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คํานํา 

 กองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก     

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) กลยุทธและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร 

ที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยรวมแหลงเรียนรู

และถายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และเพื่อใหการดําเนินงานการสนองยุทธศาสตรเปนไปดวย

ความเรียบรอยและบรรลวุัตถุประสงค กองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงไดใหมีการทบทวนผลการดําเนินงานตาม

แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2564 เพื่อจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ หองประชุมองคกรนักศึกษา อาคารอํานวย  ยศสุข มหาวิทยาลัยแมโจ         

โดยคณะกรรมการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ รวมพิจารณาวิเคราะหกําหนด

ทิศทางในการดําเนินงานครั้งนี ้

 การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการวิเคราะหการดําเนินงานดานทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยการใชกระบวนการ SWOT Analysis เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 2565 กองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังวาทุกหนวยงาน

จะไดนําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ใชเปนประโยชน

และเปนแนวทางการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนตอ

นักศึกษา บุคลากร ชุมชนและทองถิ่นตอไป 

 

           (นางกัณณิกา  ขามสี่)    

           ผูอํานวยการกองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมา วัตถุประสงค และกระบวนการในการจัดทําแผน 

(1) ความเปนมา 

มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

 คํานิยามของวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น แบงเปนวัฒนธรรมที่จับตองได (tangible culture)        

และวัฒนธรรมจับตองไมได (intangible culture) เปนแหลงความรู ทักษะ และการปฏิบัติที่เปนรากฐานใน

ชีวิตมนุษย ซึ่งสองตอจากรุนสูรุนเปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานตาง ๆ  ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว 

สังคม และเศรษฐกิจ 

บทบาทของวัฒนธรรม :  1. สรางเสริมการพฒันาการและการเจรญิเตบิโตสวนบุคคล 

    2. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกจิ 

    3. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือเพื่อสรางการปฏสิัมพันธและความมั่นคงทางสงัคม 

    4. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

คํานิยามของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของชาติ โดยเห็นถึงความสาํคัญและคุณคา เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จําตองปลูกฝง สงเสริมและพัฒนาสิ่งที่

ดีงาม ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่พึงประสงค อยูในสภาพแวดลอมที่สวยงามอยางมีรสนิยม ใหเกิดใน

จิตสํานึก และในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ คานิยมและวัฒนธรรมใหม ๆ  

 ตามที่กองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยแมโจ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาการทํานุ

บํารุงดานศิลปวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป       

กองสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ใชวิธีการศึกษาจากกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย  

แมโจ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ขับเคลื่อนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 

เปาประสงคที่ 4 เปนศูนยรวมแหลงเรียนรูและถายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสอดคลองกับ

แผนบริหารมหาวิทยาลัยแมโจระยะ 4 ป  (พ.ศ. 2563-2566) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแมโจสูปที่  100           

ดานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
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 (2) วัตถุประสงคในการจัดทําแผน 

  ในกระบวนการพัฒนาแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักการ   

ในการขับเคลื่อนแผนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับหลักการตาง ๆ  

ไวดังตอไปนี ้

1. เพื่อศึกษาพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูและถายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น     

ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการ

เขากับพันธกิจอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีเครือขายดานศิลปวัฒนธรรม และมีพันธกิจที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ

5. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งของประชาชน  และมีสวนรวมในการยกระดับการพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชน 

6. เพื่อพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (3) กระบวนการจัดทําแผน 

   กระบวนการจัดทําแผนทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ  ระยะ 5 ป              

(พ.ศ.2565-2569) มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

   1. แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบรูณาการดานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  

   2.  ศึกษาเอกสารและบริบทตาง ๆ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

  3.  ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ แผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยแมโจ 

 ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

  4. ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ แผนบริหารมหาวิทยาลัยแมโจระยะ 4 ป 

 (พ.ศ. 2563-2566) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแมโจสูปที่ 100 ดานมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 (Green University) 

   5.  วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชขอมลูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

  6.  ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

   ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

  7. ทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2564 

   8.  จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2565 และนําเสนอตอ  

    คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

  9.  จัดสงแผนทํานบุํารงุศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2565 ใหกับหนวยงาน 

        ภายในเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน 

  10.  ติดตามและรายงานผลงาน ปญหาอปุสรรคตอมหาวิทยาลัย 
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1.2 กรอบแนวคิดและเน้ือหาสาระของแผน 

  (1) กรอบแนวคิดในการจัดทําแผน 

 ในการจัดทําแผนยุทศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป          

(พ.ศ. 2565 - 2569) ฉบับนี้ ไดยึดหลักคิดในการพัฒนาแผนดังตอไปนี้ 

1) ยึด แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และกรอบ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบบั

ที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)” เปนหลัก 

2) ยึด แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง 2564) “ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย” 

3) ยึด นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-

2570 และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 กลุม 2 การวิจัย

และสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย   ทาทายของสังคม 

4) ยึดหลัก “นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม” รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร 20 

ป   ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร ระยะ 20 ป 

5) ยึด  “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561-2565)”  

6) ยึด “ยุทธศาสตรการดําเนินงานของสํานักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม” 

7) ยึด “ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยม อัตลักษณ และเอกลักษณ” ของมหาวิทยาลัย            

ตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12  

8) ยึดหลักคิด และกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม “แผนแมบทการเปลี่ยนผาน

มหาวิทยาลัยสูปที่ 100 จาก 2477-2577 เปนแนวทางในการพัฒนาเชิงรุก ใหสอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

9)  ยึด แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และ

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (2)  กรอบเน้ือหาสาระของแผน 

  แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กําลังจะ

สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ ในขณะที่รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13      

(พ.ศ. 2566-2570) อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะประกาศใชในเดือนตุลาคม 2565 และแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ทั้งนี้กองสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม ไดจัดทําแผนทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) ขึ้น เพื่อใหเกิดความตอเนื่องจากแผนฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  13          

(พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

  ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและบริบทแวดลอมตาง ๆ ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-

2569) ฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญในประเด็นดังตอไปนี ้
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  1. การวิเคราะหสังเคราะหขอมูลบริบท สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในอนาคต ทั้งในระดับภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง

ผลกระทบตาง ๆ ที่มีตอการพัฒนาอุดมศึกษา 

  2. การวิเคราะหสังเคราะหขอมูลยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางการพัฒนา และโครงการสําคญั

ตาง ๆ ของรัฐบาล ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

  3. การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

และแผนของมหาวิทยาลัยในชวงแผนฯ 12 แผนแมบทการเปลี่ยนผานมหาวิทยาลัยสูปที่ 100 และแผน

ยุทธศาสตรของการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (GO Eco U.) 

  4. การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางบริบทแวดลอม ยุทธศาสตรชาติ และโครงการสําคัญ

ตาง ๆ ของรัฐบาล กับยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน 

  5. ปรัชญา วิสัยทัศน คานิยม และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 12 

  6. กําหนดเปาหมายหลักของหารพัฒนาในแผนระยะ 5 ป โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

เพื่อเปนหลักในการกําหนดเปาหมายและกลยุทธการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัยแตละดาน 
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สวนที่ 2 

วิเคราะหสภาพแวดลอม 

1. บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนาดานวัฒนธรรมในระดับชาต ิ

 การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอวัฒนธรรม สังคมไทยในปจจุบันมีความกาวหนาในการพัฒนา

เทคโนโลยี เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี        

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอสังคม และวัฒนธรรม กอใหเกิดการครอบงําทางดานความคิด            

การมองโลก แบบแผนการประพฤติปฏิบัติการบริโภค นิยม และปญหาทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ตามมา     

อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหา สิ่งแวดลอม ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ปญหาการหยาราง

และความรุนแรงในครอบครัว ปญหาการมีคานิยม ที่เบี่ยงเบนหรือไมพึงประสงคของสังคม เปนตน นอกจากนี้

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยที่จะเขาสู สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ โดยสัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

เปนรอยละ 19.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแต     

ป 2558 เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลน แรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ํา เนื่องจากปญหา

คุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนา เทคโนโลยีและปญหาในการบริหารจัดการ จึงเปนขอจํากัด  ในการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสราง

รายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนดวย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบวา ยงัมีปญหาในแต

ละชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่อง ถึงกันตลอดชวงอายุตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ

ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะที่

ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูง

สงผลตอการบมเพาะใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติที่เขามา   

ในวัฒนธรรมผานสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม

ไดอยางเหมาะสม สงผลตอวิกฤติ คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไป

จึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตอง

พัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูและทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมี

คุณภาพควบคูกับการพัฒนา คนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดีมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ

วินัยมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม สวนรวมมีทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

รอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่ เขมแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง      

อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติวัฒนธรรม พบวา มีปจจัยที่ตองเรงรัดการ

ดําเนินงาน หลายประการ อาทิ 

 1) การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลักษณของวัฒนธรรม

ทองถิ่น  

 2) การยกระดับการบริหารจัดการมรดกและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
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 3) การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับสินคา และบริการที่

ตรงกับความตองการของตลาด  

 4) การพัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม รวมทั้งสรางความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมตาง ๆ  

 5) การพัฒนารูปแบบและเทคนิค การแสดงของไทยใหมีความทันสมัย นาสนใจและไดมาตรฐานใน

ระดับสากล  

 6) การเสริมสรางภูมิคุมกัน ทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม  

 7) การสรางความรู ความเขาใจและความสําคัญของประชาคมอาเซียนในมิติ 2 ศาสนาวัฒนธรรม  

 8) การสงเสริมและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนแบบครบวงจร  

 9) การนํามิติทางศาสนา วัฒนธรรมไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  

 10) การบูรณาการ การดําเนินงานศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาดังกลาวตองมี

ความสอดคลองกับ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป 

 

2. นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนที่เกี่ยวของ 

 2.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561-2580)  

  ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 อันเปนยุทธศาสตรชาติระยะยาวฉบับแรกของ       

ประเทศไทย ทําหนาที่เปนกรอบชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติตลอดระยะเวลา 20 ปขางหนา      

ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมายการพัฒนาโดยยึดคติพจนของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังปรากฏ

รายละเอียดในภาพวิสัยทัศน ประเทศไทย 2580 ในระยะยาวการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ          

ตองครอบคลุมการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แกไขปญหาและเสริมจุดออนอันเปน

ปจจัยฉุดรั้งการพัฒนา ดังนั้น เพื่อใหทิศทางของประเทศมีแนวทางตอบโจทยเปาหมายอยางชัดเจนในทุกมิติ

ยุทธศาสตรสําหรับขับเคลื่อนจึงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรที ่1 ดานความมั่นคง  

 (1) ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุข  

 (2) บานเมืองมีความมั่นคง ในทุกมิติและทุกระดับ  

 (3) กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พรอมในการ

ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง  

 (4) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับ การยอมรับโดยประชาคมระหวาง

ประเทศ  

 (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมี ประสิทธิภาพ  
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ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 (1) ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน  

 (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน สูงขึ้น  

ยุทธศาสตรที ่3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 (1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

 (2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ยุทธศาสตรที ่4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 (1) สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ

 (2) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลัง

ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

 (3) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสราง

สังคมคุณภาพ  

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 (1) อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืนมี

สมดุล  

 (2) ฟนฟู และสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ ประเทศ 

 (3) ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีด 

ความสามารถของระบบนิเวศ 

 (4) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  

 (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยาง สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 (2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 (3) ภาครัฐมีความ โปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

 (4) กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของ ประเทศ 

 



10 
 

 
 

 2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

  “แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ” จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดทิศทาง เปาหมาย และตัวชี้วัด  

ของการพัฒนาประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติใหชัดเจนขึ้น โดยแบงชวงระยะเวลาของการพัฒนาออกเปน      

4 ชวง ชวงละ 5 ปอันจะทําใหทิศทางการพัฒนามีความยดืหยุน พรอมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกบั

เงื่อนไขของแตละชวงเวลาและสามารถปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       

ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งไดจําแนกตามประเด็นการพัฒนาออกเปน 23 ประเด็นในสวนของการขับเคลื่อนแผนแมบท

ผานภารกิจดานการอุดมศึกษาไดคํานึงถึงบทบาทในเชิงนโยบายและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก   

ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่ เกี่ยวของจากแผนแมบทจํานวน 17 ฉบับ ดังนี้ประเด็นความมั่นคง ประเด็น       

การตางประเทศ ประเด็นการเกษตร ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ประเด็นการทองเที่ยว 

ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอมยุคใหม ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็น

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู

ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประเด็นพลังทางสังคม ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน 

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

 



11 
 

 2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  

  แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ดาน ไดกําหนดใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ                     

เพื่อขับเคลื่อนเรงรัดประเด็นสําคัญและปลดล็อคขอจํากัดในการดําเนินงานแกภาคสวนตาง ๆ ใหเกิดผลสําเรจ็

ตามเปาหมาย ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจะผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดานทรัพยากรมนุษย

ในสังคมไทยใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ผานกลไกการจัดการศึกษาที่เปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ                       

ซึ่งไดสรุปสาระสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศไวดังนี้  

  1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง  

  2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน  

  3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย  

  4. แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม  

  5. แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ  

  6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  7. แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข  

  8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม  

  10. แผนการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน  

  11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศใหบรรลุผล

ตามยุทธศาสตรชาติกําหนดไวโดยใหความสําคัญกับการศึกษาอันเปนปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ    

ซึ่งไดวิเคราะหสภาพปญหาและความทาทายของระบบการศึกษาไทย ประกอบกับขอเสนอเพื่อการปฏิรูป

การศึกษาของหนวยตาง ๆ กําหนดเปนแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง จําแนกเปน 29 ประเด็น  

  เรื่องที ่1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรยีนรูโดยรวมของประเทศโดยพระราชบญัญตัิ 

การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

   1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทําแกไข 

และ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ  

   2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน        

เพื่อการจัดการศึกษา  

   3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

   4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ  

   5) การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ  
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  เรื่องที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น 

ไดแก  

   1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ

      พัฒนา รางกาย จิตใจ วินัยอารมณสังคมและสติปญญาใหสมกับวัย  

   2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

  เรื่องที ่3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลือ่มล้าํทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก 

   1) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

   2) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล   

      ที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ  

   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือในสถานที่ศึกษาที่

      ตองมีการ ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน  

  เรื่องที ่4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและ 

อาจารยมีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก  

   1) การผลิตครูและคัดกรองครูเพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของ 

      ประเทศและมี จิตวิญญาณของความเปนครู  

   2) การพัฒนาวิชาชีพครู  

   3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่

      เหมาะสม  

   4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน 

      สถานศึกษา  

   5) องคกรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ  

  เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ไดแก  

   1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ

      พัฒนาการ เรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

   2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

   3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ  

   4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

   5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน  

   6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

   7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

      ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

   8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ(National Institute of  

      Curriculum and Learning)  
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  เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมาย ในการ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 

ประเด็น ไดแก  

   1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

   2) พื้นที่นวัตกรรมศึกษา  

   3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  

  เรื่องที่  7 :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก  

   1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ

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

   2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)  

   3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู

      ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความ

      ฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู(learning how to learn) 

      ในการเรียนรูตลอด ชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรูกติกา มารยาท 

      และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช สื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

 

 2.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 1) เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy)  

  ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงบนพื้นฐานของการสรางมูลคาเพิ่ม จากการ

พัฒนาตอยอด และใชประโยชนจากองคความรูความคิดสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม พรอมกับการลด

ผลกระทบเชิงลบตอสิง่แวดลอม และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของ
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ภาคการผลิตเดิมที่มี ความสําคัญ แตมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันในอนาคต และมี

ความเสี่ยงที่จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดหรือไดรับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

หากไมมีการปรับตัว และสงเสริมภาคการผลิตที่ไทยมศีักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย

หมุดหมายที่ประเทศตองบรรลุใหไดภายในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อใหเปาหมายของการมี 

“เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย  

  หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปมูลคาสูง  

  หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน  

  หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน  

  หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

  หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจสิติกสที่สําคญั    

           ของภูมิภาค  

  หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  

 2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  

  หมุดหมายที่ 7 มุงลดความเหลื่อมล้ําระหวางธุรกิจขนาดใหญและ SMEs  

  หมุดหมายที่ 8 มุงลดความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่  

  หมุดหมายที่ 9 มุงเพิ่มพลวัตการเลือ่นชั้นทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ําเชิงรายไดและ

           ความมั่งคั่ง  

 3) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-Friendly Living)  

  หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา  

  หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถปรับตัวและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  

  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลงัคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพฒันา

    แหงอนาคต  

  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง  

 2.5 นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมไดจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 ขึ้น ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

มุงเนน การพัฒนานโยบายสําหรับทุกกลุมทั้งเชิงพื้นที่และระดับประเทศ และอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่มี

ขอมูลสนับสนุน (Evidence-based Policy) โดยกําหนดเปาหมายหลักและทิศทางเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Objectives) รวมถึงประเด็นสําคัญ (Key Issues) ในการพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม    

ที่ยึดหลักเนนความตองการของผูใชประโยชนเปนสําคัญ (Demand-driven) เพื่อเปนกรอบทิศทางการ

พัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศนดังนี้  
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  วิสัยทัศนอววน.  

  “เตรียมคนไทยแหงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอยางทัว่ถึง สังคมที่มั่นคง        

และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นําพาประเทศไทย          

สูประเทศที่พัฒนาแลว” 

 
 

1. นโยบายการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University)  

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

ตามเปาหมายวิสัยทัศนเชิงนโยบายของประเทศที่มุงเนนเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูระบบเศรษฐกิจที่ 

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไดมีโอกาสพัฒนาเปนกลุมประเทศที่มีรายไดสูง ซึ่งโมเดลนี้จะสาํเรจ็ได 

ตองใชแนวทางสานพลัง โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและ 

สถาบันวิจัยตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนากําลังคนที่มี 

ศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการระดับมันสมอง (Brainpower) และวิชาชีพดานตาง ๆ 

(Manpower) ซึ่งในปจจุบันพบวา กําลังคนระดับสูงที่มีคุณสมบัติความรูความสามารถตรงตามความตองการ

ของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความตองการผลการศึกษาวิจัย   

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสรางนวัตกรรมสินคาและบริการจํานวนมาก อันจะนําไปสูการเพิ่มขีด

ความสามารถ ในการแขงขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน จึงมีแนวคิดในกํารปฏิรูป

ระบบอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหมที่ตองการ     

จะเกี่ยวของใน 4 เรื่องหลัก ประกอบดวย  

  1. Re-Orientation การกําหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม ปรับทิศทาง บทบาท 

ความรับผิดชอบ สถานะ กลุมเปาหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการดํารงอยูของสถาบันอุดมศึกษา          

เพื่อรองรับบริบท ของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
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  2.  Re-Profiling การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินตนเอง 

กระบวนการพัฒนาตนเองตามยุทธศาสตรเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถนําเอาจุดเดนและศักยภาพความ

เขมแข็งใน 4 พันธกิจหลักมาใชเพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณปจจุบัน 

และอนาคตไดอยางยั่งยืน 

  3. Re-Structure การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตกําลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โครงสรางบุคลากร และการบริหารงานบุคคล โครงสรางตนทุน รายไดคาใชจายในระบบอุดมศึกษา 

โครงสรางการทํางานรวมกันของ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ       

เปน Service Provider ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาคผูผลิตในฐานะผู ใชผลผลิตที่ เกิดจาก

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อบูรณาการใหเกิดการเชื่อมโยง ระหวางหนวยงานอยางมีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิงนโยบายและ คุณภาพอุดมศึกษา  

  4. Re-Organization การจัดองคกรเพื่อการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม โดยเฉพาะองคกร

ภาครัฐที่มีหนาที่ในการกํากับ ดูแล กําหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลอุดมศึกษา การสราง ความเปนอิสระในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการ

ขับเคลื่อนศักยภาพอุดมศึกษาใหม เปนกลไกสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มขีดความสามารถและ

ศักยภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล การนําแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาทั้ง 4 เรื่องสูการปฏิบัติ

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไดใชความสามารถและศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบ

อุดมศึกษาจะใชวิธกีารกําหนดกลุม สถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 กลุมเชิงยุทธศาสตรไดแก  

  1) การวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research)  

  2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) 

  3) การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Engagement)  

  4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสาขาตาง ๆ  (Development of Professionals and   

                        Specialists)  

  เรียกวา การกําหนดกลุมอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร(Strategic Focus) ซึ่งเปนเครื่องมือ      

เชิงระบบของรัฐ ในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ที่ตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มี

ความรู ความสามารถและทักษะที่จําเปน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา    

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป ภายใตจุดเดนและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ดวยการสนับสนนุ

ทรัพยากรอยางมปีระสิทธิภาพ การกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตรเปนการขับเคลื่อนเชิงระบบ 

เพื่อสนับสนุนการ ปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาใหขับเคลื่อนไปสูทิศทางที่ตองการ 

 2.6 นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงวัฒนธรรม 

  นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม “สืบสาน รักษา ตอยอดงานศิลปวัฒนธรรม   

และปฏิบัติหนาที่ราชการดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลุกวัฒนธรรมในตัวคนไทยใหตื่น สนับสนุนความคิด

สรางสรรค และสรางคานิยมเชิงบวก เพื่อสรางสรรคสินคา และบริการทางวัฒนธรรมที่แขงขันไดในตลาดโลก 

รวมทั้ ง เสริมสรางสังคม คุณธรรม และสันติสุข ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติใหคนไทย              
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และประชาคมโลกไดตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาของไทยนําไปสูการสรางความสามัคคี 

ปรองดอง จรรโลงประเทศไทยใหเปนประเทศไทยที่นาอยูและนาทองเที่ยว ยีนหยัดอยางสมภาคภูมิในเวทีโลก 

โดยมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อน ดังนี ้

  1. เสริมพลังการเทิดทนูสถาบันหลกัของชาติและการสบืสานสรางสรรควัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

  2. สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากดวยมิติทางวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 

                        วัฒนธรรมใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

  3. เสริมสรางภาพลักษณ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท ดานวัฒนธรรมของไทยในเวทโีลก 

  4. ปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางคานิยมเชิงบวกสูสังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

  5. พัฒนาสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูและการสรางสรรคงานดาน  

                        ศิลปวัฒนธรรม 

  6. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสูระดับนานาชาต ิ

 

แนวคิดการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมป พ.ศ. 2565-2570 

 “เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม สรางรายได เสริมคุณคา พัฒนาสังคม” 

จุดการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ป พ.ศ. 2565 พรอมโครงการ/กิจกรรมสําคัญ 

  1. เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รักษา และสืบสาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 กิจกรรมจิตอาสา 

 งานพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานตามพระบรมราโชบาย 

 งานมหกรรมใตรมพระบารมี 240 ป กรุงรัตนโกสินทร 

  2. สงเสริมการนําวัฒนธรรมมาสรางเศรษฐกิจ 

 เที่ยวชมชนยลวิถี 

 ตลาดวัฒนธรรม “ตลาดน้ํา ตลาดบก” 

 เสนทางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

 พัฒนาตอยอด CPOT สูสากล 

  3. ยกระดับ Soft power ไทยในเวทีโลก 

 สรางอุตสาหกรรมคอนเทนตไทย (Content Thailand) 

 5F เริ่มจากการพัฒนาตอยอดและวิจัยผาไทย ไปสูผลิตภัณฑอื่น ๆ 
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  4. สรางคานิยมเชิงบวก ภูมิคุมกันทางสังคม 

