




แบบฟอร์มการเสนอขอบรรจุวาระการประชุม 
 

วันที่  14 กันยายน ๒๕65 
 

๑. เรื่อง  ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(พิจารณาแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570) 
 

๒. เรียน  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

๓. สรุปเรื่องและสาระสําคัญ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ได้ผ่าน

กระบวนการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของประเทศสู่การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการเกษตร รวมท้ังแนวคิดและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการวิจัยฯ ความคิดเห็น จากผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเครือข่ายด้านเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง มีการจัดต้ังกลไก การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มุ่งสร้างผลผลิตนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(บุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี ย่านนวัตกรรม) จึงประกอบด้วย เป้าประสงค์เชิงประสิทธิภาพ (Key 
Performance Goal) 4 เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Index) 9 ตัวช้ีวัด  
ที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจเพ่ือมุ่งเป้า (Golden Goal) ดังน้ี (1) บริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม แนว
ใหม่แบบมืออาชีพ ภายใต้ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (2) สนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านเกษตร 
อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ย่ังยืน (3) ขับเคลื่อนการ
ต่อยอดผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ภายใต้ MJU Product Champion  
4) ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมนักวิจัย ด้วยแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม ด้วยกลยุทธการดําเนินงานต้ังระดับต้นทาง 
ระหว่างทางและปลายทาง มากกว่า 23 กลยุทธ์ เพ่ือ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศงานวิจัย ด้านเกษตรและอาหารและ
สิ่งแวดล้อม”  

 

ดังน้ัน สํานักวิจัยฯ จึงได้จัดทําแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 
2566-2570 โดยผ่านกระบวนการ ดังน้ี 

 

1) สํารวจความต้องการด้านงานวิจัยของคณะ/ส่วนงาน นักวิจัย เครือข่ายภาครัฐ 
ภาคเอกชน โครงการหลวง และภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2  

2) เสนอ ร่าง แผนงานวิจัยและเป้าหมายตัวช้ีวัดสําคัญ (OKRs) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(พ.ศ. 2566-2570) ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ทุก
คณะ/ส่วนงานเพ่ิมเติม ร่าง แผนงานวิจัยและเป้าหมายตัวช้ีวัดสําคัญ (OKRs) ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยให้ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย
ระดับคณะ 

3) สํานักวิจัยฯ ดําเนินการรวบรวมและสรุปผลเป้าหมายตัวช้ีวัดสําคัญ (OKRs) ของ ร่าง 
แผนงานวิจัย 

4.  จัดทํา และเสนอ ร่าง แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 
2566-2570 เข้าพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 
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ในการน้ี  สํานักวิจัยฯ จึงขอเสนอแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือพิจารณา  

  

4. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพจิารณา 
พิจารณาแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป ดังเอกสารท่ีแนบมานี้ 
 
 
     
 

                             (รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สวุรรณรักษ์) 
    ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

 



 

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 พ.ศ. 2566–2570 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 

 

 

 

เสนอ 

คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 

 

 

 

กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 

กันยายน  2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหมีเสถียรภาพอยางยั ่งยืน ตามแนวทางที่

กำหนดในยุทธศาสตรชาตินั ้น จำเปนอยางยิ่งตองอาศัยความรู และความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสม เพ่ือเปนกลไกสำคัญในการนำพา

ประเทศใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ยุทธศาสตรชาติไดระบุวาระการพัฒนาที่เนนการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation-

driven Economy) รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ เขาสู

สังคมสูงวัย ตลอดจนรองรับผลกระทบจากพลวัตของกระบวนการโลกาภิวัตน การยายขั้วอำนาจทาง 

เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตรใหม ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดวาจะมี

ความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน (Disruption) ที่ตองการพัฒนาอยางกาว

กระโดดทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เปน  unconditional driving force ที่ใหมหาวิทยาลัยตอง

ปรับตัวใหเร็วขึ้นแขงกับสถานการณ ขางตน ดวยการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุงเนนการสงเสริมให

มหาวิทยาลัยเปนฟนเฟองสำคัญ สำหรับการสรางคน สรางองคความรู และการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ

โจทยทาทายของประเทศ  ผานการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุมมหาวิทยาลัย สำคัญคือ ปรับเปลี่ยนจาก

การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน (Supply side) ที่ตอบโจทยของผูวิจัยไปสูการวิจัยและนวัตกรรม

ที่มาจากอุปสงค (Demand side) เพ่ือตอบโจทยประเทศ ภาคเศรษฐกิจ  และภาคสังคม 

การจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ไดผาน

กระบวนการศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนของประเทศสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ดานการเกษตร  รวมทั้งแนวคิดและขอเสนอแนะของคณะกรรมการการวิจัย  ความคิดเห็น จากผูมีสวน

เกี ่ยวของไดแก คณะผู บริหาร คณาจารย นักวิจัย และเครือขายดานเกษตรสมัยใหม เพื ่อใหเกิด

กระบวนการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจริง มีการจัดตั้งกลไก การขับเคลื่อนสู มหาวิทยาลัย

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

การจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแมโจ 

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ไดผานกระบวนการศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงระดับ

โลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนของประเทศสู

การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร  รวมทั้งแนวคิดและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

การวิจัย ความคิดเห็น จากผูมีสวนเกี่ยวของไดแก คณะผูบริหาร คณาจารย นักวิจัย และเครือขายดาน

เกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเกิดกระบวนการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจริง มีการจัดตั้งกลไก การ

ขับเคลื่อนสู มหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม มี เปาหมายเชิงกลยุทธ  มุงสรางผลผลิตนวัตกรรมดานเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม 



 

 

(บุคลากร องคความรู เทคโนโลยี ยานนวัตกรรม) จึงประกอบดวย เปาประสงคเชิงประสิทธิภาพ (Key 

Performance Goal) 4 เปาประสงค และตัวช้ีวัดเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Index) 9 ตัวช้ีวัด 

ที่ขับเคลื่อนดวยพันธกิจเพ่ือมุงเปา (Golden GOAL) ดังน้ี (1) บริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม 

แนวใหมแบบมืออาชีพ ภายใตธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย (2) สนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมดาน

เกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) 

ขับเคลื่อนการตอยอดผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ภายใต MJU Product 

Champion  4)ขับเคลื่อนกระบวนการสงเสริมนักวิจัย ดวยแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม  ดวยกลยุทธการ

ดำเนินงานตั้งระดับตนทาง ระหวางทางและปลายทาง มากกวา 23 กลยุทธ  เพื่อ “มุงสูความเปนเลิศ

งานวิจัย ดานเกษตรและอาหารและสิ่งแวดลอม” 
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คำนำ 
  

การจัดทำแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ไดผาน

กระบวนการศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตรการขับเคลื่อนของประเทศสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

ดานการเกษตร  รวมทั้งแนวคิดและขอเสนอแนะของคณะกรรมการการวิจัย  ความคิดเห็น จากผูมีสวน

เกี ่ยวของไดแก คณะผู บริหาร คณาจารย นักวิจัย และเครือขายดานเกษตรอัจฉริยะ เพื ่อใหเกิด

กระบวนการการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจริง มีการจัดตั้งกลไก การขับเคลื่อนสู มหาวิทยาลัย

ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

การศึกษา เครือขายเกษตรกรและผู บริโภค เพื ่อมุ งส ู  เป าหมายการพัฒนาดานเกษตรอัจฉริยะ

ภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับสูผูนำดานอัจฉริยะระดับชาติและนานาชาติ ดังวิสัยทัศนมหาวิทยาลัยแม

โจสู 100 ป  “แมโจเปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิตมีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาตามศาสตรของพระราชาโดยมี

เกษตรเปนฐานรากสรางระบบนิเวศแหงสังคมอุดมปญญานำพาสังคมชุมชนสูโลกสีเขียว ดวยการรวมแรง

แบงปนเปนแหลงเรียนรูขององคความรูใหม ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการใช

ทรัพยากรในพื้นที่ใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนตามบริบทของภูมิเศรษฐกิจและภูมิ

สังคมทันตอการเปลี่ยนแปลงสูการพัฒนาชีวิตที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 
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1. วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธการพัฒนา 
 

 

1.1 วิสัยทัศน (Foresight Vision) 

 

มุงสูความเปนเลศิดานงานวิจัย ดานเกษตร อาหาร  สขุภาพและสิ่งแวดลอม 

 

1.2 เปาหมายเชิงกลยุทธ 

   มุงสรางนวัตกรรมดานเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

 

1.3 ความไดเปรยีบเชิงกลยุทธ 

University Recognition  
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงดานการเกษตรและ

ผลงานเชิงประจักษ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

มุงสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กำลังคน 

 
MJU Assets  

สินทรัพยดานองคความรู  

บุคลากร และโครงสรางกายภาพ 

 

Global Circumstance 

สถานการณระดับโลก 

Climate change/ Technology Disruption 

 

 

1. MJU Asset Allocation: สินทรัพย ทั้งองคความรู เทคโนโลยี กําลังคน พ้ืนที่ และ แหลงผลิต facilities

ที่มาภาพ : รศ.ดร.จตุรภัทร วาฤทธ์ิ และคณะ



2 

1.4 เปาประสงคเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Goal)   

   1) งานวิจัยเพื่อใชประโยชน ที่สรางผลกระทบสูง เพิ่มจำนวนแบบกาวกระโดด  

2) ขยายเครือขายความรวมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ 

(Enhancing International Network Capability) 

   3) เพิ่มจำนวนนักวิจัยมืออาชีพที่มีความเปนเลิศดานวิชาการและงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ 

    4) มีผลิตภัณฑนวัตกรรมเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหกับมหาวิทยาลัย  

    5) จำนวนทรัพยสินทางปญญาสรางมูลคาและคุณคา 

    6) Platform เกษตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย ทั้งระดับ Precision IoT, Smart 

Farm และ AI 

7) มี หนวยงานและโปรแกรม การเพาะบมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรสนับสนุน

(Incubation Program) 

 

1.5 ตัวชีว้ัดเชิงประสิทธิภาพ (Key Performance Index) 

   1) สัดสวนนักวิจัยรุนกลางและรุนใหม เพ่ือลดชองวาง และสญูญากาศการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 

   2) Publication ranking: Scopus/ Q1-Q2  

   3)  Enhancing International Network Capability 

4) เพิ่มจำนวนผลงานวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปใชประโยชน 

ในเชิงสังคม นโยบาย/แผน และสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อน SDG/ BCG และสราง impact ระดับสูง  

   5) เพิ่มจำนวนผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ นำไปใชประโยชน 

ในมิติเชิงพาณิชย (ภาคธุรกิจ เอกชน วิสาหกิจชุมชน) เพิ ่มขึ ้น (product premium/ champion)  

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-curve   

   6) เพิ่มจำนวนองคความรูจากงานวิจัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ สามารถถายทอดให

ผูประกอบการ/ partners เพื่อพัฒนา หรือตอยอดสรางการเปลี่ยนแปลง (ทรัพยสินทางปญญา สราง

มูลคาและคุณคา Intellectual Properties/ Patent mobility)  

   7) เพิ ่ม item/ number ทรัพยส ินทางปญญาสรางมูลคาและคุณคา ( Intellectual 

Properties/ Patent mobility)  

   8) จำนวนผูประกอบการใหม start up (บัณฑิต เด่ียว กลุม)  

   9) หนวยงานและโปรแกรมบมเพาะนักวิจัย (Incubation Program ) 

   10) Concept Design of Lab and stationary Platform 
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1.6 ยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจมุงเปา (Golden GOAL) 

   1) บริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรม แนวใหมแบบมืออาชีพ ภายใตธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย 

   2) พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม มุงเปาดานเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

   3) ขับเคลื่อนการตอยอดผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย 

ภายใต MJU Product Champion และการจัดการองคความรูเพื่อการใชประโยชนเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   4) ขับเคลื่อนกระบวนการสงเสริมนักวิจัย ดวยแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม 

 

1.7 กลยุทธขับเคลื่อนเปาประสงค  

 1.7.1 ตนทาง 

   1) กำหนดทิศทางการวิจัย มุงเปาดานการพัฒนาเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

   2) สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับภาครัฐและเอกชน ดวยการเชื ่อมโยง

หนวยงาน/องคกรที ่มีศักยภาพในการเขารวมในโครงการขยายใหญและมีเปาหมายเพื ่อการดูดซับ

เทคโนโลยี และขยายผลเพ่ือการใชประโยชน ทั ้งสถาบันวิจัยในหนวยงานภาครัฐ และกระทรวง 

สถาบันวิจัยในถาบันการศึกษาเครือขายสถาบันวิจัยในภาคเอกชน องคกรมหาชน  

   3) แสวงหาแหลงทุนวิจัย 

   4) ธนาคารขอเสนองานวิจัยแบบมุงเปา เพ่ือพรอมพัฒนาและเสนอแหลงทุน  

5) มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคำแนะนำนักวิจัยรุนใหม ต้ังแตตนทางถึงปลายทางคือการ

พัฒนาตำแหนงทางวิชาการ ดวยผลงานวิจัย 

   6) มีระบบการพิจารณาโครงการ และมีผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินขอเสนอโครการเพื่อให

ไดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ 

   7) พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผลิตผลงานมุงเปา (Output Key Results)  

   8) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหมแบบมืออาชีพภายใตธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยและสนับสนุนผลงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   9) สรางกลุมวิจัยหลายรุนและสหสาขา ดวยการปรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

และการตั ้งกองทุนสนับสนุนเพื ่อสร างผลผลิตแบบมุ งเปา (Multi-generation Researcher and 

Multidisciplinary) 

   10) สรางระบบสนับสนุนการวิจัยที ่ครบวงจรจากตนน้ำถึงปลายน้ำ (Research Value 

Chain) ดวยการวิจัยแบบ demand-driven และผลักดันใหเกิดการวิจัยที ่ใหผลลัพธที ่งานวิจัยที ่มี 

economic and social impact สามารถนำไปใชประโยชนในสังคมและเชิงพาณิชย   
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   11) ออกแบบวิธีการบูรณาการสินทรัพยเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมที่

สามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ 

   12) ออกแบบ Incubation Module และจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยมืออาชีพที่

มีความเปนเลิศดานวิชาการและงานวิจัย   

   13) ขยายเครือขายและประสานความรวมมือทางวิชาการ แหลงทุน กลุมใชประโยชนเชิง

พาณิชยและเพ่ิมมูลคาเชิงเศรษฐกิจ   

   14) สรางแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม ย่ังยืน ผานกระบวนการสงเสริมนักวิจัย 

   15) มีระบบสารสนเทศงานวิจัย 

   16) มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือเอ้ือตอการวิจัย 

 

 1.7.2 ระหวางทาง  

   1) พัฒนามาตรฐานกระบวนการวิจัย  

   2) สงเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเพาะบมบัณฑิตสูการเปน

นักวิจัยและผูประกอบการมืออาชีพ  

   3) สนับสนุนนักวิจัยสราง Network Connectivity รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือ

วิจัยกับสถาบันศึกษา/โครงการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

 

 1.7.3 ระดับปลายน้ำ   

   1) พัฒนา MJU Product Champion จากผลผลิตงานวิจัย  

   2) สรางแหลงรวมการผลิตผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมรวมถึงการจัดการความรู จาก

ผลงานวิจัยสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ไดแกชุมชนและผูประกอบการ 

   3) สรางระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดหาพื้นที่รวม Research & Innovation 

Complex ที่ประกอบดวย Open (multidisciplinary) lab, Technology transfer office, Co-working 

Space, Business, Co-Product Design, Design Thinking เพื่อเปนที่จัดกิจกรรม สรางบรรยากาศการสราง

ความ รวมมือกับภาครัฐและเอกชน  

   4) ประยุกตและขยายผลองคความรูจากงานวิจัยโดยการบูรณาการทุกมิติเพื่อการแกไขป

ญหาจริงในพื้นที่ ดวยงานบริการวิชาการสูการพัฒนาชุมชนสังคม ไดแก การตีพิมพบทความในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ การใชประโยชนเชิงพาณิชย 

   5) สรางกลไกเครือขายเชื่อมโยง Partner และหนวยภายในรับรองและทดสอบมาตรฐาน 

ทำหนาที่ดานการกำหนดมาตรฐานสินคาในการรับรองผลิตภัณฑ ใหบริการถายทอดความรูและเทคโนโลยี 

และหนวยงานตรวจวิเคราะห ทดสอบคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ และรับรองมาตรฐานที่ไดรับ

การยอมรับในระดับสากล 
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2. ทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัย 
 

 

2.1 สถานการณ แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ความทาทายของโลกและประเทศไทยที่สงผลกระทบตอ

การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 

 2.1.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ FAO เผยแพรรายงานสถานการณ

อาหารและการเกษตร ประจำป 2559 คาดการณไววาภายในป 2573 ประชากรโลกจำนวนหลายลานคน

จะประสบกับภาวะอดอยาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะกระทบภาคเกษตรทั้งการ

เพาะปลูกและปศุสัตว ทำใหผลผลิตไมเพียงพอตอการบริโภค 

   Food and Agriculture Organization (2558) แสดงคำกลาวรายงานตอที ่ประชุม

องคการสหประชาชาติในปพ.ศ.2558 ของ นายโฮเซ กราเซียโน ดาซิลวา อดีตผูอำนวยการใหญ FAO  

(ป 2554-2562) ไววา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำลายระบบความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะ

ทำใหโลกยอนกลับไปสูความไมแนนอนเหมือนเชนในยุคลาสัตว เน่ืองจากไมสามารถคาดการณไดอีกตอไป

วา เมื่อทำการเพาะปลูกพืชแลวจะไดรับผลผลิตกลับมาหรือไม ซึ่งรวมถึงความไมแนนอนของราคาอาหาร

ที่จะผันผวน และสงผลกระทบไปถึงทุกคน ไมใชเฉพาะเกษตรกร 

   จากการจัดอันดับดัชนีความเสี ่ยงจากสภาพอากาศโลก ระหวางปพ.ศ.2541-2560   

ในรายงาน Global Climate Risk Index 2019 ระบุวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 10 ในป ค.ศ. 2560  

(สูงขึ้นจากอันดับที่ 20 ในป 2559) และคาดวาภาวะโลกรอน จะสงผลใหผลิตภาพการผลิตในภาคเกษตร

ไทยลดลงไมนอยกวา 25%  

 

 2.1.2 Disruptive Technology และความจำเปนตองปรับตัวของมหาวิทยาลัย 

  ปจจุบันมีการเรงพัฒนาเทคโนโลยีโดยการควบรวมองคความรูจากหลากหลายศาสตรเขา

ดวยกัน เกิดเปนเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology) ที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ

สังคมอยางกวางขวางทำใหคุณภาพชีวิตสูงขึ้น เกิดรูปแบบการผลิตและบริการใหม ๆ สรางอาชีพและการ

จางงานรูปแบบใหม แตในขณะเดียวกันก็อาจทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิมและอาจทำใหการผลิตและ

บริการรูปแบบเดิมตองยุติลง เชน อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ (Mobile internet) การวางระบบอัตโนมัติ

ทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู (Automation of knowledge work) การเชื่อมตอของ

สรรพสิ ่ง ( Internet of Things) การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud computing) หุ นยนตข ั ้นสูง 
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(Advanced robotics) การถอดรหัสพันธุกรรม (Next-generation genomics) ยานยนตอัตโนมัติ 

(Autonomous vehicles) หนวยเก็บพลังงาน (Energy storage) การพิมพ 3 มิติ (3D printing) วัสดุขั้น

สูง (Advanced materials) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) เทคโนโลยีพลิกโฉมฉบัพลันที่

เกิดขึ้นสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศไทย ทั้งเปนการยกระดับการดำเนินงานและกระตุนใหเกิด

การเตรียมพรอมรับมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการ

ผลิตและบริการ ผานการปรับโครงสรางการผลิต โครงสรางการแขงขัน เพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการ เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและปจจัยการผลิต ลดตนทุน ลดทรัพยากรลดตัวกลาง

การทำธุรกรรม และเพิ่มโอกาสใหแกวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ปรับปรุงพันธุพืชและสัตวที่ตอบโจทย

เฉพาะ ซึ ่งประเทศไทยตองเตรียมขอกำหนดทางจริยธรรมและกฎหมายรองรับ และ เปลี ่ยนแปลง

โครงสรางการผลิตและการใชพลังงานหมุนเวียนของโลก ลดตนทุนในการผลิตพลังงาน และลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 2.1.3 โอกาสจากสถานการณสิน้สดุการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   การเปลี่ยนแปลงของสังคมหลังโควิดจะเปนสวนที่มีความสำคัญเปนอยางยิ่งในการปรับตัว 

สงครามทางการคาของจีนกับสหรัฐอเมริกา ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด นโยบาย

ของการพลิกโฉมประเทศ ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทั้งทางดานเศรษฐกิจและการศึกษา แนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงของหวงโซแหงการผลิตของโลกและภูมิภาค ความมั่นคงของสาธารณสุข รวมถึงภัยพิบัติที่มี

ความเสี่ยงอยางวิกฤตอยูตลอดเวลา การเตรียมการเพื่อการอยูรอดตอไปและอยูรวมกันกับโรคภัยซึ่ง

จะตองมีเพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคต การเตรียมพรอมที่สำคัญคือเรื่องของอาหารที่มีคุณภาพและใชนวัตกรรม

มาเปนแรงขับดัน จึงเปนหนาที ่ที ่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแมโจซึ ่งเปน

สถาบันการศึกษาที่เนนทางดานการเกษตร มีประสบการณและความพรอมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทางการเกษตรและอาหารมาอยางยาวนานไมนอยกวา 87 ป รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ จากบุคลากรที่มี

ศักยภาพและไดรับการพิสูจนจากประชาชนชาวไทยและนานาชาติ มีความเชื่อมโยงกับหนวยงานชั้นนำทั้ง

ในและตางประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแมโจยังทำงานอยางใกลชิดกับประชาชนในการนำเอาองค

ความรูในหองปฏิบัติการไปทดลองทำจริงอยางไดผลจริง 

   แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจำถิ่น (Endemic 

Approach to COVID-19) จึงเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและ

สรางความสมดุลทางสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจะดำเนินการใหสำเร็จลุลวงไดน้ัน 

ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทั้งตองมีการควบคุม กำกับ มาตรการอยางมีประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสถานการณโรคโควิด 19 สูโรคประจำถิ่น มีเปาหมายในการดำเนินงานที่สำคัญ 2 ประการ 

หรือเรียกวา 2U ไดแก Universal Prevention คือ การปองกันตนเองแบบครอบจักรวาลและ Universal 
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Vaccination คือ การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด 19 ในทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูสูงวัย และกลุมโรคเรื้อรัง

ใหไดรับวัคซีนครบตามเกณฑ และไดรับเข็มกระตุนตามระยะเวลาที่กำหนด 

   สำหรับ แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 มีขอบเขต

ดำเนินการ ใน 4 แผนงาน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด 19 ใหเปนโอกาส 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2565 
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 2.1.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรและการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทย 

  สัดสวนของประชากรโลกที ่ม ีอายุ 60 ปขึ ้นไปมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นจากรอยละ 12.3  

ในป 2558 เปนรอยละ 16.5 ในป 2573 หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4 ซึ่งเร็วกวาชวงป 2543-2558 ที่เพิ่มขึ้น

เพียงรอยละ 2.3 ทำใหสัดสวนประชากรในวัยแรงงานลดลง สงผลถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชาลง  

  ประเทศไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปในทิศทางเดียวกัน อัตรา

การเกิดใหมของประชากรลดลงจากการตัดสินใจชะลอการมีบุตรของแตละครอบครัว ประชากรมีอายุขัย

เฉลี่ยสูงขึ้นดวยการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและการแพทย เกิดปรากฏการณสังคมสูงวัยซึ่งผูสูงอายุมี

โอกาสเปนผูพึ่งพิงมากขึ้น เกิดการโยกยายถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ การเขาสูสังคม

เมือง แรงงานยังคงมีปญหาดานคุณภาพและการถูกทดแทนดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ

ประชากรจะมีอัตราสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ ้นแตยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้จะทำใหเกิดความทาทายใหมในประเทศไทย ไดแก การรักษาการเติบโตและสัดสวน

ของประชากร การจัดการดานสาธารณสุขและการศึกษา แตการพลิกโฉมดานสังคมอาจกอใหเกิดโอกาส

ใหมแกประเทศไทย เชน การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกิดตลาดใหมดาน

การบริการสำหรับผูอุปโภคบริโภคเฉพาะกลุม เปนตน 

 

 
ภาพที่ 2  โครงสรางประชากรของไทยสูสังคมผูสูงอาย ุ

ที่มา: UN World Population Prospects, 2015 

 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และมหาวิทยาลัยแมโจ 

 2.2.1 เป าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals SDGs) ของ

สหประชาชาติ 

   เปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) 17 เปาหมาย ที่มีความเปนสากล เชื่อมโยงและ

เกื้อหนุนกัน ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 กรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

17 Goals/169 Targets/241 Indicators 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
Sustainable Development Goals 

Environmental 

Social 
Economic 

A Viable Natural 

Environment 

Sufficient 

Economy 

Nurturing 

community 

Sustainable 

Development  

Sustainable 

Natural and Built 

Environment 

Sustainable 

Economic 

Development 

Equitable 
Social 

Environment 

“…การพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองความตองการของ คนรุนปจจุบัน 
โดยไมกระทบตอความตองการ 
ของ คนรุนอนาคต…” 

Planet People Prosperity Peace Partnership 

มิติดาน

สิ่งแวดลอม 

มิติดานสังคม มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสันติภาพ

และสถาบัน 

มิติดานหุนสวน

การพัฒนา 

FIVE PILLARS OF SUSTAINBILITY 

6 น้ำและสุขาภิบาล 

12 การผลิตและบริโภคท่ี

รับผิดชอบและยั่งยืน 

13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

14 ระบบนิเวศทางทะเลและ

มหาสมุทร 

15 ระบบนิเวศบนบก 

1 การลดความยากจน 

2 การขจัดความหิวโหย 

3 สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี 

4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5 ความเทาเทียมกันทางเพศ 

7  พลังงานท่ีสะอาดและจาย

ซ้ือได 

8  งานท่ีมีคุณคาและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

9  อุตสาหกรรม นวัตกรรม

และโครงสรางพ้ืนฐาน 

10  ลดความเหลื่อมล้ำ 

11  เมืองและชุมชนยั่งยืน 

16  สันติภาพและสถาบันท่ี

เขมแข็ง 

17 หุนสวนเพ่ือการพัฒนา 

5 
PS

 
GO

AL
S 

Social-Ecological Outcomes  Structural Outcomes 

การพัฒนา 

ท่ีครอบคลุมทุกมติ ิ

Inclusive 

มุงสูการ 

เปลี่ยนแปลง 

Transformative 

บูรณาการและ

เช่ือมโยง  

Integrated 

นำไปปฏิบัติ 

ระดับทองถ่ิน 

Locally- 

focused  

เปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

(SDGs)  

Stakeholders 

 ธุรกิจ/อุตสาหกรรม เด็กและเยาวชน เกษตรกร ประชากรในชุมชน ภาครัฐทองถิ่น องคกรเอกชน สตรี แรงงาน วิทยาศาสตร/

เทคโนโลยี 

• เปาหมายการพัฒนา United Nations                 

2015-2030 
• การพัฒนาที่ครอบคลุม ไมทิ้งใครไว                      

ขางหลังทุกภาคสวนมีสวนรวม 

• เปาหมายสำหรับทุกประเทศ                              

เพื่อใหชวยกันบรรลุสูโลก                            

ที่ย่ังยืน 
• การพัฒนาแบบบูรณาการ

ดำเนินการควบคูกันทั้งมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม 
• พัฒนาระดับพื้นที่ ทั้งเมืองและชนบท                                              

เปนกระบวนการที่เร่ิม จากฐานราก (Bottom-up approach) 
• ใชเทคโนโลยียุคใหมในการพัฒนา 
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 2.2.2 ยุทธศาสตรการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG 

Economy (พ.ศ. 2564–2569)  

  การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอันประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สงเสริมและพัฒนาใหประเทศไทยเปนเจาของสินคาและบริการมูลคาสูง 

ที่ยกระดับมูลคาในหวงโซการผลิตสินคาและบริการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหมที่ชวยทลาย

ขอจำกัด ใหเกิดการกาวกระโดดของการพัฒนาตอยอด สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กระจาย

รายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพใหสมดุล ดวยการใชโมเดลเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเปน

การพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพรอมๆ กันเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศ

ไทยอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (SEP) ซึ่งเปนหลักสำคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแตตนน้ำ

ถึงปลายน้ำ ใชองคความรู ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สรางมูลคาเพิ่ม (Value 

Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรมดวยกลไกจตุภาคี (Quadruple 

Helix) ทั้งนี้กิจกรรมหลักภายใตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบดวย (1) อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา เพิ่มพูน

ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) บริหารจัดการ การใชประโยชนและบริโภค

อยางยั ่งยืน (3) ลดและใชประโยชนของทิ ้งจากกระบวนการผลิตสินคาและบริการ (4) เพิ ่ม Value 

Creation ตลอดหวงโซมูลคา ตั้งแตภาคเกษตรที่เปนตนน้ำ จนถึงภาคการผลิตและบริการ และ (5) สราง

ภูมิคุมกัน พ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมสมรรถนะในการฟนตัวอยางรวดเร็ว 

  ยุทธศาสตรและแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 

2564-2569) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังแสดงในภาพที ่4   
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ภาพที่ 4  โมเดลเศรษฐกิจใหม BCG 

 

โมเดลเศรษฐกิจใหม BCG 
Bioeconomy, Circular economy, Green economy 

การพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับ                                     

การพัฒนาสังคมและการรักษาส่ิงแวดลอมอยางสมดุล

ใหเกิดความมั่นคงและย่ังยืนไปพรอมกัน 

เศรษฐกิจสีเขียว  

Green Economy  

การยืดอายุการใชทรัพยากรใหยาวนาน

ที่สุด เปนการหมุนเวียนกลับมาใชใหม 

และลดของเสียใหเหลือนอยที่สุด 

เศรษฐกิจหมุนเวียน  
Circular Economy 

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุงเนนการใช              

ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดย 

มุงเพิ่มผลผลิต และเนนการสรางผลิตภัณฑ

มูลคาสูง 

เศรษฐกิจชีวภาพ 
Bioeconomy 

การสรางความยั่งยืนของ

ฐานทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

สรางความสามารถใน

การตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากใหเขมแข็ง 

ยกระดับอุตสาหกรรม 

BCG ใหแขงขันไดอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนา

ระดับประเทศ 

BCG Model  

ครอบคลุม  

Value Chain 

4 อุตสาหกรรมหลัก 

Bioprocess 

 

พันธุ/ เกษตรแมนยำ 

อาหารสุขภาพ 
มูลคาสูง 

สวนผสมอาหาร 
มูลคาสูง 

Omics 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ยา ชีววัตถุ 
สมุนไพร 

การแพทยสมัยใหม 
การแพทยแมนยำ 

วัสดุ 

ชีวมวล/วัสดุการเกษตร 

เชื้อเพลิง 
ชีวภาพ 

สาร 
มูลคาสูง 

ชีวภาพ 
พัฒนา 

ระบบบริหารดวย IT 

ผลิตภัณฑ 
อัตลักษณ 

การทองเท่ียว 
มูลคาสูง 

Story-telling 

เกษตร 
อาหาร     สุขภาพ 

และการแพทย 
พลังงาน 

และวัสดุชีวภาพ 
ทองเท่ียวและ 

เศรษฐกิจสรางสรรค 

BCG Digital Platform 

นวัตกรรม 

ผลิตภาพ 

การทำงานในรูปแบบจตุภาคีรวมขับเคล่ือน BCG Model กับภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และชุมชน 

สรางนวัตกรรม 
จากฐานการวิจัย 

บมเพาะเรงสราง 
ผูประกอบการใหม 

ตางประเทศ 

• ผูเช่ียวชาญ 

• เงินสมทบ 

• เทคโนโลยี 

เอกชน  

สังคม/ชุมชน 

• เงินลงทุน 

• วิจัยรวม 

• พัฒนาตลาด/ธุรกิจ 

• ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

• ภูมิปญญา 

• เสริมสรางจริยธรรม 

มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย 

• วิจัย/พัฒนานวัตกรรม 

• นักวิจัย/ผูเชียวชาญ 

• โรงงานตนแบบ 

• บริการรับรองมาตรฐาน

และคุณภาพ 

รัฐบาล 

• สิทธิประโยชนและแรงจูงใจ 

• เงินสนับสนุน 

• ปลดลอคกฎหมาย กฎระเบียบ 

ตอยอดเทคโนโลยี 
จากตางประเทศ 

พัฒนาธุรกิจจาก 
ฐานชีวมวล 

ระบบบริหาร

 
ทองเท่ียวครบวงจร 

สรางฐาน 
เศรษฐกิจ

 

BCG Model 
เพ่ิมมูลคาทาง 

เศรษฐกิจ 

Biorefinery 
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ภาพที่ 5  เศรษฐกิจฐานราก Local Economy 

 

  

เศรษฐกิจฐานราก 
องคประกอบสําคญัของเศรษฐกิจ

ฐานรากท่ีเขม็แข็ง 

• มีการรวมกลุม  
• มีการจัดการระบบการเงินของชุมชน  
• มีระบบการจัดการทุนชุมชนท่ีครอบคลุม

ทุนทางสังคม ทุนคน ฟนฟูทรัพยากร  
• มีระบบขอมลูท่ีทันสมัยรอบดานท้ังภายใน

และภายนอก  
• มีระบบการผลติของชุมชนท้ังข้ันพ้ืนฐาน

และกาวหนา  
• สรางความรวมมือในทุกระดับและทุกมติิ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมอืใหบรรลเุปาหมาย

