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี) 

3.2.นักศึกษาและ

บัณฑิตผู้ประกอบการ 

(จ านวน นักศึกษาและ

บัณฑิต) 

1,493 320 320 320 320 320 1,600  โครงการพัฒนาหลักสตูร

วิศวกรรมฟาร์มอัจฉรยิะ ระดับ

ปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.ญาณิน 

โอภาสพัฒนกิจ), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี) 
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ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

         โครงการพัฒนาหลักสตูรการ

จัดการและผู้ประกอบการเกษตร 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.ญาณิน 

โอภาสพัฒนกิจ), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี) 

 

3.3 บุคลากร

สถาบันอุดมศึกษา

แลกเปลีย่นความรู้สู่

ภาคธุรกิจ

มอุตสาหกรร  (จ านวน

บุคลากร) 

70 240 240 240 240 240 1,200 3.2 การยกระดับองค์

ความรู้เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและ

ผู้ประกอบการ 

บุคลากร

มหาวิทยาลยัสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุน 

(upskill/newskill) 

โครงการหลักสตูรฝึกอบรมวิถี

ผู้ประกอบการ 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ชัยยศ 

สัมฤทธ์ิสกุล) 

         โครงการหลักสตูรฝึกอบรมการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ชัยยศ 

สัมฤทธ์ิสกุล) 

         โครงการหลักสตูรฝึกอบรม

นโยบายและกลไกการเงิน 

ส าหรับการพัฒนานวัตกรรม 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ชัยยศ 

สัมฤทธ์ิสกุล) 

 
แผนงานที่ 4 การพัฒนาวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาวิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
ผลผลิต :  1) วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา  จ านวน 400 คน 
 2) งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกส าหรับสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ จ านวน 400 ล้านบาท 
 3) รางวัลด้านผู้ประกอบการ จ านวน 640 รางวัล 
 4) งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 500 ล้านบาท  
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 
แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

4.1.งบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอก

สนับสนุนการสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจ

ใหม่ (ล้านบาท) 

156 80 80 80 08  80 400 4.1 ยกระดับ
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการใหม่
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

โครงการยกระดับวิสาหกจิชุมชน

และผูป้ระกอบการใหม่ด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมยัใหม ่

10 10 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโน

ชัย) 

4.2.รางวัลด้าน

ผู้ประกอบการ 

(จ านวนรางวัล) 

9 128 128 128 128 128 640 4.2 การพัฒนา    
บัณฑิต
ผู้ประกอบการเกษตร
มูลค่าสูง 

โครงการพัฒนาบณัฑิต

ผู้ประกอบการเกษตรมลูค่าสูง 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี) 

        โครงการ MJU Agri Tech-

innopreneur Stars Award 

5 5 3 3 3 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี) 

4.3 งบประมาณการ

พัฒนาเทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ความเป็น

ผู้ประกอบการ ของ

116 80 80 80 80 80 500 4.3 แสวงหารายได้

และความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพื่อพัฒนา

โครงการแสวงหารายได้และ

ความร่วมมือเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนา

ความเป็นผูป้ระกอบการ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

10 10 20 20 20 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโน

ชัย) 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 
แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

สถาบันอุดมศึกษา 

(ล้านบาท) 

ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจ าหน่ายสินค้าเกษตร 
เป้าประสงค์ : เกิดตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรดิจิทัลที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ   
ผลผลิต : 1) ตลาดสินค้าเกษตรดิจิทัลที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ  จ านวน 1 แห่ง 
 2) เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จ านวน 100 เครือข่าย 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

5.1 ความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาผู้ประกอบการ

และส่งเสรมิการสร้าง

นวัตกรรมกับภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ของสถาบันอุดมศึกษา 

(จ านวนความร่วมมือ) 

18 20 20 20 20 20 100 5.1 การยกระดับ
และสร้างเครือข่าย
ตลาดสินค้าเกษตร
ด้วยการตลาด
ดิจิตอล 

โครงการยกระดับและสรา้ง

เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรด้วย

การตลาดดจิิตอล 

5 5 5 10 20 รองอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ 

ดุษฎี), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ผศ.ดร.ชัยยศ 

สัมฤทธ์ิสกุล) 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

แผนงานที่ 6 การยกระดับความเป็นเลิศทางด้านเกษตรอัจฉริยะในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นองค์กรเชี่ยวชาญด้านเกษตรสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในระดับนานาชาติ 
ผลผลิต : 1) นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  จ านวน 350 คน 
 2) ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติด้านเกษตรอัจฉริยะ  จ านวน 20 คน 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

6.1 จ านวนนักศึกษา

บุคลากรชาวตา่งชาติที่

ได้รับการพัฒนา 

แลกเปลีย่น หรือได้รับ

การถ่ายทอด

เทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ 

NA 50 60 70 80 90 350 6.1 การแลกเปลีย่น  
การส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉรยิะใน
ระดับนานาชาต ิ

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ

หลักสตูรการจัดการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

กัญชา กัญชง  กระท่อม 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโน

ชัย), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อ.ดร.สุดเขต  

สกุลทอง) 

         โครงการฝึกอบรมนานาชาติ

หลักสตูรเทคโนโลย ี

การผลิตพืช สัตว์ ประมง และ

เกษตรมลูค่าสูงอัจฉริยะ 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโน

ชัย), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อ.ดร.สุดเขต  

สกุลทอง) 



67 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ตัวชี้วัด ผล เป้าหมาย รวม/ 

เฉลี่ย 

แผนงานย่อย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณรายปี (ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ/ 

ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
64 66 67 68 69 70 66 67 68 69 70 

         โครงการฝึกอบรมนานาชาติ

หลักสตูรการเทคโนโลยีการ    

แปรรูปผลิตภณัฑ์พืช สัตว์ 

ประมง อัจฉริยะ 

5 5 5 5 5 รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโน

ชัย), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อ.ดร.สุดเขต  

สกุลทอง) 

6.2 จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญ

ชาวต่างชาติด้าน

เกษตรอัจฉรยิะ 

2 4 8 12 16 20 20 6.2 การแลกเปลีย่น

และแสวงหา

เครือข่าย 

และผูเ้ชี่ยวชาญด้าน

เกษตรอัจฉรยิะใน

ระดับนานาชาต ิ

การแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้าน

เกษตรอัจฉรยิะตา่งชาติ 

เพื่อการยกระดับมาตรฐานเกษตร

อัจฉริยะของประเทศไทย 

4 8 12 16 20 รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.ญาณิน 

โอภาสพัฒนกิจ), 

รองอธิการบดี 

(รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ 

ศรีเงินยวง) 