 การยกระดับเทศกาลประเพณีทองถิ่นสูนานาชาต ิ

 งานมหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค 

 นวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย (Social credit) 

  5. ยกระดับการศึกษาและการเรียนรูทางวัฒนธรรม 

 ยกระดับแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ทั้ งสถานที่จริงและดิจิทัลแพลทฟอรม 

(VIRTUAL) 

 เปดใหบริการและพัฒนาหอศิลปแหงชาต ิ

  6. ยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 

 BIG DATA 

 ปรับปรุงแกไขกฎหมายดานวัฒนธรรม 

 ปองกันและปราบปรามทุจริต 

 2.7 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

  เปาหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and 

Prosperity) เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองที่นาอยูและนา

ทองเที่ยวในระดับโลก 
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ประกอบไปดวยประเด็นการพัฒนาจังหวัด ดังน้ี 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ 

และเศรษฐกิจทองถิ่น  

  วัตถุประสงค  

   1. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางดานการทองเที่ยว สินคา และบริการ  

   2. เพื่อสรางการเชื่อมโยงของธุรกิจการทองเที่ยวสูชุมชนและทองถิ่น  

  เปาหมายและตัวชี้วัด  

   1. รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ 3  

   2. จํานวนแหลงทองเที่ยว/สายทางเชื่อมโยงการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

      (สายทาง/แหลง)  

  แนวทางการพัฒนา  

   1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคา 

      และบริการ  

   2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวใน

      ชุมชนและทองถิ่น เชื่อมโยงสูระดับ สากล  

   3. สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก 

      ทางการทองเที่ยว  

   4. สงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวบน

      ฐานการมีสวนรวม ของทุกภาคสวน  

   5. สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ และการตลาดทางการทองเที่ยว 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา 

และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model  

  วัตถุประสงค  

   1. ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐาน  

   2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรและผูประกอบการ  

   3. สินคา/ผลิตภัณฑเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร มีมูลคาเพิ่มขึ้น  

  เปาหมายและตัวชี้วัด  

   1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น  

   2. จํานวนแปลง/ฟารมที่ขอรับการรับรองและผานการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP 

      หรือ Organic เพิ่มขึ้น  

   3. จํานวนผูประกอบการ/ดานเกษตรแปรรูปและอาหาร ที่ไดรับการพัฒนาแนวคิด

       เศรษฐกิจใหม (BCG Model) เพิ่มขึ้น (ราย/ผลิตภัณฑ)  
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   4. มูลคาเพิ่มจากการจําหนายสินคาเกษตร เกษตรแปรรูปมูลคาสูงและอาหารที่

                ไดรับการพัฒนาดาน นวัตกรรมโดยภายใตแนวคิดเศรษฐกิจใหม (BCG Model) 

      เพิ่มขึ้น (ลานบาท)  

  แนวทางการพัฒนา  

   1. การสงเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย  

   2. สงเสริมเกษตรแปรรูปมูลคาสูงและนวัตกรรมอาหารแหงอนาคต  

   3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผูประกอบการใหมีความสามารถในเชงิ

      ธุรกิจ  

   4. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นทีโ่ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

   5. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและ

      การประกอบธุรกิจ ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจใหม (BCG Model)   

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหง

สตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS &Medicopolis: Smart City, MICE City, 

Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ 

  วัตถุประสงค  

   เพื่อผลักดันเชียงใหมสูเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ        

และเมืองนวัตกรรม การแพทยและสุขภาพ ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน        

ของภาคเหนือ  

  เปาหมายและตัวชี้วัด  

   1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น  

   2. จํานวน Startup/SME/OTOP ไดรับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น 

  แนวทางการพัฒนา  

   1. พัฒนาองคความรู สรางขีดความสามารถใหแก Startup SMEs OTOP ใหมี 

      ศักยภาพพรอม ขับเคลื่อนสูตลาดในและตางประเทศเพิ่มขึ้น  

   2. พัฒนาสถานประกอบการดานบริการสุขภาพ เพื่อเปนศูนยบริการทางการแพทย

      และการดูแล สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวทั้งในและ 

      ตางประเทศ  

   3. พัฒนาเมืองใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ

      ชาญฉลาด สามารถชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อใหเกิด 

      ประโยชนสูงสุด  

   4.  พัฒนาศักยภาพผู ป ระกอบการด าน MICE และ เชื่ อม โยงธุ รกิจ  MICE             

       อยางตอเนื่อง 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิด

สรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณลานนา  

  วัตถุประสงค  

   1. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสรางสรรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมดวย ความคิด 

      สรางสรรค ภูมิปญญาอัตลักษณลานนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

   2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ    

      ในอุตสาหกรรม สรางสรรคพัฒนาความรูเกี่ยวกับการตลาด ชองทางการจําหนาย 

      ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสูตลาดในประเทศ และตางประเทศ  

   3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและสรางฐานความรูใหแกผูประกอบการ     

      หัตถอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล  

   4. เพื่อสงเสริมและเชื่อมโยงประชาสัมพันธ และสรางการตลาดสินคาอุตสาหกรรม

      สรางสรรคในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม  

  เปาหมายและตัวชี้วัด  

   1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น  

   2. จํานวนผูประกอบการ/ผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับการพัฒนาโดยใชความคิด

      สรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณลานนาเพิ่มขึ้น (ราย/ผลิตภัณฑ)  

   3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับการพัฒนาโดยใชความคิด

      สรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณลานนา (ลานบาท)  

  แนวทางการพัฒนา  

   1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร และผูประกอบการในชุมชน  

   2. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริการดวยความคิดสรางสรรค ภูมิปญญา 

      และอัตลักษณลานนา  

   3. ส ง เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริการดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม         

         และดิจิทัล   

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน  

  วัตถุประสงค  

   1. เพื่อการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) อยางมีสวนรวม  

   2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการใชประโยชนและแกไขปญหา  

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   3. การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและ

  พลังงาน  
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  เปาหมายและตัวชี้วัด  

 1. จํานวนวันที่มีคาคุณภาพอากาศ (PM 2.5) อยู ในเกณฑมาตรฐานเพิ่มขึ้น            

  ปละ 5 วัน  

   2. จํานวนพื้นที่การเผาไหมลดลงปละ 10,000 ไร  

   3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมในจังหวัดเพิ่มขึ้น  

   4. สัดสวนขยะมูลฝอย/ของเสียที่นํากลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้น  

   5. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการปองกันและฟนฟูเพิ่มขึ้น  

  แนวทางการพัฒนา  

   1. ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวย 

      ประโยชนไดทั้งทางตรง และทางออม  

   2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะและของเสีย 

      อันตรายใหมีคุณภาพดี ขึ้น และพรอมใน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 

      อากาศและภัยธรรมชาติ  

   3. สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง 

      และใชประโยชน จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย  

   4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน     

      และการใชพลังงาน ทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน  

   5. สงเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อลดฝุนควันและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิต   

ที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

  วัตถุประสงค  

   1. ชุมชนเขมแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข  

   2. พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข  

   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมวัย  

   4. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  

   5. สงเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  เปาหมายและตัวชี้วัด  

   1. หมูบาน/ชุมชนที่ไมมีปญหายาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพิ่มขึ้น รอยละ 5  

   2. รายไดครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น รอยละ 1  

   3. จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอแสนประชาชนลดลง รอยละ 1  

   4. ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมีความพรอมในการจัดการสาธารณภัยเพิ่มขึ้น   

      รอยละ 3  

   5. อัตราการวางงานลดลง  

   6. รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ   
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  แนวทางการพัฒนา  

   1. เพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการความรวมมือ    

      ของทุกภาคสวน เพื่อรับมือกับปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ  

   2. เพิ่มประสิทธิและความพรอมดานความมั่นคงตามแนวชายแดน  

   3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกลไกประชารัฐ  

   4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

      และความปลอดภัย ทางถนนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

   5. เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  

   6. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย และความหลากหลาย

      ของประชากร  

   7. สงเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 2.8 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะตางๆ 

 
  ตามที่มหาวิทยาลัยแมโจไดกําหนดแผนแมบทการเปลี่ยนผานมหาวิทยาลัยสูปที่ 100 รวมถึง 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป (พ.ศ.2555-2569) หรือที่เรียกกันวายุทธศาสตร GO. Eco. U. 

บนพื้นฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการอยู

รวมกัน อยางยั่งยืน และมีความสุข โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการสรางมหาวิทยาลัยแมโจใหเปนมหาวิทยาลัย
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แหงชีวิตที่หมายถึงชีวิตที่มีการเกษตรเปนรากฐาน รักษาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม บนพื้นฐาน

ของธรรมาภิบาล และการกาวทันเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยเสนทางของการพัฒนา 3 เสนทาง ไดแก  

  1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย (Organic University)  

  2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  

  3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University) 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) 

  แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจระยะที่ 13 เพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และแขงขันได มหาวิทยาลัยไดพัฒนาแผนขึ้นโดยแบงเปน 5 มิติ เพื่อใหครอบคลุม  

ทั้งการดําเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอยางยั่งยืน และการพัฒนาเพื่อรองรับ   

การแขงขัน และยุทธศาสตรสําคัญที่เปนวาระการพัฒนาของโลก ประเทศไทยและภาคเหนือ ประกอบดวย 

  มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 100 ป (SPO)  

  มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)  

  มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเปนนานาชาติ (International)  

  มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)  

  มิติที่ 5 การเพิ่มรายไดลดรายจาย (Income) 
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  โดยในแผนพัฒนาแตละระดับจะประกอบดวยวัตถุประสงค เปาหมาย และประเด็นสําคญั   

ในการพัฒนาที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน แตตอบโจทยการพัฒนาในมิติที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก อัตลักษณ และเอกลักษณ  

  มหาวิทยาลัยแมโจเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานการพัฒนามาจากการเกษตร            

โดยถือกําเนิด มาจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ตั้งแตป พ.ศ. 2477 จนกระทั่งพัฒนามาสู

การเปนมหาวิทยาลัย ในปจจุบันเปนเวลากวา 82 ปแลว ตลอดเสนทางของการพัฒนา มหาวิทยาลัยไดสั่งสม

ประสบการณองคความรู และสรางบุคลากร ออกไปรับใชประเทศชาติเปนจํานวนมาก โดยในแผนพัฒนา

การศึกษาระยะที่ 12 นี้ มหาวิทยาลัยยังคงยึดถือ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักในการพัฒนา   

ตอเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ดังตอไปนี้  

  (1) ปรัชญามหาวิทยาลัย “มุงมั่นพัฒนาบัณฑิตสูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน 

เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุงเรื่องวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเปนฐานราก”  

  ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย “จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางปญญาในรูปแบบการเรียนรู

จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการ ทํางานตามอมตะโอวาท งานหนักไมเคยฆาคน มุงใหผูเรียนมีทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สรางเสริมทักษะใหม มีวิธีคิดของการเปนผูประกอบการ มีการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนัก ตอสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นในความสัมพันธ

ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ มหาวิทยาลัยแมโจที่วา มหาวิทยาลัยแหงชีวิต”  

  (2) วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางการเกษตรใน

ระดับนานาชาต”ิ 
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  (3) พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

   1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเนนทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร

ประยุกต ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ชุมชนทองถิ่น และสังคมของประเทศ  

   2. ขยายโอกาสใหผูดอยโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการ

เรียนรูตลอด ชีวิตของคนทุกระดับ  

   3. สรางและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทาง การเกษตร และวิทยาศาสตรประยุกตเพื่อการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม  

   4. ขยายบริการวิชาการและความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาติ  

   5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานการเกษตร เพื่อเปนที่พึ่ง

ของตนเอง และสังคม  

   6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

   7. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ

โปรงใสใน การบริหารงานประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ  

  (4) คานิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core values)  

   M (Mindfulness) ทําดวยจิต  

   A (Aspiration) คิดมุงมั่น  

   E (Excellence) ฝนเปนเลิศ  

   J (Justice) เทิดยุติธรรม  

   O (Origin) นําเกียรติภูมิ  

  (5) เอกลักษณของมหาวิทยาลัยแมโจ “เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เปนองคกรแหงการ