และสัมพันธภาพท่ีด ี 
• มีระบบการอยูรวมกัน  
• มีคุณธรรม จริยธรรม 

• มีความเปนเจาของรวมกัน  
• คนในพ้ืนท่ีของชุมชนสามารถมสีวนรวม

ในการพัฒนา 

“เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินเขมแข็ง  

มีศักยภาพในการแขงขันสามารถพ่ึงพาตนเอง 

ไดรับประโยชนจากการพัฒนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีขึ้น” 
Local Economy 

ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน 

ระดับตำบล 

ระดับจังหวัด 

ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี “กินอิ่ม นอนอุน 

ทุนมี หนี้ลด” 
- อยูดีกินดี (ปากทองอิม่) 

- เปนเจาของปจจัยการผลิต 

- ผลผลิตขายได มรีายไดที่มั่นคง 

- สุขภาพรางกาย จิตใจแข็งแรง 

มีกลุมองคกรชุมชนดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่

เขมแข็ง มคีวามมั่นคงทางอาหาร ทรพัยากรอุดม

สมบูรณ สุขภาพกายใจแข็งแรง 

มีฐานงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่เขมแข็ง 

เพื่อนำไปสูชุมชนทองถ่ินจัดการตนเอง 

เช่ือมโยงเครือขายเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่

สามารถนำไปสูการแกไขปญหาระดับนโยบาย 

เพื่อยกระดับใหเปนจังหวัดการตนเองดาน

เศรษฐกิจและทุนชุมชน 
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  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

ดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ได

แก (1) อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (2) สราง

ความสามารถในการบริหารทรัพยากรและการบริโภคที่ยั่งยืนของชุมชน และ (3) พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท ี ่  2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเข ็มแข็งด วยทุน

ทรัพยากรอัตลักษณ ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 

แผนงาน ไดแก (1) เพิ่มความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ และพลังงานของชุมชน (2) การพัฒนาเชิงพื้นที่ และ 

(3) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงและถายทอดองคความรูแกชุมชน 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถ

แขงขันไดอยางยั่งยืน การขับเคลื่อนประกอบดวย 5 แผนงาน ไดแก (1) การพัฒนาสาขายุทธศาสตร (2) 

การเตรียมกำลังคน ผูเช่ียวชาญ และผูประกอบการ (3) การสรางและพัฒนาตลาด (4) การพัฒนา ปรับแก 

กฎหมาย กฎระเบียบ และ (5) การจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลก การขับเคลื่อนประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก (1) การพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูขั้นแนว

หนา (2) การยกระดับความสามารถของกำลังคน และ (3) การยกระดับเครือขายพันธมิตรทั้งในและ

ตางประเทศ 

 

 2.2.3 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 เปนแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและ

แนวทางการพัฒนาใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทำตาม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทยที่วา 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื่อสนองตอบตอ

ผลประโยชนแหงชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ

จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสู การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” 

เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
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  เพื่อใหประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนา

ประเทศ จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุงเนนการสรางสมดุลระหวาง

การพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

  1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือประเทศชาติ

มั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย 

เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนา

คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ

ภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง

ที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่

มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก ตอยอด

อดีต ปรับปรุงปจจุบัน และ สรางคุณคาใหมในอนาคต 

  3) ยุทธศาสตร ชาต ิด านการพัฒนาและเสร ิมสร างศ ักยภาพทรัพยากรมนุษย  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มี

การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ

พัฒนาภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการ

รวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก

บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ

การเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 

  5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

สรางความยั่งยืนในทุกมิติทั ้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ไดแก พื ้นที ่เขียวที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู การเติบโตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

  6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับ

วัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาด

ใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
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ภาพที่ 6 ยุทธศาสตร 20 ป (2561-2580) 

 2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให

สามารถบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที ่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุ งหวังให

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหนาที่เปนกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญ

สูงตอการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปและเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตางๆ เพ่ือ

ขับเคลื่อนสูความเจริญเติบโตที่ทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึง

เงื่อนไขและขอจำกัดของการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง

ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมซึ่งจะสงผลใหบริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลง

ไปในอนาคต และเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกำหนดเปาหมายหลัก

จำนวน 5 ประการ ประกอบดวย 

   1) การปรับโครงสรางการผลิตสู เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญใหสูงขึ้น และสามารถตอบโจทยพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เช่ือมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นและผูประกอบการ

 
ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข 

 
ยกระดับศักยภาพใน

หลากหลายมติิเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจอยางตอเน่ือง 

 
พัฒนาคนไทยในทุกมิติและ

ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี 

เกง และมีความสุข 

 
สรางโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม  
สรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 
ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชน

สวนรวม 

บริหารจัดการสภาวะแวดลอมใหมั ่นคง ปลอดภัย 

และมีความวงบเรียบรอยในทุกระดับ และทุกมิติ 

คนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีทักษะ

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 

 

เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู

กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

 

1. ดานความมั่นคง 
2. ดานการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

3. ดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางทรัพยากรมนุษย 

สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจาย

ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิม

โอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนา 

การปร ับเปล ี ่ยนภาคร ัฐ ย ึดหล ัก ภาคร ัฐของ

ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

คำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกิดผลลัพธตอความยั่งยืน 

4. ดานการสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

5. ดานการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารรัฐ 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพฒันาแลว  

ดวยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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รายยอยกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่สงเสริมการคา

การลงทุนและนวัตกรรม 

   2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ

ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรูทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคมเตรียมพรอมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอ้ือตอการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนา

หลักประกันและความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสริมความมั่นคงในชีวิต 

   3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิง

รายไดความมั่งคั ่ง และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและ

ผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนช้ันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ

อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

   4) การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการ

ผลิตและบริโภคใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไข

ปญหามลพิษสำคัญดวยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของ

ศตวรรษน้ี 

   5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

และความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการ

เปนสังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและ

ระบบการบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

   สำหรับ หมุดหมายการพัฒนาเพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับ

เคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื ้อใหเกิดการทำงานรวมกันของหลาย

หนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนี่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

จึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนาจำนวน 13 ประการ ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 

‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ‘ขจัด’ เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงตอ

การพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนาเศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน” และการบรรลุเปาหมายหลัก

ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจาก

การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใตกรอบของยุทธศาสตรชาติ ซึ่งไดมี

การพิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผล
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การพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผานมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปนประเด็นที่มี

ลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสูการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน ทำใหหมุดหมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหน่ึง

ขอ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบงออกไดเปน 4 มิติ ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 สูการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

01 02 

03 

04 

SMEs ที่เขมแข็ง ศกัยภาพสูง  

แขงขันได 

พ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะ 

ความยากจนขามรุนและ 

ความคุมครองทางสังคม 

กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 

ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

ตอบโจทยประชาชน 

ศูนยกลางดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ประตูการคาการลงทุนและโลจิสติกส 

ฐานการผลิตนยนตไฟฟา 

ที่สำคัญของโลก 

การทองเที่ยวที่เนนคุณภาพ 

และความย่ังยืน 

เกษตรและเกษตรแปรรูป 

มูลคาสูง 

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และสังคมคารบอนต่ำ 

การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาต ิ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13 หมนุหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศ แบงตาม 4 มิติการพัฒนา 
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 2.2.5 ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป 
  ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ.2560-2579) เปนกรอบแนวทางของ

ประเทศในการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมที ่สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง และเพิ ่มขีด

ความสามารถของภาคการผลิตและบริการสามารถใชแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอการพัฒนาสังคมอยาง

มีนัยสำคัญ สรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยคำนึงถึงแนวโนมหลัก

ในสังคมโลกทางดานสังคมเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง ไดแก การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากร โลกาภิวัตนและตลาดในอนาคต การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความทาทายดาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระแสสังคมฐานความรู การมีสวนรวมใน

ความรับผิดชอบระดับประเทศ และภูมิรัฐศาสตรใหม ที ่จะสงผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคต 

ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ไดกำหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใชการวิจัยและนวัตกรรมเปน

กำลังอำนาจแหงชาติ เพื่อกาวไปสูประเทศที่พัฒนาแลวภายใน 20 ป ดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

โดยประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

  1) ยุทธศาสตรที ่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย  

(2) เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล (3) ระบบโลจิสติกส (4) การบริการมูลคาสูง และ (5) พลังงาน 

  2) ยุทธศาสตรที ่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อการพัฒนาสังคมและสิ ่งแวดลอม 

ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (1) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 (2) คนไทย 

ในศตวรรษที่ 21 (3) สุขภาพและคุณภาพชีวิต (4) การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และสิ่งแวดลอม และ (5) การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู 

  3) ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 

ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (1) องคความรูพื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน (2) องคความรู

พ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย และ (3) การวิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

  4) ยุทธศาสตรที ่ 4 การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ ประกอบดวย 7 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (1) การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ (2) บุคลากรและเครือขายการวิจัยและนวัตกรรม (3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (4) เขต

เศรษฐกิจนวัตกรรม (5) ระบบแรงจูงใจ (6) โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ และ (7) โครงสราง

พ้ืนฐานทางการวิจัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือตอยอดอุตสาหกรรมการเกษตรและสุขภาพ 

 

 2.2.6 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 (ภาคเหนือ) 

 ภาคเหน ือม ีท ุนทางว ัฒนธรรมและภ ูม ิป ญญาท องถ ิ ่ นท ี ่ ม ี อ ัตล ักษณ   ม ี ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เปนแหลงวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเล

ที่ตั ้งที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ
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จะตองนำศักยภาพตาง ๆ ของพื้นที่ มาใชในการตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส

เพื่อสรางมูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบานในการเสริมสรางขีดความสามารถของธุรกิจทองถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 ทิศทางการพัฒนาภาค มุงสูการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ เชื่อมโยง

กับอนุภูมิภาค และเติบโตอยางยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสรางสรรค สานสัมพันธระหวางพื้นที่ สุข

ภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา 4C ไดแก Creative พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค

มูลคาสูง โดยการสรางระบบนิเวศเมือง และพื้นที่สรางสรรคตลอดจนสามารถพัฒนาสูการเปนสินคาและ

บริการสรางสรรค Connect สรางโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้ง

ในสวนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสรางสรรค และกลุมผูคนสรางสรรค 

Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม (New Normal) บนฐานการเติบโตอยางยั่งยืนของการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

การดูแลความสะอาดของเมือง และการใชพลังงานสะอาด โดยคานึงถึง Care ที่ใหความสำคัญอยาง

ตอเน่ืองกับการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
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ภาพที่ 8  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 

ที่มา : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ, 2562 

พัฒนาสูการเปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพ้ืนที่จังหวัด 

เชียงใหม เชียงราย ลำพูน ลำปาง 

พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมย่ังยืน เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมแปรรปูมูลคาสูง 

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม เนนกลุมทองเที่ยวที่

มีศักยภาพ 

เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ และเอื้อตอการอยูอาศยั 

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแกไขปญหาความยากจน พัฒนาผูสูงอายุสูการ

เปนผูสงูอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทกัษะฝมือแรงงาน 

อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล ปองกันและ

แกไขปญหาหมอกควัน ปญหาสิง่แวดลอมเมือง 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

มุงสูการพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ 

เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และเติบโตอยางยั่งยืน ตามแนวคิด  

 

“เศรษฐกิจสรางสรรค สานสัมพันธระหวางพืน้ที่                 

สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน”  

  ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 



23 

 เปาหมายรวมของการพัฒนาภาคเหนือ คือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น และสัมประสทิธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได

ของภาคเหนือลดลง ซึ่งมแีนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 

 

 1) พัฒนาสู การเปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่

จังหวัด เชียงใหม เชียงราย ลำพูน ลำปาง 

 1.1) พัฒนา Creative Ecosystem การปรับภูมิทัศนและสถาปตยกรรมของเมือง การ

พัฒนายานสรางสรรค การเพิ่มพื้นที่สรางสรรค (Creative Space) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

โครงสรางพื้นฐานสำคัญ และสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงการสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการลงทุนของ

ภาคเอกชน 

 1.2) พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรคระยะแรกมุงใหความสำคัญกับกลุมอุตสาหกรรมที่

เปน Creative Original ซึ่งเปนกลุมศิลปะตนฉบับเชิงสรางสรรค ไดแก (1) กลุมอุตสาหกรรมงานฝมือและ

หัตถกรรม (2) กลุมอุตสาหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี (3) กลุมอุตสาหกรรมทัศนศิลป และ (4) กลุม

Digital Content โดยการสรางมูลคาเพิ่มและอัตลักษณของผลิตภัณฑจากภูมิปญญา วัฒนธรรม การนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิต ออกแบบ บรรจุภัณฑ การพัฒนาผูประกอบการ การ

สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ตลอดจนผลักดันใหนำแนวคิดและองคความรูดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมสรางสรรค 

 1.3) สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ และการสรางการรับรูโดยสนับสนุนการจัด

งานเทศกาลสรางสรรคระดับนานาชาติเพื่อสรางจุดขายของพื้นที่ การสงเสริมชองทางการขายสินคา

สรางสรรคที่หลากหลาย การสงเสริมการประชาสัมพันธและสรางการรับรูใหกับผูบริโภคและคนในพื้นที่

รวมทั้งเชื ่อมโยงกับการทองเที ่ยวและการบริการที่เกี ่ยวของ และเขารวมเครือขายเมืองสรางสรรค

ตางประเทศ 

 

 2) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง 

 2.1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตอยอดสูมาตรฐาน

เกษตรอินทรียทั ้งระดับชุมชนและมาตรฐานสากล และสนับสนุนการทาเกษตรอินทรียวิถีชาวบานที่

สามารถพัฒนาเปนเกษตรอินทรียเชิงพาณิชย 

 2.2) สงเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญามาใชในกระบวนการผลิต

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ สงเสริมแนวคิด Food Valley ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปนเกษตร

อัจฉริยะ 
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 2.3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดหวงโซคุณคาในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนลาง 

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

 

 3) พัฒนาการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม เนนกลุมทองเที่ยว

ที่มีศักยภาพ ไดแก (1) กลุมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุม

ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุมธุรกิจบริการสุขภาพ 

 3.1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและรูปแบบบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ และ

สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน โดยการยกระดับแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวและบริการรูปแบบใหมที่มีความเช่ือมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ ่น ตลอดจนสนับสนุนการเชื ่อมโยงระหวางการทองเที ่ยวและบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาสู

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) และยกระดับมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพใหมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงกับกลุมธุรกิจอื่นในหวงโซคุณคาการ

ทองเที่ยว 

 3.2) พัฒนาปจจัยสนับสนุนการบริการดานการทองเที ่ยว โดยพัฒนารูปแบบการ

ทองเที่ยวและกำหนดกลุมนักทองเที่ยวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกใน

การทองเที่ยว สนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการยกระดับคุณภาพการใหบริการ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งสงเสริมการเชื่อมโยง

เครือขายดานการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 

 

 4) เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื ่อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเอ้ือตอการอยูอาศัย 

 4.1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ ควบคู กับการเปนเมืองนาอยู  พัฒนาโครงสรางพื ้นฐานเมือง พัฒนาเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพสูงเพื ่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน 

 4.2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค พัฒนาโครงขาย

เสนทางและระบบขนสงยอยที ่เชื ่อมตอกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเปนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุ

ภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
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 5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแกไขปญหาความยากจน พัฒนาผูสูงอายุสู

การเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

 5.1) แกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก พัฒนาทักษะดานอาชีพแกคนยากจนใหตรงกลุมเปาหมายเพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มรายไดให

เพียงพอตอการดำรงชีวิต โดยใชฐานขอมูลดานความยากจนที่มีอยู และสงเสริมการเขาถึงบริการภาครัฐให

ครอบคลุม อาทิ บริการดานการศึกษา และสาธารณสุข 

 5.2) พัฒนาผูสูงอายุสูการเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยการพัฒนา

ระบบการดูแลผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพและการมีงานทำตามศักยภาพของผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตและสนับสนุนการใชภูมิปญญาของผูสูงอายุในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน 

 5.3) พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน แนว

ทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ โดยการยกระดับทักษะ

เดิมใหสูงขึ้น (Upskill) และการพัฒนาศักยภาพเสริมทักษะใหม (Reskill) 

 

 6) อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล ปองกัน

และแกไขปญหาหมอกควัน ปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

 6.1) อนุรักษฟนฟูระบบนิเวศและปาไมในพื้นที่ปาตนน้ำ โดยใหความสำคัญกับการ

ฟนฟูปาตนน้ำที่เสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณ ตลอดจนสงเสริมการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาตนน้ำ  

สรางฝายชะลอน้ำ ปลูกพืชที่ชวยอนุรักษดินและน้ำ ปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทาลายพื้นที่ปา สงเสริม

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่/สนับสนุนการสรางเครือขายการดูแลรักษาปา ประชาสัมพันธ ให

ความรูและสรางจิตสานึกของประชาชนถึงความสำคัญของทรัพยากรปาไม 

 6.2) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำในลักษณะนิเวศลุมน้ำ โดยพัฒนาแหลงกักเก็บน้ำใน

พื้นที่ตามความเหมาะสมทางภูมิสังคม เพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งในดานการจัดหาและการใช เพื่ออุปโภค 

บริโภค การรักษาระบบนิเวศนทางน้ำ การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม เชื่อมโยงแหลงน้ำระดับตาง 

ๆ ใหมีประสิทธิภาพในการกระจายน้ำอยางทั่วถึง เรงรัดการรักษาพื้นที่ชุมน้ำอยางจริงจัง อนุรักษ ฟนฟู

และใชประโยชนแหลงน้ำอยางยั่งยืน 

 6.3) แกไขปญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนการประยุกตใชวิธีการดวยรูปแบบที่เกิด

ผลสำเร็จมาแลวในหลายพื้นที่ และปรับใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน เนนการมีสวนรวมแกไขปญหา

จากทุกภาคสวนในการแสวงหาความรู/เทคโนโลยีใหมที่จะเปนทางเลือกใหเลิกพฤติกรรมการเผาวัสดุ

ทางการเกษตร มีการจัดตั้งเครือขายการเฝาระวังในพื้นที่/การลาดตระเวนเพื่อปองปรามผูลักลอบฝาฝน

กฎหมาย และบังคับใชขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเขมงวด จริงจัง และรวดเร็ว 

 6.4) ลดปญหาสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน โดยจัดใหมีระบบกำจัดขยะและน้ำเสียดวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในหลากหลาย
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รูปแบบ อาทิ การคัดแยกขยะที่ตนทาง ลดการเกิดขยะ การนาขยะกลับมาใชซ้ำใหเกิดประโยชน สงเสริม

การสรางความเขาใจและความตระหนักรูใหกับประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหมที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมใชมาตรการจูงใจในการลดขยะควบคูกับมาตรการทางกฎหมายใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 6.5) เตร ียมความพร อมเพ ื ่อรองร ับก ับภ ัยพ ิบ ัต ิทางธรรมชาต ิ โดยสน ับสนุน 

องคความรูการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลการสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริม

การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภัย

พิบัติ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ/ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนา

องคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

 

 2.2.7 นโยบายและแผนการพัฒนาระดับจังหวัด 

  ทิศทางการพัฒนาพื้นที ่เชียงใหมในอนาคตจึงมีความตองการใชประโยชนจากที่ดินที่

หลากหลาย ทั้งการพัฒนาตามแนวโนมและนโยบาย ความรวมมือระหวางประเทศ ที่จะชวยกระตุนภาวะ

เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชากรใหมีคุณภาพชีวิต และรายไดที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่จะเปน

นโยบายการพัฒนาที่จะชวยยกระดับรายไดและฐานเศรษฐกิจของภาค ทั้งยังแกปญหาที่เปนอยูปจจุบัน

และปญหาที่ทาทายในอนาคต อยางเชน การอนุรักษปาไมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที ่มี

ประสิทธิภาพ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยว ความยากจนและการกระจาย

รายไดที่ไมเทาเทียมกัน การเปนแหลงที่พักและเสนทางยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

และการยายถิ่นในอนาคตสภาพสังคม และวัฒนธรรมที่เสื่อมโทรมลง รวมทั้งสุขภาพของประชาชนที่มี

แนวโนมจะเปนปญหารุนแรงยิ่งขึ้น สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะถูกนำมาวางแผนและแกไขปญหาควบคูกันไปกับ

การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเปนแนวทางของการพัฒนาแบบบูรณาการอันนำไปสูความสมดุลของความ

เจริญในพื้นที่ตามกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยสูความยั่งยืน 

โดยมองไปในทิศทางการดำเนินงานดังน้ี สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหน่ึง คนไทยไมทิ้งกัน ชุมชนอยูดีมี

สุข วิถีไทยวิถีพอเพียง รูสิทธิ รูหนาที่ รูกฎหมาย รูกลไกการบริหารราชการ รูรักประชาธิปไตยไทยนิยม รูเทา

ทันเทคโนโลยี รวมแกไขปญหายาเสพติด งานตามภารกิจของทุกหนวยงาน เพื่อพัฒนาเชียงใหมสู การ

พัฒนาประเทศไทยสูความย่ังยืนตอไป
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ภาพที่ 9 การเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และแผนพัฒนาระดับภูมิภาค ดวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ยุทธศาสตรการวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ 20 ป 
การสรางความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร 

และระบบวิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาสังคมและสิง่แวดลอม 

การสรางองคความรู

พ้ืนฐานของประเทศ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580) 
ดานความม่ันคง 

ดานการสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

ดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทาง

สังคม 

การสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

การปรับสมดลุและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 

การเสรมิสรางความ

มั่นคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความ

มั่งค่ังและย่ังยืน 

การสรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจและแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน 

การเสรมิสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

การสรางความเปน

ธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การปองกันการ

ทุจริตประพฤตมิิชอบ

และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ความรวมมอืระหวาง

ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบ              

โลจสิตกิส 

การพัฒนาวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 

การพัฒนาภาค เมือง 

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาภาค  

พ.ศ.2566-2570 

(ภาคเหนือ) 

พัฒนาสูการเปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแกไขปญหาความ

ยากจน พัฒนาผูสูงอายุสูการเปนผูสูงอายุท่ีมศัีกยภาพ 

(Active Aging) และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

อนุรักษและฟนฟูปาตน

น้ำ พัฒนาระบบบริหาร

จัดการน้ำท่ีมีความ

สมดุล ปองกันและแกไข

ปญหาหมอกควัน 

ปญหาสิ่งแวดลอมเมือง 

พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่ือมโยงสู

อุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง 

พัฒนาการทองเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปญญาและวัฒนธรรม 

เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ และเอ้ือตอการอยูอาศัย 

สรุปสาระสำคัญความ

สอดคลองของแผน

ระดับชาติและภูมิภาค 

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากการผลิตภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง และการทองเท่ียวสรางสรรค 

การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียม

ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และการจัดการดานพลังงาน 
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 2.2.8 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูปที่ 100 (จาก 2477 สู 2577) 

  นโยบายการบริหารงานคณะผู บร ิหารยึดแนวทางตามแผนแมบทการเปลี ่ยนผาน

มหาวิทยาลัยเมื่อครบการจัดตั้ง 100 ป เปนการกำหนดเปาหมายในการกาวสูปที่ 100 อยางภาคภูมิและ

ยั่งยืนในปพ.ศ.2577 โดยกำหนดเปาหมายการพัฒนาสูการเปนการนิเวศแหงสังคมอุดมปญญาเพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุมอาชีพ และ

เปนภูมิปญญาดานการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน โดยมีเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูการเปน “มหาวิทยาลัยแหงชีวิต” คือมุงสูการ

เปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย (Organic University มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และ

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)  

  การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายการเปน มหาวิทยาลัยแหงชีวิตนั้นไดกำหนดเสนทาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา (Flagships) ออกเปน 3 ชวงระยะเวลาการพัฒนา ประกอบดวย (1) มหาวิทยาลัย

เกษตรอินทรีย (2) มหาวิทยาลัยสีเขียว และ (3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ซึ่งทั้ง 3 ชวงระยะการพัฒนา ต้ังอยู

บนพ้ืนฐานแนวคิดเดียวกัน หากแตใหความสำคัญในมิติที่แตกตางกัน ดังน้ีคือ 

  1) ในดานการเกษตร มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย คือ เปนการเกษตรที่เคารพ

และเปนมิตรกับธรรมชาติลด ละ เลิกการใชสารเคมีมีการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและรับผิดชอบ 

  2) ดานกายภาพ ชุมชน และสิ ่งแวดลอม มุ งสู การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการ

ปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ และรักษาสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยและชุมชนใหมีความสมดุลกับ

ธรรมชาติรวมทั้งการพัฒนาศาสตรและองคความรูเพ่ือความย่ังยืนของชุมชน ประเทศชาติและโลก  

  3) ภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกดาน มุ งสู การเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ  

ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่สรางความสมดุลในการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติอยางสมบูรณแบบ

และยั่งยืน คำนึงถึงความสุขที่แทจริงของมนุษย การพัฒนาจิตใจ และการสรางจิตสำนึกที่ดีงามแก

นักศึกษาและบุคลากร 

   ยุทธศาสตรการทำงานแบบบูรณาการ คือการพัฒนาตามภารกิจหลัก (Moderating 

Operation Center) หรือ MOC ควบคู ไปกับการทำงานเชิงรุกเพื ่อกาวสู ความเปนเลิศ (Strategic 

Program Management Office) หรือ SPO เพื ่อปรับเปลี ่ยนระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพสูง 

มุงเนนผลงานที่ตอบสนองความตองการของสังคมอยางแทจริง โดยทั้ง 2 ยุทธศาสตรตองมีการบูรณาการ

ซึ่งกันและกัน ประสานใชทรัพยากรรวมกัน และเอื้อประโยชนแกกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Program Management) ดวยการพัฒนา

และผลักดันโครงการนำรองในเชิงยุทธศาสตร (Flagship Projects) เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหประสบ

ความสำเร็จอาทิเชน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแมโจสูมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม โครงการผลิตกัญชาคุณภาพสูงเพื่อประโยชนทางการแพทย โครงการเมล็ด

พันธุพืชอินทรีย ระดับสากล โครงการฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) โครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัย
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แมโจ 100 ป (MJU Centennial Botanical Park) โครงการศูนยบริการและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 

Service and Innovation Center)โครงการกาดแมโจ 2477 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (MJU Green 

University) โครงการจัดตั ้งคลินิกรักษาสัตวโครงการจัดตั ้งคณะสัตวแพทยและโครงการจัดตั ้งคณะ

พยาบาลศาสตรโครงการแหลงเรียนรูและทองเที่ยวสีเขียวที่มหาวิทยาลัย แมโจ-แพรฯ (Green Valley @ 

Maejo-Phrae) และโครงการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (Well-being @ Maejo-

Chumporn) เปนตน 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 ยุทธศาสตรและทศิทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  

สังคมเกษตรอินทรีย 

สังคมเชิงนิเวศ 

สังคมสีเขียว 

- Organic Supply Chain 
- Organic Food 
- Food for Future 
- Health & Wellness 
- Farmer Network 
- Organic Market 
- Organic Agriculture Course 
- Organic Education Hub  

- Sustainable Agricultural &  
  Environmental 
- Eco.Mind & Community 
- Lanna Agri. Culture 
- Ecotourism 
- Well-being 
- Ecosystem for Lifelong Learning 

- Renewal Energy 
- Green Environment 
- Smart Farming  
- Convergent Tech. 
- Climate Smart Agri. 
- Transportation System 
- Zero Waste 

แมโจ 

“มหาวิทยาลัย 
แหงชีวิต” 

MAEJO FLAGSHIPS TO 2026 
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ภาพที่ 11 กรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) 

Pr
oa

ct
iv

e 
Pl

an
 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (ECO UNIVERSITY)  Sustainable Agri.  Sustainable Development  Eco Mind & Community  

 Lanna Agri. 
มหาวิทยาลัยแหงชีวิต 

 การเกษตรเปนรากฐาน 
 อนุรักษสิ่งแวดลอม 
 ทำนุบำรุงวัฒนธรรม 
 กาวทันรูทันเทคโนโลยี 
 ธำรงไวซ่ึงธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN UNIVERSITY  Renewal Energy  Green Growth  Smart Farming  Climate Smart Agri. 

มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย (Organic UNIVERSITY  Organic Supply Chain  Organic Food  Food for Future  Health & 

Wellness 

M
iss

io
n 

Pl
an

 
Academic & 

Research 

excellence 

Social engagement & 

Partnership 
Accountability Sustainability 

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 100 ป (SPO) 

 เปนมหาวิทยาลัยแหงชีวิตมีจิตวิญญาณมุงมั่นพัฒนาตามศาสตรของพระราชาโดยมีเกษตรเปนฐานราก 

 มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑอินทรียตั้งแตตนทานจนถึงปลายทาง (Organic farm & Fruit) 

 ตอยอดผลผลิตอินทรียสูกลางน้ำและปลายน้ำ (Organic food & Outlet) 

 ตนแบบความสำเร็จของชุมชนและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัยแมโจทั้ง 3 วิทยาเขต Eco Community & Tourism 

 เปนมหาวิทยัลยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งในดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน การจัดการเรียน การวิจัย และ นวัตกรรม (Green University) 

 เปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางเต็มรูปแบบ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University) 

2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั (MOC) 
 

 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มี

สมรรถนะในระดับสากล 

 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช

เกษตรเปนรากฐาน และไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนดวยองคความรู

ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

เปนศูนยรวมแหลงเรียนรูและถายทอด

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถิ่น 

มีระบบการบริหารจัดการองคกรที่มี

สมรรถนะสูง (High performance 

organization) 

5. การเพ่ิมรายได ลดรายจาย 

(Income) 

มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโต

อยางย่ังยืน 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาต ิ

 มีเครือขายความรวมมือที่ลงสูการปฏิบัติจริงใน

ทุกกิจกรรมตามพันธกิจมีผลสำเร็จในนานาชาติ 
 

4. การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Reinventing University) 

 เปนมหาวิทยาลัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology and Innovation) 

 

 

กรอบทิศทางของ

แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยแมโจ ฉบับที่ 

13 (พ.ศ.2565-2569) 

เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ 

ท่ีมีความเปนเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติ 
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ภาพที่ 12  มหาวิทยาลัยกลุม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)

สถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูการจัดการการศึกษาเพ่ือ

เนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีและสงเสริมการสราง

นวัตกรรม เพ่ือตอบโจทยการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ 

เปาหมาย 
1. สรางและพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและความ

เช่ียวชาญดานเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรมใหสามารถ

นําองคความรูมาประยุกตใช สรางผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ 

ตอยอดเปนนวัตกรรม 

2. สงเสริมบทบาทความรวมมือกับภาคเอกชนและ

อุตสาหกรรมเพอืส่นับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

อุตสาหกรรมของประเทศ 

 Student and Graduate 

Entrepreneur  

มหาวิทยาลัยกลุม 2 

การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 

(Technology Development and Innovation) 

ตัวชี้วัดผลการ

ดำเนินงาน 

(Performance 

indicators) 

ตัวชี้วัด 

ศักยภาพองคกร 

(Potential 

indicators) 

 Startup Awards  

 Startup Co-Investment 

Funding  

 Talent/Academic Mobility 

Consultation  

 Technological/ Innovation 

Driven Entrepreneurial 

  Technological/ Innovation 

Driven Entrepreneurial 

  Technological/Innovative 

Development Funding 

 University - Industry 

Linkage 
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  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูปที่ 100 (จาก 2477 สู 2577) ใน

ภาพรวม มีดังน้ี 

   1) การสรางสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเหมาะสมกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร เพ่ือให

มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 

และการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวย (1) Structure การทบทวนโครงสราง

องคกรและกฎระเบียบตาง ๆ (2) Human Capacity การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย (3) 

Leadership  

การสรางผู นำยุคใหม (4) Communication การพัฒนาระบบสื ่อสารทั ้งภายในและภายนอกองคกร  

(5) International and Network การสรางเครือขายความรวมมือและความเปนนานาชาติ และ (6) 

Asset Utilization การบริหารสินทรัพยใหเกิดมูลคาและคุณคา 

   2) การพัฒนาตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO. Eco. University) เพื ่อให

มหาวิทยาลัยมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยสีเขียว และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศตาม

ยุทธศาสตรที่กำหนดไวโดยการทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรเปาหมายของแตละยุทธศาสตร ชุดโครงการ 

(Programs) และโครงการ (Projects) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหประสบความสำเร็จตามเปาหมาย  

   3) การพัฒนาสู การเปนมหาวิทยาลัยดานเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจ สามารถพัฒนาองคความรูดานการเกษตรที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงแหง

อนาคตและตอบสนองความตองการของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
   

   สำหรับ ชุดโครงการ (Program) และโครงการนำรอง (Flagship Project) เพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสูปที่ 100 ประกอบดวย  

 

   1) ชุดโครงการดานฟารมและพืชอินทรีย (Organic Farm & Fruit)  

    เพิ ่มศักยภาพและสรางความเปนในการผลิตผลิตภัณฑอินทรียตั ้งแตตนทางจนถึง

ปลายทาง อันประกอบดวยโครงการสำคัญไดแก (1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเคลือ่นยุทธศาสตรเกษตร

อินทรีย (Organic University Strategy) เพื ่อกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยเกษตร

อินทรียที่ชัดเจน และขับเคลื่อนกิจกรรมรวมทั้งติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ (2) โครงการผลิตกัญ

ชงและกัญชาทางการแพทย (Organic Cannabis & Hemp) เพื่อสงเสริมการผลิตกัญชาและกัญชง

เพื่อใชประโยชนทางการแพทย รวมถึงการพัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง การเปด