         โครงการพัฒนาเครือข่าย

ต่างประเทศในการผลิตบุคลากร  

วิสาหกิจชุมชน ด้านเกษตร

อัจฉริยะ 

5 5 5 10 10 รองอธิการบดี 

(ผศ.พาวิน มะโน

ชัย), 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อ.ดร.สุดเขต  

สกุลทอง) 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

 2.3.5 สรุปแผนงบประมาณรายปี 
  เพ่ือให้เห็นภาพรวมความต้องการทรัพยากรด้านงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และเพ่ือการผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรสมัยใหม่ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 

แหล่งงบประมาณ 
มาตรา 45 (3) พ.ร.บ.อุดมศึกษา 2562 

งบประมาณรายปี (ล้านบาท) รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

งบเพ่ือการผลิตก าลังคนข้ันสูงด้านเกษตร
สมัยใหม่ 

79 83 80 89 93 424 

งบเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยด้านอ่ืนๆ 

119 109 139 104 94 565 

รวม 198 192 219 193 187 989 
 
 2.3.6 แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ให้ความส าคัญกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่กลุ่มที่ 2 มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ก าหนดไว้เป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยใน
แผนพัฒนาระยะที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  โดยได้ถ่ายทอดสู่แผนพัฒนา
และค ารับรองการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ในการร่วมขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเรียกว่า MJU as 
One  ซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องในแผนพัฒนาระยะที่ 13 พ.ศ.2565-2569  โดยจะได้บูรณาการแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566-2570 เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
เกษตรสมัยใหม่ฉบับนี้สู่ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 13 ในประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว โดยจะมีการถ่ายทอดสู่ทุกส่วนงานภายในเพื่อการมีส่วนร่วม และติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

โดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (MJU Data Center) เพ่ือใช้ในการ

บริหารจัดการ สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน

ทุกระดับ รวมถึงความก้าวหน้าการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละ Flagship โดย

มหาวิทยาลัยจะได้เพ่ิมแผนงาน โครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศฉบับนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ของยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยและจะติดตามความก้าวหน้าอย่าง Realtime ทั้งในระดับตัวชี้วัดของ

แผนและโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยประกอบด้วย 3 ระบบหลักได้แก่ 

1) ระบบ MJU Dashboard [www.data.mju.ac.th] เป็นระบบรวบรวมข้อมูลส าคัญของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้บริหารและทุกส่วนงาน

ที่เก่ียวข้อง โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหลักในแต่ละด้าน และมีการอัพเดทข้อมูลแบบ Realtime 

    

2) ระบบ MJU KPI Monitoring [www.kpi-monitoring.mju.ac.th] เพ่ือใช้ในการติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน

ภายใน โดยมีการประมวลผลแบบ Realtime 
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  3)  ระบบ MJU Strategic Gantt Chart [www.sgc.mju.ac.th] เ พ่ื อ ใช้ ในการติ ดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ Flagship ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะใช้ระบบดังกล่าวในการ

ติดตามความก้าวหน้าโครงการในแผนปฏิบัติการรายปี ของแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยด้วย   
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ส่วนที่ 3 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศด้านเกษตรสมัยใหม่ โดยได้ก าหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการและต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างผลผลิตและตอบ
โจทย์ตัวชี้วัดในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่  รวมทั้งการสร้างผลลัพธ์และผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) ดังนี้ 

 
 
3.1 เป้าหมายการด าเนินการในระยะ 5 ปี  
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายผลผลิตตามจุดเน้นในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 มุ่งเน้น
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ โดยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศในปี พ.ศ.2570  เพ่ือให้เห็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม และให้
ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นภาพความส าเร็จและร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกนั (see the same page) ดังนี้ 
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3.2 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ที่มีการบูรณาการ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่จะส่งผลผลิต (Output) และผลผลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญ
ตามเป้าหมายการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
ผลผลิต (Output) 

ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมาย 
การผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่   
1. บัณฑิตผู้ผ่านหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือ

พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
คน 4,000 

2. บัณฑิตผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร   คน 1,600 
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ/มี

ทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตร และการเป็นผู้ประกอบการ   
คน 1,200 

4. วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา   

คน 400 

5. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่ ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ   

คน 350 
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ผลผลิต หน่วยนับ เป้าหมาย 
6. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติด้านเกษตรอัจฉริยะ   คน 100 

ผลผลิตอ่ืนๆ   
7. การปฏิรูประบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ด้าน 4 
8. ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (พืช สัตว์ ประมง) แห่ง 3 
9. ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงครบวงจร (พืช สัตว์ ประมง) แห่ง 3 
10. หลักสูตรรองรับการผลิตก าลังคนขั้นสูงด้านเกษตรอัจฉริยะ   หลักสูตร 100 
11. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกส าหรับสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่  ล้านบาท 400 
12. รางวัลด้านผู้ประกอบการ  รางวัล 640 
13. งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ  
ล้านบาท 500 

14. ตลาดสินค้าเกษตรดิจิทัลที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ   แห่ง 1 
15. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  
เครือข่าย 20 
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ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2  

2. มีระบบนิเวศนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

3. ก าลังคนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่เพ่ือตอบสนองการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) 

4. เกิดผู้ประกอบการใหม่ และวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร

อัจฉริยะ  

5. ผู้ประกอบการรายย่อยในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับการยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. มหาวิทยาลัยมีการยกระดับธรรมาภิบาลและปรับกลไกการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจ

มหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  

 

3.3 ผลกระทบ (Impact)  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 (จาก พ.ศ.2477  
สู่ 2577) ซึ่งได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 แล้ว โดยก าหนดเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นนิเวศแห่งสังคม 
อุดมปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ecosystem for Lifelong Learning) ของคนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ  
ทุกวัย  ซึ่งหนึ่งในประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือการพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่
เกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

สู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อว่าหากสามารถด าเนินการได้
ตามแผนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะส่งผลกระทบ (Impact) ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติที่ส าคัญคือ 

1) มีก าลั งคนที่มีคุณภาพและปริมาณที่ เ พียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และบริการตามยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2) สร้างรายได้แก่เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ฐานรากและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3) เกิดองค์ความรู้ที่บูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ในระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 4   
ภาคผนวก 
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4.1 มติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดกลุ่ม และเห็นชอบเปลี่ยนชื่อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
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4.2 มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบผลการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาความ 
เป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 
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81 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
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4.4 การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ1้ 

1) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตพืช 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระบบการให้น้ า Smart 
farming ในสวนทุเรียน 

1. เทคโนโลยี Smart farming 
2. ระบบการให้น้ าแบบอัจฉริยะ 
3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ าในสวนทุเรียน 

1. องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า
ให้กับเกษตรกรแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าของต้นทุเรียนที่ยืนต้นตายซึ่ง
เป็นการลดรายจ่ ายในช่ วงแล้ งที่
เกษตรกรต้องเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การซื้อน้ าเป็นจ านวนมาก 

2. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
น้ าสามารถลดการร่วงของดอกทุเรียน
และเพ่ิมการติดดอกออกผลให้กับ
ทุ เรียนท าให้สามารถเ พ่ิมผลผลิต
ทุเรียนและส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 30  

3. ต้นแบบแปลงระบบการให้น้ าแบบ
อัจฉริยะ 

อ.ดร.สุทธิรักษ์  ผลเจริญ 

                                                           
1

 รา่งแผนแมบ่ทเกษตรอจัฉรยิะมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้พ.ศ. 2565-2569 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
4. เกิดระบบเกษตรแบบอัจฉริยะหรือ 

Smart Farm ในประเทศไทยมากขึ้น
สมบูรณ์แบบขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วรวมถึง
ร ะบ บ ก า ร จั ด ก า ร พื ช โ ด ย อ าศั ย
เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น  

5. การพัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
เป็น อีกแนวทางหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ย ให้
สามารถยกระดับผลผลิตใช้ปัจจัยการ
ผลิ ตที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี การ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องแม่นย ามีมาตรฐาน
มากขึ้น 

2 การผลิตไม้ผลในโรงเรือน
ระบบปิดด้วยระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ 

 ศึกษาและจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการจัดการ
แปลงไม้ผล โดยการผลิตในโรงเรือนระบบปิดและ
ควบคุมการให้น้ า ให้ปุ๋ย การปรับค่า pH อัตโนมัติมีการ
ตรวจและวัดอุณหภูมิความชื้นทั้งในอากาศและในดิน
อัตโนมัติและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
ของต้นพืชใน แต่ระยะการเจริญเติบโต 
 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ แทนแรงงานคน
อาทิการตัดแต่งกิ่ง การโน้มกิ่ง การจัดกิ่งขึ้นค้าง การยึด

1. สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของไม้
ผลในระบบปิดที่สามารถควบคุมปัจจัย
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพดี 

2. ลดการใช้แรงงาน  
3. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแรงงานภาค

เกษตร 

ผศ.ดร.ชินพันธ์  ธนารุจ 



86 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
กิ่ง รวมไปถึงการจัดการระบบน้ าอัตโนมัติระบบผสมปุ๋ย
และจ่ายปุ๋ยอัตโนมัติและระบบป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงอัตโนมัติและรวมถึงการน าพลังงานแสงอาทิตย์มา
ใช้ควบคุมระบบภายในฟาร์ม 
 
 

4. ระบบฟาร์มมีความแม่นย าสูงในการ
จัดการ 

3 โมบายแอพพลิเคชัน 
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูก
ล าไยในจังหวัดล าพูน 

โมบายแอพพลิเคชัน 1. เกษตรกร สามารถทราบถึงข้อมูล
จ าเป็นต่อการเพาะปลูกล าไย วิธีการ
ดูแลรักษา โรคของล าไย ตลาด และ
การแปรรูป 

2. เกษตรกรสามารถค านวณต้นทุนการ
เพาะปลูกต่อไร่ได้อย่างถูกต้อง 

ดร.จีรวรรณ  แซ่เล้า 

4 ระบบแนะน าการวางแผน
ในการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ กรณีศึกษา กลุ่ม
ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

 ระบบแนะน าการวางแผนในการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ สามารถน าข้อมูลความต้องการในผลิตภัณฑ์ข้าว
อินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลก าลัง
การผลิตข้าว อินทรีย์ในช่วงเวลาและฤดูกาลต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการสั่งซื้อเช่น ต้นทุน ต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาขาย โดย
คาดว่าระบบดังกล่าวนี้จะสามารถท าให้ทางกลุ่มผลิตข้าว
อินทรีย์ วางแผนในการผลิต ข้าวในสายพันธุ์ที่ตรงกับ

 เป็นระบบสารสนเทศในรูปแบบของ 
WEBSITE ที่  มีหลักการท างานคือการ
น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ผลิตข้าวของเกษตรกรและความต้องการ 
ในการซื้อข้าวของกลุ่มผู้ซื้อภาคเอกชน 
โดยที่ระบบจะช่วยเกษตรกรให้น าข้อมูล
ความต้องการข้าวของผู้ซื้อ มาใช้ในการ
วางแผนการผลิตข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่ตลาด
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
ความต้องการของตลาด ทราบถึงปริมาณที่ใกล้เคียงกับ
ความต้องการในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งจะ ส่งผลดีต่อเรื่อง
ของการก าหนดราคาที่จะสามารถต่อรองและไม่ถูกกด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
วางแผนในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่ม
ผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัด เชียงใหม่ พัฒนาภายใต้ระบบที่
รองรับการใช้งานทั้ ง  web application แบบ web 
responsive ที่สามารถ ยืดหยุ่นต่อการแสดงผลใน
อุปกรณ์ได้ทุกรูปแบบ และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการใช้งานของผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ 

ต้องการให้ได้ตามก าหนดเวลาในราคาที่
ต้องการ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยลด
การเกิดเหตุการณ์ผลผลิตข้าวล้นตลาด
หรือผลผลิตราคาตกต่ าเกินความเป็นจริง 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของปัจจุบัน ท า
ให้การวางแผนการผลิตของเกษตรกร
เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและ ตรงกับความ
ต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วย
เพ่ิมอ านาจในการต่อรองและกระบวนการ
ในการวาง แผนการผลิตข้าวของกลุ่ม
ผู้ผลิตได้ดียิ่งขึ้น 

5 ระบบควบคุมต้นทุนต่ า 
ส าหรับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อไบโอรีแอคเตอร์
แบบจมชั่วคราว 

 พัฒนาหน่วยควบคุมบนราสป์เบอร์รีพายส าหรับ    
ไบโอรีแอคเตอร์  จมชั่วคราวซึ่ งมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายในการขยายพันธุ์ พืช ซึ่ งหน่วยควบคุมมี
บทบาทส าคัญในการจัดล าดับการท างานของวาล์วไฟฟ้า
เพ่ือจ่าย อากาศ เกิดการถ่ายเทอาหารเหลวในระบบไบ
โอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว การ ควบคุมไบโอรีแอคเตอร์
จมชั่วคราวสามารถท าได้โดยสะดวกผ่านเว็บแอป พลิเค
ชัน ซึ่งพัฒนาส่วนประมวลผลด้วยภาษาจาวาคริปต์และ
พีเอชพี เข้าถึงได้ จากเว็บเบราว์เซอร์บนสมาร์ตโฟนที่

 ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ ที่ เ ห ม า ะ ส ม 
กระบวนการนี้จะช่วยเพ่ิมก าลังการผลิต
ต้นพืชและลดต้นทุนด้านแรงงาน ใน
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาหน่วยควบคุมบนราสป์
เบอร์รีพาย ที่ใช้งานง่ายส าหรับ ไบโอรี
แอคเตอร์ จมชั่วคราว จึงมีความเป็นไปได้
ที่จะน าหน่วยควบคุมต้นทุนต่ าที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้ผลิตต้นพันธุ์พืชปลอดโรค 

ดร.พูนพัฒน์  พูนน้อย 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
เชื่อมต่อกับราสป์เบอร์รีพายผ่านไวไฟ โปรแกรมบน
ราสป์เบอร์รีพายพัฒนาด้วยภาษาไพทอน โปรแกรม
สามารถ รับส่งข้อมูลเงื่อนไขการท างานให้กับผู้ใช้ และ
สามารถควบคุมการถ่ายเท อาหารเหลวในชุดไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราวได้อย่างอิสระพร้อมกัน 4 กลุ่ม ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

6 ระบบควบคุมอัจฉริยะ
ส าหรับปั๊มพ่นหมอกแรงดัน
ต่ า เพื่อให้ความชื้นใน
โรงเรือนเพาะเห็ดสกุล
นางรมในระบบเปิด 

 ระบบควบคุมปั้มพ่นหมอกแรงดันต่ า เหมาะสมต่อ
การน าไปใช้จริงกับเกษตรกรเพาะเห็ดสกุลนางรมที่ใช้
โ ร ง เรื อนแบบเปิด  โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ ส าหรับ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ทั้งหมด 2 ชุด ชุดที่ 1 
ท าหน้าที่ส่งข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศในโรงเรือน
เพาะเห็ดผ่านสัญญาณไวไฟ ชุดที่  2 ท าหน้าที่ เป็น 
Access Point เพ่ือปล่อยสัญญาณไวไฟและรับข้อมูล
เพ่ือใช้ในการควบคุมการเปิด ปิดปั๊ม มีการพัฒนาส่วน
ติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง า น ใ น รู ป แ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ฝั ง ใ น
ไมโครคอนโทลเลอร์ ท าให้สามารถได้เข้าถึงได้อย่าง
สะดวกด้วย สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ 

 ระบบสามารถให้เกษตรกรสามารถ
ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับโรงเรือนผ่าน
ทางสมาร์ทโฟนใด้ด้วยตนเอง สามารถ
ควบคุมปั๊มพ่นหมอกได้อย่างมีเสถียรภาพ 
จากการผ่านการใช้งานในโรงเรือนเพาะ
เห็ ด จ ริ ง  ท า ใ ห้ เ กษตรกรปร ะห ยั ด 
แรงงานคนในการให้ความชื้นเห็ด ผลผลิต
เห็ดในโรงเรือนที่ติดตั้งระบบเพ่ิมขึ้น จาก
การให้ความชื้นแบบดั้งเดิม สามารถน า
ระบบนี้ไปใช้กับโรงเรือนเพาะเห็ด สกุล
นางรมแบบเปิดของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ 

อ.นนท์  ปิ่นเงิน 

7 ระบบควบคุมไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราวด้วยสมอง
กลฝังตัว 

ระบบควบคุมไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวด้วยสมองกลฝัง
ตัว 

 ควบคุมการท างานของระบบไบโอรี
แอคเตอร์จมชั่วคราวได้อย่างแม่นย า 

ดร.พูนพัฒน์  พูนน้อย 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
สะดวกต่อการใช้งาน ราคาประหยัด ต้นไม้
แข็งแรง โตเร็ว ใช้คนน้อย 

8 การผลิตสตรอเบอรี่ใน
โรงเรือน 

 เป็นโรงเรือนปลูกพืชขนาด 9.6x40 เมตร ที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ช่วงแสง และการให้น้ าและ
ปุ๋ยอัตโนมัติที่สามารถปรับค่า EC pH และระยะเวลาการ
ให้ปุ๋ยได้ตามความต้องการของพืช ตลอดจนมีโรงเรือน
ส าหรับชักน าตาดอกไหลสตรอเบอรี่ 

1. เป็นต้นแบบโรงเรือนการผลิตสตรอ
เบอรีเ่ชิงการค้า 

2. เป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนาสายพันธุ์
สตรอเบอรี ่

3. เป็นแหล่งผลิตไหลต้นแม่พันธุ์ปลอด
โรค 

ผศ.ปรีดา  นาเทเวศน์ 

9 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายสไปรูไลน่า หรือ 
อาร์โธรสไปร่า เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูไลน่าระบบ
เปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ แทนพลังงานไฟฟ้า 

 สร้ างรายได้  เ พ่ิมแนวทางในการ
แข่งขันทางการตลาดให้กับชุมชน 

รศ.ดร.จงกล  พรมยะ 

10 การพัฒนาโรงเรือนระบบ
ปิดเพื่อการผลิตพืชมูลค่า 

 เป็นโรงเรือนโรงเรือนระบบปิด (Plant Factory 
with Artificial Light: PEAL) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น ช่วงแสง คาร์บอนไดออกไซด์และการให้น้ าและ
ปุ๋ย อัตโนมัติ ตามความต้องการของพืชแต่ละชนิดที่ปลูก 
เป็นระบบปลูกพืชที่มีสามารถ เก็บเกี่ยวได้ไวขึ้น 30% 
ผลผลิตมีความสะอาด รสชาติดี และมีอายุการเก็บรักษา
ได้ นานกว่าการปลูกในสภาพแปลงเปิด ที่ส าคัญคือไม่มี
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ศัตรูพืช 

1. เป็นต้นแบบโรงเรือนการผลิตพืชใน
ระบบ PFAL 

2. สามารถน าไปใช้ส าหรับการผลิตพืช
สมุนไพรมูลค่าสูง 

3. ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ร่ ง
สาระส าคัญระดับทุติยภูมิ เพ่ือการ
ผลิตยา 

ผศ.ปรีดา  นาเทเวศน์ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
11 การพัฒนาระบบนาข้าว

อัจฉริยะ ด้วยแอพพลิเคชั่น
สนับสนุนระบบเกษตร
สมัยใหม่ 

 ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร แ บ บ แ ม่ น ย า  ( PRECISION 
AGRICULTURAL SYSTEM) และระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(SMART FARM) การติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่าปริมาณน้ าใน
นาข้าวที่ระดับน้ าวิกฤตหลังจากนั้นระบบจะท าการสั่งปั๊ม
น้ าสูบน้ าเข้าแปลงนาอย่างอัตโนมัติจนได้ค่าความสูงของ
น้ าตามที่ก าหนดไว้และท าการสั่งหยุดการท างานของปั้ม
น้ า กระบวนการดังกล่าวระบบสามารถท างานได้อย่าง
แม่นย าและอัตโนมัติ ท าให้ช่วยลด ภาระของเกษตรกร
ลงได้ และยิ่งไปกว่านั้นระบบเซ็นเซอร์และระบบควบคุม
ยังสามารถ แสดงผลข้อมูลเพ่ือท าการเฝ้าติดตามการใช้
น้ าในแปลงปลูก 

