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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1  ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และกระบวนการจัดทําแผน 
(1)  ความเป็นมา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ป ี1 

 เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap) ระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2555-2569) ทั้งน้ี ได้มีการวางเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคือ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ” 
ซึ่งหมายความว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญกับการสร้างชีวิตที่ดีมากกว่าการสร้างวัตถุ โดยชีวิตที่ดี
หมายถึง ชีวิตของชาวแม่โจ้ ทั้งบุคลากร นักศึกษาบัณฑิตและชุมชน ต้องเป็นชีวิตที่ยึดถือการเกษตรเป็น
รากฐานของการพัฒนา ชีวิตที่เคารพและให้ความสําคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชีวิตที่ผูกพันกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องก้าวทัน รู้ทันเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังชีวิตที่ยึดถือความดีงามและธรรมาภิบาลเป็นรากฐาน เหล่าน้ีอยู่ภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาสู่การเป็น “แม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (Maejo : University of Life)  โดยมีแนวคิดหลักของ
การพัฒนาคือ  “เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความสมดุล เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม
และความดีงามเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและย่ังยืน ” แนวทางการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสู่ 

Organic Green and Eco University 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University ) หมายถึง การกลับคืนสู่การเกษตรแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่การปฏิเสธเคมีหรือเทคโนโลยีโดยส้ินเชิง แต่หมายถึง การใช้อย่างถูกต้อง
และรับผิดชอบ โดยต้องยึดทางสายกลาง ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง มีเหตุผล พอเพียง ไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ 
ดังน้ี 

1) การส่งเสริมการใช้กระบวนการแบบธรรมชาติอย่างครบวงจร (ผลิต แปรรูปตลาด) 
2) ลด ละ  เลิกการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน หรือใช้อย่างถูกต้อง รับผิดชอบพอเพียง และ

ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
3) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
4) หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5) ส่งเสริมการบํารุงรักษาดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
6) เพ่ิมบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นศูนย์ด้านเกษตรอินทรีย์ของชาติ 
7) สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมี และให้ความสําคัญกับ

การบริโภคอาหารปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
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         2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  University ) หมายถึง มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาสู่ความถูกต้อง 

โดยสร้างความสมดุลกับธรรมชาติ และการเป็น Green University ต้องเน้นเรื่องการรักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมที่ดีงาม (วัฒนธรรมแม่โจ้ วัฒนธรรมเกษตร วัฒนธรรม

ล้านนา และวัฒนธรรมไทย ) และความดีมีคุณธรรม (ธรรมาภิบาล) โดยมีหลักการในการพัฒนา

สู่มหาวิทยาลัย สีเขียวดังน้ี 

  1) การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยงดเว้นการตัดต้นไม้ใหญ่ และปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 

  2) การเพ่ิมพ้ืนที่ทางเท้า 

  3) การเพ่ิมพ้ืนที่ทางจักรยาน และจํานวนยานพาหนะที่ไม่ใช้เช้ือเพลิง 

  4) การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ภายในมหาวิทยาลัย 

  5) การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 

6) กําหนดให้มีนโยบายให้การพัฒนาเชิงกายภาพรองรับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ

สร้างสุขภาวะให้กับนักศึกษาและบุคลากร สร้างพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาทุกๆ

ขณะที่นักศึกษาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

7) การดูแลพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างเอ้ือ

ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

8) การพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ ไมได้เป็นเพียงนโยบายหรือความต้องการของผู้บริหารเท่าน้ัน 

แต่เป็นเร่ืองของของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมการ

ดูแลและพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 

3. มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) คือมหาวิทยาลัยที่สร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบและย่ังยืน โดยคํานึงถึงความสุขที่แท้จริงของ

มนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และการสร้างจิตสํานึกที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีหลักการ

ในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ดังน้ี 

  1) การใช้พลังงานทดแทนภายในมหาวิทยาลัย 

  2) การลดปริมาณของเสียเหลือศูนย์ (Zero-waste) 

  3) การเพ่ิมหลักสูตรและวิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับ Eco 