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนดานกัญชงและ กัญชา เพื่อสรางความเปนเลิศในดานดังกลาว (3) 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑอินทรียตนแบบ (Organic Product Champions) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

อินทรียตนแบบที่มีความเปนเลิศตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ เชน เมล็ดพันธุอินทรีย ขาวอินทรียพืชผักอนิทรยี 

เห็ดอินทรีย ปุยอินทรีย สัตวน้ำอินทรีย ปศุสัตวอินทรีย วัสดุปลูก และสารชีวินทรีย และสารอินทรีย
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ทางการเกษตรเพื่อทดแทน 3 สารที่อาจถูกแบน เปนตน และ (4) โครงการฟารมเกษตรอินทรียอัจฉริยะ

ตนแบบ (Smart Organic Farming) เพื ่อพัฒนาฟารมอินทรียตนแบบที ่ม ีความทันสมัย รวมทั้ง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชภายในฟารม  

 

 
 

ภาพที่ 13 ชุดโครงการ (Program) และโครงการนำรอง (Flagship Project) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูปที่ 100 

 

 

   2) ชุดโครงการดานอาหารอินทรียและตลาดสินคาอินทรีย  

    ตอยอดผลิตอินทรียสูกลางน้ำและปลายน้ำ ประกอบดวยโครงการสำคัญไดแก (1) 

โครงการกาดแมโจ 2477 (Maejo 2477 Organic Market) เพื่อเปนชองทางจำหนาย ผลิตภัณฑอินทรีย

ของมหาวิทยาลัยและเครือขายเกษตรกร สรางเครือขายผูผลิตและ ผูบริโภคสินคาอินทรีย สรางแบรนด

สินคาอินทรียของมหาวิทยาลัย และ (2) โครงการอาหารอินทรียเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(Organic Gastronomy) เพื่อสงเสริมการผลิตอาหารอินทรียรองรับการทองเที่ยวซึ่งเปนภาคธุรกิจที่

สำคัญในการสราง รายไดใหกับจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือตอนบน 

 

 Organic University 

 Cannabis & Hemp 

 Product Champions 

 Smart Farming 

 MJU Digital Services 

 MJU Strategic Monitoring 
Dashboard 

 Green University Ranking 

 Waste & Energy 

 MJU Centennial Botanical Park 

 Green Valley @ Maejo-Phrae 

 Well-being @ Maejo-Chumporn 

Organic 
Farm & 
Fruit 

 Kad Maejo 2477 

 Organic Gastronomy 

Digital 
University 

Green 
University 

Organic 
Food & 
Outlet 

Eco 
Community 
& tourism 
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   3) ชุดโครงการดานชุมชนและการทองเที ่ยวเชิงนิเวศ (Eco Community and 

Tourism)  

    สรางตนแบบความสำเร็จของชุมชนและแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในมหาวิทยาลัย

แมโจทั้ง 3 วิทยาเขต ประกอบดวยโครงการสำคัญไดแก (1) โครงการอุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ 

100 ป   (MJU Centennial Botanical Park) เพ ื ่อสร างต นแบบอุทยานพันธ ุ  ไม  เช ิงน ิ เวศภายใน

มหาวิทยาลัยแมโจเชียงใหม (2) โครงการแหลงเรียนรูและทองเที่ยวสีเขียว ที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ 

(Green Valley @ Maejo-Phrae) เพื ่อบูรณาการองคความรู และแหลงเร ียนรู เกษตรอินทรีย ของ

มหาวิทยาลัย แมโจ-แพร สูแหลงเรียนรูและทองเที่ยวสีเขียวตนแบบ และ (3) โครงการทองเที่ยวเพ่ือ

สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร (Well-being@ Chumporn) เพื ่อสรางแหลงเรียนรู ดานเกษตร

อินทรียและการทองเที่ยวตนแบบแหงชายฝงทะเล ตะวันออก 

 

   4) ชุดโครงการดานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  

    ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแมโจสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศไทยทั้งใน

ดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน การจัดการเรียนการ การวิจัย และนวัตกรรม ประกอบดวยโครงการ

สำคัญไดแก (1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสเีขยีว (Green University Ranking) เพ่ือผลักดันผล

การจัด อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโดย UI Green University Ranking ทั้ง 7 ดาน ใหมีคะแนน เพิ่มขึ้น

อยางตอเนื ่อง และ (2) โครงการบริหารจัดการขยะและพลังงานทดแทน (Waste and Energy) 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยแมโจเปนตนแบบหนวยงานที่มีการบริหารจัดการขยะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

การสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือใชภายในมหาวิทยาลัยและในการเกษตร 

 

   5) ชุดโครงการดานมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  

    พัฒนามหาวิทยาลัยแมโจสูการเปน มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใชในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางเต็มรูปแบบ สอดคลอง กับทิศทางการพัฒนาของโลก 

ประกอบดวยโครงการสำคัญไดแก (1) โครงการศูนยบริการดิจิทัล (MJU Digital Services) เพ่ือ

พัฒนาการใหบริการตาง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการดิจิทัลตาง ๆ และนำมาทดลองใชภายในมหาวิทยาลัยและถายทอดสูภายนอกตอไป และ (2) 

โครงการฐานขอมูลติดตามผลการดำเน ินงานเช ิงย ุทธศาสตร  (MJU Strategic Monitoring 

Dashboard) เพื่อพัฒนาฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจ

และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจของผูบริหาร  
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2.3 ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยและบทบาทความทาทายของมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 2.3.1 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  

  ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตไปอยางสิ้นเชิง เทคโนโลยี

ดิจิทัล หุนยนต และระบบอัตโนมัติจะเขามามีความสำคัญในกระบวนการผลิต การเชื่อมตอทางเครือขาย

ในรูปแบบการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ที่ทำใหเครื่องจักรและระบบการผลิต

สามารถสื่อสารกันในการจัดการกระบวนการผลิต ซึ่งจะสงผลกระทบตอตำแหนงงานที่ทำในลักษณะ

ประจำ (Routine) หรืองานการผลิตแบบซ้ำ (Repetitive) หากประเทศไทยไมปรับตัวรองรับเทคโนโลยี

อาจทำใหภาคการผลิตไมสามารถแขงขันได 

 

 2.3.2 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญ  

  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สถานการณเศรษฐกิจการคาโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ลวนแตสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการดำเนินชีวิตและธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยจำตองปรับตัวและกาวใหทันกับสถานการณโลกที่

เปลี่ยนไป โดยจำเปนตองสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหเกิด

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

 2.3.3 การยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการขนาดกลางและยอม และ

วิสาหกิจเริ่มตน (Startup)  

  โดยสรางกลไกสนับสนุนการสรางผู ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้ง

ผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมที่สรางสินคาหรือบริการมูลคาเพิ่มสูง สามารถเติบโต

อยางกาวกระโดด รวมถึงการพัฒนาและเพ่ิมผลิตภาพของธุรกิจดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ ื ่อการเจร ิญเต ิบโตอย างย่ังย ืน โดยกลไกที ่สำค ัญ เช น กลไกการเช ื ่อมโยงก ับสถาบันว ิจัย 

สถาบันการศึกษา การสนับสนุนที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสงเสริมการเขาถึงแหลง

เงินทุนสำหรับผูประกอบการในการสรางนวัตกรรม แรงจูงใจทางภาษี การบมเพาะผูประกอบการ เปนตน 

 

 2.3.4 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

  การพัฒนาที่ขาดความสมดุลและยั่งยืนในอดีตไดทำใหเกิดปญหาเชิงโครงสรางอำนาจ ที่

นำไปสูการกระจุกตัวของการพัฒนาและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สงผลกระทบตอเสถียรภาพทาง

การเมืองและความแตกแยกในสังคมไทย ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอความสามารถในการรับมือตอ

ความทาทายอื่น ๆ ที่ประเทศไทยตองเผชิญ เชน การพัฒนาทุนมนุษยและความเปนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล การกระจายอำนาจสูทองถิ่น การกลายเปนเมือง 
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(Urbanization) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีใน

ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยความมั่นคงรูปแบบใหม เปนตน 

 

 2.3.5 การพัฒนาดานการเกษตรและอาหาร ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัส COVID-19  

  สถานการณ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ไดกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก ทั้ง

ระบบหวงโซการผลิตทั่วโลกที่เปลี ่ยนแปลงอยางฉับพลัน เกิดความกังวลเรื ่องการขาดแคลนอาหาร 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในประเทศถูกเลิกจาง และ

ปรับเปลี่ยนหันมาประกอบอาชีพทางการเกษตรเพื่อเปนทางรอด สถานการณดังกลาว หากมองในทาง

กลับกัน ถือเปนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรวิถีใหม หรือ New Normal ที่ทาทาย เพราะเปน

โอกาสของอาชีพเกษตรกรไทย  เนื ่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จึงสามารถพลิกวิกฤตเปนโอกาสสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับ

มาตรฐานสินคาเกษตร พัฒนาใหอาหารของไทยปลอดภัย เนนจุดขายเรื่องอัตลักษณดานอาหารผสมผสาน

ระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตรูปแบบใหม (Fusion Food) ขยายชองทางตลาดสินคาเกษตร

ออนไลน (E-Commerce)  พัฒนาระบบโลจิสติกสดานการเกษตร และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรได

มากขึ้น  อีกทั้งวิกฤตการณครั้งนี้ ยังเปนโอกาสใหมในการทำเกษตรพันธะสัญญากับกลุมธุรกิจยาและ

เวชภัณฑ โดยสงเสริมการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาตอยอดจากพื้นฐานความพรอมของ

เกษตรกร รองรับตอความตองการของตลาดโลกในอนาคต 

  สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยศูนยสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรม

การเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงการระดมความเห็น

ของผูเช่ียวชาญและเครือขายในวงการดานการเกษตร จัดทำแนวโนมดานนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสม

กับประเทศไทยใน 7 สาขา ครอบคลุมตลอดหวงโซการผลิตจากฟารมถึงผูบริโภค เปนแนวทางสราง

รูปแบบธุรกิจ การสรางอาชีพใหมที่เกี่ยวของกับการเกษตร การทำเกษตรดวยการตอยอดภูมิปญญาดวย

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช แนวทางในการทำวิจัย ตลอดจนกำหนดนโยบายนวัตกรรม

การเกษตรในระยะตอไป พรอมตัวอยางธุรกิจสตารทอัพดานการเกษตรจากทั่วโลกและของประเทศไทย 

ดังตอไปน้ี 

  1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เปนการนำความหลากหลายทางชีวภาพมาประยุกต

ใหเกิดธุรกิจและแนวทางการแกไขปญหา ไมวาจะเปนความตองการอาหารปลอดภัย ประสิทธิภาพการ

ผลิต และการลดตนทุน โดยมี 4 แนวทางสำคัญ ไดแก (1) การใชประโยชนของไมโครไบโอของจุลินทรีย

ดินเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช (2) ผลิตภัณฑสำหรับควบคุมศัตรูพืชดวย
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เทคโนโลยีชีวภาพ (3) การสรางพืชที่มีคุณลักษณะตามความตองการโดยการดัดแปลงยีน และ (4) การ

วิเคราะหขอมูลทางชีวภาพขนาดใหญ ที่ตองอาศัยพ้ืนฐานดานการวิจัยและพัฒนาดวยเทคโนโลยีเชิงลึก 

  2) เกษตรดิจิทัล เปนเทรนดใหญที่ทั่วโลกตองการเพื่อชวยสนับสนุนการทำการเกษตร ไม

วาจะเปนการใชเซนเซอรเก็บขอมูลระดับน้ำที่แปลงนาขาว โดยเกษตรกรสามารถดูขอมูลจากที่บานไดผาน

มือถือ เมื่อมีขอมูลมากเพียงพอก็สามารถทำนายสิ่งตางๆ ไดอยางแมนยำขึ้น โดยการใชปญญาประดิษฐ

หรือ AI นำมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ตลอดจนการใชบล็อกเชนเพื่อสรางความเชื่อมั่นความปลอดภัย

ดานผลผลิต และนำมาใชในการตรวจสอบความผิดปกติและขอมูลยอนหลังดานตางๆ ตองบอกวาในยุค

กาวสู 5G เราจะเห็นธุรกิจนี้เปนจำนวนมากและเพิ่มอยางรวดเร็ว ขอยกตัวอยาง เทคโนโลยีของ “บลูรี

เวอร” สตารทอัพของสหรัฐอเมริกา ที่นำเอไอมาแยกความแตกตางวัชพืชในแปลงเกษตร ทำใหสามารถ

กำจัดไดตรงจุดและถูกตอง และสตารทอัพไทยอยาง “ฟารมเอไอ” นำขอมูลการเกษตรใชวิเคราะหความ

เสี่ยงที่เกิดจากสภาพอากาศ รวมกับขอมูลจากแปลง ลดการเสี่ยงตอโรคเพ่ือใหผลผลิตที่สูงขึ้น 

  3) การจัดการฟารมรูปแบบใหม จากเดิมที่คุ นเคยทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการ

ประมงแบบฟารม ที่มีปจจัยมากมายยากที่จะควบคุม ทำใหการปลูกพืชแนวตั้งหรือโรงงานปลูกพืชที่มี

ขนาดใหญ เกิดความคุมคากับการลงทุน เปนแนวโนมที่เริ่มเห็นในทั่วโลก อยางที่เห็นจาก “เพลนตี้อิงค” 

ในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดรับการระดมทุนจำนวน 200 ลานเหรียญสหรัฐ ในการสรางฟารมปลูก

พืชขนาดใหญถึง 18,000 ตารางเมตร เทียบไดกับสนามฟุตบอล 2 สนาม ตอนน้ีเริ่มมีการพัฒนาขึ้นบางใน

ประเทศไทย อยางสตารทอัพ “วังรีเฟรช แพลนทแฟคทอรี่” (Wangree Fresh Plant Factory) กำลัง

กอสรางโรงงานปลูกพืช (Plant Factory หรือ Indoor Vertical Farming) ที่ชื่อวา “สยามปนสุขแพลนท

แฟคทอรี่” ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรี ขนาดกำลังผลิตเดือนละ 18 ตัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินงานภายในปลายปน้ี 

นอกจากนี้ที่ควรเพิ่มเติมนวัตกรรมใหมากกวานี้คือ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับพืชใหเกิดการผลิตสารสำคัญ

อยางในสมุนไพรหรือกัญชา ที่เริ่มมีการศึกษาวิจัยกันในหลายมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการพัฒนาฟารมใน

เขตเมือง ที่ลาสุดอยางเพื่อนบานสิงคโปรก็ประกาศนโยบายสนับสนุนการปลูกผักบนดาดฟา และอีก

แนวโนมหนึ่งคือ ระบบการเลี้ยงแมลงแบบ “ฟารมเลี้ยงแมลงแบบปด” อยาง “YNsec” สตารทอัพชาว

ฝรั่งเศสที่มีระบบการเลี้ยงแมลงขนาดใหญดวยระบบอัตโนมัติตลอด 24 ชม. ดวยกำลังผลิต 20,000 – 

25,000 ตันตอป 

  4) เครื่องจักรกลเกษตร หุนยนตและระบบอัตโนมัติ แมวาตอนน้ีจะมีแรงงานกลับถิ่นฐาน

และมีคนสนใจทำเกษตรกรรมมากขึ้น แตตองมีแนวทางในการดึงดูดใหคนหันมาทำการเกษตรดวยการ

สนับสนุนเทคโนโลยีที่ชวยประหยัดแรงงาน สามารถทำการเกษตรไดเหมือนเกมสปลูกผักโดยมีระบบตาง 

ๆ ชวยสนับสนุน เชน การใชหุนยนตมาชวยดูขั้นตอนตาง ๆ แทนมนุษย ดังเชนตัวอยางสตารทอัพของ

อิสราเอล “อารักกา” ที่ไดเปดตัวหุนยนตตัวแรกของโลกที่ใชในการผสมเกสรในโรงเรือน โดยมี AI ที่จะ

บอกไดวาดอกไมที่มีความพรอมสำหรับการผสมเกสรเมื่ออุณหภูมิและระดับความชื้นเหมาะสม สำหรับ
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ประเทศไทยอาจจะยังไมมีหุนยนตไปใชงาน สวนใหญจะเปนการประยุกตใชโดรน อยางเชนสตารทอัพไทย

อยาง “เทวดา คอรป” นำโดรนไปใชในการปลูกขาวไดอยางแมนยำสามารถเพ่ิมผลลิตไดถึงสองเทา 

  5) บริการทางธุรกิจเกษตร ในชวงการระบาดโรคโควิด–19 เปนชวงที่ประชาชนสวนใหญ

ทำงานที ่บานและมีความจำเปนตองสั ่งสินคาผานทางระบบออนไลน จึงจำเปนตองมีการพัฒนา

แพลตฟอรมทั้งตลาดอีคอมเมิรซและระบบขนสงอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ

ชวยในการสงสินคาอาหาร-เกษตรแบบเรงดวน ตองพัฒนาบริการที่ตอบสนองกับความตองการของ

เกษตรกรและผูคาควบคูกันไปดวย ซึ่งขอมูลจาก “แอคฟนเดอร” ในป 2017 การระดมทุนในกลุมน้ี 

บริการซื้อขายและสงอาหารสดออนไลน เปนจำนวนเงินมากถึงถึงรอยละ 24 ของเงินลงทุนทั้งหมดของ

สตารทอัพดานการเกษตรและอาหารอยาง “มิสเฟรชอีคอมเมิรซ” และ “ยิเกา” สตารทอัพจากจีนไดรับ

เงินลงทุนรวมกันเกินกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับในไทยก็มีการพัฒนาดานบริการเกษตรหลาย

รูปแบบ เชน ระบบการจองอุปกรณการเกษตรของไทยอยาง “ตลาดแอป” ที่คลายคลึงกับการจองรถเพ่ือ

การเดินทางที่กำลังเปนที่นิยมในปจจุบัน 

  6) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนสง ประเด็นนี้เปนสิ่งที่ทาทายอยางมาก

เนื่องจากสินคาเกษตรเมืองรอนของไทยมีผิวเปลือกบาง ทำใหงายตอการเนาเสียและเก็บรักษายาก ดังน้ัน

สิ่งที่ควรเรงสรางสำหรับธุรกิจนี้ ไดแก การเลือกใชบรรจุภัณฑที่ยืดอายุและเก็บรักษาความสดโดยที่ตอง

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงกระบวนการที่ไมใชสารเคมี ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

ผลผลิตอยางรวดเร็ว แมนยำ และไมทำลายผลิต เชน “เพียวเฟรช” สตารทอัพสัญชาติอเมริกา ที่ใชตูคอน

เทนเนอรควบคุมบรรยากาศดวยโอโซนสามารถเปลี่ยนการขนสงผลไมเปลือกบางอยางเชนกลุมเบอรี่ มา

ขนสงผานทางเรือแทนเครื่องบินได ซึ่งสตารทอัพไทยก็เริ่มมีทำดานนี้กันบางแลวอยาง “อีเดน” ที่มีการใช

สารเคลือบผิวเพ่ือยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรไดนานขึ้น 

  7) ธุรกิจ “ไบโอรีไฟนารี” เปนอีกหน่ึงกลุมอุตสาหกรรมเกษตรที่มีโอกาสเติบโตและหลาย

ภาคสวนใหความสนใจ โดยเปนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งจากการเกษตรดวย

กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช จุลินทรีย แบคทีเรีย ยีสต เอ็นไซม หรืออื่น ๆ ใหทำหนาที่

เสมือนโรงงาน (cell factory) ใหไดเปนผลิตภัณฑฐานชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น เชน เชื้อเพลิงและ

พลังงาน ชีวเคมีภัณฑ อาหารสัตวแหงอนาคต อาหารแหงอนาคต และชีวเภสัชภัณฑ เชน “มายโคเวิรค” 

สตารทอัพชาวอเมริกา ที่ผลิตหนังจากการเพาะเลี้ยงดวยเชื้อจุลินทรียไมซีเลียมกับวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร สำหรับทดแทนการใชพลาสติกและหนังแทจากสิ่งมีชีวิต โดยสตารทอัพไทยอยาง “ไบโอได

เวอรซิตี ้” นำน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือที่มีโอเมกาและกรดลอริกปริมาณสูงสำหรับนำไปใชใน

เครื่องสำอาง และการนำเศษที่เหลือหลังการบีบน้ำมันเปนแหลงโปรตีนสำหรับอาหารสัตว 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  ปญหา รูปแบบความทาทาย และโอกาสในการเติบโต  

Disruptive Technology ความเสียหายดาน

การเกษตร/ประมง/              

ปศุสัตว 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ

ระบบนิเวศ 

ประชากรวัย

แรงงาน 

สุขภาพวิถีใหม 

- Heat waves/ Impaired photosynthesis 

- การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝน/ปริมาณน้ำ

ตนทุนลดลง 

- Drought/ Flood/ Landslide /forest fire 

- โรคระบาดและแมลงศัตรูพืช 

- การสูญพันธุของพืชและสัตว/ การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 

- ขาดแคลนแรงงานในระบบอุตสาหกรรม 

- แรงงานคืนถ่ินภาคการเกษตร 

- Up-skill/ Re-skill พัฒนาศักยภาพ

กำลังคนระดับสูงใหสามารถทำงานตอบสนอง

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเปาหมายได

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

- สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม 

 

- โปรแกรมดานสุขภาพน/ วัตกรรมดาน

การดูแลผูปวย (อาหาร/  ทองเที่ยว/ การ

ดูแลสุขภาพและการบริการเฉพาะกลุม

ผูสูงอายุ) 

- การพัฒนาชุมชนนวัตกรรม/เมืองนาอยู 

ลดความเหลือ่มล้ำและความไมเสมอภาคทาง

สังคม (Disparity and social inequality) 

BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) 

Climate change 

and Global 

warming 

Covid-19 

Aging 

Society 

สราง

นวัตกรรมจาก

ฐานการวิจัย Platform  

ขับเคลื่อน BCG Model  

เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

บมเพาะสราง

ผูประกอบการ

ใหม 
ตอยอด

เทคโนโลยี 

พัฒนาธุรกิจ

จากฐาน             

ชีวมวล 

ทองเท่ียว

สรางสรรค

ครบวงจร 

สราง

ฐานเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 

- เงินลงทุน/ วิจัยรวม 

- พัฒนาตลาด-ธุรกิจ 

- ทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

- ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- เสริมสรางจริยธรรม 

- วิจัย-พัฒนานวัตกรรม 

-  นักวิจัยผูเชี่ยวชาญ 

- ตนแบบ 

- บริการรับรอง

มาตรฐานและคุณภาพ 

- สิทธิประโยชน/แรงจูงใจ 

- เงินสนับสนุน 

- กฎหมาย กฎระเบียบ 

- การรวมทุนระหวาง

ประเทศ 

สังคม ชุมชน เอกชน มหาวิทยาลัย รัฐบาล 

 Internet of 

Things/ Big data 

การประมวลผล  

Cloud Computing 

เทคโนโลยีหุนยนต 

Robotics 

ยานพาหนะไร

คนขับ/ก่ึงไรคนขับ 

(Vehicles) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Genomics) 

เทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทน 

(Renewable) 

Problem => Form of Challenge  => Opportunity to Grow 
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ภาพที่ 15  โจทยทาทายของมหาวิทยาลัยแมโจ 

   โจทยทาทายของมหาวิทยาลัยแมโจ 

ภูมิกายภาพพ้ืนท่ีเกษตร

หลากหลาย พ้ืนท่ีดอน-ท่ีสูงมี

ความเส่ียงภาวะแหงแลงและ 

soil surface erosion/ flash 

flood 

 เกษตรกรสูงอายุ ขอจำกัดดานรางกาย 

และการเรียนรูเทคโนโลยีใหม 

 แคลนแรงงานคุณภาพ (เกษตรบริการ) 

สิ่งแวดลอม 
ระบบนิเวศเกษตรสมัยใหม เกษตร

ปลอดภัย และเกษตรแปรรูป 
Action Plan 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แหงแลง น้ำ

ทวม ดินเสือ่มโทรม  แหลงน้ำธรรมชาติหดหาย 

 การบริโภคอยางยั่งยืน/ การจัดการพลังงานและ

ของเสยีจากการผลิต 

 สังคมคารบอนต่ำ 

 เกษตรสมัยใหม เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

ของหวงโซอุปทาน 

 การผลิตสินคาเกษตร แปรรูป                   

และอาหารที่มีคุณคา-มูลคาสูง 

 Functional Ingredients, Functional Food, 

Novel Food ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง 

 เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบเกษตรสมัยใหม ให

เกิดการเปล่ียนแปลงผลิตภาพตลอดหวงโซ

อุปทาน และพรอมเพื่อปรับตัวและแขงขัน 

 มีธุรกิจฐานนวัตกรรม                          

(Innovation                          Driven 

Enterprise: IDE) 

 แผนการดำเนินการ เพือ่แปลนโยบายสูความ

เปนจริงในทางปฏิบัติ ตองการ synergic  

unit ใหเกิดปฎิบัติการแบบครบองค 

 ผลลัพธที่เปนรูปธรรม สามารถใชประโยชน/ 

commercialize ไดจริง 

หลากหลายชาติพันธุ 

หลากหลายระบบผลิตแต

การเกษตรยังคงเปน 

conventional practice 

กรรุกคืบพ้ืนท่ีธรรมชาติ เผา

และปญหาหมอกควัน ความ

เสื่อมโทรมของแหลงน้ำและ

ดิน 

 แผนการผลิตท่ีมีประสทิธิภาพ 

  ECO friendly technology สรางสมดุลและเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน (วัตถุดิบ/ 

กระบวนการผลิต/ การสรางสรรคผลติภัณฑ) 
 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 

 สรางโอกาสเขาถึงตลาด/ขอมูล/การบริการภาครัฐ 

แนวคิด หลักสูตร โปรแกรม บุคลากรการถายทอด 

องคความรู เทคโนโลยี กระบวนการเรียนการสอนที่

ตอบโจทยการสรางกำลังคน 

Young Smart Farmer 4.0  

ผูจัดการฟารมอัจฉริยะ 
Startup/ entrepreneurs ธุรกิจสมัยใหม

ดานการผลิตแปรรูป ภาคเกษตร/ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี  

เพ่ือเกษตรกรรายยอย 

การทองเท่ียวสรางสรรค มุงเนน

คุณคาและความยั่งยืน สามารถ

เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและการ

กระจายรายได 

Smart and Livable 

Cities / ลดความ

เหลื่อมล้ำ/ผังเมืองและ

การใชประโยชนท่ีดิน 

เศรษฐกิจสรางสรรคบนพ้ืนฐาน 

ผูประกอบการยุคใหม 

เกษตรบริการ 

ตลาดแรงงาน 

โจทย

ระดับประเทศ 

โจทย 

ระดับภูมิภาค 

การสราง

กำลังคน 

01 

02 

04 

โจทยจากผูมี

สวนไดเสีย 

03 
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3. วิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 

3.1 ความพรอมของทรัพยากร องคความรู และสินทรัพย  

   นวัตกรรมดานการเกษตรกรรม ถือเปนเสนทางสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร และเปน

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะนวัตกรรมใหม ๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไม

เพียงแตชวยกระตุนการผลิต แตยังเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวย

ทำใหมูลคาสินคาการเกษตรสูงขึ้น ดวยการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดสงที่สรางความ

มั่นใจใหกับผูบริโภคดานความปลอดภัยของอาหารที่ผานกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ทายที่สุด

คือนวัตกรรมดานการเกษตรที่ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและรายไดของเกษตรกรนำไปสูความมั่นคงทาง

อาหารที่มีความหลากหลาย 

   องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมพรอมใช พรอมถายทอดสูเกษตรกรของมหาวิทยาลัยแม

โจ เขาไปเปนองคประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain) โดยการแบบ

บูรณาการวิถีเกษตรเขากับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  และคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ที่สำคัญ

คือเปนเครื่องมือที่ชวยแกปญหาดานการเกษตรของเกษตรกรใหมีความเปนอยูทีดีขึ้น  ดังน้ี 

 

  3.1.1 การผลิตพืช  

   เนนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่

ทันสมัยตาง ๆ เขากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพ่ิม

คุณภาพของผลิตผล โดยใชฐานขอมูลของตนพืช สภาพแวดลอมของฟารม และฐานขอมูลดานการเกษตร 

อีกทั้งยังเปนการลดความสูญเสียผลิตผลเกษตรจำนวนมากตั้งแตการเก็บเกี่ยวตลอดเสนทางไปสูผูบริโภค

หรือสูกระบวนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ จากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  

 

  3.1.2 การประมง  

   นวัตกรรมเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ มีความจำเปนมากเพื่อใหธุรกิจการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ำเปนไปอยางยั่งยืน ชวยลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

ความคิดสรางสรรค มีสวนสำคัญในการผลักดันทำใหเกิดนวัตกรรมตาง ๆ เชน การปรับปรุงพันธุสัตวน้ำ 

การผลิตสัตวน้ำเพศเด่ียวโดยไมใชฮอรโมน การผลิตสัตวน้ำใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัยตอผูบริโภค 

การจัดการโรคสัตวน้ำ เพื่อลดการใชยาและสารเคมีเทคโนโลยีอาหารสัตวน้ำ ระบบการจัดการเลี้ยงและ

สิ่งแวดลอม เพื่อใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดนวัตกรรมเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยแกปญหาของเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  
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  3.1.3 ดานอาหาร  

   การสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาสนใจเพื่อตอยอดสูเชิงพาณิชยอยางเต็ม

รูปแบบ โดยมุงเนนเกษตรและดานอาหารอินทรียครบวงจรรวมทั้งเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพภาค

การเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทย โดยการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และลด

ผลกระทบตอสภาวะแวดลอม มุงเนนสรางผูประกอบการใหมใหมีความรูและทักษะทางดานการประกอบ

ธุรกิจอยางมีคุณภาพ ทั้งทางดานเกษตรและอาหาร บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา ไดแก ศิลปะ

วิทยาการอาหารระดับโมเลกุล อาหารที่เปนยา ผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับมาตรฐานรับรอง อาหารสำหรับ

ผูคนแตละชวงวัย เครื่องจักรการผลิตอาหารสำหรับ SME วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เปนตน  

 

  3.1.4 ดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม  

   การขยายตัวสังคมเมืองแมโจ การขยายตัวของภาคธุรกิจบริการที่ที่อยูอาศัย อาจนำไปสู

ปญหาดาน สิ่งแวดลอม อาทิ เชน การขาดแคลนน้ำ ขยะพิษ หมอกควัน การลดลงของความ หลากหลาย

ทางชีวภาพ เปนประเด็นทาทายการพัฒนาอยาง ยิ ่ง ประเด็นสิ ่งแวดลอมจึงทวีความสำคัญใน

กระบวนการพัฒนายานนวัตกรรมเกษตร อาหารแมโจ  ดวยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมดานสภาวะ

แวดลอม การพัฒนาเมือง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย มุงสูความ

มั่นคง มั่นคั่งและยั่งยืน โดยเนนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได “ตอยอด

อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับ

บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม และสงเสริมใหเกิดเมืองที่มีวิถีการพัฒนาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมที่เปนผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติของ

ทองถิ่น พรอมทั้งมีศักยภาพในการปองกัน แกไขผลกระทบดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มุงสูการเปนสังคมสีเขียว 

และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 16  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมดานการผลิตพืช ผลผลิตจากงานวิจัยและการพัฒนาตอยอด 

ตลาดออนไลน 

ตลาดคาปลีกชุมชน-เลก็-ใหญ 

เครือขายภาคธุรกิจ 

โรงงานแปรรูป 

สงออก 

Pre-production 

1. Intervention farming  

- สายพันธุ/เมล็ดพันธุอินทรียที่มีคุณภาพ  

- เทคโนโลยีการเพาะปลูก 

- ติดตาม ตรวจวัดสภาพอากาศ 

- ธาตุอาหาร-น้ำในดิน-ปุยอินทรีย/ สารชีวภาพ 

- ระบบน้ำ/ ชลประทาน 

2. เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม (Smart farm: 

โรงเรือนอัจฉริยะ/ IOT/ Sensor 

Technology/ Drone)  

การผลิตพืช 

ปลอดภัย 

ดวยระบบ

เกษตรสมัยใหม 

การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลติ 

  วิสาหกิจชุมชน  

(product champion)  

Production Harvest/Post-harvest Enhancement Distribution 

Tangible 

Knowledge  

Implementing 

Technology and 

Innovation 

- การดูแล  (น้ำ/ปุย/สารชีวภาพ) 
- การตรวจสอบ/จัดการโรค/แมลงศัตรูพืช 

Farming 
Practice 

plantin

 

harvesting 

Post-
harvest 

- การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการ
เก็บรักษาผลผลิต 

-  การปองกัน-จำกัดโรคและแมลงศัตรู 
-  โรงคัดบรรจุและเก็บรักษา 

- ลดการสูญเสียจาก
การเก็บเกี่ยว 

-  รักษาคุณภาพ
ผลผลิตกอนการ
แปรรูป-สงตลาด 

  

- ระบบการเพาะปลูกพืช 
- ระบบวนเกษตรอินทรีย 
- เกษตรทฤษฎีใหม 
  

นวัตกรรมการจัดการ

การผลิต 

1.  คัดเลือกสายพันธุพืชท่ีเหมาะสมและผลผลิตตาม

ความตองการ 

2.  พัฒนาศักยภาพสายพันธุพืชเพ่ือการปลูกในระบบ

เกษตรอินทรีย 

3.  ผลิตปุยอินทรียจากของเหลือจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4.  ควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารของพืช 

5.  พัฒนาระบบการปลูกแบบอัจฉริยะ ตามท่ีตลาด

ตองการ 

   

การพัฒนาบรรจุภัณฑ  

และการขนสง   

กลยุทธทางการตลาด 
สมัยใหม 

  