1. ได้ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตข้าว 
2. ได้ระบบการท านาข้าวอัจฉริยะ ด้วย

หลักการเปียกสลับแห้ง 
3. ได้ข้อมูลปริมาณการใช้น้ าและสารเคมี

อารักษ์ขานาข้าวตลอดจนปริมาณของ
ผลผลิตต่อไร่ 

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ 

12 ระบบโรงงานพืชเพ่ือการ
ปลูกสตรอเบอรี่ 

 ระบบปลูกสตรอเบอรี่ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ปลูกต้น
สตรอเบอรี่และ ให้ผลผลิตได้ในทุกฤดูกาล ผลผลิตที่ได้
ปราศจากสารก าจัดศัตรูพืชและ สามารถทานได้ทันทีโดย
ไม่ต้องล้าง ระบบนี้สามารถสร้างขึ้นได้ในขนาดตั้งแต่ 10 
ตารางเมตรเป็นต้นไป  

 เหมาะส าหรับการน าไปติดตั้ งตาม
สถานที่ เช่น  ร้ านอาหาร ร้ าน กาแฟ 
โรงพยาบาล หรือห้างสรรพสินค้า เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของผู้คน ระบบโรงงาน
พืชเพ่ือการปลูกสตรอเบอรี่ที่ได้พัฒนาขึ้น
นี้มีการวางเงื่อนไขการท างานของระบบให้ 
เหมาะสมกับสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ MJ1 
โดยเฉพาะ 

ผศ.ดร.สิริวัฒน์  สาคร
วาสี 
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2) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตสัตว์ 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
1 การศึกษาการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ก่อโรคในฟาร์มสุกรด้วย
น้ าส้มควันไม้ 

 ศึกษาน้ าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ที่ได้จาก ต.แม่จั่ว อ.เด่น
ชัย จ.แพร่ ศึกษาวิธีการ ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบที่
แตกต่างกันในเวลา 10 นาที ศึกษาการเปรียบเทียบการ
ใช้น้ าส้มควันไม้ เพ่ือยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในฟาร์มสุกร 
โดยวิธีดิฟฟิวชั่น (Diffusion assays) เชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 
ชนิ ด  เป็ น เ ชื้ อบริ สุ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ จ ากสถาบั น วิ จั ยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

 จากการศึกษา พบว่า ที่ระดับความ
เข้มข้นของน้ าส้มควันไม้ต่อน้ ากลั่น 1:0 
(น้ าส้มควันไม้ 100%) สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคได้ดีที่สุด 
และเชื้อท่ีสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้
ดีที่สุด คือ Vibrio alginolyticus 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทร์
ฉาย 

 

3) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการประมง 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
1 การเลี้ยงปลากะพงขาวน้ า

จืดความหนาแน่นสูง 
1. การออกแบบอุปกรณ์บันทึกค่าและส่งข้อมูลผ่าน

ระบบเครือข่าย Internet ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์
ส าหรับวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า อุณหภูมิ ค่า 
PH และ ค่าความขุ่นของน้ า 

2. ต้นแบบ Mobile Application ส าหรับแสดงผลค่า
คุณภาพน้ า และการแจ้งเตือนกรณีที่คุณภาพน้ า
ผิดปกติ 

 เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น จะได้ตัวต้นแบบ
การน าเทคโนโลยี IoT ในการเลี้ยงปลา
กะพงขาวน้ าจืด ความหนาแน่นสูง ใน
ร ะบ บ น้ า ห มุ น เ วี ย น  ที่ ส า ม า ร ถ วั ด
ประสิทธิภาพของการจัดการคุณภาพน้ า
จากระบบ โดยอยู่ ในรูปแบบของการ
แสดงผลและแจ้งเตือนค่าพารามิเตอร์ผ่าน

อ.ดร.สายัณห์  อุ่น
อากาศ 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
เครือข่ายอินเตอร์เนตของคุณภาพน้ าใน
การ เลี้ ย งปลากะพงขาวน้ าจื ดความ
หนาแน่นสูงในรูปแบบแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

2 ผลของรงควัตถุแคโรทีนอยต์
ที่ได้จากใบกระถินต่อการ
เปลี่ยนสีของปลาแฟนซี
คาร์พ 

 น าสูตรอาหารควบคุมที่ประกอบด้วยแคโรทีนอยด์
จากกระถิน ให้ปลาแฟนซีคาร์พกินเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
และท าการตรวจวัดปริมาณแคโรทีนอยด์ในเนื้อปลาและ
เกล็ดปลา 

 ปริมาณแคโรทีนอยด์ ใน เนื้ อปลา
เพ่ิมข้ึน คา่ ∆W ของค่าสีแดงและสีเขียว สี
เหลือง และสีน้ าเงินในเกล็ดปลา และเนื้อ
ปลาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทร์
ฉาย 

3 ระบบให้อาหารปลา
อัตโนมัติส าหรับตู้ปลา
สวยงาม 

 เป็นระบบการให้อาหารปลาภายในตู้ปลาสวยงาม
อัตโนมัติที่ใช้ Microcontroller เป็นตัวควบคุมการปิด
และเปิดลิ้นจ่ายอาหาร โดยจะเปิดเพ่ือให้อาหารใน
กระบอกไหลลงให้ปลา ซึ่งท าการจ่ายอาหารในเวลาที่เรา
ต้องการ 

 อ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เลี้ยงปลา
สวยงาม 

โดม อดุลย์สุข 
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 

4 ระบบให้อาหารปลา
อัตโนมัติส าหรับฟาร์มขนาด
ใหญ ่

 เป็นระบบการให้อาหารปลาที่ใช้ Microcontroller 
เป็นตัวควบคุมการปิดและเปิดลิ้นจ่ายอาหารจ านวน 2 
ตัว ที่ติดตั้งภายในท่อ PVC โดยลิ้นตัวแรกจะท าการ
ปล่อยอาหารจากถังใส่อาหารลงมาในกระบอกที่มี        
ปริมาตราที่เราต้องการจนเต็ม จากนั้นลิ้นตัวที่ 2 จะเปิด
เพ่ือให้อาหารในกระบอกไหลลงให้ปลา โดยจะท าการ
จ่ายอาหารในเวลาที่เราต้องการ 

 อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและ
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน 

โดม อดุลย์สุข 
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
5 ระบบปลูกผักเลี้ยงปลา

อัจฉริยะ (Smart five 
system) 