  4) การเพ่ิมจํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ Eco 

  5) การสร้างอาคารเชิงนิเวศน์ต้นแบบ (Eco Building) 

  6) การสร้างจิตสํานึกที่ดีงามแก่นักศึกษาและบุคลากร 

   7) การลดการปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Reduction) 
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  8) การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรดิน,นํ้า,พลังงาน (Reuse,Reduce,Recycle) อย่างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

    9) การออกแบบสิ่งก่อสร้าง อาคาร และชุมชนเชิงนิเวศน์ เพ่ือสุขภาพกายใจที่ดี 

    10) สร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้เก่ียวกับการเกษตรที่ฉลาดต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) 

     11) การช้ีนําสังคมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

     12) การกํากับดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

(2) วัตถุประสงค์ในการจัดทาํแผน 
1) เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 

     (3) กระบวนการจัดทาํแผน 
  จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์ โดยให้บุคลากรได้ร่วมกันทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะท่ี 12 ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559  
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บทที่ 2 
นโยบายการบริหารงาน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

(1) นโยบายหลักในการบริหารงาน 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
1) จะพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนของนักศึกษาให้ดี

ย่ิงขึ้น 
2) จะทําให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
3) จะผลักดันให้บุคลากรของคณะฯ ผลิตผลงานวิชาการและงายวิจัยร่วมกับหน่วยงาน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น 
4) จะมีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเน่ืองจนเป็นที่รู้จักระดับชาติและนานาชาติ 
 

(2) การบริหารงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน 
การบริหารงานตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน จะยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

นักศึกษาและองค์กรเป็นหลักดังน้ี 

1) จัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และเพ่ือการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2) พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทาง
วิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้ 

3) ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาที่ย่ังยืนและสังคมอุดมปัญญา 

5) ส่งเสริมการบริหารบุคคลและทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
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บทท่ี 3 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่  1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาท่ีมีสมรรถนะในระดับสากล  
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 3 ความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนด้านการเกษตร และ Thailand 4.0 
เป้าประสงคืที่ 4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร
ในระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา 
เป้าประสงค์หลักคณะศิลปศาสตร์ 
 

1.1  มีหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

1.2  มีการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

1.3  มีรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับเอกลักลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

1.4  นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ  
1.5  บัณฑิตมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถของ

สหภาพยุโรป (CEFR)  
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 2560 2561 2562 2563 2564
1. ภารกิจงานพืน้ฐาน   

1.1  รักษางานเดิม   

     -  

1.2  พัฒนางานเดิม  

1. ร้อยละของหลักสูตรที่สามารถดําเนินการได้ทันตาม
    รอบการปรับปรุงหลักสูตร 

- 100 100 100 100

2. ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนมีกิจกรรมพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

- 100 100 100 100

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ 

- - 100 100 100

4.  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบกิจการ
    ของตนเอง  

73 75 75 80 80

5. ร้อยละความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรและ
    กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของหลักสูตรและคณะฯ  

- 80 85 85 85

6. ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาศึกษา
    ทั่วไปที่มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

80 80 85 85 90

7. จํานวนรายวิชาที่มีหรือสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริม
    ศักยภาพทางวิชาการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
     และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 -รายวิชาศึกษาทั่วไป  2 รายวิชา 
 -รายวิชาในหลักสูตร ๆ ละ 1 รายวิชา  

3
 
 
2 
1 

3
 
 
2 
1 

5 
 
 
3 
2 

6
 
 
4 
2 

7
 
 
5 
2 

8. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
    เสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ 

80 80 80 80 80

9.นักศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าระดับ 
    B1 ตามกรอบอ้างอิงความสามารถของสหภาพยุโรป  
    (CEFR)     
    

50 (A2) 50 55 60 60
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กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงาน  
1. ส่งเสริมและผลักดันให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และดําเนินการตามรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร  
2. พัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาการศึกษาทั่วไปให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริมการสร้างหรือปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีเน้ือหาเพ่ือ

ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
6. ส่งเสริมใหห้ลกัสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  
7. ส่งเสริมให้หลักสูตรและคณะจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบ

อาชีพ  
8. พัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และติดตามผลสัมฤทธ์ิทาง

ภาษาอังกฤษ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2.  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที ่1 มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที ่2 วิทยาลัยนานาชาติสามารถขับเคลื่อนความเปน็นานาชาติของมหาวิทยาลัยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศลิปศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคณะศิลปศาสตรส์ู่ความเป็นนานาชาติ 
เป้าประสงค์คณะศลิปศาสตร์ 
 2.1 มรีะบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 
 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ 
 2.3 บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 2560 2561 2562 2563 2564

1.ภารกิจงานพื้นฐาน   
1.1 รักษางานเดิม   
     -  

1.2 พัฒนางานเดิม  
1.จํานวนระบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็น
นานาชาติ    

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ

2. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบกลไกวิเทศสมัพันธ์ - - 1 กิจกรรม 1กิจกรรม 1 กิจกรรม

3. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
   กับสถาบันในต่างประเทศ (สําหรับบุคลากร) 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1  
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

4. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
   กับสถาบันในต่างประเทศ (สําหรับนักศึกษา) 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 เครือข่าย 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

5. จํานวนโครงการที่สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนา
   ความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะภาษา  
   ต่างประเทศ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 โครงการ 1 
โครงการ 

1 โครงการ

1.3 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์  
     -  
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กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงาน         

1. พัฒนาระบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ 
2. สร้างระบบและทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการดําเนินงานของหลักสูตรนานาชาติ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สําหรับบุคลากร  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สําหรับนักศึกษา  
5. สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
6. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้เกษตรเป็น 
รากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที ่1 ผลงานวิจัยมุ่งเนน้ภาคการเกษตรเพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 3 การผลิตงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้
มาตรฐานทางวิชาการและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และชุมชนเกษตรในยุค
Thailand 4.0 ได้ 
เป้าประสงค์คณะศลิปศาสตร์ 

3.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัยมีประสิทธิภาพ 
3.2 บุคลากรมีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย 
3.3 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ 
3.4 ชุมชนสามารถนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
3.5  บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
3.6 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย 
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ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 2560 2561 2562 2563 2564

1.  ภารกิจงานพืน้ฐาน   

1.1  รักษางานเดิม   

      -  

1.2  พัฒนางานเดิม  

1.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรคณะที่ม ี
    ต่อระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการ 
    วิจัย  

- 65 70 75 80 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน  
   ระยะเวลาทีกํ่าหนดจากจํานวนงานวิจัยที่ 
   ขออนุมัติทั้งหมด

40 
 

50 60 70 80 

3. จํานวนเงินวิจัยต่อคน 
   

10,000  
บาท

15,000 
บาท

20,000 
บาท 

25,000 
บาท

25,000 
บาท

4. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจําที่มี 
    งานวิจัยต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัย 
    ประจําทั้งหมด  
 

30 
 
 

35 
 

40 45 50 

5. จํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ 
    ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและ 
    นานาชาติ 
 

10 เรื่อง 
 

15 เรื่อง 
 

20 เรื่อง 
 

25 เรื่อง 
 

30 เรื่อง 
 

6. จํานวนผลงานวิชาการหรือวิจัย 
   ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
    เผยแพร ่
 

2 เรื่อง 
 

2  เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 
 

7. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน 
    ระดับชาติและนานาชาติ 
 

2 เรื่อง 
 

  2 เรื่อง 
 

2 เรื่อง 3 เรื่อง 3  เรื่อง 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 2560 2561 2562 2563 2564