1. Product champion (ลำไย ขาว เมล็ดพันธุอินทรีย กัญชง กัญชา) 

3.  การลดความชื้นขาวเปลือกดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแกสชีวชีวมวล 

4. พลังงานจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพ่ือแกปญหาหมอกควัน 

5. ปจจัยการผลิตอินทรีย -ปุยอินทรียจากของเสียเศษเปลือกมะมวงสุกจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

6. การเตรียมสกัดสาร สำคัญจากพืชมูลคาสูง 

7. พัฒนาฮอรโมนพืช 

8. การใชพลังงานสะอาดทางการเกษตร 

9. การเตรียมผลผลิตเพ่ือเขาสูกระบวนการแปรรูป 

Smart packaging 

Logistics and tracking 

1. บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม และเก็บไดนาน 

2. โรงงานบรรจุกระปอง ถุงพิเศษ ปรุงรส 

3. สกัดสาร สำคัญและพัฒนาผลิตภัณฑ

รวมกับอยางอ่ืนใหมูลคาสูง 

4. ระบบการเก็บรักษาผลผลิตท่ีเพ่ิมมูลคา 

5. การขนสงระยะสั้นลดปญหาสราง

คารบอน 

  

1. ตลาดทองถ่ิน ตลาด

สมัยใหมตลาดเฉพาะ 

ตลาดผูสูงวัย 

2. ปจจัยการผลิตอินทรยี 

3. ตลาดตางประเทศ 

Young smart farmers 
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ภาพท่ี 17  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหมดานการประมง ผลผลิตจากงานวิจัยและการพัฒนาตอยอด 

1. ระบบ Smart farming / Organic / Closed 
recirculating system/ Aquaponics system 

- การเล้ียงในบอดินดวยวัตถุดิบในทองถิ่น/          
การเล้ียงในบอดินดวยอาหารสำเร็จรูป 

- Aqua feed   
2. สงเสริมและฟนฟูแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
3. อนุรักษความหลากหลายสายพันธุพื้นถิ่น  
4. สาหรายสไปรูลินาระบบเปดดวยพลังงานแสงอาทิตย 

ปรับปรุงสายพันธุ

คุณภาพเพ่ือการ

เพาะเลี้ยงอยางยั่งยืน

และทนตอโรค 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

ใหมีคุณภาพ ปลอดภัย 

และเพียงพอตอความ

ตองการตลาด 

ยกระดับคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ โดยคำนึงถึง 

ภูมิปญญาทองถิ่น  

วัตถุดิบและความตองการ 

ของตลาด 

สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาตลาดสินคา

สัตวน้ำ 

- พัฒนาสายพันธุที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยง

เพื่ออุตสาหกรรมและกลุมเกษตรกรรายยอย 

- เพาะฟกและการอนุบาล 

- อาหารและเคมีภัณฑสัตวน้ำ : คณุภาพตอการ

เจริญเติบโตตามอาย ุ

- การแปรรูปผลิตภัณฑทองถ่ิน 

- แปรรูปอาหารพรอมรบัประทาน 

- ออกแบบสรางสรรคผลติภัณฑ 

ตราสินคา 

   และบรรจุภัณฑ 

- ตลาดออนไลน / ตลาดสินคาเกษตร / 

ธุรกิจรานคา ฯลฯ / การสงออก 

- การจัดสงผลิตภัณฑ (พนัธุสัตวน้ำ/ 

ผลิตภณัฑจากสัตวน้ำ) 

- เครอืขายเกษตรกรเพาะเลีย้งสตัวน้ำ 

เทคโนโลยีการประมง การจัดการฟารม นิเวศและผลผลิต Knowledge Technology and Innovation 

- การคัดเลอืกพอแมพันธุเพื่อผลิตปลานิลเพศผูโดยการใช

ฮอรโมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง              

( Pueraria mirifica ) 

- การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใชกากเหลือจากการ

หมักมูลสุกรทดแทนแหลงโปรตีนเพื่อลดตนทุนการผลิต 

- ระบบการเลีย้งปลาบึก ในบอดินเพื่อการคา 

- การเลีย้งปลานิลดวยความหนาแนนสูงในบอคอนกรีตที่

มีระบบไหลเวียนแบบปด 

- กากถ่ัวเหลืองเพื่อผลิตซินไบโอติกโปรตีนสูงเพือ่าหาร

สัตวน้ำ 

Young smart 

farmers  

นวัตกรรมอาหาร

สุขภาพและเวชสำอาง 

การขนสงโดยระบบหองเย็น 

ปจจัยการผลิต 

การจัดการ 

นิเวศ-ฟารม 

การเพ่ิมมูลคา 

แปรรูป-บรรจุภัณฑ 

การกระจาย

ผลิตภัณฑสูตลาด 
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ภาพท่ี 18  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉร ิยะดานการผลิตสัตว ผล ผลิตจากงานวิจัยและการพัฒนาตอยอด 

จัดการฟารม/โรงเพาะเลี้ยง 

- ระบบการจัดการฟารมแบบ Smart 

Livestock 

- พัฒนาระบบการเลีย้งในฟารมที่ได

มาตรฐาน 

- ปองกันและแพรระบาดโรค 

- การกำจัด บำบัดของเสยีจากฟารม 

- การประเมินผลกระทบที่กอให                    

เกิดความเสียหายแกสิ่งแวดลอม 

ตรวจสอบ ติดตาม 

การเจริญเติบโต 

ชำแหละแปรรปู และ

การตลาด  

การจัดการอาหารสัตว  

(คุณภาพ/ โภชนาการ/ แหลงที่มา/การเก็บรักษา)  

การปรับปรุงคุณภาพถ่ัวเหลืองเพื่อ 

เปนแหลงโปรตีนสำหรบัการผลิตสัตวใน 

ระบบปศุสัตวอัจฉริยะ 

1. ผลิตพอ-แมพันธุ/ ลูกพนัธุ/ น้ำเช้ือ 

2. ติดตามสัตวรายตัว Animal 

identification/ประสิทธิภาพการเลีย้ง 

3. ติดตามความผิดปกติของแตละชวงการ

เจริญเติบโต (การกินอาหาร/ การขับถาย) 

4. ตรวจสอบความปลอดภยั โดยเฉพาะการ

ใชยาในสัตว (ฮอรโมนเรงการเจรญิเติบ

โบ/ สารเรงเน้ือแดง) 

การจัดการดานสุขภาพสัตวเพ่ือ

ควบคุมและปองกันการเกิดโรค 

  
การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว 

(Animal Welfare)  

การจัดการฟารม 

(indoor/outdoor)  
อาหารเลี้ยงสัตว  

การกระจายผลผลติเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบรโิภค 

- การขนสงที่ถูกวิธ ี

- การควบคมุอณุหภูมิภายในหอง

เย็นระหวางขนสง 

- การสรางระบบการตลาดที่มี

หลายชองทาง 

  

สรางมาตรฐานการแปรรูป 

- การตัดแตงช้ินเน้ือ บรรจุ

ภัณฑ 

- แปรรูปพรอมทาน/พรอม

ปรุงที่มูลคาสูง 

-  การแชแข็งเพือ่การถนอม

อาหารในระยะยาว 

โรงงานชำแหละท่ีไดมาตรฐาน 

-  ระบบการผลิตที่ดี GMP และ 

HACCP 

-  สรางมาตรฐานความปลอดภัย

อาหาร เชน รสชาติ โภชนาการ 

วัฒนธรรม 

-  ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางใน

อาหาร/เน้ือสัตว  

 Tangible Knowledge- 

Technology and Innovation 

1. อาหารไกไขตอผลผลิตไขและคุณภาพไข  

2. สารสกัดธรรมชาติในอาหารไก หมู วัว ตอประสทิธิภาพการ

ผลิต คณุภาพเน้ือ และปริมาณเช้ือ 

3. โรงงานอาหารสตัวอัจฉรยิะ 

4. ระบบการกำจัดของเสยีจากฟารมที่สมบูรณ 

5. แหลงโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว 

1. การพัฒนาน้ำยาแชแข็งน้ำเชื้อโคเพือ่ทดแทนไขแดง 

2.  การตรวจสอบการเปนสัดของวัวเพศเมีย 

3.  สารสกัดธรรมชาติเพือ่การดูแลสุขาภิบาลสตัว 

4.  สารสกัดธรรมชาติเพือ่แทนสารเคมีในกระบวนการ

ตางๆ เชน การออกไข เนื้อแดง เปนสัด 

5. ระบบการเลี้ยงสัตวอารมณดี 

6. ระบบการเลี้ยงสัตวอัจฉริยะ 

1. โรงชำแหละมาตรฐานสุกร และโค 

2.  การบมเนื้อคุณภาพสูงเพื่อผลิตชิ้นเนื้อสเตก 

3. สารสกัดธรรมชาติเพือ่การถนอมอาหาร/การแปรรูป 

4. การตลาดราคาสูง ทั้งแบบออนไลนและธรรมดา ขาย

ปลีก ขายสง 

5. สินคาแปรรูปพรอมปรุงอินทรีย 
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ภาพท่ี 19  นวัตกรรมดานอาหาร การเพิ่มมูลคาจากผลผลิตทางการเกษตร   

Knowledge 

Technology and 

Innovation 

- เครื่องดืม่สุขภาพจากสาสกัดผงกาแฟ  
- ผงใบขาวหอม 

- ขนมจีนเสนหมักดวยหัวเช้ือบริสุทธิ ์ชุมชนแมยางโพธิ์ 

- ซินไบโอติกจากลูกสำรอง 

“การเพ่ิมมูลคาอาหารจากทุนทางวัฒนธรรม” (Culinary Heritage & 

Sustainable Gastronomy: Redefining the Opportunity in 

the New Reality) 

ทำความเขาใจเกี่ยวกับตนทุนทางวัฒนธรรม ตอยอดและปรับตัวเพ่ือ

รับมือกับสถานการณปจจุบันและสรางการบริการใหมที่ถูกใจลูกคาและ

เพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑดวยกระบวนการ Service Design 

 

การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร ผานการพัฒนา "Creative 

Competitiveness" ครับ หรือการเสริมขีดความสามารถเชิง

สรางสรรค เพ่ือผลักดันผูประกอบการฐานนวัตกรรม โดยมุงเนนการนำ

ทรัพยากรของตัวเองมาใชใหเกิด productivity สูงสุด สราง utility 

ดวยการ optimize ทรัพยากรใหเหมาะสม 

 

วัฒนธรรมอาหาร 

ทองถ่ินดัง้เดิม 

มรดกภูมิปญญาของอาหาร - การเพิ่มมูลคาของอาหารจากทุนทางวัฒนธรรม 

- เพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑดวยกระบวนการ Service Design 

- การปรับตัวของธุรกิจ/ผูประกอบการตอการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอการกินอยางรวดเร็ว 

- Food availability:   ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 

- Food access: การเขาถึงทรัพยากรอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

- Food utilization: ประโยชนของอาหารเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี 

- Food stability: ความมั่นคงของอาหารในภาวะวิกฤต ิ

- Nutritional security: การรักษาคุณคาทางโภชนาการ  

Functional food: อาหารท่ีมีสารอ่ืนท่ี

เปนประโยชนตอสุขภาพ นอกเหนือจาก

มีสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ  

- ความปลอดภยัและคณุภาพอาหาร 

- ลดขยะ/ของเสียในกระบวนการ 

- การแขงขันทางการตลาด 

- การลดตนทุน/เพิ่มมลูคาอาหาร 

  

Gastronomy 

ศิลปะวิทยาการอาหาร 

-  อาหารตามประเพณีทองถ่ินที่สืบทอด 

- การปรุงแตง/ วัตถุดิบเฉพาะทองถ่ิน 

- วัฒนธรรมการกิน/ วิธีการกินอาหาร 

- กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติทองถ่ินของอาหารแตละประเภท 
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ภาพท่ี 20  เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ส่ิงแวดลอม และของเสียจากการเกษตร

1. ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางกระบวนการผลิต 

2. ลดความสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพอยางรวดเร็ว 

3. ลดความเสีย่งดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการเกิดภัย

ธรรมชาติ  (ภาวะแหงแลง น้ำทวม ดินโคลนถลม และไฟปา ฯลฯ) 

  
ลดโลกรอนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ 

Technology 

and 

Innovation 

1. ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยสงเสริม 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle) 

2. พลังงานทางเลือก-พลังงานทดแทน: Alternative Energy เชน แสงอาทิตย

(solar) /ลม (wind) /ไฟฟาพลังน้ำ (hydroelectric) /ชีวมวล (biomass) 

3. พลังงานหมุนเวียน: Renewable Energy  

  

1. กระบวนการออกแบบวางแผนการพัฒนาที่คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม 

4. ใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ เพือ่ลดความสิ้นเปลือง และใช

ทรัพยากรอยางรูคณุคา (การประหยัดพลังงานไฟฟา/ ระบบทำความเยน็แบบ 

Evaporative ในอาคาร/ การจัดการขยะ) 

5. ลดการปลดปลอยของเสีย น้ำเสยี และการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอ

สิ่งแวดลอม 

  

• การจัดการพลังงานและ                

สิ่งแวดลอมพลังงานชวีมวล 
• การผลิตกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

• การพัฒนาพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

 - เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 

- บรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ 

- พลังงานทดแทนเพื่อเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 

- เทคนคิการทำความเย็นและความรอนแบบพาสซีฟในอาคารและเรอืน

กระจก 

- พลังงานความรอนจากแสงอาทติย ใน Greenhouse และแปรรูป  

- บำบัดน้ำเสียดวยกระบวนการ phitocalalysis 

- บริหารจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยี 

- จัดการและการอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- แกสชีวภาพจากขยะอินทรีย เพื่อทดแทนแกสหุงตมในชุมชน 

  

สรางสังคมที่มุงเนนการรีไซเคิลและใชพลังงานทดแทน 

(B) (C) (A) 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

Energy and 

Environment 

(B

 

(A) 

(C) 
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3.2 พื้นทีเ่รียนรู สรางองคความรู และความคดิ  

   พื ้นที ่ เร ียนรู   สร างองคความรู   และความคิด ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ ่งเปน

สถาบันการศึกษาที่รวบรวมองคความรู การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมดานการเกษตรและ

อาหาร ซึ่งเปนสถานที่สำคัญที่ตั ้งอยูในพื้นที่ศึกษา ประกอบดวยหนวยงานและคณะที่เกี ่ยวของการ

การเกษตรและอาหาร ไดแก สำนักวิจัยและสงเสริมการเกษตร สำนักหอสมุด คณะผลิตกรรมการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร และคณะพัฒนาการทองเที่ยว 

นอกจากน้ัน ยังมีพ้ืนที่เรียนรู สรางองคความรู และความคิดที่สำคัญดานการเกษตรกรรม ดังน้ี 

 

 3.2.1 ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellent Center)  

  ภายใตศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) ดัง

แสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ศูนยวิจัยและศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน (Excellent Center) 

ศูนยวิจัยและศูนยความ

เปนเลิศเฉพาะดาน 

บทบาทหนาที่/กิจกรรมที่ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. ศูนยวิจัยนวัตกรรม

การเกษตรและ

สิ่งแวดลอม 

1. บูรณาการองคความรูดานการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

การแขงขันทางดานวิจัย และนำไปใชในการพัฒนานวัตกรรม

ทางการเกษตรและสิง่แวดลอม 

คณะ

วิทยาศาสตร 

2. ศูนยความเปนเลิศดาน

นวัตกรรมทาง

การเกษตรสำหรับ

บัณฑิตประกอบการ 

1. การบูรณาการรวมระกวางการวิจัย การเรียนการสอน และ

การบริหารวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

คณาจารย และผูประกอบการ 

2. สนับสนุนการสรางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี

ความเปนนวัตกรรม มีศักยภาพในการสรางผลิตภณัฑ

นวัตกรรมมูลคาสูงทางการเกษตร 

 

3. ศูนยความเปนเลิศ

ทางการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ำ 

1. สรางเครือขายการวิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังใน

และตางประเทศ 

2. ตอยอดผลงานวิจัยไปสูการผลิตบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ

เผยแพร หรือหนังสือ/ตำราในเชิงวิชาการ 

3. พัฒนาผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมทางการ

ประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำไปสูการใชประโยชนเชิง

พาณิชย 

คณะเทคโนโลยี

การประมงและ

ทรัพยากรทาง

น้ำ 
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ศูนยวิจัยและศูนยความ

เปนเลิศเฉพาะดาน 

บทบาทหนาที่/กิจกรรมที่ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

4. สรางนักวิจัยรุนใหม สำหรับสรางความตอเนื่องในการหลิต

ผลงานวิจัยท่ีมีคุรภาพและเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4. ศูนยความเปนเลิศดาน

บริการสังคมปลาบึก 

1. เปนแหลงเรียนรูตนแบบสัตวน้ำอินทรียท่ีมความเปนเลิศดาน

ปลาบึกแลพปลาลกูผสมบกึสยามแมโจใหแกชุมชน 

2. นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ในดานบริหารวิชาการใหชุมชน

ท่ีมีศักยภาพเลี้ยงตัวเองไดในอนาคต 

3. สนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาไดมาตรฐานการ

เลี้ยงสัตวน้ำท่ีดี (GAP) และอินทรีย สำหรับขอรับรองคุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑสินคา 

4. ลดและแกไขปญหาการผลิตสินคาจากสัตวน้ำในเรื่อง

มาตรฐาน ตนทุนการผลิต และการตลาด และท่ีสำคัญ

เกษตรกรสามารถมีอาชีพท่ีม่ันคง ตลอดจนสามารถตอยอด

การบริการวิชาการสูการสิจัยและนวัตกรรมดานการบริหารได

ท้ังระบบ 

คณะเทคโนโลยี

การประมงและ

ทรัพยากรทาง

น้ำ 

5. ศูนยความเปนเลิศดาน

บริการวิชาการลำไย 

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลการผลิต การตลาดและขอมูลองค

ความรูดานลำไย เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ สำหรับการ

บริหารจัดการลำไยของภาคเหนือและของประเทศ 

2. บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูเกษตรกร ชุมชน 

หรือองคกร ในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องหรือตลอดป 

3. สรางและพัฒนาบุคลากรดานลำไยในทุกระดับ (นักวิชาการ 

นักสงเสริม และเกษตรกร) เพ่ือใหสามารถถายทอดองค

ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือกลุม

นักวิชาการตางๆ จากท้ังในและตางประเทศ เพ่ือวิจัยหรือ

ใหบริการวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับลำไย 

คณะผลิต

กรรมการเกษตร 

6. ศูนยวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางฟสิกส 

1. สรางสรรคและบรูณาการงนดานวจิัย ใหมีผลงานท่ีทรง

คุณภาพและตอยอดสูการนำไปใชประโยชน 

2. กระตุนและสงเสริมใหเกิดผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

คณะ

วิทยาศาสตร 

7. ศูนยความเปนเลิศ

วิศวกรรมพลังงาน

สิ่งแวดลอมภัยพิบัติ

หมอกควัน 

1. พัฒนา สรางสรรคงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

ทางดานวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2. ถายทอดองคความรูและการบริการวิชาการองคความรู

งานวิจัยสูชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 

วิทยาลัย

พลังงานทดแทน 
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ศูนยวิจัยและศูนยความ

เปนเลิศเฉพาะดาน 

บทบาทหนาที่/กิจกรรมที่ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

8. ศูนยความเปนเลิศดาน

นวัตกรรมเกษตร

สมัยใหม 

1. เผยแพรการใชอุปกรณและระบบสนับสนุนการทำการเกษตร

สมัยใหม (เกษตรแมนยะและเกษตรสมัยใหม) สูชุมชนและ

สังคม สรางฐานขอมูลกลางทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 

2. จัดอบรมถายทอดความรูเทคโนโลยีแกนักวิชาการ เกษตรกร 

และผูท่ีสนใจ 

คณะวิศวกรรม

และ

อุตสาหกรรม

เกษตร 

9. ศูนยอณูศิลปวิทยาการ

อาหาร 

1. ขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย (Food Inno 

polis) 

2. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมตลอดหวงโซอุปทาน (Restaurant Service 

Innovation: RSI) 

คณะ

วิทยาศาสตร 

 

  3.2.2 เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำร ิ 

   พื้นที่แสดงแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม ประกอบดวย 9 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการ

ปลูกพืชผัก กิจกรรมการปลูกกลวย กิจกรรมการปลูกไมผล ไมยืนตน กิจกรรมการปลูกขาว กิจกรรมการ

ผลิตปุยหมักและน้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมการเลี้ยงไกพื ้นเมือง กิจกรรมการเลี้ยงสุกรแบบประยุกต 

กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง และกิจกรรมการปลูกพืชสมุมไพร 

 

  3.2.3 ศูนยเรียนรูวัฒนธรรมเกษตรลานนา  

   ฐานการเรียนรู ที ่ใชในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนลานนา เปนสถานที่

ใหบริการทางดานการฝกอบรม สาธิตการทำการเกษตรแบบธรรมชาติและการทำเกษตรอินทรีย ดานการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา การจำลองกลุมบานลานนาและวิถีชีวิตของคนลานนา การจัด

นิทรรศการการถายทอดองคความรูดานเกษตรลานนา การไถนาโดยใชควาย วัฒนธรรมการปลูกขาว การ

ปลูกผักสวนครัวหลังบานและริมรั้วบาน การเลี้ยงสัตวอินทรีย เชน ไกหลุม หมูหลุม เปนตน การนอมนำ

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เพื่อถายทอดองคความรูตางๆ 

ใหแก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และผูที่สนใจในการเขาศึกษาดูงาน สาธิตและฝกอบรม 

 

  3.2.4 แปลงสาธิตไมดอก ไมประดับ พืชผกั และพืชไร  

   พื้นที่ศึกษาเรียนรูดานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ รวมไปถึงการจัดการดิน การควบคุมโรค-

แมลง เทคโนโลยีดานเมล็ดพันธุ เปนตน 
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  3.2.5 หนวยงานภาครัฐในพื้นที่  

   พื้นที่สำหรับใหคำแนะนำและชวยเหลือเกษตรกร และดำเนินงานเชิงพื้นที่ รวมถึงการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาดานการผลิตพืช ประมง และนวัตกรรมดานการเกษตร ไดแก สำนักงานเกษตร

อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแมโจ ศูนยวิจัยพืชไร สถานีทดลองยาสูบแมโจ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะ

เฃี้ยงสัตวน้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม) และศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม  

 
 

 

ภาพที่ 21 สถาบันกการศึกษาและพ้ืนที่แลกเปลี่ยนคามคดิในยานพ้ืนที่ศึกษา                                                 

ยานนวัตกรรมเกษตรและอาหารแมโจ 

 

 

  3.2.6 สถาบันตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตร ไดแก  

   1) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ (Institute of Product 

Quality and Standardization: IQS) มุงเนนในดานการบริการทางวิชาการ ใหสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝกอบรมใหความรูทางวิชาการดานการเกษตรและ

อาหาร การตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารและผลิตภัณฑตางๆ การใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร แก

นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก ตลอดจนแสวงหาความรวมมือกับ
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หนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนางานของสถาบันฯใหกาวหนาและทันสมัยไปพรอมกับ

เทคโนโลยีใหมๆ ปจจุบันมีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย อาทิเชน เครื่อง HPLC, LC-MS, GC, GC-MS, 

AAS, ICP-MS และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทางเคมีและทางจุลชีววิทยา รวมถึงจำหนาย

ผลิตภัณฑหัวเช้ือจุลินทรียชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย 

   2) สถาบ ันร ับรองระบบการผล ิตผล ิตภ ัณฑการเกษตร (Institute of Certified 

Agricultural Production System: ICAPS) เปนหนวยงานวิสาหกิจในกำกับของมหาวิทยาลัยแมโจ ที่มี

ภารกิจเปนหนวยรับรอง (Certification Body : CB) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ดังน้ี  

    2.1) ขอบขายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) (ขาว ขาวหอมมะลิไทย พืชอาหาร 

กระเจี๊ยบเขียว พริก ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน ลำไย มันสำปะหลัง สับปะรด ขาวโพดเมล็ดแหง 

กาแฟ ใบชาสด กลวยไมตัดดอก มะพราวน้ำหอม ขิง ถั่วลิสง ถั่วเมล็ดแหง ออยโรงงาน หนอไมฝรั่ง และ

พืชสมุนไพร)  

    2.2) ขอบขายดานเกษตรอินทรีย ดานพืช (พืชอินทรียและขาวอินทรีย)  

    2.3) ขอบขายผลิตภัณฑส ินคาเกษตร (PRODUCT) มาตรฐานเมล็ดถั ่วล ิสง : 

ขอกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 
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4. นวัตกรและบุคลากรผูเช่ียวชาญภายในยานพื้นที่ศึกษา 

 

 

4.1 นักวิจัยในสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ  

  นักวิชาการผูเชี่ยวชาญของศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม) 

ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ เชียงใหม สวนแยกแมโจ 

และสำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย มีความเชี่ยวชาญดานสาขาการผลิตพืชจำนวน 71 คน สาขาการ

ประมง 18 คน สาขาการผลิตสัตว 27 คน สาขานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป 34 คน และสาขาการจัด

การพลังงานและสิ่งแวดลอม 28 คน 

 

 
ภาพที่ 22 นวัตกรและบุคลากรผูเช่ียวชาญภายในยานพ้ืนที่ศึกษา 

 

 

4.2 ผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ 

 การดานการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับระบบเกษตรและ

อาหาร แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) กลุมการผลิตพืช จำนวน 15 รายการ (2) กลุมการผลิตสัตว 2 

รายการ (3) กลุมการดานการประมง 9 รายการ (4) กลุมดานการแปรรูป 2 รายการ และ (5) กลุมดาน

พลังงานทดแทน และอ่ืนๆ 11 รายการ  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ประเภทของการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานการเกษตรและอาหาร 

ลำดับ 

ที ่
ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ประเภทของของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กา
รต
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จส

อบ
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าพ
อา
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ศ 

โร
งเ

รีอ
นอ

ัจฉ
ริย

ะ 
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ัดก
าร

ระ
บบ

พื
ช 

กา
รต

รว
จส

อบ
แล

ะจ
ัดก

าร
สัต

ว 

ระ
บบ

เก
ษต

รแ
มน

ยำ
 

โด
รน

เพื่
อก

าร
เก

ษต
ร 

กา
รค

าด
กา

รณ
คว

าม
เส

ี่ยง
 

กา
รจ

ัดก
าร

ฟ
าร

ม 

กลุมดานการผลิตพืช 

1 การถายทอดเทคโนโลยีระบบการใหน้ำ Smart farming ใน

สวนทุเรียน 

    
 

   

2 การผลิตไมผลในโรงเรือนระบบปดดวยระบบฟารมอัจฉริยะ         

3 โมบายแอพพลิเคชัน สำหรับเกษตรกรผูปลูกลำไย จ.ลำพูน         

4 ระบบแนะนำการวางแผนในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

กรณีศึกษา กลุมผลิตขาวอินทรียจังหวัดเชียงใหม 

       
 

5 ระบบควบคุมตนทุนต่ำ สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไบโอรี

แอคเตอรแบบจมชั่วคราว 

    
 

   

6 ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับปมพนหมอกแรงดันต่ำเพ่ือให

ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดสกุลนางรมในระบบเปด 

 
 

      

7 ระบบควงคุมไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราวดวยสมองกลฝงตัว         

8 การผลิตสตรอวเบอรรีในโรงเรือน         

9 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหรายสไปรูไลนา หรือ อารโธรส

ไปรา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

    
 

   

10 การพัฒนาโรงเรือนระบบปดเพ่ือการผลิตพืชมูลคา         

11 การพัฒนาระบบนาขาวอัจฉริยะ ดวยแอพพลิเคชั่นสนับสนุน

ระบบเกษตรสมัยใหม 

  
 

     

12 ระบบโรงงานพืชเพ่ือการปลูกสตรอเบอรรี่         

กลุมดานการประมง 

1 การเลี้ยงปลากะพงขาวน้ำจืดความหนาแนนสูง         

2 ผลของรงควัตถุแคโรทีนอยตท่ีไดจากใบกระถินตอการ

เปลีย่นสีของปลาแฟนซีคารพ 

        

3 ระบบใหอาหารปลาอัตโนมัติสำหรับตูปลาสวยงาม         

4 ระบบใหอาหารปลาอัตโนมัติสำหรับฟารมขนาดใหญ         

5 ระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอัจฉริยะ (Smart five system)         

6 บอเลี้ยงปลาพลงังานแสงอาทิตย         

7 ระบบควบคุมคุณภาพน้ำจากการเลี้ยงปลาอัจฉริยะ          
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ลำดับ 

ที ่
ชื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ประเภทของของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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กา
รจ

ัดก
าร

ฟ
าร

ม 

กลุมดานการผลิตสัตว 

1 การศึกษาการยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกอโรคใน

ฟารมสุกรดวยน้ำสมควันไม 

   
 

    

กลุมดานการแปรรูป 

1 หองอบแหงผลผลิตทางการเกษตรโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย 

        

กลุมดานพลังงานทดแทน และอื่นๆ 

1 เตาเผาถาน 200 ลิตร แบบตั้ง         

2 กังหันลมแกนต้ังขนาดเล็กสำหรับสูบน้ำ         

3 เทคนิค PCR เพ่ือการประเมิน ทางชีวภาพในภาคเกษตร   

ปศุสัตว และประมง 

    
 

   

4 โดรนอัจฉริยะ         

5 ระบบตรวจวัดความชื้นและควบคุมการใหน้ำอัจฉริยะ         

6 IOT Sensor สำหรับการใหน้ำแบบแมนยำอัจฉริยะ         

7 Application for Organics Vegetable Tracking (NFC)         

8 โดรน (Drone) เพ่ือการเกษตร         

9 Application จองโดรน         

10 Application บัญชีฟารม         

11 นวัตกรรมถุงผาเคลือบยาง สำหรับเก็บน้ำไวบนภูเขาเพ่ือใช

ดับไฟปาและสมารทฟารม 

       
 

รวม - 5 2 1 15 4 - 3 
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4.3 ผลการดำเนนิงานวิจัยเดนทีส่อดคลองของมหาวิทยาลัยที่ผานมา 

 

 
ภาพที่ 23 จำนวนโครงการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 24 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  
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5. การวิเคราะหคุณลักษณะและศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

 

 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภัยคุกคามในการพัฒนา เปนการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนา โดยอาศัยการ

การพิจารณาจากอิทธิพลและสภาพการณทั้งภายในพื้นที่ (จุดแข็ง และ จุดออน) และภายนอกพื้นที่ 

(โอกาส และ ภัยคุกคามในการพัฒนา) โดยรายละเอียดของการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis 

มีดังตอไปน้ี 

 1) จุดแข็ง (Strengths) คือ ความสามารถและสถานการณภายในพ้ืนที่เชิงบวกที่สามารถ

นำมาเปนยุทธศาสตรในการวางแผนการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 2) จุดออน (Weakness) คือ ความสามารถและสถานการณภายในพ้ืนที่เชิงลบที่เปน

ปญหาตอการวางแผนการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 3) โอกาส (Opportunities) คือ ปจจัยและอิทธิพลจากภายนอกพ้ืนที่ที่เอ้ือตอการพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนนโยบาย หรือสภาพการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาพ้ืนที่ 

 4) ภัยคุกคาม (Threats) คือ ปจจัยและอิทธิพลจากภายนอกพ้ืนที่ที่ขัดขวางตอการพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนนโยบาย หรือสภาพการณที่เปนปญหาตอการพัฒนาพ้ืนที่ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนที่ศกึษา สามารถสรุปออกมาเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมใน

ประเด็นตาง ๆ ไดดังแสดงในภาพที่ 25-26
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ภาพที่ 25 การวิเคราะหศักยภาพของมหาวิทยาลัยแมโจ 

T O 

W S 
1. มีเครือขายผูประกอบการท่ีใหความสนใจในการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพือ่พัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑภาคการเกษตร  

2. มีเครือขายรวมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาพืน้ท่ียานนวัตกรรม

เกษตรและอาหารกับหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ี ท้ังเทศบาล สำนักงานเกษตร

อำเภอสันทราย ศูนยวิจัยพืชไรฯ ศูนยหมอนไหมฯ สถานีทดลองยาสบู และ

ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจดื 

3. มีเครือขายธรุกจิดานการผลิตอาหารและเกษตรสนับสนุนทุนวิจัยดาน

งบประมาณและถายทอดเทคโนโลยี 

 

1. อาคารนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัย อยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ทำใหงายตอการพัฒนา

เสนทางเชื่อมโยงภายในพ้ืนที่ยาน 

2. มีหองปฏิบัติการหลายแหงพรอมรองรับการศึกษาวิจัย ทดลอง และสงเสริมการ

พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

3. มีพ้ืนที่สวนงานวิจัยและทดลองในแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ ประกอบดวย ฟารม

มหาวิทยาลัย 1,100 ไร และโครงการพัฒนาบานโปง 35 ไร ที่สามารถเปนพ้ืนที่

แลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดนวัตกรรม 

4. นวัตกรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับนวัตรกรรมดานเกษตรและอาหารจำนวน 

178 คน จำแนกตามสาขาการผลิตพืช สัตว ประมง อาหาร พลังงานและส่ิงแวดลอม 

5. มหาวิทยาลัยแมโจมีนโยบายและแผนขับเคล่ือนดานการพัฒนาเกษตรและอาหารที่

ชัดเจน 

 

1. พื้นท่ีและสวนอาคารวางหลายแหงท่ียังไมมีการใชงานเต็มศักยภาพ อยูกระจัด

กระจาย ซ่ึงสามารถนำมาพัฒนาและสงเสริมดานนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

เชน หองปฎิบตัิการ โรงงานแปรรูปจำลอง โรงเรือน greenhouse หลายแหง  

2. ระเบียบการใชประโยชนอาคาร ท่ีแบงพื้นท่ีความรับผดิชอบแตละคณะอยาง

ชัดเจน สงผลใหพืน้ท่ีโลงและอาคารไมสามารถพัฒนาเปนพื้นท่ีเช่ือมโยงและ

สวนกลางเพื่อสรางการเรียนรูรวมกนัของนักศึกษาและนักวิจัย  

3. ขาดพ้ืนท่ีบรหิารจดัการ องคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