 เป็นระบบเลี้ยงปลารูปแบบใหม่ที่สามารถเลี้ยงปลามี
ความหนาแน่นสูงด้วยอัตราความหนาแน่น 300-500 
ตัว/ตารางเมตร โดยใช้ของเสียจากการเลี้ยงปลาขึ้นไป
บ าบัดในแปลงผักด้านบน จึงท าให้ประหยัดน้ าและได้ผล
ผลิตที่เป็นผักเพ่ิมขึ้นนอกจากการเลี้ยงปลา ระบบถูก
ออกแบบโดยใช้ถังบรรจุสารเคมีใช้แล้วขนาด 1,000 
ลิตร ตัดส่วนบน 1/3 ส่วน หงายขึ้นเพื่อให้เป็นแปลงปลูก
ผัก โดยส่วนล่างใช้ในการเลี้ยงปลาจ านวน 300-500 ตัว
แล้วแต่ชนิดของปลา โดยระบบควบคุมคุณภาพน้ าและ
ระบบรดน้ าต้นไม้ใช้ระบบ sensor เป็นตัวควบคุมระบบ 
Microcontroller  

 ระบบการเลี้ยงปลาที่สามารถผลิต
อาหารเพ่ือเลี้ยงครอบครัวได้ ในพ้ืนที่
ขนาดเล็ก และที่สามารถลดค่าใช้จ่าย
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโควิด อีกทั้งยังสามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้เลี้ยง ด้ายการขายผลผลิต
ให้กับเพ่ือนบ้าน 

อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 
โดม อดุลย์สุข 

 

6 บ่อเลี้ยงปลาพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

1. บ่อปลา สร้างจากปูนซีเมนต์ กว้าง ยาว สูง ตาม
ความเหมาะสม โดยสามารถออกแบบได้ตามความ
ต้องการ ตามจ านวนของสัตว์ที่น ามาเลี้ยง มีระบบ
ระบายน้ าออกจากบ่อปลาได้ 

2. โรงเรือนแสงอาทิตย์ ขนาดใหญ่กว่าบ่อปลา ด้านละ
อย่างน้อย 1 เมตร และมีความสูงอย่างน้อย 2 เมตร 
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพ่ือหมุนเวียนอากาศใน
โรงเรือน มีประตูทางเข้า วัสดุที่ท าโรงเรือนเป็น
พลาสติกใส โครงสร้างเป็นโลหะกันสนิม 

1. สามารถลดระยะเวลาการเลี้ยงปลาลง 
เฉลี่ย 4 รอบ/ปี 

2. สามารถเลี้ยงปลาในช่วงฤดูแล้งได้ 
3. ลดค่าใช่จ่ายด้านอาหารและแรงงาน  
4. สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้ง

ปี 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎ ี
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
3. มีการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพอากาศในโรงเรือน

แสงอาทิตย์ และคุณภาพน้ าในบ่อปลา เพื่อควบคุม
คุณภาพของสัตว์เลี้ยง 

7 ระบบควบคุมคุณภาพน้ า
จากการเลี้ยงปลาอัจฉริยะ 
(Water quality control) 

 เป็นกล่องควบคุมคุณภาพน้ าที่บรรจุ 
Microcontroller ที่ใช้เพื่ออ่านค่าต่างๆ เช่น pH, DO, 
Turbidity และ Temperature เพ่ือแสดงผลผ่านทาง
หน้าจอและประมวลผลต่างๆ เพ่ือใช้ในการควบคุม
คุณภาพน้ าผ่านการเปิดปิด Relay 

 ใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ าอัตโนมัติ 
เพ่ือบอกให้ทราบถึงคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยง
ปลาในขณะนั้น และท าการเปลี่ยนถ่ายน้ า
เองเมื่อค่าของคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่
เหมาะสม 

โดม อดุลย์สุข และ 
อภินันท์  สุวรรณรักษ์ 

 

4) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการแปรรูป 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
1 ห้องอบแห้งผลผลิตทางการ

เกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 หอ้งอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มีลักษณะเป็นห้อง
ทรงสี่เหลี่ยมความกว้างยาวสูงตามความเหมาะสมและ
ความต้องการในการใช้งานโครงสร้างผลิตจากโลหะท่ีมี
การป้องกันสนิมอาจจะโดยการทาสีหรือโลหะกันสนิมมี
หลังคาที่มีความเอียงตามหลักการของต าแหน่งที่ตั้งผนัง
ทุกด้านเป็นวัสดุโพลีคาร์บอนเนตโปร่งแสงที่มีความหนา
อย่างน้อย 6 mm มีประตูเข้าออกมีการติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการขับ

1. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการ
อบแห้ง 

2. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
3. สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
4. ถนอม/ป้องกัน การเสียหายของ

ผลผลิตทางการเกษตร 
5. สามารถประหยัดพลังงานในการ

อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 

ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
พัดลมภายในมีชั้นวางวัสดุที่ต้องการท าการอบแห้งอย่าง
น้อย 2 ชั้นและเต็มพ้ืนที่ของห้องอบแห้งมีทางเข้าของ
อากาศพ้ืนเทปูนซีเมนต์และมีการยาแนวป้องกันรอยรั่ว
ต่างๆช่องทางเข้าออกของอากาศมีการติดตะแกรงเพ่ือ
ป้องกันแมลง 

6. สร้างผลผลิตที่มีความสะอาดถูกหลัก
อนามัย 

7. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาแทน
การอบแห้งโดยใช้ไฟฟ้าหรือ LPG 

2 การผลิตซินไบโอติกจากลูก
ส ารองเพ่ือการบริโภค 

 การผลิ ตซิ น ไบ โอติ กจ ากลู กส า รอง เป็ นหนึ่ ง 
ผลิตภัณฑ์ของ Functional foods ซินไบโอติก หมายถึง 
อาหารเสริมที่ได้จากการผสมกันระหว่างโพรไบโอติก
กับพรีไบโอติก ซึ่งท าให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันในร่างกาย 
การศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพในรูปของโยเกิร์ต
ซินไบโอติก โดยให้โยเกิร์ตเป็นกลุ่มของโพรไบโอติก และ
เนื้อส ารองเป็นแหล่งของพรีไบโอติก จะได้ซินไบโอติ
กจากเนื้อส ารองเพ่ือการบริโภค 

 จากการศึ กษา ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร
พัฒนาการผลิตโยเกิร์ตซินไบโอติกจากลูก
ส ารองเพ่ือการบริโภค เป็นการปรับปรุง
และ เ พ่ิ มมู ลค่ าท า ง โภชนากา รข อ ง
ผลิตภัณฑ์ และยังเป็นความรู้ พ้ืนฐานใน
ก า ร ที่ จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรมต่อไป 

รศ.ดร.ณัฐพร  จันทร์
ฉาย 

 

5) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน และอ่ืนๆ 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
1 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