เรียนรูและพัฒนาดานการเกษตร”  

  (6) อัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ “นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง”  
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3. สรุปนโยบายและโครงการที่สําคัญของรัฐบาล  

 หลังจากที่รัฐบาลไดจัดทําแผนพัฒนาชาติ 20 ป และไดดําเนินการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) ที่คาดวาจะประกาศใชในเดือนตุลาคม 2565 นี้ ดังนั้นจะเห็นวาเนื้อหา

สาระ และหลักแนวคิดตางๆ ทั้ง 2 ฉบับดังกลาว จะมีผลอยางมากตอการพฒันาประเทศในอนาคต ซึ่งนอกจาก

ทั้ง 2 แผนแลว ในปจจุบันรัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ไดริเริ่มนโยบายและโครงการสนองยุทธศาสตรไวหลาย

โครงการ ซึ่งลวนเปนโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ โดยสามารถสรุปทิศทางการ

พัฒนา นโยบาย และโครงการที่สําคัญของรัฐบาลในชวงแผนพัฒนาระยะที่ 13 ไดแก 

 3.1 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการอุดมศึกษาและการผลิตและพัฒนากําลังคน  

 ประเด็นพัฒนา 1 : การเตรียมและพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที ่21  

 แนวทางดําเนินการ  

  1.1 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตองโดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัยและอุดมการณของคนในชาติ 

คุณธรรม จริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทกุ 

กิจกรรม รวมถึงสรางความสงบและความปลอดภัยตอภัยยาเสพติดต้ังแตระดับชุมชน  

  1.2 สรางความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน  

โดยสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศควบคูกับการสงเสริม สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล   

เพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  

  1.3 การพัฒนาบัณฑิตพันธุใหม ดวยการปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนา       

4 ทักษะความรูทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงานของคนทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 

อาทิ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู     

การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และการจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น  

  1.4 พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Lifelong Learning และการรองรับ Aging Society 

ผานระบบดิจิทัลเพื่อใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด  

 ประเด็นพัฒนา 2 : การสรางบทบาทดานการอุดมศึกษาบนเวทีโลก  

 แนวทํางดาเนินการ  

  2.1 สรางบทบาทของไทยในภูมิภาคและเวทีโลกผานการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา      

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติและแสดงบทบาทประธานอาเซียนดวยการเสริมสรางความเปนปกแผน       

ของอาเซียน สงเสริมกรอบความรวมมือตาง ๆ เพื่อนําไปสูการแสวงหาโอกาสทางการคา การลงทุน           

องคความรูและนวัตกรรมกับ ประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

 ประเด็นพัฒนา 3 : ผลักดันขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  

 แนวทางดําเนินการ  

  3.1 สรางและพัฒนานักวิจัย องคความรูผลงานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน 

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศที่เอื้อตอการสงเสริมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
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  3.2 พัฒนาและส ง เสริมการ เปนผู ประกอบการเพื่ อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก                

โดยวางรากฐาน ระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคตดวยการตอยอดอุตสาหกรรมเปาหมายภายใตแนวคิด 

BCG สรางกลไก สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม           

และวิสาหกิจชุมชนใหมีทักษะ ความสามารถ ทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม การสรางสรรคนวัตกรรม 

และความสามารถในการนํา เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชไดมากขึ้น  

  3.3 ผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

 ประเด็นพัฒนา 4 : ปฏิรูปกลไกการอุดมศึกษา  

 แนวทางดําเนินการ  

  4.1 กําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล     

เพื่อเทียบโอน ความรูและประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน การสราง Career Path สําหรับสงเสริม

เยาวชนที่มีศักยภาพดาน กีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความ

ตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะ อาชีพของทุกชวงวัย และการศึกษาแนวทางการพัฒนาเปนรูปแบบธนาคาร

หนวยกิต  

  4.2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแกเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ 

ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา        

และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม พรอมทั้งสนับสนุนการใชองคความรูของอุดมศึกษา

เขามีสวนรวม จัดระบบการศึกษาแบบพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  

  4.3 ลงทุนในโครงขายอินเทอรเน็ตเกตเวยและเทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G           

ใหสามารถ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายดานสังคม      

อาทิการบริการดาน การศึกษาและการบริการดานสาธารณสุข ตลอดจนสรางโอกาสการพัฒนาอาชีพของ

ประชาชน  

  4.4 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการจัดรูปแบบองคกร

ใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว จัดอัตรากําลังและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ

อนุมัติใหเปน ระบบดิจิทัล พัฒนาโปรแกรมออนไลนเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ พัฒนาระบบขอมลู 

ขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน(Big Data) เปดเผยขอมูลเพื่อความโปรงใสและสรางระบบ             

ธรรมาภิบาล ตลอดจนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการและตรวจสอบภาครัฐ  

 3.2 โมเดลเศรษฐกิจใหม BCG  

  BCG Model เปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอมกัน 

ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุงเนนการใชทรัพยากรชีวภาพเพื่อสราง 

มูลคาเพิ่ม โดยเนนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   

คํานึงถึงการนําวัสดุตาง ๆ  กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยูภายใตเศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมไดมุงเนนเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเทานั้น แตตองพัฒนา
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ควบคูไปกับ การพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพรอมกัน 

โดยเปลี่ยนขอไดเปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมใหเปนความสามารถในการ

แขงขันดวยนวัตกรรมเพื่อใหเกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แขงขันไดในระดับโลก เกิดการกระจายรายไดลงสู

ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ํา ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  

 BCG Model จะเปนกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอยางทั่วถึง 

สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้าํไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสรางใหประเทศ

ไทยกาวขึ้นเปนผูนําระดับโลกในบางสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ จึงไดกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ของ

ประเทศเพื่อใชในการขับเคลื่อน BCG Model ดังนี้  

 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเปาหมาย BCG  

 ลดความเหลื่อมล้ําดวยการเพิ่มรายไดเกษตรกรและชุมชน  

 ยกระดับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยข้ึนเปนผูผลติอาหารเพือ่สุขภาพและ 

สวนประกอบอาหารมูลคาสูง Top 5 ของโลก  

 อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เครื่องมือแพทย วัสดุชีวภาพ มีความเขมแข็ง             

มีศักยภาพสงออก เปนแหลงจางงานทักษะสูงและรายไดสูง  

 ระบบบริหารจัดการทองเที่ยว นําไปสู Top 3 ของเอเชียแปซิฟก (จัดโดย Travel & 

Tourism Competitiveness Index, World Economic Forum)  

 ลดการใชทรัพยากรลงจากปจจุบัน  

  หลักในการดําเนินงานรวมกันระหวางหลายภาคสวนใหเปนไปโดยมีเอกภาพและมีพลัง       

แตละภาคสวนจะใหความสําคัญกับทั้งการแขงขันไดในระดับโลกและการสงตอผลประโยชนสูชุมชน           

และขับเคลื่อนโดยกลไกการทํางานแบบจตุภาคี (Quadruple Helix) ผานการผสานพลังภาคเอกชน ภาครัฐ 

มหาวิทยาลัย และชุมชน รวมทั้งการใชประโยชนจากพันธมิตรความรวมมือในระดับโลก โดยกระทรวง อว.     

จะขับเคลื่อนศักยภาพของหนวยงานภายใตกระทรวง ทั้งในมิตินักวิจัย องคความรู และโครงสรางพื้นฐานดาน
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การวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) และการสงเสริมธุรกิจ

นวัตกรรมมาใชเพื่อรวมขับเคลื่อนการทํางานในรูปแบบจตุภาคีรวมกับภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา     

และชุมชน 

  BCG Model รวบรวมหวงโซมูลคา (Value Chain) ของ 5 อุตสาหกรรม S-curves หลัก 

ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

การแพทยครบวงจร และการทองเที่ยวบูรณาการเขาดวยกัน เปนฐานการสรางมูลคาเพิ่มขนาดใหญ           

ของประเทศ ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนใน GDP ถึงรอยละ 21 และเกี่ยวของกับอาชีพและการจางงานของคน        

ในประเทศมากกวา 16.5 ลาน คน หัวใจสําคัญของ BCG Model คือการพัฒนาแบบคูขนาน ทั้งในสวนที่อาศัย

ความกาวหนาทางวิทยาการระดับสูงสําหรับผลิตสินคาและบริการมูลคาสูง เชน สวนประกอบอาหารสุขภาพ 

ชีววัตถุ สารออกฤทธิ์ทาง การแพทย ฯลฯ และในสวนฐานกวางของปรามิดที่เปนการยกระดับเศรษฐกิจ      

ฐานราก เพื่อสรางมูลคาใหคนจํานวนมาก และการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเสริมความ

เขมแข็งของทุนทางสังคมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่จะขยายผลไปสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (from SEP to SDG)  

  พรอมผลักดันดานวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F เรงสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรสูโมเดล

เศรษฐกิจใหม BCG Economy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model  

  การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญกับการกระจายโอกาส รายได และความเจริญ      

ไปสูประชาชนของประเทศอยางทั่วถึง โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ภายใตเงื่อนไขการดูแลทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง ซึ่งตองอาศัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เขาไปยกระดับผลิตภาพ
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ของผูผลิตสวนใหญที่อยูที่ฐานของปรามิด ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอนและนวัตกรรมการจัดการ

ที่จะนําไปสูการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต และสรางความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑ ในขณะเดียวกันก็ตอง

สงเสริมผูประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) ที่มีความพรอมในสวนยอดของปรามิดให

ผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงมุงเปาสูการเปนประเทศที่เปนผูสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

ในทายที่สุด ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพิ่มโอกาสในการเปนผูสงออกเทคโนโลยี 

 
การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  

 การสนับสนุนใหเกษตรกรนําเทคโนโลยีสมารทฟารมมาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ผลผลิต ซึ่งจะชวยลดตนทุนจากการลดการใชปุยและยาที่เปนตนทุนหลักของเกษตรกร

ไทย และยังไดผลิตผลที่ปลอดภัย ไดคุณภาพและปริมาณคงที่ตรงตามความตองการของ

ตลาด อีกทั้งยังสามารถนําผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพคงที่มาแปรรูปใหมีมูลคาที่

สูงขึ้นไดอีกดวย 

 การสนับสนุนใหเกิดอตุสาหกรรมแปรรปูผลผลิตเกษตรเปนผลิตภัณฑที่มมีูลคาเพิ่มสงู เชน 

สารใหความหวาน สารแตงกลิ่นรส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 

พลาสติก ชีวภาพ อาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งจะชวยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรสวนเกินใน

ตลาด บรรเทา ปญหาราคาตกต าในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย เชน ออย มันสําปะหลงั 

ยาง และปาลม  

 การผลิตยาชีววัตถุ วัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัยที่จําเปนไดเองภายในประเทศ ทําใหผูปวย

เขาถึงยาและเวชภัณฑที่มรีาคาแพงไดเพิ่มขึ้น และลดการนําเขายาและเวชภัณฑ  

 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และระบบ 

บริหารสถานที่ทองเที่ยว โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยทองถิ่นสรางเนื้อหาการ

ทองเที่ยว ตลอดจนบริหารจัดการเสนทาง และจํานวนนักทองเที่ยวไดดวยตนเอง ทําให

เกิดแหลงทองเที่ยวคุณภาพแหลงใหม ที่กระจายนักทองเทีย่วสูเมอืงรองหรือชุมชนทองถิน่ 

ทําใหเกิดเมืองนาอยูและนาเที่ยวไปพรอมกัน  
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 การสรางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เนนการแปลงของเสียใหเปนแหลงรายไดสราง

มูลคาเพิ่ม ใหกับผูประกอบการเดิมในระบบ รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแก

ผูประกอบการรายใหม เขามาปดชองวางใหการใชทรัพยากรของประเทศมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และยังเปนการแกปญหาขยะที่สงผลเสียตอสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย  