4. ขาดพื้นท่ีเช่ือมตอภายใ ท้ัง co-working space พื้นท่ีนัดหมาย และจุดพัก

คอยการสญัจรดวยรถไฟฟาภายในพื้นท่ี 

5.  นักวิจัย นวัตกรและนักศึกษาขาดพื้นท่ีประลองฝมอื (playground)  

 

1. ภาคธุรกจิการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ยังใหความสำคัญและสนับสนุน 

งานวจิัยคอนขางนอย   
2. ขาดองคกรหรือหนวยงานท่ีมีบทบาทหลักในการสนับสนุน การสรางวสิาหกจิ

ใหม (startup)  และ entrepreneur   

3. กลุมผูประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม ยังไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีมหาวทิยาลัยแมโจพัฒนาขึ้น เน่ืองจากขาดการประชาสมัพนัธ 

และการถายทอดนวัตกรรมใหกบัผูประกอบการท่ีสนใจ  
 

เชิงบวก (Helpful) เชิงลบ (Harmful) 
สภ

าพ
แว

ดล
อม

ภา
ยใ

น 
สภ

าพ
แว

ดล
อม

ภา
ยน

อก
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ภาพที่ 26 สินทรัพยภายนอกที่โดดเดน

1. มหาวิทยาลยัแมโจ  และหนวยงานภาครัฐดานการเกษตร  

เชื่อมโยงกันในทางบทบาทและความสัมพันธ 

2. พื้นที่เชื่อมโยงกับเสนทางหลัก สะดวกตอการเดินทางถึง  

 เมือง สนามบิน  และ สามารถเดินเทาได สงเสริมการใชระบบ 

 ขนสงภายในพื้นที ่

3. พื้นที่พรอมพัฒนา 63.19 % รองรับการขยายตัวของที่อยู

อาศัย/พื้นที่พัฒนาและสงเสริมดานเกษตรและอาหาร/พื้นที่

สรางเครือขายผูประกอบการ 

4. อยูใน ZONE ขยาย phase การพัฒนาศักยภาพการบริการ

ระบบไฟฟา น้ำประปา 

5. พื้นที่อยูนอกเขตภัยพบัิติทางธรรมชาติในระดับรุนแรง (ภาวะ

น้ำทวมและแหงแลง)  

 

 

1. เครือขายภาคการเกษตร ไดแก สนง.เกษตรอ.สนัทราย,

ศูนยวิจัยพืชไรฯ,ศูนยหมอนไหมฯ, สถานีทดลองยาสบู, และ

ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดฯ 

2. Human asset มีนวัตกรและผูเชี่ยวชาญดานเกษตรและ

อาหาร 178 คน  

3. กลุมผูประกอบการ กลุมวิสาหกิจ พรอมรับการถายทอดองค

ความรู เทคโยโลยี และนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

4. เชื่อมโยงผูประกอบการระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 

 

1. สายการผลิตภาคการเกษตร เติบโต เกิดธุรกิจการเกษตรและ

อาหารที่หลากหลาย ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว สมุนไพร 

และธุรกิจเชื่อมโยง  

2. มีการผสมผสานระกวางการคาแบบดั้งเดมิ (ตลาดสด) และ

รูปแบบใหม  รวมทั้ง ธนาคาร 7 แหง มี community mall 

3. กิจกรรมประกอบธุรกิจหลักในพื้นที่ศึกษา: ผูประกอบการ

ดานอาหาร ที่อยูอาศยั ธุรกิจดูแลผูสูงอาย ุการดูแลสุขภาพ

อนามัย และลอมรอบดาน โรงงานแปรรูปดานอาหาร    

 

1.  พื้นที่หลักพัฒนา สงเสริมองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมดานการเกษตรและอาหารที่ตอบโจทยยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม สามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางการเรียนรู 

เพื่อถายทอดใหกับกลุมผูประกอบการใหสามารถรองรับการ

ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

2. นวัตกร (Attributes of Educational Innovator) ที่มีความ

เชี่ยวชาญดานเกษตรและอาหาร ตามสายการผลิตพืช สัตว 

ประมง อาหาร พลงังานและสิ่งแวดลอม 

3. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตรและอาหารตอบ

โจทยพรอมการถายทอดใหกับกลุมผูประกอบการ  

 

สินทรัพยภายนอกท่ีโดดเดน 
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6. แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม Flagship 
 

 

6.1 แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการวิจัยและพฒันานวัตกรรม 

 

 ภายใตทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Roadmap) ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 - 2569) 

ทั้งนี้ไดมีการวางเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคือการเปน “มหาวิทยาลัยแหง ชีวิต” แผนขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม จะเปนกลไกสำคัญ กลไกหนึ่ง ในการขับเคลื่อน ดังภาพที่ 27-

33 ทั้งนี ้ประกอบดวยดวย 17 แผนงานวิจัย (ตารางที่ 3-20 ) ไดผานกระบวนการศึกษาวิเคราะห

สถานการณการเปลี่ยนแปลงระดับโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งประเด็น

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนของประเทศสูการเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร รวมทั้ง

แนวคิดและขอเสนอแนะของคณะกรรมการการวิจัย ความคิดเห็น จากผูมีสวนเกี่ยวของไดแก คณะ

ผูบริหาร คณาจารย นักวิจัย และเครือขายดานเกษตรสมัยใหม เพื่อใหเกิดกระบวนการการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจริง และ 4 ยุทธศาสตร (ตารางที่ 21) เพ่ือผลิตตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม       
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ภาพที่ 27  แผนยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรการวิจยัมหาวทิยาลัย 

แผนยุทธศาสตร 

อววน. 

2566 - 2570 

ยุทธศาสตรการวิจยั

มหาวิทยาลัยแมโจ ตาม

แผนงานวิจัยระยะ 5 ป

ของแผนแมบทงานวิจัย 

15 ป  

Key Results แผนงานวิจัย 

(ชุดโครงการวิจัย / 

โครงการเด่ียว) 

Main 

Objectives 

2566 – 2570 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขงขัน 

P10 ยกระดับความสามารถการแขงขัน

และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

P11 สรางและยกระดับศักยภาพวสิาหกิจ

เริ่มตน (Startup)พัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจ

นวัตกรรม 

P12 โครงสรางพื้นฐานทางคณุภาพและ

บริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจท่ีมีการเกษตรเปนฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.2  

มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑอินทรยี

ต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง (Organic 

farm & fruit)  

เปาประสงคท่ี 1.3  

ตอยอดผลิตอินทรยีสูกลางน้ำและปลาย

น้ำ (Organic food & outlet)  

เปาประสงคท่ี 2.2  

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใชเกษตร

เปนรากฐาน และไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. มหาวิทยาลยัผูนำดานเกษตรอินทรยี

ของประเทศ ดวยยกระดับการผลิต

เกษตรอินทรยีและเกษตรปลอดภยั

เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูปที่สรางมูลคาสูง 

2. พัฒนานวัตกรรมเกษตร และอาหาร

เพื่อใหมคีวามสามารถในการ

แขงขันงขัน และพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต 

SPO 

1. นวัตกรรมการเกษตรอนิทรีย 

(Organic farm) จากทองถ่ินสูสากล 

(พืช-สัตว-ประมง-สมุนไพร--กัญชา 

กัญชง)    

2. การเกษตรและอาหารตลอดหวงโซ

คุณคา 

จากฐานชีวภาพ    

3. นวัตกรรมการเกษตร และเกษตร

อัจฉริยะ 

4. การแปรรูปเพือ่สรางมลูคาผลิตภัณฑ  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจใหม (BCG 

Model; Bio-Circular-Green 

Economy)  
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ภาพที่ 28  แผนยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตรการวิจยัมหาวทิยาลัย 

แผนยุทธศาสตร 

อววน. 

2566 - 2570 

ยุทธศาสตรการวิจยั

มหาวิทยาลัยแมโจ ตาม

แผนงานวิจัยระยะ 5 ป

ของแผนแมบทงานวิจัย 

15 ป  

Key Results แผนงานวิจัย 

(ชุดโครงการวิจัย / 

โครงการเด่ียว) 

Main 

Objectives 

2566 – 2570 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ 

ตอบโจทยทาทายของสังคม 

P7 โจทยทาทายดานทรัพยากร ส่ิงแวดลอม

และการเกษตร 

P8 สังคมสูงวัย 

P9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร 2  

การวิจัยและนวัตกรรมดานพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 1.4  

มีตนแบบความสำเร็จของชุมชนและ

แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 3 วิทยาเขต 

Eco Community & Tourism  

เปาประสงคท่ี 1.5  

เปนมหาวิทยาลยัสีเขียวช้ันนำของ

ประเทศดานกายภาพ โครงสรางพื้นฐาน 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและ

นวัตกรรม (Green University) 

3. พัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพือ่จัดการปญหาทาทาย

เรงดวนสำคัญของภาคเหนือ  และ

บรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดของ

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (SDGs) และ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน  (BCGs) 

SPO 

6. การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ทีส่ามารถแกปญหา ทา

ทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการ 

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและ 

ลดความเหลื่อมลํ้า 

P13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและ

ชุมชนนวัตกรรม 

P14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ 

P15 เมืองนาอยูและการกระจายศูนยกลาง

ความเจริญ 

ยุทธศาสตร 3  

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี 
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ภาพที่ 29  แผนยุทธศาสตรการวิจัยมหาวิทยาลัย  

แผนยุทธศาสตรการวิจยัมหาวทิยาลัย 

แผนยุทธศาสตร 

อววน. 

2566 - 2570 

ยุทธศาสตรการวิจยั

มหาวิทยาลัยแมโจ ตาม

แผนงานวิจัยระยะ 5 ป

ของแผนแมบทงานวิจัย 

15 ป  

Key Results แผนงานวิจัย 

(ชุดโครงการวิจัย / 

โครงการเด่ียว) 

Main 

Objectives 

2566 – 2570 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนากำลังคนและสถาบัน 

P1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคน

ใหมีคุณภาพ 

P2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรบั 

EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ 

P3 สงเสริมการเรียนรตูลอดชีวิต และ

พัฒนาทักษะเพือ่อนาคต 

P4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐาน

ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 

P5 สงเสริมการวิจัยข้ันแนวหนาและการ

วิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมศีักยภา 

P6 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานทางการวิจัย

ที่สําคัญ 

ยุทธศาสตร 4  

การจัดการองคความรูเพ่ือการวิจัย

และพัฒนา 

 

เปาประสงคท่ี 2.3  

การใหบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชน

ดวยองคความรูที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ 

เปาประสงคท่ี 2.4  

เปนศูนยรวมแหลงเรียนรูและถายทอด

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. พัฒนาองคความรูดานงานวิจัย

พื้นฐานสูการเปน Frontier 

Knowledge เพื่อสรางการเรียนรู

ตลอดชีวิตและสรางกำลังคนช้ันนำ 

MOC 

7. การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเพือ่

พรอมรับปรับเปลี่ยนกับสถานการณ

โลก 

8. พัฒนาองคความรูดานงานวิจัย

พื้นฐานสูการเปน Frontier 

Knowledge เพื่อเสริมสรางกำลังคน

ช้ันนำ 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การสรางระบบนิเวศการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันแผนงาน 
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ภาพที่ 30  การบริหารจัดการระดับตนน้ำ : การกำหนดแผนงาน/โจทยวิจัย 

การบรหิารจัดการระดบัตนน้ำ : การกำหนดแผนงาน/โจทยวจิัย  

สรางนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณคาและสามารถนำไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนาสังคมเกษตรกรรม 

และการแขงขันของประเทศไดตามเปาหมายการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 5 

การสรางระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรม 

เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจที่มีการเกษตร

เปนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การวิจัยและนวัตกรรมดาน

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที ่

ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการองคความรูเพื่อการพัฒนา 

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ของแผนแมบทงานวิจัย 15 ป  

(2563-2577) 
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ภาพที่ 31  มหาวิทยาลัยแมโจกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ 

มหาวิทยาลัยแมโจกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสูความเปนเลิศ 

มียุทธศาสตร  

และแผนงาน

วิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม 

สงเสริมการ

เผยแพรและ

ตอยอด

ผลงานวิจัย

ครบทุกมิติ 

พัฒนาโจทย

วิจัยรวมกับ 

Stakeholder 

เพื่อแสวงหา

แหลงทุน 

ขับเคลื่อน

ผลงานวิจัย 

สูการใช

ประโยชน 

ทุกมิติ 

พัฒนานักวิจัย 

กำลังคนและ 

คุณภาพ

งานวิจัย ตอบ

โจทย 

การติดตาม

และ 

ประเมิน

ผลสัมฤทธิ ์

พัฒนา

เครือขาย 

วิจัย ครบ

Supply 

chain 

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ผลงานวิจัย

แสวงหา

แหลงทุน   

การบริหารจัดการงานวิจัย 

“มุงสูความเปนเลิศดาน เกษตร อาหารและสุขภาพ” 
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ภาพที่ 32  โครงสรางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ 

โครงสรางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวทิยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการการวิจัย 

งบประมาณการวิจัย 

งบประมาณ

อุดหนุน

ประจำป 

กองทุนวิจัย 

และพัฒนา 

เงินรายได 

ของคณะ 

/สำนักฯ 

แหลงทุน

ภายนอก 

การบริหารและประสาน

งานวิจัย 

สำนักวิจัย 

กำหนดนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการการวิจัย 

ระดับคณะ/สำนัก 

จัดทำนโยบายและแผน

งานวิจัยระดับคณะ/สำนัก 

สำนักวิจัย 

ระดับคณะ/ สำนัก 

การบริหารและประสานงานวิจัย 

พัฒนานักวิจัย 

อบรม 

นักวิจัย 

สรางขวัญ

กำลังใจ 

ยกยองนักวิจัย 

การดำเนินงานระบบฐาน 

ขอมูลและสารสนเทศ 

 รวมท้ังการออกรหัสโครงการ 

แหลงทุน 

พบนักวิจัย 

สราง 

เครือขาย 

วิจัย 

การติดตาม 

การดำเนินโครงการ 

การประเมิน 

คุณภาพผลงานวิจัย 

รวบรวม คัดสรร  

และสังเคราะห 

สื่อตางๆ 

(ทีวี/หนังสือพิมพ/วิทยุ/

โทรทัศน) 

วารสารวิจัยและ 

สงเสริมการเกษตร 

ประชุมวิชาการ 

ประจำป 

จดสิทธิบัตร 

โดย UBI 

การดำเนินโครงการวิจัย พัฒนาการวิจัย 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

และการใชประโยชน 

เขียน 

โครงการ 

เขียน 

ผลงาน 

พัฒนา 

โจทยวิจัย 
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ภาพที่ 33  แผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ (2566 - 2570) 

1. เกษตรอินทรีย 

2. นวัตกรรมการเกษตรและ

เกษตรอัจฉริยะ 

3. กัญชง-กัญชา 

4. สมุนไพร 

5. พืชเศรษฐกิจ  

6. สัตวเศรษฐกิจ 

8. การประมง และ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

10. นวัตกรรมวัสดุและ

เทคโนโลยีขัน้สูง 
16. การพัฒนากำลังคน 

9. การแปรรูปและอาหาร 15. วิทยาศาสตรสุขภาพ 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจ

ใหม  (BCG Model)  

12. การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

7. แมลงเศรษฐกิจ  

11. การจัดการพลงังาน 

13. การจัดการทรัพยากร 

ปาไมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 17. การสงเสริมประชาธปิไตย 

และความหลากหลายทาง

สังคม 

18. ภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม 

แผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวทิยาลัยแมโจ (2566 - 2570) 
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ตารางที่ 3  แผนการวิจัยและนวัตกรรมดานเกษตรอินทรีย 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

1. เกษตรอินทรีย 

(Organic farm) 

 

 
 

 

 

1. ตนน้ำ  

 1.1 พันธุพืช สัตว ประมงเศรษฐกิจ ฯลฯ ที่เหมาะสมสำหรับระบบเกษตรอินทรีย 

(ทนแหงแลง เชือ้โรค แมลง)  

 1.2 ปจจัยการผลิตและผลิตภัณฑอินทรียคุณภาพสูงเพื่อทดแทนสารเคมี (เชน 

ปุย สารกำจดัศัตรูพืช สารกำจดัวัชพืช อาหารสัตว/สัตวน้ำ)  

 1.3 เครื่องมอื เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมในการจัดการและเพิม่ศักยภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรอินทรียใหมีคุณภาพในระดับสากล เชน Biocontrol 

มาตรฐาน PGS -GAP etc. 

1. พันธุพืชอินทรีย 

2. พันธุสัตวอินทรยี 

3. พันธุสัตวน้ำอินทรีย 

4. ปจจัยการผลิตอินทรยีคุณภาพสูง 

5. เครื่องมอื เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม  

 

2. กลางน้ำ  

 2.1 สารสำคัญ และผลิตภัณฑจากสาระสำคัญพืชอนิทรีย เชน สมุนไพร ไมดอก 

 2.2 ระบบ/เทคโนโลยีการจดัการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอนิทรีย 

 2.3 การแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรยีที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรมูลคาสูง 

1. ผลิตภัณฑจากสารสำคัญพืชอินทรีย 

2. ระบบ/เทคโนโลยีการจดัการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เกษตรอินทรยี 

3. ผลิตภัณฑอินทรียแปรรูปมูลคาสูง 

3. ปลายน้ำ 

 3.1 ระบบการตลาดสินคาเกษตรอินทรียมูลคาสูงตลอดหวงโซอุปทาน เชน 

Digital Market, Platform online 

 3.2 มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย 

 3.3 ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) สินคาเกษตรอินทรีย 

 3.4 บริการที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย 

 3.5 ผูประกอบการเกษตรอินทรีย (Organic Smart Farmer) 

1. ระบบการตลาดสินคาเกษตรอินทรียมูลคาสูง 

2. มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียระดับชุมชนและระดับ

สากล  

3. ระบบตรวจสอบยอนกลับผลผลิตและผลิตภัณฑอินทรีย 

4. บริการที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย 

5. ผูประกอบการดานเกษตรอินทรีย 
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ตารางที่ 4 แผนการวิจัยและนวัตกรรมดานนวัตกรรมการเกษตรและเกษตรสมัยใหม 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

2. นวัตกรรม

การเกษตรและ

เกษตรสมัยใหม 

 

 
 

1. ตนน้ำ  

 1.1 เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืช สัตว ประมง ฯลฯ 

เพื่อใหไดพันธุทีท่นตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 1.2 เทคโนโลยี/นวัตกรรมการผลิตและปจจัยการผลิตพืช สัตว ประมง แบบ

แมนยำ (เชน โรงเรอืนปลูกพืชอจัฉริยะ ฟารมอจัฉริยะ) 

 1.3 เครื่องมือตรวจวัดและพยากรณดานสภาพแวดลอม ดิน น้ำ อากาศ เพื่อการ

ผลิตทางการเกษตร 

 1.4 ระบบอัตโนมัติเพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทดแทนแรงงาน 

 1.5 ระบบฐานขอมลูสารสนเทศ และระบบการติดตามและเตือนภัยลวงหนา 

(Monitoring and Warning System) 

1. เทคโนโลยีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืช สัตว ประมง 

ที่ทนตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบแมนยำ 

2. พันธุพืช สัตว ประมง ทีท่นตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

3. เทคโนโลยีการผลิตและปจจัยการผลิตพืช สัตว ประมง

แมนยำ 

4. เครื่องมือพยากรณและตรวจวดัสภาพแวดลอม ดิน น้ำ 

อากาศแบบแมนยำ 

5. ระบบอัตโนมัตกิารผลิตพืช สัตว ประมงแบบแมนยำ 

6. ระบบฐานขอมลูสารสนเทศ และการติดตาม/เตือนภัย

ลวงหนา 

2. กลางน้ำ 

 2.1 ระบบการพยากรณผลผลิต (Forecasting) สำหรับการบรหิารจัดการสินคา 

 2.2 ระบบการจัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวอจัฉริยะ (Smart preharvest – 

post-harvest) 

 2.3  ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

1. ระบบการพยากรณผลผลิตทางการเกษตร 

2. ระบบ Smart preharvest – post-harvest 

3. ระบบคอมพิวเตอรวิสัยทัศน หองปฏิบัติการ หนวย

ตรวจวัด ชุดทดสอบสารตกคางในผลผลิตทางการเกษตร 

3. ปลายน้ำ 

3.1 ระบบเตือนภัยและระบบการจดัการภัยพิบัติทางการเกษตร 

3.2 ผูประกอบการดานเกษตรสมัยใหม 

1. ระบบเตือนภัยและระบบการจดัการภัยพิบัติทาง

การเกษตร 

2. ผูประกอบการดานเกษตรสมัยใหม 
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ภาพที่ 34  กรอบงานวิจัยและประเด็นวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพดวยการเกษตรสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 

กรอบงานวิจัยและประเด็นวิจยั 

ภายใตแผน “การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพดวยการเกษตรสมัยใหมเพื่อเพิ่มคณุภาพผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ  

ภายใตความรวมมือของเครอืขายสถาบันการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำป 2565” 

 

1. พัฒนาการทำการเกษตรที่เหมาะสมตามความตองการของพืช (crop requirement) เนนประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุจนถึง

กระบวนการปลูกทีน่ำเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในการตรวจวัดตั้งแตสภาพดิน ความชื้นในดนิ ธาตุอาหารในดิน สภาพความเปนกรดดางของดิน ปริมาณและ

คุณภาพของแสง รวมถึงการบริหารจัดการศัตรูพืชตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ไดอยางแมนยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. พัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถลดตนทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต ทดแทนแรงงานโดยใชระบบอัตโนมัติ และเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มี

คุณภาพผลผลิตตรงตามเปาหมายที่กำหนดไว 

3. พัฒนาตนแบบการบริหารจัดการฟารมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถลดตนทุนหรือเพ่ิมผลผลิตใหแกเกษตรกรได 

4. พัฒนาระบบติดตามและเตือนภัยลวงหนา (Monitoring and Warning System) จากปญหาการระบาดของโรคและแมลง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 

5. พัฒนาระบบการพยากรณผลผลิต (Forecasting) เพ่ือแจงเตือนหนวยงานภาครัฐสำหรับการบริหารจัดการผลติ ลดความเสี่ยงจากสินคาลนตลาด โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศการเกษตร 
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ตารางที่ 5 แผนการวิจัยและนวัตกรรมดานกัญชง-กัญชา 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

3. กัญชง-กัญชา 

 

 
 

 

 

1. ตนน้ำ 

 1.1 สายพันธุกัญชง-กัญชาที่มี CBD สูง ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

 1.2 ระบบการปลูกกัญชง-กัญชาอจัฉริยะระดับอตุสาหกรรมทีใ่หสารสำคัญซีบีดี

สูง 

 1.3 มาตรฐานการผลิตและบริหารการจัดการแปลงกัญชง-กัญชา  

1. สายพันธุกัญชง-กัญชาที่มี CBD สูง 

2. ระบบการปลูกกัญชง-กัญชาอจัฉริยะระดับอตุสาหกรรม 

3. มาตรฐานการผลิตและการบริหารจัดการแปลงกัญชง-

กัญชา 

2. กลางน้ำ 

 2.1 กระบวนการจดัการหลังการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสมของชอดอกกัญชง-กัญชา 

 2.2 เทคนิควิธีการสกัด และกระบวนการแยกสารสำคัญซีบีดี  

 2.3 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑกัญชง-กัญชา 

1. กระบวนการจดัการหลังการเกบ็เกี่ยวชอดอก 

กัญชง-กัญชา 

2. เทคนิควิธีการสกัด และกระบวนการแยกสารสำคัญซีบีดี 

3. การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑกัญชง-กัญชา 

3. ปลายน้ำ 

 3.1 ระบบการตรวจสอบยอนกลับเพื่อการผลิตกัญชง-กัญชา คุณภาพ 

 3.2 โมเดลเชิงธรุกิจ กัญชง กัญชา 

 3.3 ผูประกอบการดานกัญชง-กัญชา 

1. ระบบการตรวจสอบยอนกลับเพื่อการผลิต 

กัญชง-กัญชา คุณภาพ 

2. โมเดลเชิงธรุกิจ กัญชง กัญชา 

3. ผูประกอบการดานกัญชง-กัญชา 
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ตารางที่ 6 แผนการวิจัยและนวัตกรรมดานสมุนไพร 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

4. สมุนไพร 

 

 
 

 

 

1. ตนน้ำ 

 1.1 พันธุพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในระดับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับพื้นที ่

  1.2 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมทีใ่หสารสำคัญสูง 

 1.3 มาตรฐาน GAP & Organic ในการผลิตสมุนไพรระดับอตุสาหกรรม 

 1.4 ฐานขอมูลพืชสมุนไพรพื้นถิ่น 

 1.5 กลุมเกษตรกรในการผลิตสมุนไพรในระบบอินทรียที่เขมแข็ง 

1. พันธุสมุนไพรทีม่ีศักยภาพและคุณสมบัติที่ตองการ 

2. Technology/Innovation/Knowhow ในการผลิต

สมุนไพรระดับอุตสาหกรรม 

3. มาตรฐานการผลิตสมุนไพรระดบัอุตสาหกรรม 

4. ฐานขอมูลพืชสมุนไพรพื้นถิ่น 

5. กลุมเกษตรกรทีผ่ลิตสมุนไพรอนิทรีย 

2. กลางน้ำ 

 2.1 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกีย่วสมุนไพร 

 2.2 เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรใหมีคุณภาพสูง 

 2.3 ผลิตภัณฑนวัตกรรม Product champion จากสมุนไพรที่มศัีกยภาพสูง 

 2.4 ระบบรับรองคุณภาพ certificate of analysis (COA) สมุนไพร 

1. ระบบการจัดการหลังการเก็บเกีย่วสมุนไพร 

2. เทคโนโลยีการสกัดสาระสำคัญจากสมุนไพร 

3. Product champion จากสมุนไพรฃ 

4. ระบบรับรองคุณภาพสมุนไพร 

3. ปลายน้ำ 

 3.1 ยาจากสมุนไพรที่เขาสูบัญชยีาหลัก 

 3.2 ระบบขอมูลตลาด และชองทางการจำหนาย/สงออกสมุนไพรอินทรยี 

 3.3 บริการมูลคาสูงที่เกีย่วของกับสมุนไพร เชน Health& Wellness Tourism 

Marketing และเมืองสมุนไพร 

 3.4 ระบบติดตามและจัดการความเส่ียงจากผลิตภัณฑสมุนไพร 

 3.5 ผูประกอบการดานพืชสมุนไพร 

1. ยาจากสมุนไพรที่เขาสูบัญชยีาหลัก 

2. ระบบขอมูลตลาด และชองทางการจำหนาย/สงออก

สมุนไพร 

3. บริการมูลคาสูงที่เกีย่วของกับสมุนไพร 

4. ระบบติดตามและจัดการความเส่ียง 

5. ผูประกอบการดานพืชสมุนไพร 
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ภาพที่ 33  สมุนไพรสูพืชเศรษฐกิจของประเทศ 

สมุนไพรสูพืชเศรษฐกิจของประเทศ 

การบริโภคและผลิตภณัฑสมุนไพรไทยป 2560-2563 

เติบโตประมาณ 

10% ตอป 

โควิด-19 สงผลใหมูลคาผลิตภัณฑในประเทศ 

โตเฉลี่ย 10.3% 

สมุนไพรจีน 

โตเฉลี่ย 5.06% 

สมุนไพรญ่ีปุน 

โตเฉลี่ย 0.85% 

สมุนไพรเกาหล ี

โตเฉลี่ย 5.43% 

ป 2563 มูลคาตลาดในประเทศสูงถึง 1.8 แสนลานบาท 

ตลาดโลกสูงถึง 3 ลานลานบาท 

อาหารเสริม 

สปาและ

ผลิตภัณฑ 

ยาแผน

โบราณ 

80,000 

10,000 

10,000 

หนวย: ลานบาท 

แผนแมบทวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทยป 2560-2564 

การสงเสริมของภาครัฐ 

สงเสริมใหโรงพยาบาล  

สถานพบายาล ใชสมุนไพร 

ทดแทนการนำเขายาแผนปจจุบัน 

นำสมุนไพรมาใชในอุตสาหกรรม 

79-80% 

18-20% 
4-5% 

อาหารเสริม เคร่ืองสำอาง ยารักษาโรค 

พ้ืนท่ีการผลิต 45,990 ไร 

ปริมาณผลผลิต 114,975 ตัน 

กลุมการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร: 

อำนาจเจรญิ, สรุินทร, มหาสารคาม, อทุัยธานี, สกลนคร 

กลุมอตุสาหกรรมสมุนไพร: 

นครปฐม, สระบุรี, ปราจีนบุรี, จันทรบุรี 

กลุมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม 

เชียงราย, พิษณุโลก, อดุรธาณี, สุราษฎรธานี, สงขลา 

การยกระดับเมืองสมุนไพร 

ผลการศึกษาเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และ กทม. 

มูลคาการตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศป 2560-2564 

แปรรูปข้ันตน จะเปนการแปรรูป  

โดยกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ไทยไดเปรียบในแหลงวัตถุดิบท่ีหลากหลาย 

โดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

• สินคาสมุนไพรเปาหมาย 12 ชนิด 
• สงขลา นครปฐม สุราษฎธานี 

 เปนจังหวัดท่ีมีบทบาทมาก ขับเคลื่อนมูลคาตลาด

สมุนไพรตั้งแตวัตถุดิบจนถึงแปรรูปข้ันตน 

----------------------------------------------------------- 

• มูลคาทางการตลาดระดับอุตสาหกรรมยาสมุนไพร 

เครื่องสำอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

 กระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ 

เคร่ืองสําอาง

ผสมผสุนไพร

38%

ผลิตภัณฑอาหารเสริม

33%

ยาสมุนไพร

29%

ขอจำกัดของประเทศไทย 

• เงินลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต 

• ขาดความรูทางดาน กฎ ระเบียบ การขอข้ึนทะเบียน ฉลาก สรรพคุณ

ของ อย. 