แบบตั้ง 
1. เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่ หา

ง่ายในท้องถิ่น (ถังน้ ามัน 200 ลิตร) 
1. ใช้ส าหรับผลิตถ่านจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
2. ด้านหน้าเตาด้านล่างเป็นช่องไฟส าหรับป้อนเชื้อเพลิง

ขนาด 20.8x24 เซนติเมตร และฝาปิดหน้าเตาส าหรับ
ควบคุมอากาศ 

3. ด้านข้างของเตาประกอบด้วยปล่องควันจ านวน 3 ท่อ 
ขนาด เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง  2 นิ้ ว  ความสู ง  830 
เซนติเมตร และท่อควบแน่นส่วนบนมีขนาด 3 นิ้ว 
เพ่ือให้ได้น้ าส้มควันไม้ 

4. ด้านบนของเตาประกอบด้วยฝาปล่องเร่งโดยมีท่อ
ขนาด 2 นิ้ว สูง 10เซนติเมตร ยึดตากับฝาด้านบน 

5. ภายในติดตั้งตะแกรงส าหรับวางวัสดุที่จะท าถ่าน โดย
ท าจากเหล็กเส้นกลม 

การใช้  LPG ส าหรับการประกอบ
อาหารในครัวเรือน 

2. ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น พ ลั ง ง า น ข อ ง
ครัวเรือน 

3. ลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ลดการเผา
ในที่โล่ง 

4. ได้ถ่านที่มีคุณภาพและน้ าส้มควันไม้
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ 

2 กังหันลมแกนตั้งขนาดเล็ก
ส าหรับสูบน้ า 

1. ชนิดของเทคโนโลยีกังหันลมแกนตั้งเป็นแบบชนิด 
Savonius เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 1 เมตร 
ใบพัดเป็นแบบโค้งเรียบจ านวน 12 ใบ ท าจากท่อ PVC 
ผ่าครึ่งขนาด 10 นิ้ว 

2. ติดตั้งชุดบังคับอากาศรอบกังหันลมจ านวน 12 ชุด 
ส าหรับบังคับอากาศเข้าสู่ใบกังหันลม ลักษณะแผ่น
บังคับท าจากแผ่นอะคริลิคใสยึดกับโครงเหล็ก 

3. ใช้แรงบิดที่เพลาในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ าแบบปั๊ม
ชัก 

1. ใช้ส าหรับสูบน้ าในพื้นที่ห่างไกลสายส่ง
ไฟฟ้าและหรือทดแทนการใช้ปั๊มสูบน้ า
ไฟฟ้า 

2. ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
3. กั ง หั น ล ม ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี
ไม่มีแผ่นบังคับอากาศ 

4. สามารถท างานได้ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
พลังงานต่ า 

ผศ.ดร.ธเนศ  ไชยชนะ 
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แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2566-2570 [มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่] 

ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
3 เทคนิค PCR เพ่ือการ

ประเมิน ทางชีวภาพใน
ภาคเกษตร ปศุสัตว์ และ
ประมง 

 เป็นการน าเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  
ชีวภาพที่ทันสมัยและราคาถูก เพ่ือให้สามารถใช้งานการ
ประเมินด้านชีวภาพในภาคเกษตรได้ โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคอย่างง่ายในการตรวจสอบสารพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต
เป้าหมาย เช่น สายพันธุ์ จุลินทรีย์ เชื้อโรค เป็นต้น แล้ว
สามารถน าผลด้านชีวภาพที่แสดงให้เห็น มาใช้ในการ
ประเมินจัดการฟาร์มให้เหมาะสม การป้องกันโรค และ
รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้อง 

 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค PCR ที่ทันสมัย 
ราคาถูก และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพทางชีวภาพในภาคเกษตร 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจจัดการฟาร์มและ
ป้องกันโรคในฟาร์มเกษตร ปศุสัตว์ และ
ประมง อย่างมีประสิทธิภาพสูง ลดการใช้
ยาปฏิชีวนะ และผลิตอาหารปลอดภัย  

ผศ.ดร.จิราพร  โรจน์
ทินกร 

4 โดรนอัจฉริยะ  เป็นโดรนที่ใช้ส าหรับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ า สารชีว
ภัณฑ์ ปุ๋ยทางใบ และสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืช 
โดยสามารถบรรจุน้ าได้จ านวน 10 ลิตร สามารถลดภาระ
การฉีดพ่นแบบเครื่องสูบลากสายได้ มีความแม่นย า
มากกว่าการฉีดแบบลากสาย ประหยัดปุ๋ยและสารที่ใช้ฉีด
พ่นมากกว่าร้อยละ 50 ประหยัดเวลามากกว่าร้อยละ 60 

 ใช้ส าหรับฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ า สาร
ชีวภัณฑ์ ปุ๋ยทางใบ และสารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคและศัตรูพืชแทนการลากสาย 

ดร.ประกิตต์  โกะสูงเนิน 

5 ระบบตรวจวัดความชื้น
และควบคุมการให้น้ า
อัจฉริยะ 

 เป็นกล่องอุปกรณ์ตรวจวัดความชื้น และควบคุมระบบ
การให้น้ าแบบอัติโนมัติ โดย สามารถสั่งการ ปิด-เปิด 
ระบบ ดูผลการด าเนินงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ ดังนี้ 
1. ตรวจวัดระดับความชื้นในดินและรายงานผลผ่าน

สมาร์ทโฟนอัติโนมัติแบบเรียลไทม์  

 ตรวจวัดความชื้น และควบคุมระบบ
การให้น้ าแบบอัติโนมัติ 

ดร.ประกิตต์  โกะสูงเนิน 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
2. สามารถปรับตั้งค่าการเริ่มการให้น้ าและตั้งค่าการหยุด

การให้น้ าได้ตามเหมาะสมของผู้ใช้งาน  
3. สามารถควบคุมวาล์วจ่ายน้ าและปั้มน้ าได้ในเวลา

เดียวกัน  
4. สามารถรายงานผลการวัด การจ่ายน้ า การท างานของ

ปั้มน้ า และความชื้นผ่านสมาร์ทโฟน  
5. สามารถสั่งการท างาน เปิด-ปิด ระบบการให้น้ าผ่าน

สมาร์ทโฟนได้ 
6 IOT Sensor ส าหรับการ

ให้น้ าแบบแม่นย าอัจฉริยะ 
 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมการให้น้ าแบบไร้สาย 
ด้วยการรักษาระดับปริมาณ ความชื้นที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืช ควบคุมการท างานของวาล์วและปั้มน้ าในแปลงการ
เพาะปลูกอย่างแม่นย า ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งและ
ท างานได้ทุกสภาพภูมิประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้น้ า 
ลดการใช้แรงงาน ลดปริมาณการใช้น้ า และลดต้นทุนด้าน
พลังงาน สามารถใช้งานได้กับพืชทุกชนิด 