8. จํานวนผลงานวิจัยของคณะถูกนําไปใช้ 
    ประโยชน์ด้านการเรียน 
    การสอน 

- 
 

  2 เรื่อง 
 

2 เรื่อง 3 เรื่อง 3  เรื่อง 

9. จํานวนผลงานวิจัยของคณะถูกนําไปใช้ 
    ประโยชน์ในชุมชน 

2 เรื่อง
 

2 เรื่อง
 

2 เรื่อง 
 

3 เรื่อง
 

3 เรื่อง
 

10. จํานวนงานวิจัยที่ได้รับทุนการสนับสนุน 
     จากแหล่งทุนภายนอก 

- 1 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง

11. จํานวนเครือข่ายทางการวิจัยทั้งภายใน  
    ประเทศและต่างประเทศ   

1 

เครือข่าย

1 

เครือข่าย

1 

เครือข่าย 

1  

เครือข่าย

1 

เครือข่าย

1.3 ภารกิจยุทธศาสตร ์  

      -  
 

 
 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงาน     
 1. พัฒนาระบบและกลไกด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 2. สนับสนุนปัจจยัเก้ือหนุนต่อการทําวิจัย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยร่วมกับชุมชนและสนับสนุนให้ชุมชนนําผลงาน    
    วิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
8. แสวงหาเครือข่ายทางการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที ่1  ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที ่2. เป็นทีพ่ึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 4  การบริการวิชาการที่เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์คณะศลิปศาสตร์  
  4.1 การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พัฒนาและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 2560 2561 2562 2563 2564
1.ภารกิจงานพื้นฐาน   
1.1 รักษางานเดิม  
     -  
1.2 พัฒนางานเดิม  
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
   แก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
   ชุมชน  

3 
โครงการ/
กิจกรรม 

3 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 
โครงการ/
กิจกรรม 

4 
โครงการ/
กิจกรรม 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ
    การบริการวิชาการกับการวิจัยหรือการเรียน 
    การสอน  

1 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 
โครงการ/
กิจกรรม 

2 
โครงการ /
กิจกรรม 

3 
โครงการ/
กิจกรรม 

4
โครงการ/
กิจกรรม 

3. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการผลงาน
   บริการวิชาการที่ตอบสนองและพัฒนาชุมชน 
   (ตามเกณฑ์ ก.พ.ร) 

ระดับ 5
 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5

4. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการเพ่ือ    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และเสริมสร้าง
ช่ือเสียงของคณะ ศิลปศาสตร์ 

1 
โครงการ 

 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 2560 2561 2562 2563 2564
5. จํานวนโครงการการบริการวิชาการที่สร้าง
   เสริมรายได้ให้กับหน่วยงาน 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1.3 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์  
1. กําหนดพ้ืนที่นําร่องเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
   และยั่งยืน 

- 1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

1 
โครงการ 

 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงาน   

1. ส่งเสริมความร่วมมือการจัดทําโครงการบริการวิชาการระหว่างคณะและชุมชนเพ่ือตอบสนอง
และพัฒนาชุมชน 

2. ส่งเสริมให้การบริการวิชาการมีการบูรณาการด้านการเรียน การวิจัย และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ส่งเสริมให้การบริการวิชาการสนองตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี 
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย และเสริมสร้างช่ือเสียงของ                

คณะศิลปศาสตร์ (การจัดทําวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การประชุมวิชาการ) 
5. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที ่1. การดํารงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวัฒนธรรมการเกษตร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืนและสังคมอุดมปัญญา 
เป้าประสงค์คณะศลิปศาสตร์ 

5.1 มีศูนย์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา  ( ช่ือเดิม ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม) 

5.2 มีกิจกรรมด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

5.3 มีการนําความรู้ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือสิ่งแวดล้อมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน  

5.4 มีการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหรือสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 2560 2561 2562 2563 2564
1.ภารกิจงานพื้นฐาน   
1.1 รักษางานเดิม   
     -  
1.2 พัฒนางานเดิม  
     -  
1.3 ภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์  
1. จํานวนศูนย์ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา  
(ช่ือเดิม ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม) 

1 ศูนย์ - - - -

2. จํานวนกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิง่แวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

1 1 1 1

3. จํานวนรายวิชาที่มีการนําความรู้ด้านทํานุบํารุง
 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และหรอืสิ่งแวดล้อมไป     
 บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

- 3 3 3 3
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ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

4. จํานวนกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและหรือสิ่งแวดล้อม 

-
 

1
เร่ือง 

1 
กิจกรรม 

1
กิจกรรม 

1
กิจกรรม 

 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงาน    

1. สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือ
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. ส่งเสริมการนําความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหรือสิ่งแวดล้อม ไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหรือ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) เป้าประสงค์มหาวิทยาลยั 
เป้าประสงค์ที ่1 มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที ่2 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที ่3 มีทรัพยากรบุคคลที่มสีมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ที ่4 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํางานและเป็นสากล 