• เพาะปลูกท่ีไมไดมาตรฐาน ขาดความรูดานการแปรรูป 

• ขาดความรูความเขาใจในข้ันตอนการขอใบรับรอง 

• การเขาถึงตลาดและขาดตลาดรองรับ 

ขอเสนอแนะ 

• ผูผลิต ผูประกอบการ ตองคำนึงถึงมาตรฐาน 

• ภาครัฐควรสงเสริมการผลิตสมุนไพรคุณภาพ 

• สงเสริมเทคโนโลยีขั้นสูง 

• พัฒนาแหลงวัตถุดิบที่หลากหลายสูการวิจัย/พัฒนาเชิงพาณิชย 
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ภาพที่ 36  สมุนไพรสูพืชเศรษฐกิจของประเทศ 

Key Result 

Impact of 

Policy 

Value Chain 

15 Key Activity 

เกษตกรผูปลูก / อุตสาหกรรมสารสกัดฯ สามารถ

สรางมูลคาเพ่ิม วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ  

ผูประกอบการผลิตรายยอยพรอมเขาสูธุรกิจไดงาย 

และ รายใหญสามารถสรางนวัตกรรม 

สนับสนุนใหมีการใชทางการแพทยและสาธารณสุข 

เชื่อมโยงกับ บริการสุขภาพ การทองเท่ียว การสงออก 

และเลือกใชไดอยางเทาทัน 

• การใชประโยชนจากสมนุไพรเพื่อใหมีการใชใน

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
• ยกเวนการขอใบอนุญาตผลิตสำหรับ การเปลีย่นรปู

สมุนไพรอยางงาย ที่ทำโดยวสิาหกิจชุมชน หรือเกษตรกร

รายยอย 

• เปดโอกาสใหมีการศึกษาวิจัย ขยายความรู การปลูก การ

สกัดสาร จากสมุนไพร 
• มีพรบ.ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ.2562 รองรับ Natural 

Cosmeceutical & Herbal heath 
supplement , Nutriceutical 

• การอนุญาตผลิตภัณฑสมุนไพรประเภทยาจากสมุนไพร 

จำนวน 663 รายการ 
• จัดทำหลักเกณฑสาหรบัการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑสมุนไพร

เพื่อสุขภาพ 

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

วัตถุดิบมีคุณภาพด ีมลูคาสูง แหลงปลูก 

ผูผลิต และผูขายวัตถุดบิ ปฏิบัติไดตาม

กฎหมาย 

ผลิตภัณฑนวัตกรรม มคุีณภาพ

มาตรฐาน มรีะบบการติดตามความ

ปลอดภัย ท่ีมีประสิทธภิาพ 

Health& Wellness Tourism Marketing / การ

ทองเที่ยว สามารถสงออกได และประชาชนเขาถึง

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานและเทาทัน 

• พัฒนากลไกการ สงเสรมิมาตรฐานการปลกูGAP & 
Organic >>> แสดงบนฉลากได และ จัดการความรู

ดาน สายพันธุ การปลูก การเก็บเก่ียว การแปรรูป และ 

สกัด ใหเกิด “คูมือปฏิบัติการสำหรับเกษตรกร” เพื่อใหได 

วัดถุดิบ/สารสกัดที่มมีาตรฐาน 
• พัฒนากลไก ยกระดับอตุสาหกรรมสารสกัดสมนุไพร : เพิ่ม

การจัดทำมาตรฐาน พฒันาหองปฏิบัติการ เทคโนโลยีการ

สกัด ลดตนทุนเพือ่การแขงขัน 

• พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร 

สรางตราสินคา เพื่ออางอิงสำหรับใชในการผลิตผลิตภณัฑ

สำเร็จรูป 

• พัฒนากลไกทบทวนกฎหมายที่บังคับใชเพื่อลด ละ เลิก

กฎหมายทีไ่มมคีวามจำเปน ลาสมยั ไมสะดวก สรางภาระ

ตอการปฏิบัติ (Regulatory Guillotine) 
• จัดทาหลักเกณฑการประเมิน การอนุญาตผลิตภัณฑให

ชัดเจน เปนสากล 

• บมเพาะ พัฒนาผลิตภณัฑ : ความรวมมอืความรูและ

เทคโนโลยีเพื่อยกระดับผูประกอบการดาน การปลูก แปรรูป 

สกัด การต้ังสูตรตำรับ ศึกษาความปลอดภัย การควบคุม

คุณภาพ การวิจัยทางคลินิก ตลอดถึง การเตรยีมขอมูลเพื่อ

นาเขาระบบเบิกจายฯ 

• เพิ่มรายการ Positive list สาหรบัอางอิงในการขอ

อนุญาต 

• ปรับปรุงกระบวนงานและ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให

การอนุมัติ อนุญาต การตรวจสอบติดตาม และการรายงาน 

 

• สงเสริม การคัดเลอืก ยาจากสมุนไพร เขาสูบัญชียาหลักฯ 
• มีระบบขอมลู สำหรับ บุคลากรในรานขายยาและรานขาย

ผลิตภณัฑสมุนไพร และ ผูบริโภค 

• มีกลไก เช่ือมโยงชองทางการจาหนาย/สงออก กับกลไกการ

สงเสริมการทองเที่ยว Health& Wellness 
Tourism Marketing และ เมอืงสมุนไพร 

• พัฒนากฎระเบียบกากับดูแล และอำนวยความสะดวก 

สำหรับการตลาดดิจิตอล & การโฆษณา& CLEAN 
marketplace 

• พัฒนาระบบการติดตามผลิตภณัฑกลุมเสีย่ง สรางเครือขาย

เพื่อการจัดการความเสีย่งจากการใชฯ 

ประเด็น : ผลักดันสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 37  สถานภาพปญหาและแนวทางการไข: การผลติสมุนไพรในประเทศ 

สถานภาพปญหาและแนวทางการไข: การผลิตสมุนไพรใน

   

ตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

ปญหา 

• ขาดแคลนพันธุดี (ผลผลิตสูง/สารสำคญัมาก) 
• ขาดแคลนหัวพันธุ/ สวนขยายพันธุ 

• ราคาหัวพันธุ/ สวนขยายพันธุมีราคาสูง 

• ผลผลติต่ำ 

• คุณภาพผลผลิตไมสม่ำเสมอ 

• ปริมาณสารออกฤทธิ์ตำ่ 

• การปนเปอนจุลินทรยี/โลหะหนัก 

• การสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียว 
• ปริมาณสารสำคัญไมสมำเสมอ/ ต่ำกวามาตรฐาน 

• ขาดขอมลูเชิงวิทยาศาสตรรองรับสรรพคณุของสมุนไพร 
• ขาดการพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑรูปแบบใหมๆ 

• ผลิตภณัฑไมไดมาตรฐาน 

 

แนวทาง 

แกไข 

พันธุ การปลูก  การ 

เก็บเก่ียว 

การ 

แปรรูป 

• การปรับปรุงพันธุดี 
• ขยายพันธุดีดวย Tissue 

culture 

• กำหนดเขตสงเสรมิการปลูกที่

เหมาะสม (G X E) 
• ประขุกตใชเทคโนโลยีการผลิต

สมัยใหม 

• สงเสริมการปลูกดวยระบบ GAP/

โรงเรือน/Plant Factory 

• การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
• วิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อ

ควบคุมคุณภาพใหสม่ำเสมอ 

• จัดใหมีขอมูลวิทยาศาสตรรองรับ
สรรพคุณของสมุนไพร 

• สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 

• สรางโรงงานกลางเพือ่รับจางพัฒนา
นวัตกรรม/ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน 
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ตารางที่ 7  แผนการวิจัยและนวัตกรรมทางดานพืชเศรษฐกิจ (ขาว ลำไย ไผ ชา กาแฟ กลวยไมและอ่ืน ๆ) 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

5. พืชเศรษฐกิจ (ขาว 

ลำไย ไผ ชา กาแฟ 

กลวยไมและอืน่ ๆ) 

 

 
 

 

 

1. ตนน้ำ 

 1.1 พันธุพืชเศรษฐกิจใหมที่มีศักยภาพ ใหผลผลิตสูง ตานทานโรคและแมลง 

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม เพื่อปรับตวัเขากบัสภาพแวดลอม เพื่อ

อุตสาหกรรมตอเนื่องมูลคาสูงและการสงออก 

 1.2 เมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 

 1.3 กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกจิตลอดหวงโซที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม เปนที่ยอมรับของตลาดโลก 

1. พันธุพืชเศรษฐกิจใหม 

2. เมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

3. กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกจิ ในระบบเกษตรปลอดภัย 

(Process and System of Production) 

4. Monitoring System 

 

2. กลางน้ำ 

 2.1 ผลิตภัณฑมูลคาสูงจากพืชเศรษฐกิจ 

 2.2 สารสกัดสำคัญจากพืชเศรษฐกจิ 

 2.3 กระบวนการจดัการหลังการเกบ็เกี่ยว การยืดอายกุารเกบ็รักษาผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

1. ผลิตภัณฑมูลคาสูง (Product Champion) 

2. สารสกัดสำคัญ เชน สารอาหาร 

3. กระบวนการยดือายุการเก็บรักษาผลิตผลที่ไดรบัรองตาม

มาตรฐานการสงออก 

3. ปลายน้ำ 

 3.1 การตลาดและการสงออกผลผลิต/ผลิตภัณฑ 

 3.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนำเขา-สงออก เชน ตลาด AEC+3 

 3.3 ผูประกอบการดานพืชเศรษฐกิจ 

1. ตลาดและการสงออกผลผลิต/ผลิตภัณฑ 

2. กฎระเบียบในการนำเขา-สงออกของตลาดเฉพาะ 

3. กำลังคนดานพชืเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 8  แผนการวจิัยและนวัตกรรมทางดานสัตวเศรษฐกิจ 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

6. สัตวเศรษฐกิจ 

 

 

1. ตนน้ำ 

 1.1 พันธุสัตวเศรษฐกิจที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูบรโิภค 

 1.2 เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการแยกเพศน้ำเชื้อ 

 1.3 อาหารสัตวที่มีโภชนาการสูงและมีความปลอดภัย ทดแทนอาหารสัตวราคา

แพง 

 1.4 ระบบการผลิต/การจดัการฟารมปศุสัตวปลอดภัย/ 

ฟารมปศุสัตวอนิทรีย/ฟารมปศุสัตวอัจฉริยะ ที่มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกับเกษตรกรขนาดเล็ก-กลาง 

 1.5 วัคซีนในการควบคุมและปองกันโรคระบาด และโรคอุบัติใหม 

1. พันธุสัตวเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ 

2. เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการแยกเพศ 

3. อาหารสัตวที่มีโภชนาการสูงและปลอดภัย 

4. ระบบการผลิต/การจดัการฟารมปศุสัตวที่มีประสิทธิภาพ 

5. วัคซีนควบคุมและปองกันโรคระบาด 

 

 

2. กลางน้ำ 

 2.1 ผลิตภัณฑจากสัตวเศรษฐกจิที่ไดมาตรฐานและสรางมูลคาเพิ่ม 

1. ผลิตภัณฑจากสัตวเศรษฐกจิที่ไดมาตรฐาน 

3. ปลายน้ำ 

 3.1 ระบบการขนสงสินคาปศุสัตว 

 3.2 ระบบตลาดปศุสัตวและตลาดขามแดน 

 3.3 ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาปศุสัตว 

 3.4 ผูประกอบการดานปศุสัตว 

1. ระบบการขนสงสินคาปศุสัตว 

2. ระบบตลาดปศุสัตว 

3. ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาปศุสัตว 

4. ผูประกอบการดานปศุสัตว/ Deep Tech Startup 
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ตารางที่ 9  แผนการวจิัยและนวัตกรรมทางดานแมลง เศรษฐกิจ (ครั่ง/ผ้ึง/ชนัโรง/จิ้งหรีด/หนอนไมไผ) 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

7. แมลง เศรษฐกิจ 

(คร่ัง/ผึง้/ชันโรง/

จิ้งหรีด/ 

หนอนไมไผ) 

 

 

1. ตนน้ำ 

  1.1 พันธุสัตวน้ำที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ และศักยภาพทางการตลาด 

   1.2 สูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ำคุณภาพสูง ตนทุนต่ำ 

 1.3 วัคซีนและวิธีการควบคุมและปองกันโรคระบาดที่สำคัญ และโรคอุบัติใหม 

 1.4 เครื่องมือ และอุปกรณทางการประมงเพื่อทดแทนแรงงานและลดตนทุนการ

ผลิต 

 1.5 ระบบผลิตสัตวน้ำ (เพาะพันธุ อนุบาล และเลี้ยง) ที่มีประสิทธิภาพและได

มาตรฐาน (ระบบปลอดภัย/อินทรีย/อัจฉริยะ) และเหมาสมกับเกษตรกร

ขนาดเล็ก-กลาง  

1. พันธุสัตวน้ำที่มีศักยภาพทางการตลาด 

2. สูตรอาหารเพาะเล้ียงสัตวน้ำคุณภาพสูง 

3. วัคซีนและวธิีการควบคุมและปองกันโรคระบาดที่สำคัญ 

4. เครื่องมือ และอุปกรณทางการประมง 

5. ระบบผลิตสัตวน้ำที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

2. กลางน้ำ  

 2.1 ผลิตภัณฑประมงและสัตวน้ำที่ไดมาตรฐาน ไรสารปนเปอน สารตองหาม 

หรือจุลินทรียฯ เพื่อการสงออก  

1. ผลิตภัณฑประมงและสัตวน้ำที่ไดมาตรฐาน  

3. ปลายน้ำ 

 3.1 ระบบการขนสงและกระจายสินคาสัตวน้ำ 

 3.2  ระบบตลาดสินคาสัตวน้ำและตลาดขามแดน 

 3.3  ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาสัตวน้ำและประมง 

 3.4 ผูประกอบการดานประมงและสัตวน้ำ 

1. ระบบการขนสงและกระจายสินคาสัตวน้ำ 

2. ระบบตลาดสินคาสัตวน้ำ 

3. ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาสัตวน้ำ 

4. ผูประกอบการดานประมงและสัตวน้ำ/ Fishery Startup 
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ตารางที่ 10  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการประมง และเพาะเล้ียงสัตวน้ำ 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

8. การประมง และ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ตนน้ำ: กระบวนการผลิตสัตวน้ำ 

 1.1 การปรับปรุงพันธุ การเพาะพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตวน้ำที่มีมูลคา

ทางเศรษฐกิจ สัตวน้ำที่ใกลสูญพันธุ หรือสัตวน้ำที่มีศักยภาพทางการตลาด 

 1.2 สูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การพัฒนาวัตถุดิบทดแทน

ปลาปน 

 1.3 การปองกันโรคและรักษาโรคสัตวน้ำที่สำคัญ 

 1.4 การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณทางการประมงเพื่อทดแทนแรงงานและลด

ตนทุนการผลิต 

 1.5 การพัฒนาการผลิตสัตวน้ำปลอดภัย/สัตวน้ำอินทรีย 

 1.6 การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำเศรษฐกิจอยางปลอดภัยดวยนวัตกรรมการเลี้ยงใน

ระบบน้ำหมุนเวียนแบบปดรวมกับการปลูกพืช เพื่อสรางความเขมแข็งใน

การประกอบอาชีพแกเกษตรกรรายยอยรวมถึงการสรางอาชีพใหกบัแรงงาน

ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ 

 1.7 การพัฒนาการเลี้ยงปลาชะโอนแบบหนาแนนในระบบปดเชิงพาณิชยดวย

เทคโนโลยี IOT 

 1.8 พัฒนาระบบประมงทะเล/การเพาะเล้ียงสัตวน้ำชายฝง 

 1.9 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 

1. นวัตกรรมการเพาะเล้ียงเพื่อรับมืออากาศเปล่ียนแปลง 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

2. กลางน้ำ: การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาประมงและเศษเหลือทิ้ง 

 2.1 การแปรรูป พัฒนามาตรฐานการผลิต และผลิตภัณฑเพื่อการสงออก 

 2.2 การปองกันสารปนเปอน สารตองหาม หรือจุลินทรียฯ ในผลิตภัณฑประมง 

1. เปาหมาย เกษตรปลอดภัย 

2. Product Champion  

3. Food Valley ของภาคเหนือ   

4. สายพันธุ 

5. กำลังคน / Effective training program  

6. Process and System of production 

7. Technology/ Innovation /Knowhow  

8. Monitoring system 

9. Model/ Scenario 

3. ปลายน้ำ 

 3.1 การวจิัยและพัฒนาการตลาดทางดานประมง 

 3.2 การพัฒนาระบบตลาดสินคาสัตวน้ำขามแดน 

 3.3 การขนสงและกระจายสินคาสัตวน้ำ 
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ตารางที่ 11  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการเพิ่มมูลคาผลผลิตดวยสารสกัด แปรรูปและอาหาร 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

9. การเพิ่มมูลคา

ผลผลิตดวยสาร

สกัด แปรรูปและ

อาหาร 

 

 

1. เทคโนโลยกีารแปรรูปและผลติภัณฑ: ผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพ

และสามารถทวนสอบได 

 

1. Technology / Innovation / Knowhow 

2. Product champion ( ผล ิ ตภ ัณฑ   เทคโนโลย ี  และ

นวัตกรรม)  

 2.1 เทคนิคการแปรรูปและการสรางมูลคาเพิ่ม  

 2.2 การสกัดหาสาระสำคัญ จากวัตถุดิบการเกษตร 

 2.3 กระบวนการ/ ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน สารให

ความหวาน สารแตงกลิ่นรส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

แอลกอฮอลบริสุทธิ ์ พลาสติกชีวภาพ อาหารเสริม

สุขภาพ ซึ ่งจะชวยดูดซับผลผลิตทางการเกษตร

สวนเกินในตลาด บรรเทาปญหาราคาตกต่ำในพืช

เศรษฐกิจ (ลำไย ออย มันสำปะหลัง ยาง และปาลม)  

 2.4 วัสดุนวัตกรรมจากผลิตภัณฑทางการเกษตร  

 2.5 ผลิตภัณฑจากเชื้อจุลินทรียและการใชประโยชนจาก

เชื้อจุลินทรีย เพื่อใชประโยชนจากเสนใยและสียอม 

 2.6 บรรจุภัณฑและการขนสงที ่เหมาะสมตอผลผลิต/

Smart Packaging บรรจุภัณฑ ยอยสลายได /Long 

life shelf packaging  

 2.7 มาตรฐานผลิตภัณฑของเกษตรปลอดภัยและเกษตร

อ ินทร ีย  (อย./ปลอดภ ัย/ Organic)  ระบบการ
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

ต ร ว จ ส อ บ ย อ น ก ล ั บ  แ ล ะ ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น 

participatory Guarantee System (PGS)  

 2.8 กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร 

 2.9 เครื่องจักรการผลิตอาหารสำหรับ SME 

 2.10 ผล ิตภ ัณฑ  เพ ื ่ อส ุขภาพ พ ัฒนาเป น product 

champion ของภาคเหนือ 

3. Knowledge exchange (การแลกเปล่ียนเรียนรู) 

4. Entrepreneurship development (การพ ัฒนาความ

เปนผูประกอบการ) 

2. เทคโนโลยกีารแปรรูปและผลติภัณฑ: ผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพ

และสามารถทวนสอบได 

 

1. ระบบการตรวจคุณภาพดานความปลอดภัยของสินคา

เกษตรดวย Smart detection kit สำหรับเกษตรกรและ

เชิงพาณิชย  

2. ระบบ Sensor สำหรับการตรวจสอบคุณภาพคุณคาทาง

อาหาร   

3. เทคโนโลย ีร ักษาค ุณภาพของผลผล ิตในการขนสง 

(Logistics) เพื่อปองกันความเสียหายของผลผลิต  

4. ระบบคอมพิวเตอรวิชันเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารใน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

3. ศิลปะวิทยาการอาหารระดับโมเลกุล  1. Gastronomy ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม อาหาร

สำหรับผูบริโภคเฉพาะกลุม   
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

 หลักวิชาการ 3 ศาสตรมารวม หลักโภชนศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะการ

ทำอาหารมาผสมเขาดวยกัน ดวยการดึงเอาเฉพาะรสชาติ กลิ ่น คุณคาทาง

โภชนาการ ในระดับโมเลกุลของผลิตผลนั้น ๆ มาเปนอาหารใหคนไดบริโภคใน

แบบที่เปนธรรมชาติแทโดยไมมีส่ิงแปลกปลอมใด ๆ มาเจือปนแมแตนอย” 

2. ผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่ (Functional food) อาหาร

เปนยา อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเสริม อาหารเฉพาะกลุม

เพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เชน ผูสูงอายุ 

คน รักษาสุขภาพ เด็ก คนพิการ  
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ตารางที่ 12  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาการเกษตร อาหารและพลังงานแหงอนาคต 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

10. นวัตกรรมวัสดุและ

เทคโนโลยขีั้นสงู

เพื่อการพัฒนาการ

เกษตร อาหารและ

พลังงานแหง

อนาคต 

 

 
 

1. นวัตกรรมวัสดเุพื่อพัฒนาการเกษตร  

2. นวัตกรรมวัสดขุัน้สูงเพื่ออตุสาหกรรมอาหาร 

3. นวัตกรรมวัสดขุัน้สูงเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดแหงอนาคต 

1. ผลิตภัณฑตนแบบ 

2. เทคโนโลยีใหมและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต   

 2.1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตวัสดเุพื่อ

พัฒนาการเกษตร 

 2.2 ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมเคมีภัณฑและพอลิเมอรเพือ่

พัฒนาการเกษตร 

 2.3 ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมวัสดทุี่เหมาะสมกับพื้นที่

เพาะปลูก: ดิน สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 

  2.4 ตัวตรวจวัดสำหรับพัฒนาการเกษตรและเกษตร

สมัยใหม  

 2.5 วัสดุคารบอนขัน้สูงเพื่อประโยชนในการพัฒนาการ

เกษตร 

 2.6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตวัสดเุพื่อ

อุตสาหกรรมอาหาร 

 2.7 ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมเคมีภัณฑและพอลิเมอรเพือ่

อุตสาหกรรมอาหาร 

 2.8 ผลิตภัณฑจากธรรมชาตเิพื่อทดแทนสารเคมี

สังเคราะหเพือ่ใชประโยชนทางอาหาร 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

 2.9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกระบวนการผลิตวัสดดุาน

พลังงานสะอาดแหงอนาคต  

 2.10 วัสดุกักเก็บพลังงานสะอาดแหงอนาคต 

 2.11 วัสดุคารบอนขัน้สูงเพื่อนวตักรรมพลังงาน 

 2.12 ระบบผลิตพลังงานสะอาดครบวงจร 
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ตารางที่ 13  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการจดัการพลังงาน และนวัตกรรมพลังงานทดแทน 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

11. การจัดการพลงังาน 

และนวัตกรรม

พลังงานทดแทน 

 

 

1. Zero Waste and Pollution monitoring 

 1.1 การบริหารจัดการของเหลือทิ ้งทางการเกษตรและขยะในครัวเรือนและ

ชุมชนใหเปนพลังงานและแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม 

 1.2 การสรางมูลคาเพิ่มจากเศษเหลือจากหวงโซอาหารทั้งระบบ (Food Waste) 

สามารถตอยอดเชิงพาณิชยได 

 1.3 กระบวนการผลิตอาหาร (Food Waste) ตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำไปใช

ประโยชนทั้งในรูปแบบ Food และ Non-food  

 1.4 การบริหารจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตร และขยะในครัวเรือน /ชุมชน 

เปนนวัตกรรมพลังงานทดแทน  

 1.5 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชน พัฒนาเปนนวัตกรรม

วัสดุทดแทนที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม เพื ่อลดการเผาทำลายและสราง

มูลคาเพิ่ม 

1. ตนแบบ วิธีการ การจัดการที่สามารถขยายผลถายทอด

ใหแกชุมชน วิสาหกิจและเชิงพาณิชย 

2. Technology / Innovation / Knowhow 

3. Product champion ( ผล ิ ตภ ัณฑ   เทคโนโลย ี  และ

นวัตกรรม)  

4. ปุ ยหมัก กระถางปลูกยอยสลายได biogas, ethanol, 

pellets หร ือเป นป ุ ยหม ัก  รวมถ ึงการประย ุกต ใช

จุลินทรียในการผลิต 

5. มูลคาทางเศรษฐกิจ 

6. การลงทุนและผลตอบแทน 

7. Scenario Model 

8. Training Program 

9. นว ัตกรรมและเทคโนโลย ี เพ ื ่อนำของเหล ือใช จาก

การเกษตร 

10. ตนแบบของนวัตกรรมและการรจัดการในครัวเรือนและ

ชุมชน 

2. พลังงานทดแทน พลงังานจาก waste  

 2.1 การบริหารจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนพลังงาน 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

 2.2 การเปลี่ยนของเสียเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม ชุมชนภาคเกษตร แปลงเปน

พลังงานและวัสดุเพื่อการเกษตร  

 2.3 การผลิตพืชที่เหมาะสมในการผลิตพลังงานชีวมวล 

 2.4 การพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อการเกษตร และชุมชนหางไกล (พลังงาน

ขนาดเล็ก กังหัน ตะบันน้ำ, ศักยภาพและแหลงพลังงานลม เทคโนโลยี

แสงอาทิตยสำหรับชุมชน เขื่อนกักเก็บน้ำใตดิน การใชประโยชนจากพืช

พลังงาน 

 2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีใหมสำหรบักักเก็บพลังงาน เชน ระบบแบตเตอรี่ 

ระบบชารจ ประจุ 

3. สรางมูลคาเพิ ่มจากวัตถุดิบเหลือทิ ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนใน

อุตสาหกรรมจากโครงการอุตสาหกรรมการเกษตร การประมง ของเสียปศุ

สัตว 

 3.1 เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการทางการเกษตรที่ไมกอใหเกิดมลพิษ 

 3.2 การสรางมูลคาเพิ่มจากของเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม และทางการเกษตรให

เปนนวัตกรรมวัสดุเพื่อลดการใชพลังงานหรือพลังงานทดแทนหรือวัสดุเพื่อ

การเกษตร 

1. เทคโนโลยี/Formula /กระบวนการ/เครื่องมือ 

2. การใชพลังงานหมุนเวียนในฟารมเกษตร  

3. การกำจัดหรือนาวัสดุเหลือทิ้งทาง 

4. การเกษตรมาใชใหเกิด มูลคา  

5. การกำจัดของเสียจากแหลงทำการประมงกอนปลอยสู

แหลงน้ำธรรมชาติ 

4. การจัดการสิ่งแวดลอมเพือ่มุงการใชทรัพยากรใหยั่งยืน 

 4.1 การใชพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตภาคเกษตร  

 4.2 การหมุนเวียนทรัพยากรนำกลับมาใชใหม (Recycle) ควบคุมของเสียและ

มลพิษ 

1. เทคโนโลยี /Formula /กระบวนการ/เครื่องมอื 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

 4.3 การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

 4.4 การตรวจวัดและวิเคราะหและการติดตามตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดลอม                  

 4.5 ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับปญหาสิ่งแวดลอม เชน ภาวะ

โลกรอนหรือผลกระทบจากปญหาภาวะโลกรอน ปญหามลพิษทางอากาศ 

ปญหาน้ำเสีย เปนตน  
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ตารางที่ 14  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

12. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

 

1. พัฒนาและเรงแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติดาน  

นิเวศเกษตร (น้ำ ปาไม ที่ดิน) รวมทั้ง ยกระดับการเปนสังคมคารบอนต่ำ 

 1.1 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยดูแลและเพิ่มพื้นที่ปาและปา

ตนน้ำใหคืนความสมบูรณ 

 1.2 การบริหารจัดการลุมน้ำและแหลงน้ำใหเพียงพอเปนการบริโภค อุปโภค

และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 1.3 รักษาความสมดลุและความหลากหลายในระบบนิเวศ 

 1.4 สรางพื้นที่ตนแบบการทำการเกษตรทีใ่ชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกดั 

รวมถงึการใชทีด่ินใหเกิดความคุมคาในการทำการเกษตร  

 1.5 การแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 1.6 ตนแบบ วิธีการ การจดัการ ส่ิงแวดลอมชุมชนสีเขียวและเมืองสะอาด ดวย

การออกแบบภูมิทัศน 

 1.7 กระบวนการ เครื่องมอืสรางจิตสำนึกในการทำการเกษตรที่คำนึงถงึ

ส่ิงแวดลอม  

 1.8 ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม 

 1.9 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมใหสามารถปรับตัวไดทันตอ

พลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก 

1. Management Model ลด การเผาไหมพื้นที่การเกษตร 

การปลอยน้ำเสียสูธรรมชาติ  

การลดใชสารเคมีทางการเกษตร เพื่อ สรางพื้นที่ตนแบบ

เกษตรยัง่ยืน หรือพื้นที่สังคม  

คารบอนต่ำ 

2. Scenario Model 

 2.1 ตนแบบการอนรุักษ ฟนฟูปาตนน้ำภาคเหนือ  

 2.2 วิธีการ /ตนแบบการอนรุักษและการใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชวีภาพ  

3. GIS Information model ตนแบบ ฐานขอมูลการ

พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบในลุมน้ำหลัก

ของภาค  

4. Process and System  

5. Technology/Innovation/Knowhow 

 5.1 กระบวนการ เครื่องมอื แกไขปญหาฝุนควัน และฝุน

ละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM2.5) โดยอาศัย

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชมุชน และความรวมมือ

ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

 5.2 การฟนฟูทรัพยากรทางทะเล 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

 1.10 พัฒนาระบบการจัดการขยะและของเสียใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแกไข

ปญหามลพิษที่เกิดจากการพัฒนาที่ขาดสมดุลและการเติบโตขึ้นของ

เมือง 

 1.11 พัฒนาระบบการคาดการณและเตือนภัยพิบัตลิวงหนา 

6. การสรางตนแบบการอนรุักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและความ

หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ 

7. การตรวจวัด วิเคราะห และแกไขปญหามลพษิ ปญหา

หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5)  

8. ระบบเตือนภัยน้ำทวม และน้ำแลง ระบบเตือนไฟปาและ

มลพิษจากฝุนควันในอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล

และระบบประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

2. การปรับตัวตอภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 2.1 พัฒนานวัตกรรม เพื่อปองกัน แกไข ฟนฟูปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และการ เปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบตอภาคการเกษตร 

  

1. พัฒนาพันธุพืช/สัตวที่มีความ ทนทานตอการเปล่ียนแปลง

สภาพ ภูมิอากาศ  

2. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรในโรงเรือนระบบปด  

3. พัฒนา เทคโนโลยีในการเตือนภัย/คาดการณผลผลิต ทาง

การเกษตร เปนตน 

3. การความหลากหลายทางชวีภาพ 1. รวบรวมอนุรกัษพันธุพืช และสัตวพื้นถิ่นเพื่อ

............................................................................. 

4. ยกระดับการแกไขปญหาการบกุรกุทำลายปาและการจัดการทีด่ินทำกิน โดย

เนนการใชประโยชนจากปาที่ดนิเชิงอนรุักษเพือ่สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
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ตารางที่ 15  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการจดัการทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชวีภาพ 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

13. การจัดการ

ทรัพยากรปาไมและ

ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ 

 

 

1. ตนน้ำ  

 1.1 ศึกษาดานความหลากหลายทัง้พืชและสัตว จลิุนทรีย อนกุรมวิธาน 

พันธุกรรมนิเวศวิทยา การอนรุกัษ 

 1.2 การฟนฟู วนวฒันวิทยา รวมถงึความสัมพันธกับสภาพปจจัยส่ิงแวดลอม ทัง้

กายภาพและชีวภาพ และการเปล่ียนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ 

 1.3 การประเมินการกกัเก็บคารบอนของพื้นที่ปาไม 

 1.4 การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.5 การจดัการรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ตอการใชประโยชน/ การ

อนุรักษ 

 1.6 กระบวนการในการสรางจิตสำนึกในการอนรุักษทรพัยากร 

ปาไม 

 1.7 การประเมินผลประโยชนรวม (Co-benefits)  

 1.8 การประเมินมูลคาการคงอยู (Existence Value) ของทรพัยากรธรรมชาติ

เพื่อลูกหลายในอนาคต 

1. ฐานขอมูลทางดาน อนุกรมวิธาน พันธุกรรมนิเวศวิทยา 

และการอนุรกัษ ความหลากหลายทางชวีภาพและ

นิเวศวิทยา เพื่อนำไปใชในการบริหารจัดการการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนภายใตแนวคิดสังคมคารบอนต่ำ 

และสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG 

2. การจดัการและการใชประโยชนทรพัยากรปาไมและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ระหวางนักวิชาการและ

ชุมชน ภายใตแนวคิดการเพิ่มมลูคาแหงความสุขของ

ชุมชน (happiness value) 

2. กลางน้ำ : การใชประโยชน การพัฒนาผลิตภัณฑ 

    2.1 การใชประโยชน และการพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรปาไม 

    2.2 การศึกษาคุณสมบัติของไมเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม

และยั่งยืน 

1. ผลิตภัณฑตนแบบ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ

ภายใตแนวคิดสังคมคารบอนต่ำ และสอดคลองกับโมเดล

เศรษฐกิจใหม BCG 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

    2.3 พัฒนาและปรับปรงุผลิตภัณฑที่ไดจากทรพัยากรพื้นถิ่น เชน หอม  ไม

สัก เตา เปนตน 

    2.4 พัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาจากวัสดุเศษเหลือที่สอดคลองกับโมเดล

เศรษฐกิจใหม BCG  

    2.5 พัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือดวยเทคโนโลยีสะอาด ลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม 

3. ปลายน้ำ  

 3.1 ตอยอดเชิงธรุกจิ การตลาด การทองเที่ยวเชงินเิวศ ทั้งในระดับ SMEs และ

ขนาดใหญ 

 3.2 ชองทางการจำหนาย/สงออก 

 3.3 การประเมินมูลคาการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

1. เกิดธรุกจิ สรางรายไดใหกับชุมชน ทองถิ่น ทัง้ในระดับ 

SMEs และขนาดใหญ ภายใตแนวคิดสังคมคารบอนต่ำ 

และสอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

ตารางที่ 16  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจใหม  (BCG Model; Bio-Circular-Green Economy) 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

14. การพัฒนา

เศรษฐกิจใหม  

(BCG Model; 

Bio-Circular-

Green Economy) 

 

 

1. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดิจทิัลและพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ เมืองศูนยกลางบริการใหเปนเมืองอจัฉริยะ (smart city) 

 1.1 โลจิสติกสและการตลาดสมัยใหม (Digital Marketing) 

 1.2 ตลาดเกษตร Online ระบบตลาดสินคาเกษตรที่ทันสมัย ตลาดและโลจิ

สติกส 5.0 

 1.3 การออกแบบธรุกิจออนไลน และโลจิสติกส เพื่อลดความสูญเสียและความ

เสียหายของสินคาเกษตร รวมทั้งยงัรกัษาคุณภาพไวได เปนอยางดีจากแปลง

เกษตรกรจนถึงมือผูบริโภค  

 1.4 วิเคราะหและพัฒนาฐานขอมูลแนวโนมความตองการของตลาด เชิงลึก  

 1.5 วิเคราะห ฐานขอมูลและกระบวนการเขาถึง พฤติกรรมผูบริโภค  

 1.6 วิเคราะหสถานการณดานอาหารทัง้ในและตางประเทศในทกุมิติ 

 1.7 ออกแบบ วางแผนกลยุทธการปรับตัวภาคธุรกจิการเกษตรภายใต

สถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม และ Endemic 

การสรางผูประกอบการธุรกจิเกษตร 

1. ระบบโลจิสติกส และเสนทางคมนาคมขนสงเปนโครงขาย

ขายเชือ่มโยงระเบียงเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนเชื่อมตอกับระบบหลักของอนุภูมิภาค GMS 

BIMSTEC และ AEC รวมทัง้กระตุนเศรษฐกิจการคา

ชายแดน 

2. เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการบริหารการเกษตร 

 2.1 องคความรู เทคโนโลยี เครื่องมอื ที่สามารถยกระดับเศรษฐกจิเพื่อการ

พัฒนา 3 เรื่อง ไดแก เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดลอม   

 2.2 เทคโนโลยีดจิิทลั และปญญาประดิษฐเพื่อการคาดการณตลาดสินคาเกษตร 

และจัดการผลผลิต รวามทัง้พัฒนาแพลตฟอรมตลาดการเกษตรออนไลน 

 

1. การขึ้นทะเบียนรายแปลง ฐานขอมูล PGS/GAP/Organic 

2. Platform การจัดการความรูทางการเกษตร  

3. ฐานขอมูลเพือ่การจัดการน้ำและทรัพยากร  

4. วิธีการวางแผนการผลิต พื้นที่เพาะปลูก 

5. Program บัญชรีายได 
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แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

3. เศรษฐกิจสรางสรรค 

   3.1 การพัฒนานวัตกรรมบรกิาร   

 3.2 เทคโนโลยีการจดัการตลอดหวงโซการผลิต 

 3.3 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผูประกอบธุรกจิเกษตร  

 3.4 วิเคราะหทิศทางการตลาด และพัฒนาระบบตลาดเพื่อใหผูผลิตเขาถึง

ผูบริโภคไดงายขึ้น 

 3.5 พัฒนาสินคาและบริการสรางสรรคจากฐานภูมปิญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ

เพิ่มมูลคาเศรษฐกิจสรางสรรค 

 3.6 ยกระดับการผลิตงานฝมือและหัตถกรรม ผลิตภัณฑที่เปน 

อัตลักษณ ผลงานศิลปะและการแสดงทีเ่ปนวฒันธรรมทองถิน่ ใหเปน

อุตสาหกรรมสรางสรรคทั้งในเชงิสินคาและบริการที่มีจดุขายทีน่าสนใจ 

 3.7 พัฒนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพโดยการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ

และปลอดภัยมาแปรรูปเปนนวตักรรมสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย 

รวมทัง้มีความสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 3.8 กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่สำคัญในพืน้ที่โดยการนำเทคโนโลยีมา

ใชเพิ่มประสิทธภิาพ และยกระดับมาตรฐานการผลิต รวมทั้งปรับเปล่ียนสู

แนวทางการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1. Model/ Prototype/ System 

2. Marketing  

3. Process 

4. Technology  

5. Management (การพัฒนา Product Design, Process, 

Marketing) 

6. Innovation and Technology 

4. ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 

 4.1 การทำเกษตรเขตเมืองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกจิ และสังคม 

 4.2 การจดัสรรพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารและพลังงานทางเลือก 

1. การลดรายจาย 

2. การเพิ่มรายได 

3. เสถียรภาพของรายได 
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 4.3 การเขาถงึอาหารและพลังงานของผูสูงอาย ุ

 4.4 การลดความสูญเสียของอาหาร (Food Loss) ตลอดหวงโซอปุทาน 

4. การเขาถงึอาหารและพลังงาน 

5. Well-being 

5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกจิ 

สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) 

 5.1 พัฒนาผูประกอบการธรุกจิการเกษตรครบทุกกจิกรรมของการดำเนินธุรกิจ

ในยุค 5.0 

 5.2 การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและอาหาร 

 5.3 เกษตรกรรมและอาหารปลอดภัย 

 5.4 การประเมิน Carbon Footprint  

 5.5 การพัฒนาระบบ/แพลตฟอรมการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกจิและ

สังคม 

1. มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. แพลตฟอรมการดำเนินธรุกจิตอบรับกับลูกคา

กลุมเปาหมายและเหมาะสมกับศักยภาพของ

ผูประกอบการ 

6. การทองเทีย่ว : อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการมูลคาสูงเชือ่มโยง

ทองถิ่นสูสากลบนฐานอัตลักษณ และทุนทางสังคม วัฒนธรรมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ “เสริมสรางขีดความสามารถดานการจัดการตลาด

ทองเทีย่วเชงิกลยุทธใหทุนตอความตองการและพฤติกรรมการทองเทีย่วที่

เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งขยายฐานกลุมนักทองเทีย่วคุณภาพกลุมใหม เชน 

กลุมผูสงูวัย” 

 6.1 การทองเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติ การทองเที่ยวบนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับ 

1. พัฒนาสินคางทองถิ่นจากฐานภูมิปญญาใหเปนสินคา

วัฒนธรรมที่มีมลูคาเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว โดยการ

สรางสรรคคุณคาและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2. พัฒนาการจัดการโลจิสติกสเพือ่การทองเทยีว เชื่อมโยง

แหลงและเสนทางการทองเที่ยวสูชุมชนเพื่อกระจาย

รายได และเชื่อมโยงกลุมธรุกิจรวมทัง้เครอืขายดานการ

ทองเที่ยวใหเขมแข็ง 

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการทองเที่ยวสูการ

เปนแหลงทองเที่ยวมูลคาสูง 
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 6.2 การทองเที่ยวเชงิสรางสรรค เพือ่สรางประสบการณใหมเชื่อมโยงอัตลักษณ

ทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งวถิีชีวิตของชมุชนในพื้นที่

ใหนักทองเทีย่วคุณภาพสูง 

 6.3 ยกระดับการทองเที่ยวเชงิสุขภาพ (Health Tourism) เพือ่รองรับ

นักทองเที่ยวคุณภาพสูง 

 6.4 ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

บริการ เพื่อเพิ่มรายไดสูทองถิ่น 

 6.5 ยกระดับแหลงทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว รวมทัง้บริการมูลคา

สูงที่เกี่ยวของ เชน ธุรกจิบรกิารประชุมและนิทรรศการ (MICE) ใหมีคุณภาพ

ในระดับสมกล รวมทัง้นำเทคโนโลยีใชสนับสนุน และอำนวยความสะดวก

ใหแกนกัทองเทีย่ว 

 6.6 การทองเที่ยวเชงิศิลปะวิทยาการอาหาร (Gastronomy Tourism) 

7. ความม่ันคงดานอาหาร ความหลากหลายทางชวีภาพและชวีวิทยาเกษตร 

 7.1 ภูมิปญญาในการผลิตอาหารของชุมชนมีความปลอดภัยและมีคุณคาทาง

โภชนาการเหมาะสม เพื่อการมีสุขภาวะที่ด ี

 7.2 ระบบการผลิตที่เกือ้หนุน รกัษาความสมดุลของระบบนิเวศวทิยา และความ

คงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ 

 7.3 การผลิต การบริโภค การแปรรปู เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร 

 7.4 ภูมิทัศนทางภาษากับความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ชีวเกษตร 
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8. นวัตกรรมเมืองนาอยูเชือ่มโยงกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 8.1 การพัฒนาและสรรคสรางกายภาพเชิงพื้นที ่

 8.2 สังคมเพื่อผูสูงวยั และคนทั้งมวล 

 8.3 การอนรุักษส่ิงแวดลอมสีเขียวยัง่ยืน และวัสดุทางนิเวศ 

 8.4 การบริหารจัดการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

1. พื้นที่หรืออาคารตนแบบ 

2. ผลิตภัณฑตนแบบ 

3. แผนพัฒนาหรือนโยบายเพื่อนำไปสูการปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
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15. วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

 

 

1. การดูแลสุขภาพชุมชนดวยวทิยาศาสตรการกฬีา สุขศึกษา  

พลศึกษา จิตวทิยา และนันทนาการ  

2. องคความรูเชงิสุขภาพและความปลอดภัย สรางความเขาใจ และปรับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุมทั้งใน

ชนบทและในเมอืง (Behavior change) 

3. การบริการสุขภาพใหมีประสิทธภิาพ และมีความครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งตอยอด

การใหบรกิารทางการแพทยที่มศัีกยภาพใหเปนศูนยบริการทางการแพทยครบ

วงจร 

4. เตรียมความพรอมประชากรวัยแรงงานกอนเขาสูสังคมผูสูงวัย  

ทั้งการสงเสริมการดูแลสุขภาพ การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงในการ

ดำรงชวีิต และสารสนับสนุนการสรางอาชีพ เพื่อเปล่ียนภาระเปนพลัง 

1. ระบบการดูแลผูสูงอายุใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

และสงเสริมศักยภาพในการพึง่ตนเอง รวมทังผลักดันการ

สรางนวัตกรรมชวยในการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ

สำหรับผูสูงอาย ุ

2. นวัตกรรมการดแูลสุขภาพทุกชวงวัย  

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาระบบการส่ือสารและ

การศึกษาสำหรบัสงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจที่

ถูกตอง สามารถบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับภาวะ

สุขภาพของตน (Media and Education)  

4. เครื่องมอืการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพเพือ่สรางความ

ตระหนักรูในเรือ่งการดูแลสุขภาพ 

5. พัฒนารูปแบบการทองเที่ยวและบริการที่เชื่อมศักยภาพ

ในพื้นที่ ไดแก การบริการทางการแพทย และเศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ ใหเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (wellness 

tourism) และการทองเที่ยวเชงิอาหาร (gastronomy 

tourism) 

ตารางที่ 18  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการพัฒนากำลังคน 
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16. การพัฒนากำลงัคน 

 

 

1. เตรียมความพรอมประชากรวัยแรงงานกอนเขาสูสังคมผูสูงวัย ทั้งการสงเสริม

การดูแลสุขภาพ การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงในการดำรงชวีิต และการ

สนับสนุนการสรางอาชพี เพื่อเปล่ียนภาระเปนพลัง  

 

2. การสงเสริมสังคมสุขภาวะ  

3. การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ชุมชนแนวใหม เนน Area Base  

4. การพัฒนาทรพัยากรการเกษตร การสงเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง การพัฒนา

เพื่อเพิ่มศักยภาพ เกษตรกร 

 4.1 องคความรู  กระบวน การพัฒนาภูมิสังคมและชนบทอยางยั่งยืน           

 4.2 เทคนิค กระบวนการในการพฒันาตลอดจนสงเสริมใหทรัพยากรบุคลากรใน

องคกรมีความรูความสามารถ ไปจนถึงมทีักษะในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

 4.3 องคกร/สังคม ดิจิทัล การส่ือสารเกษตร  

 4.4 เทคโนโลยีการจดัการทรพัยากรการเกษตร  

 4.5 กระบวนการถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกร แกไขปญหาการเกษตร ตั้ง

รับ การขาดแคลนอาหาร มีความปลอดภัยและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ

ตั้งรับตอการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ 

1. เทคโนโลยีสมัยใหมชวยใหเกษตรกร เปล่ียนแปลงไป

ในทางที่ดขีึ้นทัง้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น เพื่อการพฒันาและฟนฟูทรัพยากร

ดิน น้ำ  

2. เครื่องมือตรวจวัดและวเิคราะหธาตุอาหาร 

ในดิน พืช สภาพอากาศ โรคและแมลง สำหรับการเกษตร 

3. เทคโนโลยีและรูปแบบการบรหิารจัดการที่เปนระบบหรือ

แพลตฟอรมสามารถรองรับตอสถานะการวกิฤติ 

5. บูรณาการภูมิปญญาเกษตรลานนาสูการสรางมูลคาเพิ่ม 

 5.1 ฐานขอมูล องคความรูเกษตรลานนา  

 5.2 ตนแบบเกษตรทฤษฎีใหม พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 5.3 คุณคาพืชพื้นบานและพืชสมุนไพรและการนำไปใชประโยชน  

 5.4 การเขาถึงคุณคาของคนรุนใหมเพื่อการสืบสานตอเนื่อง   
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 5.5 การสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาเกษตร ลานนาสูสากล 

 5.6 ฐานขอมูลองคความรูดานการเกษตรลานนาสูสากล 

6. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการผลิตสินคาและบริการเพื่อแกไข

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมการใชแรงงานตาง

ดาวใหถูกกฎหมาย และปองกันปญหาผลกระทบทางสังคมจากแรงงานตางดาว  

 

7. พัฒนาองคความรูดานงานวิจัยพื้นฐานสูการเปน Frontier Knowledge เพือ่

เสริมสรางกำลังคนชั้นนำ 

 

8. การพัฒนาอาชพี ผูสูงอาย ุ  

9. สังคมวิทยา มานุษยวทิยา 

 9.1 การลดความเหล่ือมล้ำและการขจัดปญหาความยากจน 

 9.2 แรงงานขามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

 9.3 ภาษาและวัฒนธรรมในสังคมยคุเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม โลกาภิวัตน

กับทองถิ่นนยิมในสังคมไทย  

 9.4 การส่ือสาร การรูเทาทันส่ือและเทคโนโลยี  

 9.5 การพัฒนานวัตกรรมดานการเรียนการสอนและการนำไปใชประโยชน อัน

เปนพื้นฐานการสรางกำลังคนสูการพัฒนาประเทศชาต ิ

 9.6 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย รองรับ

ยุคดิจิทัลขององคการภาครัฐและเอกชน 

 9.7 การเพิ่มความสามารถในการแขงขันและผลิตบัณฑิตสูตลาดแรงงานสากล 
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ตารางที่ 19  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานการสงเสริมประชาธิปไตย และความหลากหลายทางสังคม 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

17. การสงเสริม

ประชาธิปไตย และ

ความหลากหลาย

ทางสงัคม 

 

 

1. การเมอืงสีเขียว (Green Politics, Public Governance, Law) 

2. ความรวมมือระหวางประเทศ 

3. การสงเสริมประชาธิปไตย 

4. ความหลากหลายทางสังคม 

5. สันติภาพศึกษา (การเมืองและความขัดแยง) 

6. กฎหมายทีเ่กี่ยวกับกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

7. กฎหมายเพือ่ความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิต (เกษตรกร) 

8. กฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ การอนรุักษ ฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

9. เกษตรสุขภาพ 

หนวยงาน องคกร และสังคมมีนวัตกรรมดานการ

บริหารเพื่อการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากทกุภาคสวน 

โดยใชความรูดานการเมอืงสีเขยีว การสงเสริม

ประชาธิปไตย บนความหลากหลายทางสังคม และ

สันติภาพศึกษา อยูบนกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดียิง่ขึ้น 
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ตารางที่ 20  แผนการวิจยัและนวัตกรรมทางดานภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

แผนการวจิยั Output Key Results จากแผนงาน/ชุดโครงการวิจยั ผลผลิตและผลลัพธสำคัญ ตอบโจทยมหาวิทยาลัยกลุม 2 

18. ภาษา สังคม และ

วัฒนธรรม 

 

 

1. ภาษาสูความเปนทองถิ่นและสากล 

 1.1 ภาษากับการสรางความเขมแข็งทองถิ่น 

 1.2 ภาษาสูการเปนผูประกอบการและความเปนสากล 

 1.3 ฐานขอมูลองคความรูดานการเกษตรลานนาสูสากล 

 

2. สังคม 

 2.1 การพัฒนาสังคมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

 2.2 การลดความเหล่ือมล้ำและการขจัดปญหาความยากจน 

 

3. วัฒนธรรม 

 3.1 การสรางนวัตกรรมจากทุนวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อการยกระดบัเศรษฐกิจ

ชุมชน 

 3.2 การสรางนวัตกรรมจากพิธกีรรมและความเชื่อสูการพัฒนาเศรษฐกจิ 

 3.3 การส่ือสารเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชุมชนทองถิน่ 
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6.2 ประเด็นยุทธศาสตรขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2566-2570 
 

ตารางที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตรขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลยัแมโจ พ.ศ. 2566-2570 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการแผนงานวจิัยและพัฒนานวตักรรม แนวใหมแบบมืออาชีพ ภายใตธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย 

 

1.1 ระบบบรหิาร

จัดการงานวจิัยแนว

ใหมแบบมืออาชีพ

ภายใตธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยและ

สนับสนุน

ผลงานวิจัยใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  

1) ระดับความสำเร็จการ

บริหารการจัดการ 

(1= มรีะบบและกำหนดทิศ

ทางการดำเนินงาน 

2= มีกจิกรรมสูเปาหมาย 

3= มีการดำเนนิกิจกรรม  

4= มีการติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล) 

ระดับ 3 4 4 4 4 กลไกเชงินโยบายและแผนบริหาร

จัดการองคกร 

1) Reconstruction การควบรวม

องคกร/หนวยงาน/ทีท่ำงาน

คลายคลึงกัน ใหเปนหนวยงาน

เดียวกัน  

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่เปนฐาน

ระบบ single data base 

3) พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย บรกิาร

วิชาการ ความเชี่ยวชาญ ของ

บุคลากร และฐานขอมูลสินทรพัย

ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

หลัก: กองบริหาร

งานวิจัย สำนกัวิจัยฯ   

รอง: 

คณะอนุกรรมการ

ขับเคล่ือนการวจิัย  

- อุทยานวทิยาศาสตร

เทคโนโลยีเกษตร

และอาหาร (สถาบัน

บมเพาะวิสาหกจิ

MAP)  

- กรรมการวิจัยระดับ

คณะและสำนักฯ 

 

2) ผลสัมฤทธิ์ดานผลผลิต

งานวิจัยตามแผน

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

รอยละ 70 75 80 85 90 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

3) ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหาร

จัดการงบประมาณการ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

รอยละ 80 85 90 95 100 4) มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน 

งบประมาณ ในการขับเคล่ือนแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนางานวิจยัและ

นวัตกรรม แผนแมบทแผนบริการ

วิชาการ แผนยทุธศาสตรเกษตร

อินทรยี แผนยุทธศาสตรเกษตร

อัจฉริยะ แผนพฒันาผลิตภัณฑเดน  

(MJU Product Champion) 
 

กลไกดานการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงานวิจัย

แนวใหมแบบมอือาชีพเพือ่สนับสนุน

ผลงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

2. สรางกลไกขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร

พัฒนางานวิจยัและนวัตกรรม สู

เปาหมายตาม Foresight  Vision  

 

4) ผลสัมฤทธิ์ดานการบริหาร

จัดการแผนงานวิจัยตาม

แผนดำเนินการ 

รอยละ 80 85 90 95 100 

5) ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพดาน

งานวิจัย  

ระดับ 4 4 4 5 5 

6) ขอรองเรียน จากกลุมผูมี

สวนไดเสียดานการบริหาร

จัดการงานวจิัยตลอดหวง

โว 

จำนวน

ครั้ง 

2 1 0 0 0 

7) Best Practice การ

บริหารจัดการตามพันธกิจ

หลักของหนวยงานระดับ

มหาวิทยาลัย ดำเนินได

ครบถวนตามตวัชี้วัดและมี

ระดับ      
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพในระดับ 

4  

3. พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานดาน

การวจิัย 

 3.1 ระบบการยืน่เอกสารเพื่อขอรับรอง

จริยธรรมการวจิัยในคนออนไลน 

 3.2 ระบบการยืน่เอกสารเพื่อขอรับรอง

จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องาน

ทางวทิยาศาสตร 

 3.3 ระบบการยืน่เอกสารเพื่อขอรับรอง

รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 3.4 ระบบการยืน่เอกสารเพื่อแจงการ

ใชพืชในงานวิจยั ตาม พ.ร.บ.

คุมครองพันธุพชื 2542 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการงานวิจัย 

 4.1 ระบบรายงานและประเมิน

ความกาวหนาในการดำเนินงาน

วิจัยทุนสนับสนนุงานมูลฐาน 

7.1) ดานการบริหารจัดการ

ฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ 

      

7.2) ดานระบบกลไกติดตาม

ประเมินผล ตนทาง-

ระหวางทาง-ปลายทาง 

      

7.3)  ดานระบบสนับสนุน

นักวิจัยในการจดัการ

งบประมาณและ

รายงานผลงานวิจัย 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

5. พัฒนากระบวนการบร ิหารจ ัดการ

งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

 5.1 กระบวนการคัดกรองขอเสนอการ

วิจัยทุนสนับสนุนงานมูลฐานที ่มี

คุณภาพ 

 5.2 กระบวนการการต ิดตามและ

ประเม ินความก าวหน าในการ

ดำเนินงานวิจัยทุนสนับสนุนงานมูล

ฐาน 

 

ปจจัยสนับสนุน 

1) พัฒนาบุคลากรและปจจัยสนับสนุน

ด านว ิจ ัยและบร ิการว ิชาการเพื่อ

นำไปสูมหาวิทยาลัยกลุม 2 

2) พัฒนานว ัตกรรมด านการบร ิการ

รัฐวิสาหกิจ บริหารชุมชนทองถิ่น 

3) มีคลินิกวิจัย เพื่อใหคำปรึกษาเรงดวน 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

เพื่อเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานวิจัย

และบริการวิชาการที่บุคลากรเขาถึงได

สะดวกรวดเร็ว 

 

1.2 แผนงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม ที่

กำหนดผลิตผลงาน

แบบมุงเปา 

(Output Key 

Results) มุงเปา

ตามแผน

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยดาน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

1) ระดับความสำเร็จการ

บริหารการจัดการ 

(1= มีแผนและการกำหนด

ทิศทางในการดำเนินงาน 

2= มีโครงการและกิจกรรม 

3= มีการปฏิบัตงิานและ

กิจกรรม  

4= มีการติดตามและ

ประเมินผล) 

ระดับ 3 4 4 4 4 กลไกบูรณาการ 

1.  เชื่อมหนวยงานใชประโยชน จาก

ผลงานวิจัย ทำหนาที่เพือ่ใหเกดิการมี

สวนรวมในการพัฒนาและกำหนดโจทย

วิจัยและนวัตกรรม สาคัญที่สงผล

กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศ 

2.  พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมที่

กำหนดผลิตผลงานแบบมุงเปา 

(Output Key Results)  

3.  กำหนดตวัชี้วัด (OKR) ทาทาย ดาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

4.  กำหนดใหยทุธศาสตรขับเคล่ือนการ

วิจัยและนวัตกรรม เปนกรอบในการ

 

2) จำนวนแผนงานวิจัยมุง

เปาการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหลงทุน 

แผน 5 7 10 12 15 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

3) สัดสวนงบประมาณการ

วิจัยมุงเปาเพิ่มขึ้น 

รอยละ 10 20 30 40 50 ดำเนินงานและขับเคล่ือนตามกลยุทหธ

ในยุทธศาสตรที ่3  

4) ขอเสนอ/ผลงานวิจัย 

สนองโครงการ

พระราชดำริที่ไดรับทุน

สนับสนุน 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

5 10 15 20 25 

5) ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดทา

ทาย (Key Performance 

Index) ดานงานวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมระดับ

มหาวิทยาลัย 

รอยละ 70 75 80 85 90 

1.3 พัฒนาแผน

ยุทธศาสตรเกษตร

สมัยใหม เพือ่

ขับเคล่ือนแบบมุง

เปา 

1) ระดับความสำเร็จการ

บริหารการจัดการ 

 

ระดับ 3 4 4 4 4 1. พัฒนาแผนงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เกษตรสมัยใหมที่สอดคลอง

เหมาะสมกับบรบิทของพื้นที่เพือ่รองรับ

การเปล่ียนแปลงในปจจุบันและอนาคต 

2. สรางและประสานความรวมมือ

เครือขายเกษตรสมัยใหม ภาคเหนือ 

(Northern Smart Farm Node) 

หลัก : คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผน

ยุทธศาสตรเกษตร

อัจฉริยะ 

รอง: 

คณะอนุกรรมการ

ขับเคล่ือนงานวจิัย  

2) จำนวนแผนงานวิจัย  

โครงการพัฒนาเกษตร

สมัยใหมขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

แผน/

โครงการ 

5 10 15 20 25 
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ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหลงทุน 

สถาบันการศึกษา startup/ SME/ 

วิสาหกิจ/ ภาคธุรกจิ) และการบริหาร

จัดการดานเกษตรสมัยใหมในระดับ

ภูมิภาค เหนือตอนบน 

3. รวบรวม จำแนก สังเคราะห พฒันา

องคความรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และสามารถถายทอดตอกลุม

เกษตรกร/ สรางผูประกอบการ/ 

partners เพื่อพัฒนาตอยอด (สราง

การเปล่ียนแปลง)                                       

4. พัฒนากำลังคน ผลิตบัณฑิตและ

ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตรสมัยใหม up 

skill นวัตกร Smart Farmers/ start 

up รวมทั้งมีพื้นที่ประลองกำลังปญญา

และอาวุธ และโปรแกรมสราง

กรรมการวิจัยระดับ

คณะ 

3) แผนงานวิจัยดานเกษตร

สมัยใหมเพือ่เกษตร

อินทรยี /สมุนไพร /กัญชง 

กัญชา ที่ไดรับทนุ

สนับสนุนการวจิัย 

แผนงาน 3 4 5 6 7 

4) พื้นที่ถายทอดนวัตกรรม

เกษตรสมัยใหม ใน

มหาวิทยาลัย เพื่อสราง

ผูประกอบการและสราง

ความแข็งแกรงใหวิสาหกิจ 

แหง 1 2 3 4 5 

5) เทคโนโลยี นวัตกรรมดาน

เกษตรสมัยใหมเพื่อ

เกษตรอินทรยี /สมุนไพร 

/กัญชง กญัชา 
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6) เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก

เกษตรสมัยใหมที่สามารถ

เขาถงึเกษตรกรขยายตอ

ยอดผานหลักสูตร

ฝกอบรม และบรรเทา

ปญหา Climate change 

/Aging Farmer  

ผลงาน 5 10 15 20 20 ผูประกอบการใหม (บัณฑิต/ start up 

แบบเดี่ยว กลุม)  

5.  หลักสูตรพัฒนานวัตกร/ young 

smart farmer และผูประกอบการดาน

เกษตรสมัยใหม (ยานนวัตกรรมฯ) 

6.  พื้นที่ถายทอดนวัตกรรมเกษตร

สมัยใหม ในมหาวิทยาลัย 3 แหง เพือ่

สรางผูประกอบการและสรางความ

แข็งแกรงใหวิสาหกิจ (ประมง/ 

วิศวกรรม/ เกษตรทฤษฎีใหม/ พลัง

งานฯ)  

7. สรางมูลคาทางเศรษฐกจิจากผลิต

งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เกษตรสมัยใหม ดวยการพัฒนาตอยอด

ผลผลิตงานวิจัยสูการใชประโยชน ให

เปน MJU Product Champion/ 

Premium รวมทั้งทรัพยสินทางปญญา 
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1.4 Platform  เกษตร

สมัยใหม  

Platform  เกษตรสมยัใหม platform - 1 - - - กลยุทธ ดังขอที ่1-7  

1.5 ผลสัมฤทธิข์องการ

ดำเนินการหนวย

และศูนยความเปน

เลิศเพื่อเพาะบม

นักวิจัย และ

ผูประกอบการ และ

พัฒนาผลงานวจิัย

เพื่อขับเคล่ือน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

1) ภาพรวมผลสัมฤทธิข์อง

การดำเนิน 

 

รอยละ 80 85 90 95 95 1. ทบทวนพัฒนาดัชนีวัดและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนิน

หนวยและศูนยความเปนเลิศเพื่อเพาะ

บมนักวิจัย และผูประกอบการ และ

พัฒนาผลงานวจิัยเพื่อขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 1.1 Publication (Q1-Q2)  

 1.2 ผลผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรม/

ผลิตภัณฑเดนพรอมใชประโยชน 

 1.3 นักวิจัย/นวัตกรที่ไดรับการบมเพาะ 

 1.4 จำนวนผูประกอบการที่ไดรับการ

บมเพาะ 

 1.5 งบประมาณจากแหลงทุนภายนอก 

2. สนับสนุนการจดัตั้งหนวยวิจยั ศูนยวิจัย 

และศูนยความเปนเลิศเดนที่มุงเนนการ

พัฒนา นวัตกร นวัตกรรมและ

หลัก: 

คณะอนุกรรมการ

ขับเคล่ือนงานวจิัย 

 

รอง : คณะทำงานของ 

หนวยวิจ ัย ศูนยว ิจัย

และศูนยความเปนเลิศ 



112 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

ผลิตภัณฑหลากหลาย ตอบโจทยการ

ขับเคล่ือนมหาวทิยาลัย  

 

1.6 ผลการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของแผน

งานวิจัยหลักที่

สงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสังคม 

1) ผลการประเมินผลกระทบ

ของงานวจิยัตอเศรษฐกจิ

และสังคม 

ระดับ 4 4 5 5 5 1. ระบบติดตาม ประเมิน และรายงาน

ผลลัพธและผลกระทบของทุน

สนับสนุนงานมูลฐาน ประโยชนและ

ความคุมคาของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  

2. การประเมินสัมฤทธิ์ผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยตอการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคม   

 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมมุงเปาดานเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

 

2.1 ระบบสนับสนุนการ

พัฒนาแผนงานวิจัย

และนวัตกรรมครบ

วงจรจากตนน้ำถึง

ปลายน้ำ 

1) ระดับความสำเร็จการ

บริหารการจัดการ 

(1= มีแผนและการกำหนด

ทิศทางในการดำเนินงาน 

2= มีโครงการและกิจกรรม 

ระดับ 60 70 80 90 100 1. การบริหารจัดการกองทุนเพื่อสราง

นักวิจัยและพัฒนาผลผลิตแบบมุงเปา  

2. สรางระบบสนับสนุนการวิจยัทีค่รบ

วงจรจากตนน้ำถึงปลายน้ำ (Research 

Value Chain) ดวยการวิจยัแบบ 
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(Research Value 

Chain) ดวยการ

วิจัยแบบ 

demand-driven 

และผลักดันใหเกิด

การวจิัยทีใ่หผลลัพธ

ที่งานวจิัยที่มี 

economic  and 

social impact 

สามารถนำไปใช

3= มีการปฏิบัตงิานและ

กิจกรรม  

4= มีการติดตามและ

ประเมินผล) 

demand-driven และผลักดันใหเกิด

การวจิัยทีใ่หผลลัพธที่งานวิจัยที่มี 

economic  and social impact 

สามารถนำไปใชประโยชนในสังคมและ

เชิงพาณิชย  ดวยทรัพยกรที่สนับสนุน

การพัฒนา เชน software hardware 

ที่เหมาะสมรวมทั้ง site และอุปกรณ

ประกอบตาง ๆ 

3. ปรับปรงุกฎระเบียบและปจจัย

สนับสนุนที่เอื้อตอการวิจัย 
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ประโยชนในสังคม

และเชิงพาณิชย   

2) งบประมาณสนับสนุนจาก

แหลงทุนงานวิจยัเพิ่มขึ้น 

ลานบาท 

14
0 

15
0 

16
0 

18
0 

20
0 1. พัฒนาเครือขายงานวิจัยและเชือ่มโยง

งานวิจัยกับหนวยงาน Function ใน

ระดับ อปท. จงัหวัดและภูมิภาค 

2. แสวงหาแหลงทนุวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก ทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ  

 3.พัฒนา ธนาคารขอเสนอและแผน

งานวิจัยมุงเปา (Bank of research 

proposal) ขับเคล่ือนยุทธศาสตร

ภูมิภาค/ PMU/หนวยงานระดบั

กระทรวง  

4. เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยและผลสัมฤทธิ์ 

ดานการใชประโยชนโดดเดน เพื่อสราง 

Recognition ใหกับ partner  

5. ขยายpartner ทางธรุกจิ เพื่อ Co 

funding /Matching Funding  

 

2.2 ตัวชี้วดัเชิง

ประสิทธิภาพ (Key 

2) Publication ranking: 

Scopus/Q1-Q2  

จำนวน 

50
 

10
0 

20
0 

30
0 

40
0 กิจกรรม:  หลัก: กองบริหาร

งานวิจัย 
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Performance 

Index) > ศูนย

ความเปนเลิศ/

หนวยวิจยั 

1. พัฒนาชุดโครงการวจิัยที่มกีารบูรณา

การขามศาสตรที่มีศักยภาพและสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยเนน

ดานเกษตรและอาหาร (Multi-

generation Researcher and 

Multidisciplinary) 

2. โครงการสนับสนุนทุนนักวจิัยรุนใหม

และทุนวิจัย Matching Fund 

3. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแกบคุลากร

ฝายสนับสนุนสำนักวิจัยฯ  

4. การจดัเวทีเพื่อพัฒนาแผนงานและ

โครงการ ววน. รวมกับแหลงทนุ 

ผูประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. ตรวจประเมินขอเสนอแผนงานและ

โครงการ ววน.  

6. การฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะใน

การทำวิจัย/การตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย 

รอง : กองบริหารงาน

บริการวิชาการ 
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7. การพัฒนาคณะกรรมการดานการวิจัย

ของมหาวทิยาลัยใหไดมาตรฐาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 

3) ผลงานวิจัย เทคโนโลยี

หรือนวตักรรมที่นำไปใช

ประโยชน ในเชงิสังคม 

นโยบาย/แผน และ

ส่ิงแวดลอม เพือ่

ขับเคล่ือน SDG/BCG 

และสราง impact 

ระดับสูง   

จำนวน 

10
 

20
 

30
 

40
 

50
 

1. แสวงหาแหลงทนุวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก ทัง้ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

และส่ิงสนับสนุนการผลิตงานวจิัยอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมการตอยอดการวจิยัจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นของเกษตรกรและ

ปราชญชาวบาน 

4. สงเสริมการวิจัยแบบมีสวนรวมและ

บูรณาการในการพัฒนางานวิจัยดาน

เกษตรสมัยใหมเพื่อใหงานวิจัยตรงกับ

ความตองการของผูใช 

 

 

4) ผลงานวิจัย  เทคโนโลยี

และนวัตกรรมนำไปใช

ประโยชน ในมติิเชิง

พาณิชย (ภาคธรุกิจ 

เอกชน  วิสาหกจิชุมชน) 

เพิ่มขึ้น (product 

premium/champion)  

จำนวน 10 20 30 40 50  
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ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม S-

curve   

5. สงเสริมการสรางองคความรู นวัตกรรม 

และเทคโนโลย ีจากความร ู  จร ิ งที่

เกษตรกรเขาถึงงาย 

6. ออกแบบวิธกีารบรูณาการสินทรัพย

เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถแขงขันไดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

7. ขยายเครือขายและประสานความ

รวมมือทางวิชาการ แหลงทุน กลุมใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและเพิ่มมูลคาเชิง

เศรษฐกิจ   

5) องคความรูจากงานวิจัย

เทคโนโลยีที่สามารถ

ถายทอดใหผูประกอบการ 

/ partners เพือ่พัฒนา 

หรือตอยอดสรางการ

เปล่ียนแปลงในกลุม

เกษตรกร ผูประกอบ 

วิสาหกิจ ชุมชน 

(เทคโนโลยี นวตักรรม 

และงานสรางสรรค) 

จำนวน 20 30 40 50 60  

6) เพิ่มจำนวน 

item/number ทรัพยสิน

ทางปญญาสรางมูลคา

และคุณคา (Intellectual 

Properties /Patent 

mobility)  

ประเภท/

ผลงาน 

5 10 20 30 50  หลัก : MAP 

รอง :สำนักวจิัย  
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7) ผูประกอบการใหม start 

up  (บัณฑิต /partner)   

คน 5 10 20 30 40 1. สงเสริมการบูรณาการงานวิจยักับการ

เรียนการสอน เพื่อเพาะบมบัณฑิตสู

การเปนนกัวิจยัและผูประกอบการมือ

อาชีพ 

 

หลัก : สำนักบรหิาร

และพัฒนาวิชาการ 

รอง : คณะ 

หนวยวิจยั ศูนยวิจัย 

และศูนยความเปนเลิศ 

 

8) Concept Design of 

Lab and stationary 

Platform  

แผน/ผัง 1 - - - - 1. วิเคราะหสินทรพัยและออกแบบการใช

ประโยชนรวมกนั 

2. ทลายระเบียบกฎเกณฑ สรางความ

รวมมือ แชรเครือ่งมือ พื้นที ่

สำนักวิจัยฯ และคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร 

2.3 ระบบการติดตาม

การดำเนินงานและ

ติดตามผลผลิตของ

แผนงานและ

โครงการใหเกิด

ประสิทธิภาพ 

1) โครงการวิจัยสามารถ

ดำเนินการแลวเสร็จและ

สงมอบผลผลิตไดตาม

เปาหมายตัวชีว้ดั 

ระดับ 4 4 4 5 5 1. การตดิตามการดำเนินงานและติดตาม

ผลผลิตของแผนงานและโครงการ ววน. 