 3.3 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2016-2030 (Sustainable Development Goals : SDGs)  

   SDGs คือ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเปนกรอบ 

ทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องคการสหประชาชาติ (United Nations: 

UN) กําหนดตอเนื่องจาก MDGs หรือเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development 

Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th 

session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่  25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานใหญ

สหประชาชาติ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 

Agenda for Sustainable Development) และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อใหประเทศตางๆ 

นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในชวง

ระยะเวลา 15 ป (เดือน กันยายน 2558 - สิงหาคม 2573) มี 17 เปาหมายไดแก 

 

 
 

   1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  

   2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ 

       สงเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  

   3) สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน

       ในทุกวัย  
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   4) สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม 

       และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต  

   5) บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน  

   6) สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ

      บริหารจัดการที่ยั่งยืน  

   7) สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาได 

      เชื่อถือได และ ย่ังยืน  

   8) สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงาน

      เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน  

   9) สรางโครงสรางพื้นฐานที่ทีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ 

      ครอบคลุมและ ยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม  

   10) ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ  

   11) ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูม ิ

        ตานทาน และ ยั่งยืน  

 12) สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน  

 13) ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

       ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

  14) อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยาง

       ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   15) ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม

        อยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน

        และฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

   16) สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง

        ความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม

        ในทุกระดับ  

   17) เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความ 

        รวมมือระดับโลก สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงชี้แนะแนวทางการ 

ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติแกประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ทามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ตองเผชิญ  

อยูในปจจุบัน สรุป ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

   1) ความมีเหตุผล คือ ตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดความพอเพียงตองใช

เหตุผล และพิจารณาดวยความรอบคอบ  
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   2) ความพอเพียง คือ รูจักพอประมาณ พออยู พอมี พอกิน พอใช ประหยัด และไม 

เบียดเบียนตนเอง และผูอื่น  

   3) การมีภูมิคุมกันที่ดีคือ เตรียมใจใหพรอมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่  

จะเกิดข้ึนในอนาคต  

   4) การมีความรูคือ นําความรูมาใชในการวางแผนและดําเนินชีวิต  

   5) การมีคุณธรรม คือ มีความซื่อสัตยสุจริต สามัคคี และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
  ดังนั้น  ในการกําหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตรแผนพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) จึงจําเปนตองพิจารณานโยบายและโครงการสําคัญตาง ๆ     

ที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และสรางโอกาสในการที่มหาวิทยาลัยแมโจ         

จะไดเขาไปรวมขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ดังกลาวของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จตอไป 

4. ผลกระทบและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลกระทบอยางกวางขวางและรุนแรงใน เกือบทุก

ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย การแพรระบาดของโรคอยางรุนแรงและตอเนื่องมิไดเปนเพียง วิกฤตการณ

ทางสาธารณสุขเทานั้น แตไดสงผลกระทบไปถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม การใชชีวิตของประชากร             

และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะตอไปอยางมีนัยสําคัญ โดยผลกระทบ                     

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอันเปนผลสืบเนื่องมาจากโควิด-19 ที่สงผลกระทบในระดับโลกและไทย 

มีสาระสําคัญ โดยสังเขป ดังนี้  
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 4.1 ผลกระทบในระดับโลก สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใชชีวิตของประชากรโลกอยางรุนแรง เกิดเปนตนทุนจากทั้งความสูญเสียชีวิต

และการเจ็บไขไดปวยโดยตรงจากการติดเชื้อ และผลกระทบทางออมจากความพยายามในการปองกันและ 

ควบคุมการแพรระบาด โดยในป 2563 ธนาคารโลกไดประมาณการวาเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงถึงรอยละ 

4.30 และมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.46 รวมถึงมีการสูญเสียของชั่วโมงการทํางานถึงรอยละ 8.8 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 ซึ่งอัตราการสูญเสียของชั่วโมงการทํางานขางตนเทียบเทากับการสูญเสีย         

การจางงานประจาํถึง 255 ลานตําแหนงในขณะเดียวกัน การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังสงผลกระทบเปน

วงกวางตอเศรษฐกิจ และการคาโลกอยางรุนแรง โดยระดับผลกระทบมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละ

ประเทศ ทั้งนี้ จากรายงานของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations 

Conference on Trade And Development: UNCTAD) ป 2563 พบวา กลุมประเทศหรือประเทศที่ไดรับ

ความเสียหายในดานการคาโลกมากที่สุดตามดัชนี Purchasing Managers' Index (PMI) คือ สหภาพยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ โดยประเทศไทยไดรับผลกระทบสูงเปนอันดับที่ 11 ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการ

หดตัวลงของกลุมอุตสาหกรรมรถยนตในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลกระทบของรายไดจากภาคการ

ทอง เที่ ยวตามขอมูลของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ( International Air Transport 

Association: IATA) ยังพบวา กลุม ประเทศในทวีปเอเชียไดรับความเสียหายจากปริมาณการเดินทาง                           

ทางอากาศที่หดตัวอยางรุนแรงมากที่สุดอยางไร ก็ดีภาวะเศรษฐกิจในหลาย ๆ  ประเทศไดทยอยปรับตัวดีขึ้น

ตามลําดับ โดย OECD คาดการณวาในป 2564 โลก จะมีอัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2       

เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องดวยความสําเร็จของมาตรการควบคุม การระบาด มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจ            

ในระยะสั้นและระยะยาว และการจัดสรรวัคซีนที่คาดวาจะสามารถปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด-19 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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 4.2 ผลกระทบตอประเทศไทย ถึงแมประเทศไทยจะจัดอยูในกลุมประเทศแรกของโลกที่พบการแพร 

ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ (มีผูติดเชื้อภายในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563) แตดวย

ขีดความสามารถในการใหความสําคัญตอการดําเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางจริงจังของรัฐบาล 

และการใหความรวมมือเปนอยางดีของภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระบบสาธารณสุขของประเทศ  

ที่มีประสิทธิภาพทําใหตลอดระยะเวลากวา 1 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตจากโรค

โควิด19 ต่ําเปนอันดับตน ๆ ของโลก โดยมีสัดสวนผูติดเชื้อตอประชากรต่ําที่สุดเปนอันดับที่ 19 ของโลกและมี

สัดสวนผูเสียชีวิตตอประชากรต่ําที่สุดเปนอันดับที่ 6 ของโลก และไดรับการจัดอันดับจากสถาบันโลวี (Lowy 

Institute) ในอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ ดานความสามารถในการรับมือกับการแพรระบาดของโรค  

โควิด-19 แมวาที่ผานมาประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการปองกันและควบคุมโรค เมื่อเปรียบเทียบกบั

หลายประเทศทั่วโลก ดวยมาตรการดานสาธารณสุขที่สามารถปรับตัวใหรับมือกับสถานการณไดอยางรวดเร็ว

และเขมงวด แตผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน พบวายังอยูในระดับคอนขางรุนแรง เนื่องจากการพึ่งพาภาค

บริการในสัดสวนสูง โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวซึ่งถือเปนเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในชวงหลาย

ปที่ผานมา กลาวคือ รายรับจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติสูงถึงประมาณรอยละ 11 ของ GDP ในป 2558 – 

2562 ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพิงภาคการสงออกอยางมาก โดยสัดสวนการสงออกสินคาตอ GDP 

เฉลี่ยสูงถึงรอยละ 65 ในชวงเวลาเดียวกันเมื่อผนวกเขากับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของ  

โรคโควิด-19 ในประเทศคูคาสําคัญ จึงสงผลตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมไดอาทิตลาดอาเซียนซึ่งไทยมี

สัดสวนการสงออก ไปยังอาเซียนสูงถึงรอยละ 24 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด ผลกระทบที่รนุแรงของวิกฤต

โควิด-19 ตอตลาดอาเซียนจากการพึ่งพาอุปสงคจากตางประเทศในระดับสูง จึงทําใหปริมาณการสงออกของ

ไทยลดลงอยางมาก และแมวาสถานการณการฟนตัวของประเทศจีนจะมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนเนื่องจากอุปสงค

ในประเทศที่มีจํานวนมาก และมีกําลังซื้อสูง แตดวยสัดสวนการคาของไทยและจีนยังต่ํากวาหลายประเทศ    

จึงทําใหการฟนตัวของไทยชากวาประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้โครงสรางการสงออกสนิคาของไทย

ยังกระจุกตัวอยูในกลุมสินคามูลคา สูงที่มีการฟนตัวชาเปนสวนมาก อาทิยานยนตชิ้นสวนประกอบ            

และเครื่องจักร จึงสงผลใหความตองการสินคา แปรผันตามกําลังซื้อที่ลดลงอยางมากของตลาดโลก ทั้งนี้การ

แพรระบาดของโรคโควดิ-19 ซึ่งสงผลกระทบอยาง รุนแรงตอภาคการทองเที่ยวและการสงออกของไทย สงผล

ใหป 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงรอยละ 6.1 ในขณะที่อัตราการวางงาน ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 

1.90 หรือประมาณ 7.4 แสนคน และชั่วโมงการทํางานลดลงรอยละ 4.3 เหลือเพียง 41.6 ชั่วโมงตอสัปดาห

โดยแรงงานที่มีอายุนอยและมีการศึกษาสูงจะประสบปญหา การวางงานมากกวาแรงงานกลุมอื่น  

 4.3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลตอแนวโนมการ 

เปลี่ยนแปลงระดับโลกหลายประการอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนการเรงใหการเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินอยูแลว

เกิดเร็วขึ้น หรือลดทอนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง โดยแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับผลกระทบ   

จากโควิด-19 มากที่สุด ไดแกความกาวหนาทางเทคโนโลยีการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล           

การขยายตัวของความเปนเมือง แนวโนมเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ และอนาคตของงาน รวมถึง

พฤติกรรมการดํารงชีวิตทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้ 
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 4.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล ถูกเรงใหมีความสําคัญ

ตอภาคเศรษฐกิจ สังคม และการดํารงชีวิตของประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงที่มีการระบาดของโรค         

โควิด-19 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนํามาใชเพื่อลดปฏิสัมพันธทางกายภาพของคนในสังคมโดยการใช

ชองทางการสื่อสาร แบบออนไลนและการประชุมทางไกลแทนการพบปะโดยตรง การซื้อสนิคาและบรกิารผาน

แพลตฟอรมออนไลน แทนการเดินทางไปรานคา การเรียนการสอนออนไลนและการทําธุรกรรมดิจิทัลแทนการ

ชําระดวยเงินสด เปนตน ทั้งนี้จากการสํารวจพฤติกรรมของผูใชเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

พบวาหลังจากการแพร ระบาดระลอกแรกของโรคโควิด-19 มีการใชงานเทคโนโลยีมากขึ้นในหลายรูปแบบ 

เชน สื่อสังคมออนไลน การศึกษาทางไกล พาณิชยอิเล็กทรอนิกสการประชุมทางไกล และการรับชมวิดิโอ

ออนไลนเปนตน ซึ่งการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะดังกลาว มีทั้งที่เปนการปรับตัวชั่วคราวในระยะที่มี

การแพรระบาดของโรค ซึ่งผูคนไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติและที่เปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร

เนื่องจากเห็นถึงประโยชนและโอกาส ในการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

หนวยงานดวยการประยุกตใชเทคโนโลยี  

 4.5 การรักษาสุขอนามัย จากความตื่นตัวในการปองกันการติดตอของโรคโควิด-19 และการดําเนิน 

มาตรการทางสาธารณสุขอยางเขมงวดเพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรคในวงกวาง ไดสงผลใหประชาชนมี

ความตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น และเปนแรงกดดันใหผูประกอบการ

หลายสาขา โดยเฉพาะดานบริการสุขภาพและการทองเที่ยวตองยกระดับมาตรฐานการใหบริการ โดยคํานึงถึง

ความสะอาดและสุขอนามัยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเปนปจจัยที่ชวยเรงรัดใหการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีการ รักษาพยาบาล โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑสําหรับสรางภูมิคุมกันจากเชื้อไวรัสมี

ความกาวหนามากขึ้น  

 4.6 การขยายตัวของความเปนเมือง วิกฤตการแพรระบาดของโรคติดตอครั้งใหญเปนปจจัยที่ชวย    

เรงใหเมืองตาง ๆ  ทั่วโลกปรับตัวสูการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสนองตอบวิถีชีวิตของประชากร    

ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคและการบริหารจัดการ 

สถานการณอาทิการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมตอ ระหวาง
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อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสและรับสงขอมูลระหวางกัน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อวิเคราะห

พฤติกรรมของ ประชากรและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 4.7 การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ วิกฤตโควิด-19 ยังมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

อิทธิพล ทางแนวความคิดแบบชาตินิยม ที่ใหความสําคัญกับกิจการภายในประเทศเปนลําดับแรกปรากฏ

เดนชัดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลของแตละประเทศตองดําเนินนโยบายดานสาธารณสุขอยางเขมขนเพื่อควบคุมการ

แพรระบาดภายในประเทศผานมาตรการปดเมือง การจํากัดการเดินทางผานแดน และการดําเนินมาตรการ

ควบคุมการคา ระหวางประเทศในกลุมสินคาที่มีความสําคัญตอความมั่นคงดานสาธารณสุขของประเทศ 

นอกจากนี้มาตรการปด เมืองและจํากัดการเดินทางยังนําไปสูภาวะชะงักงันของการคาและการบริการระหวาง

ประเทศ ซึ่งเปนแรงผลักดันใหบรรษัทขามชาติและผูประกอบการคาระหวางประเทศทั่วโลกปรบัเปลีย่นกลยทุธ

เพื่อสรางความสามารถในการรับมือและปรับตัว (Resilience) และลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเหตุการณ     

ที่ไมคาดคิด ซึ่งสงผลกระทบตอหวงโซมูลคาระหวางประเทศ ผานการโยกยายฐานการผลิตและชองทาง

การตลาดไปยังประเทศที่อยูใกลกันหรืออยูภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น  

 4.8 รูปแบบการทางาน การเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลที่ถูกเรงจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการเวน 

ระยะหางทางสังคมยังสงผลใหรูปแบบการทํางานมีความยืดหยุนมากขึ้น สามารถทํางานจากบานหรือทํางาน 

ระยะไกลไดในขณะเดียวกัน แรงงานบางสวนอาจผันตัวไปเปนแรงงานนอกระบบ ทั้งที่เปนผลมาจากการ      

ถูกเลิกจาง หรือตองการผันตัวไปทํางานในลักษณะไมประจํามากยิ่งขึ้น ซึ่งสรางความทาทายใหแกภาครัฐ     

ในการจัดความ คุมครองทางสังคมเพื่อสรางความมั่นคงทางรายไดและสุขภาพใหแกแรงงานลักษณะดังกลาว 

 4.9 ทรัพยากรธรรมชาติและชั้นบรรยากาศโลก แมวาการเกิดวิกฤตโควิด-19 จะสงผลใหกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและการใชชีวิตหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง แตเหตุการณดังกลาวไดสรางผลเชิงบวกตอ

สภาพแวดลอม โดยรวมของโลกใหมีการฟนตัวกลับสูความอุดมสมบูรณไดดีขึ้น โดยการชะลอตัวลงของ     

ภาคการผลิตและการเคลื่อนยายสินคาและบริการระหวางประเทศไดสงผลใหปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกลดลงทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อยางไรก็ตามพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขอนามัยและการใช

ชีวิตทามกลางการแพรระบาดได สงผลใหปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นจากปที่ผานมาถึงประมาณรอยละ 15 

โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งเปนผลอัน เนื่องมาจากรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปของภาค

สวนในสังคม 
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สวนที่ 3 

แผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2565-2569) 

 

ปรัชญาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

“ ศิลปวฒันธรรมนําชีวติ มุงสัมฤทธิค์ุณคาความเปนไทย ” 

 

วิสัยทัศนดานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

เปนศูนยรวมแหลงเรียนรูและถายทอดศลิปวฒันธรรม ภูมปิญญาทองถิ่นในระดับนานาชาต ิ

 

พันธกจิดานทํานุบํารงุศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

1. ศึกษาพฒันาองคความรูดานศิลปวฒันธรรม 

2. ถายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเปนท่ียอมรับในระดบันานาชาต ิ

3. เปนแหลงเรยีนรูเพื่อนําไปสูการบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมหนวยงาน 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยใชหลัก SWOT ปรากฏผล ดังนี ้

 จุดแข็ง 

1. มีการนําศิลปวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นมาบูรณาการไดดี เนื่องจากนักศึกษาแมโจมา

จากหลากหลายพื้นที่ 

2. ทุกคณะมีบุคลากรมีความรูความสามารถดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. มีแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเกษตรลานนา และเปนแหลงถายทอด

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นดานเกษตร 

4. มีเครือขายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เขมแข็งและมีการบูรณาการรวมกันกับ           

คณะ/วิทยาลัย 

5. มีพิพิธภัณฑการเกษตรและวัฒนธรรมไทย ในการจัดแสดงเครื่องมือการเกษตรและ    

วัฒนธรรมทางการเกษตร 

6. มีความพรอมดานอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

 จุดออน 

1. ขอจํากัดในการใชงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

2. ขาดการนําฐานขอมูลดานวัฒนธรรมไปตอยอดใหเกิดประโยชน 

3. ขาดการประชาสัมพันธและรับรูขอมลูขาวสารของการจัดกิจกรรม นักศึกษาใหความสําคัญ   

   ดานศิลปวัฒนธรรมนอยลง 
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 โอกาส 

  1. มีเครือขายความรูจากปราชญชาวบาน ชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาเปนแหลงเรียนรูที ่

                    หลากหลาย 

  2. ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ศิษยเกา และเครือขายองคกรเอกชน เนื่องจาก 

                    มหาวิทยาลัยแมโจ มีช่ือเสียงดานการเกษตร 

  3. สามารถเผยแพรวัฒนธรรมไปสูระดบัชาติและนานาชาติได 

  4. การนําความหลากหลายทางวัฒนธรรม/ภูมิลําเนาของบุคลากรและนักศึกษา มาปรับรูปแบบ 

                    การจัดกิจกรรมใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึน้ 

  5. เทคโนโลยีในการสื่อสารในปจจบุัน สามารถประชาสัมพันธกิจกรรมไดหลายชองทาง 

 อุปสรรค 

  1. แนวโนมในการไดรับจัดสรรงบประมาณนอยลง 

  2. แนวโนมจํานวนผูเรียนในวัยเรียนทีล่ดลงอยางตอเนื่อง 

  3. สถานการณโรคระบาด 

  4. การเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจบุันทีร่วดเร็ว ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง 

                    สงผลกระทบตอการเลือนหายของวัฒนธรรมลานนา กอใหเกิดการครอบงําทางดานความคิด             

                    การมองโลก แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ การบริโภคนิยม 

 

บริบทเชิงกลยุทธ (Strategic Context) 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) 

มีหลายสวนงานที่ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม  และนําเสนอโครงการเพื่อขอรบัการจัดสรร

งบประมาณทําให สัดสวนในการไดรบัจัดสรรงบฯ มีแนวโนมลดลง ผลักดันใหเกิดการสรางงาน

เชิงบรูณาการ 

 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantages) 

เปนมหาวิทยาลัยที่มีความเกาเเกและมีชื่อเสียงทางดานการเกษตรเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ 

และมีแหลงเรียนรูทางดานวัฒนธรรมเกษตร เชน พิพิธภัณฑวัฒนธรรมการเกษตรไทย ศูนยเรียนรู

วัฒนธรรมเกษตรลานนา 

 

โอกาสเชิงกลยุทธ (Strategic Opportunity) 

 ยุทธศาสตรเชิงรุกทีจ่ะมีการปรบัปรุงพฒันาพื้นที่ความเกาแกดานการเกษตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ให

ความรูไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
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ความสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัแมโจ  

กับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลยัแมโจ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

 

 
 

 ในแผนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

เพื่อใหการพัฒนาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และแขงขันได และเพื่อให

เกิดการดําเนินงานแบบบูรณาการครอบคลุมตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอยางยั่งยืน 

และการพัฒนาเพื่อรองรับการแขงขัน และยุทธศาสตรสําคัญที่เปนวาระการพัฒนาของโลก ประเทศไทย     

และภาคเหนือ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แกนักศึกษา บุคลากร ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรและบรูณาการสูพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาพื้นที่ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมอัตลักษณวิถีเกษตร วิถีแมโจ 

 ประเด็นยุทธสาสตรที่ 4 สรางเครือขายและสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม        

สูระดบันานาชาต ิ

 ประเด็นยุทธสาสตรที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาและสรางสรรคเศรษฐกจิชุมชน 
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โครงการสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูวิถีเกษตร วิถีแมโจ 

 ที่มาและความสาํคัญ 

  มหาวิทยาลัยแมโจมีประวัติศาสตรและพัฒนาการมายาวนานถึง 80 ป มีความผูกพัน         

กับประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นอยางใกลชิด โดยเฉพาะชุมชนเกษตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเองยัง

ไดสั่งสมวัฒนธรรมประเพณี แนวปฏิบัตทิี่ดีงามสืบทอดตอกันมาหลายรุน มีเรื่องราวมากมายตลอดระยะเวลา 

80 ปที่ผานมา ที่จะเลาขานตํานานความเปนแมโจทีผู่กพนัใกลชิดกับการเกษตรไทย ปจจุบันมหาวิทยาลัยแมโจ

มีความพรอมในการพัฒนาเพื่อใหเกิดศูนยศิลปวัฒนธรรม เพื่อรองรับการดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม     

ของมหาวิทยาลัย และใหเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิปญญาเกษตร และพัฒนาการ

ของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยไดกําหนดใหพื้นที่ประมาณ 66 ไร ทางดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเปนพื้นที่    

เชิงอนุรักษ เพื่อใชสําหรับการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา       

และศิษยเกาสัมพันธ การบริการองคความรูทางการเกษตรใหกับประชาชน เปนตน  

  และเพื่อใหเกิดการบูรณาการการใชประโยชของพื้นที่ในเชิงวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ไวอยางมีประสิทธิภาพ รองรับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิต 

ตอไป  

 วัตถุประสงค  

  1. เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ใหเปนพื้นที่สําหรับการอนุรักษ เรียนรู

และจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมอยางสมบูรณแบบ  

  2. เพื่อกอสรางอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตร วิถีแมโจ ใหเปนแหลงรวมรวบ          

และจัดแสดงประวัติความเปนมา และวัฒนธรรมเกษตรของลานนาและของชาติ  

  3. เพื่อบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจอื่นๆของ มหาวิทยาลัย 

เชน การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ  

 ผลที่คาดวาจะไดรับ  

  1. มหาวิทยาลัยมีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาเกษตร และพัฒนาการ         

ของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในระดับอาเซียน 

  2. เยาวชนรุนหลัง โดยเฉพาะนักศึกษาและศิษยเกาของมหาวิทยาลัย ไดเรียนรูประวัติ    

ความเปนมา และเห็นถึงคุณคาของความเปนแมโจ  

  3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม 

ทองถิ่น  

  4. มีการจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
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สอดคลองกับโครงการพัฒนาดานกายภาพตามยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยแมโจ 

ระยะ 15 ป (พ.ศ.2555-2569) 

 
 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาดานการเกษตร ภายใตแนวคิด     

“วิถีเกษตร วิถีแมโจ” มหาวิทยาลัยแมโจเติบโตมาเคียงคูกับพัฒนาการทางการเกษตรของประเทศ ไดสั่งสม

ประสบการณ องคความรูและประเพณีที่ดีงามไวมากมาย ดังนั้น ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

จึงถือเปนอีกหนึ่งภารกิจที่มหาวิทยาลัยแมโจใหความสําคัญมาก และถือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสูการเปน

มหาวิทยาลัยแหงชีวิต ซึ่งชาวแมโจจะตองอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามเอาไว ไมวาจะเปน

วัฒนธรรมภูมิปญญาเกษตร วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และวัฒนธรรมของแมโจเอง เพื่อใหเยาวชนรุนหลังได

เขาใจถึงรากเหงาความเปนมาของสังคมไทยและสังคมแมโจที่มีการเกษตรเปนรากฐาน 

 รูปแบบอาคาร/สิ่งกอสราง รูปแบบอาคารศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตร วิถีแมโจ เปนอาคารลานนา     

รวมสมัยภายใตสภาพแวดลอมที่รมรื่นกลมกลืนกับธรรมชาติ แบงพื้นที่การใชสอยออกเปนสวนๆ ไดแก       

สวนจัดแสดงพิพิธภัณฑการเกษตรลานนาและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแมโจ สวนบริหารจัดการสําหรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ หองฝกซอมดนตรีไทย นาฏศิลป ศิลปะพื้นบานลานนา อิสาน มีลานโลง สําหรับ       

จัดกิจกรรมการแสดงกลางแจง รองรบัผูชมได 3,000 คน และมีหองโถงสําหรบัจัดกจิกรรมในรม รองรับผูชมได 

3,000 คน 
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อาคารศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตร วิถีแมโจ 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ในแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569)  

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  

ทํานุบํารงุและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม แกนักศึกษา 

บุคลากร ขับเคลือ่น

ยุทธศาสตรและบรูณาการสู

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

1.1 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา และพัฒนาเสรมิสรางความ 

จงรกัภัคดีตอสถาบันหลกัของชาติ ปลูกฝงความเปนคนดี มีวนิัยแกนักศึกษา และมี

ทักษะความสามารถสอดรับกับทกัษะในศตวรรษที่ 21 

1.2 เพื่อปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม แกนักศึกษา บุคลากร รวมอนุรกัษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม และวฒันธรรมการเกษตร สรางสรรคผลงานนวัตกรรมวฒันธรรมที่

สะทอนถงึคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

พัฒนา รวบรวมและเผยแพร

องคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม แกนักศึกษา 

บุคลากร ชุมชน และผูทีส่นใจ 

2.2 เพื่อจัดทําระบบฐานขอมลูการจัดการองคความรูดานศิลปะและวฒันธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาพื้นที่ศูนยเรียนรู

วัฒนธรรมอัตลักษณวิถีเกษตร 

วิถีแมโจ 

 

3.1 เพื่อเปนพื้นที่เชิงอนุรักษศลิปวัฒนธรรม และทรัพยากรสิ่งแวดลอม ถายทอด

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ดานศิลปาชีพและทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

สําหรับพฒันาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตและทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษ ที่ 21  

3.3 เพื่อพัฒนาพื้นที่สงเสรมิการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

สรางเครือขายและสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

และวัฒนธรรม สูระดับ

นานาชาติ 

4.1 เพื่อสรางเครือขายความรวมมอืทั้งในและตางประเทศ เผยแพรความรู ดาน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4.2 เพื่อสงเสริมและพฒันาการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเชื่อมโยง

ชุมชนและทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสราง

คุณคาและสรางสรรค

เศรษฐกจิชุมชน 

5.1 เพื่อสงเสริมงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ในการตอยอดทาง

วัฒนธรรมกอใหเกิดรายได 

5.2 เพื่อแสวงหาแหลงทุนในการพฒันาศิลปวฒันธรรมอยางยั่งยืน 

 

 



0 
 

ตัวช้ีวัดในแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดในแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั

แมโจ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

และแผนปฏิบัติการ 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

 พัฒนา รวบรวมและเผยแพรองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด 

2.1 จํานวนองคความรู งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

ดานศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานขอมูล 

2.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบฐานขอมูล

การจัดการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2.3 จํานวนผูเขาชมฐานขอมูลดานศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  

ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แกนักศึกษา 

บุคลากร ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและบูรณาการสูพันธ

กิจหลักของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 

1.1 รอยละผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง 

ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมลานนา 

1.3 รอยละโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูร

ณาการกับพันธกิจอื่น สอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่3  

พัฒนาพื้นที่ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมอัตลักษณวิถีเกษตร 

วิถีแมโจ 

ตัวชี้วัด 

3.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ 

ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมอัตลักษณวิถีเกษตร วิถีแมโจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

สรางเครือขายและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

และวัฒนธรรม สูระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

4.1 จํานวนเครือขายความรวมมือดานดานศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

4.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.3 จํานวนนักศึกษาตางชาติ หรือนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่เขารวมกิจกรรมหรือทองเที่ยวดาน

วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาและสรางสรรค

เศรษฐกิจชุมชน 

ตัวชี้วัด 

5.1 จํานวนนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ที่ไดตอ

ยอดสรางสรรคผลงานจากงานวิจัย 

5.2 จํานวนเงินรายไดที่เกิดจากทรัพยากร หรือเงิน

สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

 5.1 จํานวนนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ที่ไดตอ

ยอดสรางสรรคผลงานจากงานวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แกนักศึกษา บุคลากร ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและบูรณาการสูพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ 

65 66 67 68 69 

1.1 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใน

สถาบันทางศาสนา และพฒันา

เสริมสรางความจงรักภัคดีตอ

สถาบันหลักของชาติ ปลูกฝงความ

เปนคนดี    มีวินัยแกนักศึกษา และ

มีทักษะความสามารถสอดรบักับ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 

1.2 เพื่อปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรม แกนักศึกษา บุคลากร 

รวมอนุรกัษ  สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

และวัฒนธรรมการเกษตร 

สรางสรรคผลงานนวัตกรรม

วัฒนธรรมที่สะทอนถึงคุณคาภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

1.1 รอยละผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมศาสนา 

ศิลปะ และวฒันธรรม 

รอยละ 75 75 80 80 80 1. ทํานุบํารุงและสงเสริม ศาสนา 

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมลานนา 

2. สงเสรมิและสนับสนุนใหงานดานทํานุ

บํารุงศลิปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม

การเกษตร มีการบูรณาการกบักจิกรรม

นักศึกษา การเรียน การสอน การวิจัย

และการบรกิารวิชาการ 

3. พัฒนารูปแบบโครงการ/กจิกรรมดาน

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมใหสอดรบักบั

การเรียนแนวใหมสําหรับศตวรรษที่ 21 

1.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมทํานุบํารุง ศาสนา ประเพณี 

และศิลปวัฒนธรรมลานนา 

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

1.3 รอยละโครงการ/กจิกรรมดาน

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมหรือ

วัฒนธรรมการเกษตร มีการบรูณาการ

กับพันธกิจอื่น สอดคลองกบัการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

รอยละ 75 75 75 75 75 
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2 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ 

65 66 67 68 69 

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลง

เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม แก

นักศึกษา บุคลากร ชุมชน และผูที่

สนใจ 

2.2 เพื่อจัดทําระบบฐานขอมลูการ

จัดการองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

2.1 จํานวนองคความรู งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ ดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ในฐานขอมลู 

 

จํานวน

องคความรู 

 

5 10 15 15 15 1. รวบรวมองคความรู งานวิจัย งาน

บริการวิชาการดานศิลปะและวฒันธรรม 

จากผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เพื่อจัดทํา

ฐานขอมูล 

2. จัดทําระบบการจัดการฐานขอมูล 

ประยุกตใชเทคโนโลยีในแหลงเรียนรูดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

2.2 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

ระบบฐานขอมลูการจัดการองคความรู

ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ 3 4 5 - - 

2.3 จํานวนผูเขาชมฐานขอมลูดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

แมโจ 

คน - 500 700 1,000 1,500 
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3 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาพื้นที่ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมอัตลักษณวิถีเกษตร วิถีแมโจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ 

65 66 67 68 69 

3.1 เพื่อเปนพื้นที่เชิงอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม และทรพัยากร

สิ่งแวดลอม ถายทอดโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ดานศิลปา

ชีพและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลง

เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมภมูิ

ปญญาทองถิ่น สําหรบัพัฒนาทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตและทกัษะชีวิต

นักศึกษาในศตวรรษ ที่ 21  

3.3 เพื่อพัฒนาพื้นที่สงเสรมิการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 

3.1 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา

ปรับปรงุพื้นที่ศูนยเรียนรู

วัฒนธรรมอัตลักษณวิถีเกษตร  

วิถีแมโจ 

 

ระดับ  

 

2 3 3 4 5 1. พัฒนาปรบัปรุงพื้นที่ศูนยเรียนรู

วัฒนธรรมอัตลักวิถีเกษตร วิถีแมโจเปน

แหลงเรียนรูทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิต

และทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนา ปรับปรงุพื้นทีอ่าคารกจิกรรม

นักศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรูสาธิต

ถายทอดเทคโนโลยีโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ดานศิลปาชีพ

และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมเชื่อมโยง

เสนทางการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
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4 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางเครือขายและสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สูระดับนานาชาต ิ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ 

65 66 67 68 69 

4.1 เพื่อสรางเครือขายความรวมมอื

ทั้งในและตางประเทศ เผยแพร

ความรู ดานศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม บนพื้นฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

4.2 เพื่อสงเสริมและพฒันาการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรมเชื่อมโยงชุมชนและ

ทองถิ่น 

 

4.1 จํานวนเครือขายความรวมมือ

ดานดานศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

 

หนวยงาน 

 

4 6 6 6 8 1. สรางเครือขายความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรม และวฒันธรรมการเกษตร 

ทั้งในระดบัทองถิ่น ชาติ และนานาชาติ 

2. จัดทําแผนทีเ่สนทางการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมกับแหลงทองเที่ยวชุมชนและ

ทองถิ่น 

 

4.2 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา

แผนเสนทางการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

ระดับ 2 4 5 - - 

4.3 จํานวนนักศึกษาตางชาติ หรือ

นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขารวม

กิจกรรมหรือทองเที่ยวดานวัฒนธรรม 

 

คน 150 150 200 250 250 
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5 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาและสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวย

นับ 

เปาหมาย กลยุทธ 

65 66 67 68 69 

5.1 เพื่อสงเสริมงานวิจัย บริการ

วิชาการ และนวัตกรรม ในการ

ตอยอดทางวัฒนธรรมกอใหเกิด

รายได 

5.2 เพื่อแสวงหาแหลงทุนในการ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอยางยัง่ยืน 

 

5.1 จํานวนนวัตกรรมศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่ไดตอยอดสรางสรรค

ผลงานจากงานวิจัย 

 

ชิ้นงาน - 2 4 6 8 1. สรางเครือขายความรวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรม และวฒันธรรม

การเกษตร ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติ 

และนานาชาต ิ

2. จัดทําแผนทีเ่สนทางการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับแหลง

ทองเที่ยวชุมชนและทองถิ่น 

 

5.2 จํานวนเงินรายไดทีเ่กิดจาก

ทรัพยากร หรือเงินสนบัสนุนจาก

แหลงทุนภายนอก 

บาท 50,000 100,000 150,000 200,000 300,000 

5.1 จํานวนนวัตกรรมศิลปะและ

วัฒนธรรม ที่ไดตอยอดสรางสรรค

ผลงานจากงานวิจัย 

 

ชิ้นงาน - 2 4 6 8 
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สวนที่ 4 

แผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนปฏิบัติการดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

65 66 67 68 69   งปม. รด. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ทํานุบาํรุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แกนักศึกษา บคุลากร ขับเคลือ่นยุทธศาสตรและบูรณาการสูพันธกจิหลกัของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 1.1 เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใน

สถาบันทางศาสนา และ

พัฒนาเสริมสรางความจงรัก

ภัคดีตอสถาบันหลักของชาติ 

ปลูกฝงความเปนคนดี    มี

วินัยแกนักศึกษา และมี

ทักษะความสามารถสอดรับ

กับทักษะในศตวรรษที่ 21 

เปาประสงค 1.2 เพื่อ

ปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรม แกนักศึกษา 

บุคลากร รวมอนุรักษ  สืบ

สานศิลปวัฒนธรรม และ

วัฒนธรรมการเกษตร 

สรางสรรคผลงานนวตักรรม

วัฒนธรรมที่สะทอนถึง

คุณคาภูมิปญญาทองถิ่น 

1.1 รอยละ

ผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรม 

รอยละ 75 75 80 80 80 1. ทํานุบํารุงและ

สงเสริม ศาสนา 

ประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรมลานนา 

2. สงเสริมและ

สนับสนุนใหงานดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมหรือ

วัฒนธรรมการเกษตร มี

การบูรณาการกับ

กิจกรรมนักศึกษา การ

เรียน การสอน การวิจัย

และการบริการวิชาการ 

3. พัฒนารูปแบบ

โครงการ/กิจกรรมดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมใหสอด

รับกับการเรียนแนวใหม

สําหรับศตวรรษที่ 21 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ทํานุบํารุงศาสนา

สถาบันพระมหากษัตริย 

-กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

2. โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมบูรณาการเขากับ

พันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย 

-กิจกรรมสืบสานปาเวณีปใหม

เมือง 

-กิจกรรมครอบครูกิ๋นออไหวครู

ศิลปะอยางบูรณาการ 

-กิจกรรมระลึกถึง ศาสตราจารย 

ดร.วิภาต บุญศรี วงัซาย 

-กิจกรรมโตยฮีตตามฮอย คณะ

บริหารธุรกิจ 

-กิจกรรมทําบุญคลายวัน

สถาปนาคณะบริหารธุรกิจ 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 
1.2 จํานวนผูเขารวม

โครงการ/กิจกรรม

ทํานุบํารุง ศาสนา 

ประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรม

ลานนา 

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะใน

ศตวรรษที ่21 

 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

1.3 รอยละโครงการ/

กิจกรรมดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

รอยละ 75 75 75 75 75 
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หรือวัฒนธรรม

การเกษตร มีการบูร

ณาการกับพันธกิจอ่ืน 

สอดคลองกับการ

เรียนรูในศตวรรษที ่

21 

4.โครงการบูรรณาการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน 

   -กิจกรรมแสงสวางเพ่ือแสง

ธรรม สํานักปฏิบัติธรรมปกวิเวก 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

   -กิจกรรมสถาปนาวิทยาลัย

พลังงานทดแทน 

   -กิจกรรมถวายโซลารเซลล วัด

พระธาตุ ดอยสะเก็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10,000 วิทยาลัยพลังงาน

ทดแทน 

54 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

65 66 67 68 69   งปม. รด. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา รวบรวมและเผยแพรองคความรูดานศิลปวฒันธรรม 

เปาประสงคที่ 2.1 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู

ดานศิลปะและวฒันธรรม 

แกนักศึกษา บุคลากร ชุมชน 

และผูที่สนใจ 

เปาประสงคที่ 2.2 เพื่อ

จัดทําระบบฐานขอมูลการ

จัดการองคความรูดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

2.1 จํานวนองค

ความรู งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ ดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ในฐานขอมูล 

จํานวน

องค

ความรู 

 

5 10 15 15 15 1. รวบรวมองคความรู 

งานวิจัย งานบริการ

วิชาการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม จาก

ผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ 

เพ่ือจัดทําฐานขอมูล 

2. จัดทําระบบการ

จัดการฐานขอมูล 

ประยุกตใชเทคโนโลยี

ในแหลงเรียนรูดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม  

1. โครงการรวบรวมองคความรู

ดานศิลปะและวฒันธรรมจาก

ผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ  

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

2. โครงการเผยแพรฐานขอมูล

ดานศิลปวัฒนธรรมวัมนธรรม

การเกษตรผานเว็บไซต 

http://www.museum.mju.ac

.th 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 2.2 ระดับ

ความสําเร็จของการ

จัดทําระบบ

ฐานขอมูลการจัดการ

องคความรูดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ระดับ 

 

3 4 5 - - 

3. โครงการพัฒนาศูนยการ

เรียนรู ทางการผลิตสื่อดิจทิัล 

และนิทรรศการบนอินเทอรเน็ต 

  คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2.3 จํานวนผูเขาชม

ฐานขอมูลดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

คน - 500 700 1,000 1,500 4. กิจกรรมรวบรวมขอมูลรางวัล

ดานศิลปวัฒนธรรม (Maejo 

Hall Of Fame) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - สํานักหอสมุด 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 68 69   งปม. รด. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาพื้นทีศู่นยเรียนรูวัฒนธรรมอัตลกัษณวิถีเกษตร วิถีแมโจ 

เปาประสงคที่ 3.1 เพื่อเปน

พื้นที่เชิงอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม และ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ถายทอดโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ดานศิลปาชีพและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงคที่ 3.2 เพื่อ

พัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู

ดานศิลปะและวฒันธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับ

พัฒนาทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตและทักษะชีวติ

นักศึกษาในศตวรรษ ที่ 21  

เปาประสงคที่ 3.3 เพื่อ

พัฒนาพื้นที่สงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

3.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่

ศูนยเรียนรู

วัฒนธรรมอัตลักษณ

วิถีเกษตร วิถีแมโจ 

 

ระดับ 2 3 3 4  1. พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่

ศูนยเรียนรู

วัฒนธรรมอัตลักวิถี

เกษตร วิถีแมโจเปน

แหลงเรียนรูทักษะการ

เรียนรูตลอดชีวิตและ

ทักษะชีวิตนักศึกษาใน

ศตวรรษที ่21  

2. พัฒนา ปรับปรุง

พื้นที่อาคารกิจกรรม

นักศึกษา เพื่อเปนแหลง

เรียนรูสาธิตถายทอด

เทคโนโลยีโครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ ดานศิลปา

ชีพและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยง

เสนทางการทองเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม 

1. โครงการพัฒนากายภาพและ

ภูมิทัศนศูนยเรียนรู อัตลักษณวิถี

เกษตร วิถีแมโจ มุงสูการเปน

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง

อาคารกิจกรรมนักศึกษาสําหรับ

พัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใน

ศตวรรษที ่21 และสาธติ

ถายทอดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ดานศิลปาชีพและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

3. โครงการจัดทําสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศในการถายทอด

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ดานศิลปาชีพและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

  คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
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4. โครงการธรรมชาติ

ปลอดภัยแมแจม; สรางฝายมี

ชีวิตเพ่ืออนุรักษคน น้ํา ปา และ

อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 4.1 กิจกรรม 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการน้ํา 

เพ่ือการอนุรักษคน น้ํา ปา       

(ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา)       

สูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.2 กิจกรรม 2 สํารวจพื้นที่ใน

การจัดสรางฝายชะลอน้ําและ

ผลิตสื่อสารคดี “น้ํากับชีวิต และ

อาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

4.3 กิจกรรม 3 จัดทําสื่อสารคดี 

ถายทอดองคความรูที่ไดจากการ 

จัดกิจกรรม และนําไปเผยแพร 

  คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

5. โครงการสงเสริมภาพลักษณ

ตลาดสินคาเกษตรชุมชน (กาด

นอยอินทรีย) คณะบริหารธุรกิจ 

 15,000 คณะบริหารธุรกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

65 66 67 68 69   งปม. รด. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางเครือขายและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สูระดับนานาชาต ิ

เปาประสงค 4.1 เพื่อสราง

เครือขายความรวมมือทัง้ใน

และตางประเทศ เผยแพร

ความรู ดานศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม บนพื้นฐาน

ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

เปาประสงค 4.2 เพื่อ

สงเสริมและพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ

วัฒนธรรมเชื่อมโยงชุมชน

และทองถิ่น 

4.1 จํานวนเครือขาย

ความรวมมือดานดาน

ศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

หนวยงาน 4 6 6 6 8 1. สรางเครือขายความ

รวมมือดาน

ศิลปวัฒนธรรม และ

วัฒนธรรมการเกษตร 

ทั้งในระดับทองถิ่น ชาติ 

และนานาชาต ิ

2. จัดทําแผนที่เสนทาง

การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และ

เชื่อมโยงการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมกับแหลง

ทองเที่ยวชุมชนและ

ทองถิ่น 

1. โครงการบูรณาการความ

รวมมือกับเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรม และวฒันธรรม

การเกษตรในประเทศ 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

 

4.2 ระดับ

ความสําเร็จของการ

จัดทําแผนเสนทาง

การทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

ระดับ 2 4 5 - 

 

- 2. โครงการจัดประชุมสัมมนา

ดานศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม

การเกษตรกับเครือขาย 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

3. โครงการจัดทําแผนเสนทาง

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย แมโจรวมกับชุมชน

เทศบาลเมืองแมโจ 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

4.3 จํานวนนักศึกษา

ตางชาติ หรือ

นักทองเที่ยว

ชาวตางชาตทิี่เขารวม

กิจกรรมหรือ

ทองเที่ยวดาน

วัฒนธรรม 

คน 

 

150 

 

150 

 

200 

 

250 

 

300 

4. โครงการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมดาน

การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมแก

หนวยงานภายนอก) 

 5,000 คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 

 

5. โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการประกวดทาง

ศิลปวัฒนธรรม 

  คณะสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

6. โครงการลานวัฒนธรรมไทย

และนานาชาต ิ

  วิทยาลัยนานาชาต ิ

7. โครงการเผยแพรประเพณี

วัฒนธรรมไทยสูนานาชาต ิ

  วิทยาลัยนานาชาต ิ

8. โครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
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9. โครงการ “ภาพเกาเลาขานสืบ

สานตํานานมหาวทิยาลัยแมโจ”สู

นานาชาต ิ

  วิทยาลัยนานาชาต ิ

10. โครงการสานสัมพันธ

มิตรภาพไทย-ลาว 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

11. โครงการดนตรีไทย

อุดมศึกษา 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

12. โครงการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 

ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

65 66 67 68 69   งปม. รด. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาและสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชน 

เปาประสงคที่ 5.1 เพื่อ

สงเสริมงานวิจัย บริการ

วิชาการ และนวัตกรรม ใน

การตอยอดทางวัฒนธรรม

กอใหเกิดรายได 

เปาประสงคที่ 5.2 เพื่อ

แสวงหาแหลงทุนในการ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอยาง

ยั่งยืน 

5.1 จํานวนนวัตกรรม

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่ไดตอยอด

สรางสรรคผลงานจาก

งานวิจัย 

ชิ้นงาน - 2 4 6 8 1. สงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษา 

บุคลากรพัฒนาองค

ความรูในการสรางสรรค

นวัตกรรมวัฒนธรรม

อยางยั่งยืน 

2. พัฒนาบุคลากรทาง

วัฒนธรรมใหมีศักยภาพ

ดานวัฒนธรรม

สรางสรรค 

3. ใหบริการวิชาการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น

ดานภูมิปญญา ศิลปะ 

และวัฒนธรรมใหแก

ชุมชนและสังคม 

1. โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ

ไมมงคลลานนาและการเปดพื้นที่

เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนดวยวัฒนธรรม

สรางสรรค 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

5.2 จํานวนเงินรายได

ที่เกิดจากทรัพยากร 

หรือเงินสนับสนุนจาก

แหลงทุนภายนอก 

 

บาท 50,000 100,000 150,000 200,000 300,000 2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะ

สั้นดานศิลปะและวฒันธรรม  

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

3. โครงการสงเสริมอาชีพจาก

หัตถศิลปถิ่นลานนา (เชน เครื่อง

ปน เครื่องจักสาน เครื่อง

ประกอบพิธีกรรม) 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 

4. โครงการพัฒนาองคความรู

นักศึกษา บุคลากร ในการ

สรางสรรคผลงานนวตักรรม

วัฒนธรรมอยางยัง่ยืน 

  กองสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม/

คณะ/สํานัก 
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ภาพประกอบการจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัแมโจ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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