1. เพ่ิมมูลค่าด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยมุ่งเป้าภาคเกษตรกรรม
ด้วย นวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้า 
(SMART FARMING)  ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ิมการพัฒนาวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
น าไปต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

3. เ ส ริ ม ส ร้ า งทั ก ษ ะแล ะศั ก ย ภ า พ
เกษตรกร/ สถาบันเกษตรกรให้ทันกับ

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
การเปลี่ ยนแปลงทั้ ง  ภายในและ
ภายนอก  

4. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(PRODUCTIVITY) ลดต้นทุนการผลิต 
(COST) ของฟาร์มเกษตร 

7 Application for 
Organics Vegetable 
Tracking(NFC) 
 

Application for Organics Vegetable Tracking(NFC) 
1. เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายด้วยคลื่นความถี่และ

แถบแม่เหล็กใน ระยะใกล้ เพียง 10 เซนติเมตร โดย
การน าสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชั่น NFC ที่ส่งผ่านข้อมูลได้
น าไปแนบกับแถบแม่เหล็ก จากนั้นท าการเก็บข้อมูล 
โดยการถ่ายรูปและบันทึกรายละเอียดการเพาะปลูก
ในฐานข้อมูล  

2. บันทึกรูปภาพ สถานที่ และรายละเอียดอ่ืนลงใน
แอพพลิเคชั่น โดยท าการบันทึกทุกกระบวนการตั้งแต่ 
เริ่มเพาะปลูก รดน้ า ให้สารอาหาร ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย 
ตลอดถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต 

1. สามารถสร้ า งความเชื่ อมั่ น ให้แก่
ผู้บริโภคได้ 

2. สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ผลผลิตได้ 

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ 

8 โดรน (Drone) เพ่ือ
การเกษตร 

 อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพ่ือการเกษตร ถูก
น ามาใช้ในภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต 
ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่น
ยา/ปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นย า 

1. เพ่ิมมูลค่าสัดส่วนสินค้าเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร 

2. เพ่ิมมูลค่าด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้า 

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
นับเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อรูปแบบการท าธุรกิจ
เชิงพาณิชย์มากข้ึน 

3. พั ฒ น า แ ล ะ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่เกษตร 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลด
ต้นทุน ประหยัดเวลา แรงงาน โดย
สามารถ พ่นยา/ปุ๋ ย  และควบคุม
คุณภาพผลผลิตได้อย่างแม่นย า 

9 Application จองโดรน  เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีไว้ส าหรับเกษตรกรผู้มีโดรนเป็น
ของตัวเอง และต้องการรับจ้างฉีดพ่นยาหรือปุ๋ย หาก
เกษตรผู้ที่ไม่มีโดรนก็สามารถหาผู้รับเหมาใกล้เคียงมาฉีด
พ่นให้ได ้

1. เป็นสื่อกลางส าหรับผู้ประกอบการโด
รนเพ่ือการเกษตร และเกษตรกร ให้
สามารถเข้าถึงการบริหารได้อย่าง
รวดเร็ว  

2. เ พ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
เพาะปลูก 

3. ยกระดับเกษตรกรสู่ Smart farmer 

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ 

10 Application บัญชีฟาร์ม  แอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดการรายรับ-รายจ่าย ลูกหนี้ 
เจ้าหนี้ ของเจ้าของฟาร์มได้ ตรวจสอบข้อมูล สต๊อกสินค้า
และวัตถุดิบได้ รายงานทางการเงินที่จ าเป็น เช่น ก าไร 
ขาดทุน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รายงานสินค้าคงเหลือ และ สต๊อก
สินค้าคงเหลือ รวมถึงวิเคราะห์และตัดสินใจความต้องการ
เบื้องต้นของระบบฟาร์ม 

1. ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของ
กิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่าได้
ก าไรหรือขาดทุน 

2. ช่วยให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสามารถ
วางแผนล่วงหน้าได้ 

ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจน
ประโชติ 
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ล าดับ ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม รูปแบบ ลักษณะของเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประโยชน์ ผู้คิดค้น/พัฒนา 
11 นวัตกรรมถุงผ้าเคลือบยาง 

ส าหรับเก็บน้ าไว้บนภูเขา
เพ่ือใช้ดับไฟป่าและ
สมาร์ทฟาร์ม 

 พ้ืนที่บนภูเขาค่อนข้างแห้งแล้งและไม่มีน้ าใช้ดับไฟป่า 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท าถุงผ้าเคลือบยางส าหรับเก็บน้ า
ไว้บนภูเขาเพ่ือใช้ดับไฟป่าใช้ถุงผ้าเคลือบยาง เพ่ือเก็บน้ า
ไว้บนดอย โดยการท าเป็นถุงขนาดใหญ่ (Big bag) ส ารอง
น้ าไว้และพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งที่เกิดไฟป่าได้
ทันท่วงที โดยจะท าเป็นถุงขนาดประมาณ 5 ,000 ลิตร 
หรือ ขนาดใหญ่กว่านี้ จ านวนหลายๆ ใบ เพ่ือให้เพียงต่อ
การดับไฟในแต่ละครั้ง การเคลื่อนย้ายน้ าไปดับไฟป่าท า
โดยใช้คน หรือใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ได้ น้ าที่เก็บไว้ในถุงผ้า
เคลือบยางอาจจะเป็นน้ าฝนที่ตกประจ าทุกๆ ปี หรือน้ าที่
ใช้ เฮลิคอปเตอร์พาขึ้นไป นอกจากนี้มีประโยชน์ทางการ
การเกษตรในพ้ืนที่แห้งแล้ง บน ภูเขา เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้
ทางด้านการเกษตร เช่น โครงการหลวง เกษตรที่สูง เก็บ
น้ าไว้ ใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน เก็บ
น้ าไว้ใช้งานในสมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น 

1. มีประโยชน์ในการดับไฟป่า ลักษณะถุง
ผ้าเคลือบยาง มีความแข็งแรง ทนทาน
ต่อการใช้งาน ออกแบบสามารถติดตั้ง
ไว้บนภูเขาได้ เป็นถุงขนาดประมาณ 
5,000 ลิตร มีหูหิ้วเพ่ือให้สามารถยก
ด้วยเฮลิคอปเตอร์  

2. มีประโยชน์ทางการการเกษตรในพ้ืนที่
แห้งแล้ง บนภูเขา เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ 
ทางด้านการเกษตร เช่น โครงการ
หลวง เกษตรที่สูง  

3. เก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค
ภายในครัวเรือน  

4. เก็บน้ าไว้ใช้งานในสมาร์ทฟาร์ม 

ดร.ศิวโรฒ  บุญราศรี 

  