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะศลิปศาสตร์ที่ 6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์หลักคณะศลิปศาสตร์                                                          

6.1  คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
6.2  การบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 6.3  ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.4  บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 6.5  บุคลากรมีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 6.6  บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 6.7  บุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึน้ 
 6.8  บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 
 6.9 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน 

 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 2560 2561 2562 2563 2564
1.   ภารกิจงานพืน้ฐาน  
1.1  รักษางานเดิม   
      -   
1.2 พัฒนางานเดิม   
1. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากรสาย
วิชาการ 
 
 

2 องค์
ความรู้ 

2 องค์
ความรู้ 

2 องค์
ความรู้ 
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ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

2. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

1 องค์
ความรู้ 

1 องค์
ความรู้�

1 องค์
ความรู้�

3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการบริหารจัดการ 

70 75 75 80 80

4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน  

- 80 80 80 80

 5. ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะการใช้
ภาษาอังกฤษไม่ตํ่ากว่าระดับมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

- 50 55 60 65

 6. จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ (ปีละ 2 คน ) 

- 2 2 2 2

 7. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

- - 1 1 1

8.จํานวนบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อ ระดับปริญญาเอก 

- 2 2 2 2

9.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

27 29 30 33 35

 10. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจต่อการ
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในคณะ 

- 80 80 80 80

 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงาน 
  1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริม กํากับ และติดตาม ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาอังกฤษ 
5.ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยเก้ือหนุนและผลักดันให้บุคลากรทําวิจัย ผลงานทางวิชาการและคู่มือ

การปฏิบัติงาน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยเก้ือหนุนและผลักดันให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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7.ส่งเสริมการจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
8.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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สรุปข้อมูลการปรับแผนกลยุทธ์ตามมติกรรมการคณะครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 18 กันยายน 
2561 ดังนี้  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา  
o ตัดเป้าประสงค์หลักคณะศิลปศาสตร์ 1.6 บัณฑิตมีสมรรถนะในการประกอบ

อาชีพหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
เน่ืองจากได้มีการปรับตัวช้ีวัดในเป้าประสงค์ตัวน้ีออกแล้ว 

o ปรับ ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนมีกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ 
เป็น ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดสอนมีกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอน
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 

o เพ่ิมกลยุทธ์ ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน  

o เพ่ิมตัวช้ีวัดร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจอ่ืนๆ 

  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์สู่ความเป็นนานาชาติ  

o คงรักษาตัวช้ีวัดที่ 1.จํานวนระบบและกลไกในการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ  
o เพ่ิมตัวช้ีวัดที่ 2 กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบกลไกวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือทําให้งาน

ด้านระบบมีความต่อเน่ือง  
      - ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้

เกษตรเป็น รากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

o ต้ังค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ 6 จํานวนผลงานวิชาการหรือวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เป้าหมายปี 2562 จํานวน 2 เรื่องตามเดิม และถ้า
ไม่มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้รายงานผลการ
ดําเนินการ เป็น N/A  
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     - ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสังคมอุดมปัญญา 

o ปรับ จํานวนกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย (เพ่ือ
การจัดกิจกรรมในศูนย์) เป็น 2. จํานวนกิจกรรมด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม  

o ปรับ จํานวนผลงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การเผยแพร่ เป็น จํานวนกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

o เพ่ิมกลยุทธ์ ในเป้าประสงค์ 5.2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

o เปลี่ยน ช่ือศูนย์การเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นช่ือศูนย์ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

o ปรับเพ่ิมคําว่าสิ่งแวดล้อมในประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
ตัวช้ีวัด  

  - ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

o เพ่ิมเป้าประสงค์ 6.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ ความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

o เพ่ิมตัวช้ีวัด 1. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
สายวิชาการ เป้าหมาย 2 องค์ความรู้  2.จํานวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เป้าหมาย 1 องค์ความรู้  

 