2. การจดัเวทีนำเสนอความกาวหนาใน

การดำเนินงานวิจัยของนกัวิจัยแก

ผูทรงคุณวุฒ ิ

3. การตรวจประเมินรายงาน

ความกาวหนาแผนงานและโครงการ 

ววน. 

กองบริหารงานวิจัย 

สำนักวิจัยฯ 
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ยุทธศาสตรที ่3 ขับเคลื่อนการตอยอดผลผลติงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย ภายใต MJU Product Champion และการจัดการองคความรูเพื่อการ

ใชประโยชนเพือ่เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 

3.1 แผนการพัฒนา

ผลิตภัณฑเดนจาก

งานวิจัย 

1) ระดับความสำเร็จการ

บริหารการจัดการ 

 1.1) พัฒนาฐานขอมลู

ผลิตภัณฑ วิเคราะห

และจำแนก 

ประเภทระดับเพื่อ

ยกระดับตอยอดการ

พัฒนา 

 1.2) ระบบกลไกการ

คัดเลือกคัดสรร 

 1.3) พัฒนาเพื่อสราง 

Value Chain –

Value Added 

 

 

ระดับ 3 4 4 4 4 1)  หลัก : สำนักวิจยั  

อุทยาน

วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

เกษตรและ

อาหาร 

(สถาบันบม

เพาะวิสาหกิจ) 
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3.2 แผนขับเคล่ือนการ

พัฒนา product 

champion 

 

1) ฐานขอมูลผลิตภัณฑ 

วิเคราะหและจำแนก 

ประเภทระดับเพื่อ

ยกระดับตอยอดการ

พัฒนา  

2) ระบบกลไกการคัดเลือก

คัดสรรและการพัฒนาเพื่อ

สราง Value Chain –

Value Added  

3) พัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ 

4) Mae Jo product 

Champion  

 

      กลไกเครือขาย 

1. เชื่อมโยง Partner และหนวยภายใน

รับรองและทดสอบมาตรฐาน ทำหนาที่

ดานการกำหนดมาตรฐานสินคาในการ

รับรองผลิตภัณฑ ใหบรกิารถายทอด

ความรูและเทคโนโลย ี

2. เชื่อมโยงหนวยงาน/องคกรที่มี

ศักยภาพในการเขารวมในโครงการ

ขยายใหญและมีเปาหมายเพือ่การดดู

ซับเทคโนโลยี และขยายผลเพื่อการใช

ประโยชน ทั้งสถาบันวิจัยในหนวยงาน

ภาครัฐ และกระทรวง สถาบันวิจัยใน

ถาบันการศึกษาเครือขายสถาบันวิจัย

ในภาคเอกชน องคกรมหาชน  

3. หนวยงานตรวจวิเคราะห ทดสอบ

คุณภาพ สอบเทียบเครือ่งมือ/อุปกรณ 

และรับรองมาตรฐานที่ไดรับการ

ยอมรับในระดับสากล  
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4. วิเคราะห พัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานและมาตรฐาน และการบริหาร

จัดการทรัพยสินทางปญญา 

5. เชื่อมโยงหนวย องคกรรวมลงทนุ การ

ดาเนินการดานการตลาด และการ

จัดการความรูเพื่อนาผลงานวิจยัและ

นวัตกรรมไปใชประโยชน  

1. แผนขับเคล่ือนและกลไกการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑจากงานวจิัย   

2. สงเสริมกระบวนการพัฒนาความคิด

สรางสรรค ผลิต Product Champion 

จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ งาน

การเรียนการสอน  งานพัฒนา และ

งานบริหารจัดการองคกร 

3. สรางแหลงรวมผลิตผลงานวิจัยเชิง

นวัตกรรมรวมเพื่อถงึการจัดการความรู

จากผลงานวิจยัสูการใชประโยชนอยาง

เปนรูปธรรม 
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4. สรางและเพิ่มคุณคาผลงานจาก

ความคิดสรางสรรค ชวยให

มหาวิทยาลัยมศัีกยภาพในสวนแบง

การตลาด งาน Product champion 

และทันตอแนวโนมการเปล่ียนแปลง 

5. สราง holding company เพื่อการขึ้น

บัญชีนวัตกรรมไทย และ trading 

company ภายใต holding 

company  

6. สราง spin off module  

7. จดัตั้ง one stop service และพัฒนา

ระเบียบ ประกาศเพื่อการนำวจิัยไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อรองรบั

ผลิตภัณฑจากงานวิจัยของนกัวจิัย 

8. พัฒนาศูนยการจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสนบัสนุนการถายทอด

นวัตกรรมมาจากงานวจิัย 

(innovation transfer) 
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กิจกรรม : 

1) พัฒนากลไกพัฒนา  เพื่อสราง Value 

Chain –Value Added 

2) พัฒนาฐานขอมลูผลิตภัณฑ วิเคราะห

และจำแนก ประเภทระดับเพือ่

ยกระดับตอยอดการพัฒนา  

3) ระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรร 

4) กลไกการพัฒนา  เพื่อสราง Value 

Chain –Value Added  

5) การสนับสนุนทนุวิจัยเพือ่ตอยอดไปสู

วิจัยเชงิพาณิชย 

6) จัดตั้งหนวยงาน/เครือขายชวยนำ

ผลักงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย 

7) การพัฒนาผูประกอบการควรเพิ่ม

กลุมเปาหมายไดแก กลุม ผปก.ทาง

สังคม หรือธรุกจิเพื่อสังคม เพือ่ใหได

กลุมเปาหมายทีเ่พิ่มขึ้น 
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8) การคัดกรององคความรูจากวจิยัและ

บริการวิชาการเพื่อสรางและพฒันา 

ผปก. 

9) จัดทำหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน โดย

การนำเอาความรูจากการตกผลึกใน

งานวิจัยมาจัดอบรมออนไลน และ

เชื่อมโยงไปยงัหลักสูตร credit bank 

10) สรางระเบยีบรองรับใหชัดเจน

โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ เชน การใช

แรงงาน การใชอุปกรณยานพาหนะ/

เวลาทำงานในและนอก 

11) กำหนดอตัราคาบริการใหชดัเจน 

12) ศึกษาตลาด เชน พฤตกิรรมลูกคา 

เพื่อนำไปตอยอดเชิงพาณิชย 

13) พัฒนาระบบ กลไก ระเบียบ 

ประกาศและสรางแรงจูงใจใหนกัวิจัย

ในการสรางรายไดจากวจิัยและ

บริการวิชาการ 
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5) องคความรู  เครื่องมอื 

เทตโนโลยี นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ จากงานวิจัย

เพื่อตอบสนองโครงการ

พระราชดำร ิ

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

5 10 15 20 25 1. ประยุกตและขยายผลองคความรูจาก

งานวิจัยโดยการบูรณาการทุกมิติเพื่อ

การแกไขปญหาจริงในพื้นที่  ดวยงาน

บริการวิชาการสูการพัฒนาชุมชนสังคม 

 

3.3 นิเวศการวิจัยและ

นวัตกรรม เชงิพื้นที่ 

เพื่อเปนที่จัด

กิจกรรม สราง

บรรยากาศรวมมือ

กับภาครัฐและ

เอกชนการสราง

ความ  

1) Co-working Space แหง 1 3 3 3 3 1. ออกแบบการบรูณาเสริมมูลคาการการ

ใชประโยชนพื้นที่รวม Research & 

Innovation Park ที่ประกอบดวย 

Business, Co-Product Design, 

Design Thinking 

 

2) Open 

(multidisciplinary) lab 

แหง 1 2 3 3 3 

3) Technology transfer 

office 

แหง 1 2 3 3 3 

3.4 การผลิตและ

จำหนายผลิตภัณฑ

ภายใต Maejo 

Brand ตลอดหวง

1) ผลิตภัณฑเดน Maejo ที่มี

การจดัการตลอดหวงโซ

อุปทาน 

ผลิตภัณฑ 10 10 10 10 10 

2) รายไดจากการจำหนาย

ผลิตภัณฑ  

ลานบาท 1 3 5 7 10 
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โชอุปทาน สู

เทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขับเคล่ือนกระบวนการสงเสริมนักวิจัย ดวยแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม  

4.1 การบริหารจัดการ

บุคลากรแบบ

เกื้อหนุน 

1) สัดสวนนักวิจัยรุนกลาง

และรุนใหม เพือ่ลด

ชองวาง และศูนยากา

ศการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

คน 10 20 30 40 50 กลไกเชงิโครงสราง 

1. บริหารบุคลากรใหสอดคลองกบัความ

เปนเลิศของมหาวิทยาลัยและสวนงาน 

2. ปฏิรูประบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ใหมุงเนนยุทธศาสตรและสะทอน

ผลงานการจดัสรรทุน 

หลัก : กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2) จำนวนนักวจิัยพัฒนา

งานวิจัยมุงเปาดานเกษตร 

อาหารและสุขภาพ 

(เกษตรอินทรีย เกษตร

สมัยใหม สมุนไพร กญัชง

กัญชา) 

คน 5 10 15 20 25  

3) จำนวนผูอำนวยการแผน

บริหารจัดการงานวิจัย

และนวัตกรรม พัฒนา

แผนงานวิจัยแบบมุงเปา 

คน 5 10 15 20 25  
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เพิ่มขึ้น (Senior 

/Mentor) 

4.2 สรางแรงจงูใจทีเ่ปน

รูปธรรม ยัง่ยืน ผาน

กระบวนการ

สงเสริมนักวิจัย

กลไกการทำงาน

รวมกันและ

ปฏิสัมพันธของ

หนวยงานในระดับ

ตางๆ 

1) การดำเนินโครงการเพาะ

บม อนาคตความรูและ

ทักษะตอการประกอบ

อาชีพโดยเฉพาะทางดาน

วิจัยและพัฒนาแก

นักวิจัย/บัณฑิต

ผูประกอบการ  ดวย 

Incubation Program   

โครงการ 10 20 30 35 40 กลไกการบริหารจัดการ 

1) แนวทางสนับสนนุการดำเนินงานและ

ปรับหลักเกณฑคาตอบแทน (คาจาง 

จากหนวยงานเอกชน) ท่ีอำนวยความ

สะดวกใหแกนักวิจัย 

2) แนวปฏิบติัการหกัคา่ธรรมเนียม

สถาบนั ภาษีมลูคา่เพิ่ม ที่ชดัเจนและ

เอือ้ประโยชนต์อ่การทาํงานววจิยัมาก

ย่ิงขึน้ 

 

กิจกรรม พฒันานักวิจัย  

1. ออกแบบ Incubation Module

รวมกับ partner มืออาชีพและจัด

กิจกรรม เพื่อเพิม่จำนวนนักวจิยัมือ

อาชีพที่มีความเปนเลิศดานวิชาการ

และงานวิจัย  

หลัก : สำนัก...... 

 

รอง: สำนักวจิัย ฯ  

สำนักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ 
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2. สรางกลุมวจิัยหลายรุนและสหสาขา 

ดวยการปรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 

3. ดำเนินโครงการเพาะบม นักวิจยั/

บัณฑิตผูประกอบการ  ดวย 

Incubation Program   

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปรับ

ใหมีกระบวนการเรยีนรูเพื่อทกัษะ

ทางดาน STEMใหกับนกัศึกษาและ

บัณฑิต   

5. ระบบตรวจสอบ ทดสอบและรับรอง

มาตรฐานผลงานวิจัยดานเทคโนโลยี

และผลิตภัณฑ 

6. พัฒนาปจจัยเอือ้ที่เกี่ยวของ 

กิจกรรม :  

1. โครงการสนับสนุนและผลักดันการ

เผยแพรและการใชประโยชนจาก

ผลงานวิจัย 
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เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยทุธ ผูขับเคลือ่น 
หนวยนับ 66 67 68 69 70 

          

2. โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและ

ประกวดผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐใน

ระดับชาต ิ

3. การวเิคราะหและสังเคราะห

ผลงานวิจัยเพือ่คัดสรรและตอยอดสู

การเผยแพรและนำไปใชประโยชน 

4. สนับสนุนนักวิจยัสราง Network 

Connectivity รวมทัง้สรางเครอืขาย

ความรวมมือวจิยักับสถาบันศึกษา/

โครงการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
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 สำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร  ในฐานะหนวยงานบริหารจัดการแผนงานวิจัย

กำหนดใหมีการติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย โดยนำขอมูลที่เกี่ยวของ เชน 

ผลการดำเนินตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ปญหาที่พบในการทำงาน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของนักวิจัย

ที่ไดรับผานชองทางตาง ๆ และผลการสำรวจความพึงพอใจของนักวิจัยตอการบริหารจัดการงานวิจัย 

แนวทางที่หลักสูตรและคณะตองการใหมหาวิทยาลัยดำเนินการ และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มาวิเคราะหและกำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา โดยบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติการประจำป แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ/หรือแผนการจัดการความรู 

สำหรับการติดตามและประเมินผล จะดำเนินการทุก 6 และ 12 เดือน เพื่อรายงานตอคณะกรรมการวิจัย 

และมหาวิทยาลัย โดยการติดตามและประเมินกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย แบงออกเปน 3 ชวง 

คือ กอนรับทุนวิจัย (Pre-audit) ขณะรับทุนวิจัย (Ongoing) และหลังสิ้นสุดการวิจัย (Post-audit) ซึ่งผล

การประเมินสรุปไดดังน้ี   

 1. กอนรับทุนวิจัย (Pre-audit) ไดนำผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายมา

กำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานปถัดไป  

  1.1 ปรับปรุงกระบวนการเชิงร ุกในการจัดทำขอเสนอโครงการวิจ ัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังน้ี  

   1) เตรียมความพรอม/ใหความรูแกนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยไดเชิญ

วิทยากรในการบรรยายเรื่อง เปาหมายยุทธศาสตรและกรอบการวิจัยของ

ประเทศ ประจำป 

   2) พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรและกรอบ

การวิจัยของประเทศ  

   3) เชิญแหลงทุนมารวมใหขอเสนอแนะการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ประจำป  

ดำเนินการภายใตโครงการพัฒนานักวิจัยและนักวิจัยพบแหลงทุน โดยไดเชิญ

ผูอำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย และคณะมารวมใหขอเสนอแนะ   

  1.2 พัฒนาฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยตาม

มาตรฐาน OECD เพ่ือเปนแหลงรวบรวมและแสดงความเช่ียวชาญของนักวิจัยมหาวิทยาลัยซึ่งเปนการเพ่ิม

โอกาสใหนักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมากขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูล

ความตองการและปฏิทินการเปดรับทุนของแหลงทุน เพื่อชวยใหนักวิจัยสามารถวางแผนการพัฒนา

ขอเสนอโครงการและแกไขปญหาระยะเวลาในการเปดรับขอเสนอกระช้ันชิด   

 

 2. การติดตามประเมินผล สำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร เปนหนวยสนับสนุน

ดานการดำเนินงานวิจัย การเผยแพรองคความรู หรือการขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปญญา กำกับติดตาม

ประเมินการดำเนินโครงการวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน ผลกระทบรวมทั้งผลงานวิจัย เพ่ือ
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เสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแกผูบริหารและแหลงทุน และทายสุดคัดสรรและพัฒนาสื่อ

สรางสรรคและชองทางการเผยแพรองคความรู นวัตกรรมจากงานวิจัย เพื่อนำผลไปสรางประโยชนตอบ

โจทยการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

 3. การพัฒนาคณุภาพการเผยแพรผลงาน  

  3.1 ร ั ก ษ าค ุ ณ ภ าพว า ร ส า ร  Maejo International Journal of Science and 

Technology ซึ่งปจจุบันอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

  3.2 พัฒนาคุณภาพวารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร และวารสารศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งปจจุบันถูกจัดใหอยูในฐานขอมลู 

TCI กลุม 1 รวมถึงพัฒนาวารสารวิชาการอื่น เชน วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร วารสารวิจัย

เ ท ค โน โ ล ย ี ก า ร ป ร ะม ง แ ละ ว า ร ส า ร  Maejo International Journal of Social Sciences and 

Humanities (MIJSSH) ใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  3.3 ฝกอบรมแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื ่อการตีพิมพอยางตอเนื ่องทุกป 

(ดำเนินการภายใตกิจกรรมพัฒนานักวิจัย) เพื ่อใหความรู แกบุคลากร อาจารย และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  

  3.4 ปรับปรุงระบบกลไกการใชประโยชนจากงานวิจัยในทุกดานโดยเฉพาะการตอยอด

งานวิจัยในเชิงพาณิชยหรือการจดสิทธิบัตร ดังน้ี   

   1) การกำหนดประเด็น/โจทยวิจัยใหคำนึงถึงแนวทางในการใชประโยชนตั้งแต

เริ่มตน โดยตองมีการวิเคราะหระดับความพรอมของเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรม 

(Technology Readiness Levels Definitions: TRL) และระดับความพรอม

ของความรูและเทคโนโลยีทางดานสังคม (Societal Readiness Level: SRL)  

   2) วิเคราะห TRL และ SRL จากผลงานวิจัยที่แลวเสร็จเปรียบเทียบกับขอเสนอ

โครงการ 

   3) คัดเลือกงานวิจัยที่มีระดับความพรอมของ TRL และ SRL (ระดับ 4 ขึ้นไป) 

และแยกประเภทการใชประโยชน (เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ 

และเชิงพาณิชย) 

   4) วางแผนในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยใหอยูในระดับ TRL และ SRL ที่สามารถ

นำไปใชโยชนไดจริง  

   5) นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงวิชาการ และ

เชิงพาณิชย 
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ภาพที่ 38 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

 
ภาพที่ 39 กลไกการบริหารจัดการผลผลิตจากงานวิจัย  

 



แบบฟอร์มการเสนอขอบรรจุวาระการประชุม 
 

วันที่  14 กันยายน ๒๕65 
 

๑. เรื่อง  ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
(พิจารณาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น (MJU Product Champion)) 
 

๒. เรียน  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

๓. สรุปเรื่องและสาระสําคัญ 
ตามที่สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

ให้ดําเนินการจัดทําข้อมูลผลงานวิจัยเด่นที่มีองค์ความรู้และนวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์  
งานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น Product Champion ของมหาวิทยาลัย  

 

ดังน้ัน สํานักวิจัยฯ จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น (MJU Product Champion)
โดยผ่านกระบวนการ ดังน้ี 

 

1. ดําเนินการรวบรวมผลงานวิจัยเด่น โดยจัดทําทะเบียนผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่น 
ของมหาวิทยาลัยที่อยู่บนฐานข้อมูลของสํานักวิจัยฯ และจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่นไปยังส่วนงาน โดยเสนอแนะให้ส่วนงานเพ่ิมเติมข้อมูลวิจัย
เด่นให้สํานักวิจัยฯ  

2. จําแนกประเภทผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่น ตลอดจนวิเคราะห์ระดับ Technology 
Readiness Level (TRL :  1 - 9) และ Societal Readiness Level - SRL 1 – 9 ของ
ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยเด่น โดยมีการเพ่ิมผลงานวิจัยเด่นประเภทเกษตรอัจฉริยะ Smart 
Farm เครื่องจักรกล ระบบ Sensor ตลอดจนเชิงหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งน้ี สํานักวิจัยฯ ได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จํานวน 103 ผลงาน  

4. จัดทํา และเสนอ ร่าง แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น (MJU Product Champion) เข้า
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 
 

ในการน้ี  สํานักวิจัยฯ จึงขอเสนอแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น (MJU Product Champion) 
เพ่ือพิจารณา  

  

4. ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพจิารณา 
พิจารณาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น (MJU Product Champion) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป ดังเอกสารท่ีแนบมานี้ 
 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์) 

    ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
 



แผนการพัฒนาผลิตภัณฑเดน

MJU 
Product 
Champion
> แผนขับเคล่ือน..........**** 

โดย สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 

รวมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย

กันยายน 2565 I มหาวิทยาลัยแมโจ
1



กระบวนการพัฒนา แผนการพัฒนาผลิตภัณฑเดน มหาวิทยาลัยแมโจ

Cluster Workshop > บุคลากรภายในคณะ /กรรมการวิจัยระดับคณะ > นิยาม 
ความหมาย Maejo-Product Champion /รวบรวมขอมูลผลิตภัณฑ 
วิเคราะหและจําแนก ประเภทระดับเพื่อยกระดับตอยอดการพัฒนา /ระบบ
กลไกการคัดเลือกคัดสรร Maejo-Product Champion  /ฝกอบรมและพัฒนา
ผูประกอบการเพื่อการผลิต สรางสรรค และจําหนาย 

สํานักวิจัย + คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนงานวิจัย + MAP + 

IQS +ICAP (3)

• เปาหมายและกลไกการพัฒนา  เพื่อสราง Value Chain –Value Added  สู Maejo

Premium 

• เสนอแนะ เพื่อจัดทําแผนขับเคลื่อนและมีหนวยงานเพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดและสรางแผน

ขับเคลื่อนการพัฒนา MJU

• เสนอในการจัดทําแผนปฎิบัติการของมหาวิทยาลัย  กลุมที่ 2 วิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

คณะกรรมการวิจัย (3)

• หนวยงานที่มีศักยภาพศึกษาการตลาด

• หนวยงานแผนขับเคล่ือน………………………….

• ระดับคณะ…………………………….

คณะกรรมการบริหาร
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+ คุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ
+ ศักยภาพของนวัตกร

+ แหลงทุน

คน ---- ทุน ---- ผลิตภัณฑ ----- พื้นที่ -----
เครือขาย ------ โอกาสทางการตลาด



Discussion Topics

1. Definition
Definition of MJU 

Product Champion

2.การจําแนกประเภท
ประเภทของ MJU Product 
Champion

3. การคัดเลือกคัดสรร
ระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรร 

และการพัฒนา ดวย Value 
Chain -Value Added

4. แนวทางการพัฒนา
ทิศทางตลาด สูการตอยอดสู
สรางรายได และสราง
ผลกระทบเชิงสังคม 
สิ่งแวดลอม 
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1
เปาหมายของการพัฒนา 

MJU Product Champion 
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เปาหมายของการพัฒนา MJU Product Champion 
สู Maejo Premium

พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ท้ังดานวิทยาศาสตรและสงัคม สูการเปนผลติภณัฑเดน
ของมหาวิทยาลัย (MJU Product Champion) เพื่อ
การใชประโยชนทุกมิติ

พัฒนากลุมผลิตภัณฑ

ท่ีสามารถพฒัาตอยอดขยายผลเพื่อสรางรายได
ใหมหาวิทยาลัย และตอบโจทยในมิต ิSDG-BCG

สรางและเสริมความแกรงใหผูประกอบการ 

เปาหมายบัณฑิตและกลุม partner ผูประกอบการใหม 
ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชนในพืน้ท่ีภาคเหนอื  

ไดรับการยกระดบัดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉรยิะ

สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานการเรียนการสอน  
งานพัฒนา และงานบรหิารจัดการองคกร เพื่อผลิต 
Product Champion
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เสนทางสูเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑเดน MJU Product Champion 

INPUT ACTIVITY OUTPUT OUTCOME
Ultimate Goal

1. การบริหารจัดการโดยสํานักวิจัยฯ-
อุทยานเกษตรฯ (MAP)-ฝาย
ขับเคลื่อน

2. สินทรัพย กายภาพ
3. ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ปที่ 1 (2565) 
1. รวบรวม วิเคราะหละจําแนขอมูลผลติภัณฑ กประเภทนิยาม 
2. กําหนด ความหมาย MJU-Product Champion 
3. พัฒนาระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรรเพื่อยกระดบัตอยอด
4. มีเวที ใหบุคลากรและนักศึกษาไดประลองและแลกเปลีย่นแนวคิ

และตอยอดผลผลติจากงานวิจัยและพฒันา  เชิงพาณิชย 
5. กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม  พัฒนา Mentor สราง 

Entrepreneur และ Start up  
6. ทดสอบระบบคัดเลือก Mae Jo product Champion 5 

ผลิตภัณฑ เพื่อวางจําหนายในตลาดคุณภาพ (on line-on site) 

ระยะเวลา 

3 ป

งบประมาณ

120 ลานบาท 

(งานวิจัย)

คณะกรรมการ
บริหาร -กรรมการ

สงเสริม
มหาวิทยาลัย

นักศึกษา partners นักวิจัย นวัตกร 
ที่มีความเชี่ยวชาญ หนวยงานเชิง

function  (สํานักวิจัย –MAP-IQS-
ICAP-ฝายขับเคลื่อน) 

ปที่ 2 (2566-67)
1. พัฒนากลไกเพื่อสราง Value Chain –Value Added
2. สงเสริมกระบวนการพฒันาความคิดสรางสรรค ผลิต Product 

Champion จากงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานการเรียนการสอน  
งานพัฒนา และงานบริหารจัดการองคกร

3. สรางและเพิ่มคุณคาผลงานจากความคิดสรางสรรค ชวยให
มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในสวนแบงการตลาด งาน Product 
champion และทันตอแนวโนมการเปลีย่นแปลง

4. พัฒนาผูประกอบการ เพ่ือการผลิต สรางสรรค และจําหนาย 
(บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ partners

Intellectual property

Technology licensing 

Research/Technology/ Innovation 
translation (Innovation diffusion) to 

utilization

สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
Co- funding

Matching Fund 

ระยะที่ 1
1. นิยาม ความหมาย MJU-Product Champion 
2. ขอมูลผลิตภัณฑ วิเคราะหและจําแนก ประเภทระดับ

เพ่ือยกระดับตอยอดการพัฒนา 
3. ระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรร 
4. แนวทางพัฒนา  เพ่ือสราง Value Chain –Value 

Added 
5. Mae Jo product Champion 5 ผลิตภัณฑ เพ่ือวาง

จําหนายในตลาดคุณภาพ (on line-on site) 

ระยะที่ 2
1. เครือขายกลุมผูผลิต ผูประกอบการ ตนน้ําและกลางน้ํา 

กลุมวิสาหกิจ และ Start up /Entrepreneurs  
(partner ยานนวัตกรรม ฯ)   

2. เครือขายตลาดคุณภาพเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑ /
กลุมเปาหมายใชประโยชน ผลิตภัณฑเพ่ือตอยอดเชิง
พาณิชย

3. Mae Jo product Champion เพ่ิมขึ้น เพ่ือวาง
จําหนายในตลาดคุณภาพ (on line-on site) 

4. รายไดจาดการจําหนายและใหบริการ

พ.ศ.2565-2566 พ.ศ.2568-2569

• Student and graduate tech-based 

entrepreneur/start up /enterprise ratio

• Industrial capacity building program 

including upskill/reskill/new skill 
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2
นิยามและความหมายของผลิตภัณฑเดน มหาวิทยาลัยแมโจ 
Definition of MJU Product Champion
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2.1 Product Champion : ผลลัพธของการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมท่ี
เชื่อมโยงของทุนทรัพยากรบุคคล  สินทรัพยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ความรู 

สรางสรรค) โครงสรางพื้นฐานและทุนทางการเงิน

ระบบนิเวศ

นวัตกรรม

ทรัพยากรบุคลากร

ทุนทางการเงิน

และโครงสราง

พื้นฐาน

การวิจัยและ

พัฒนา 

สรางสรรค

แหลงองคความรู และ
ทักษะตางๆ ที่ไดจาก
งานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม การศึกษา
และประสบการณ

สนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานและแหลงเงินทุน

สนับสนนุระบบท่ีเหมาะสมเพือ่
ขับเคลื่อนการพฒันาProduct 
Championเชน กรอบนโยบาย 
กฎระเบียบ กลไกการพฒันา 
และการสนบัสนนุสรางความ
รวมมือเครือขาย 

สนับสนนุผลิตภณัฑทีมี
ศักยภาพสงูในการพฒันาสูล
คาเชิงเศรษฐกิจ ตอบสนอง
ตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 
วิสาหกิจ ชุมชน 

นวัตกรรมดานผลิตภณัฑ

และบริการ

นวัตกรรมดานกระบวนการ

นวัตกรรมดานเทคโนโลยี

นวัตกรรมดานสงัคม

มูลคาทาง

เศรษฐกิจ

Ultimate GOAL 
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2.2  คุณลักษณะของผลิตภัณฑเดน มหาวิทยาลัยโจ 
MJU Product Champion

1. เกิดจากกระบวนการพัฒนาความคิด
สรางสรรค จากงานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานการเรียน การสอน งาน
พัฒนา และงานบริหารจัดการองคกร

 ใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and
Creativity Idea) จากงานวิจัย เปนฐานของการ
พัฒนาใหเกิดข้ึนใหม มิไดเกิดจากการ ลอกเลียนแบบ
การทําซํ้า

2. มีหลากหลายกลุมผลิตภัณฑ ที่คํานึงถึงการ
ใชประโยชนและความตองการของผูใช
 ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) 

รวมทั้งการสรางความสําเร็จในเชิงพาณิชย  MJU 
Product Champion ตองสามารถทําใหเกิด
มูลคา เพิ่มข้ึนไดจากการพัฒนาส่ิงใหมนั้นๆ ซ่ึง 
“ผลประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได
เปนตัวเงินโดยตรง หรือไมเปนตัวเงิน โดยตรง ”

4.ผานการพัฒนาเพื่อผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ 
(only one) และมีคุณภาพสูง (best one) 

เพื่อใหไดผลิตภัณฑในระดบัพรีเมียม
 มีความใหม (Newness) เปนส่ิงใหมที่ถูกพัฒนาข้ึน ซ่ึง

มีทั้งลักษณะเปนตัวผลิตภณัฑบริการหรือกระบวนการ
ที่สามารถปรับปรุงจากของเดิม รวมทั้งพัฒนาข้ึนใหม
แตสราง function ใหมข้ึนมา ทั้งนี้อาจจะมี
Function เดิมหรือปรากฎลักษณะกายภาพของเดิม

3. มีโอกาสทางการตลาดและการเช่ือมโยง
มาตรฐานผลิตภัณฑจากระดับภูมภิาคสู
สากล (Local Links - Global Reaches) 
ผานการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ 
(only one) และมีคุณภาพสูง (best 
one)

MJU Product 
Champion
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3.
ประเภทของ MJU Product Champion

มุงสู“การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม”
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3.1 จําแนกตามลักษณะกายภาพของผลิตภัณฑ

>> วิเคราะห GAP และโอกาสในการพัฒนาตอยอด

สินคา สายพันธุ

กระบวนการ

สูตรอาหาร เทคโนโลยี

การบริการ

หลักสูตรการออกแบบ

MAEJO
Product 

Champion

 ผลิตภัณฑทางดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง และอาหารแปรรูป

 เวชสําอาง “cosmeceutical products” / functional cosmetics

 กระบวนการตรวจสอบทางพันธุกรรม/ Genetic Purity Testing

 กระบวนการเรงปฏิกิริยาทางเคมี/........................

 เทคนิคและกระบวนการผลิตพืช

 กระบวนการผลิตผลิตผลจากสัตว ไดแก เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

เนื้อสัตวปก ไข และน้ํานม

 กระบวนการ/วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 Application/ โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ /คูมือ 

 Platform ทางดานการตลาด/ แผนทางดานการตลาด/ การ

วางแผนธุรกิจ

 สถานบริการเพ่ือการทองเที่ยว /เกษตรทฤษฎีใหม/ เกษตรลานนา

 การบริการใหคําปรึกษาเพ่ือใหไดมาตรฐาน ICAPS/ IQS

สําหรับพืช

 อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Tissue Culture Media)

 Organic fertilizer formula/ ธาตุอาหาร/ สารกําจัดศัตรูพืช

 เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ Smart farming/โรงเรือนอัจฉริยะ 

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
I. ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence หรือ AI)

II. บล็อกเชน (Blockchain)

III. โดรน (Drones)

IV. อินเทอรเน็ตเพ่ือทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT)

V. หุนยนต (Robots)

 Nanotechnology

 เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกลทางการเกษตร

 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

 หลักสูตรระยะสั้น/ การฝกอบรม

 การบริหารวิชาการจากองคความรูงานวิจัยเพ่ือถานทอดสูการใชประโยชน

สําหรับสัตว

 Feed Formulation (Livestock/Aquaculture)

 Food Ingredient by using the Mathematical Model

 โภชนาการสัตวแบบแมนยํา (precision animal nutrition) 

 วัคซีนหรือผลิตภัณฑกระตุนภูมิคุมกัน
สําหรับคน

 สูตรอาหารเพ่ือสุขภาพ/ Functional Food / Gastronomy

 แบบกอสราง (อาคารประหยัดพลังงาน/ อาคารสีเขียว/ โรงงานตนแบบแปรรูป)

 สถาปตยกรรมโครงสราง/ งานออกแบบภูมิทัศน

สําหรับพืช การปรับปรุงพันธุพืช (plant breeding)/ พืชสาย

พันธุใหม/ การผสมพันธุ (hybridization) และการ

ขยายพันธุพืช/ เมล็ดพันธุ (การผลิตและการเก็บ

รักษา)/ กิ่งพันธุ/ DNA Marker (Licensing) 

สําหรับสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว/ การผสมพันธุ/ อนุรักษและ

พัฒนาพันธุสัตวพ้ืนเมือง 
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• ผลติภณัฑม์าจากไหน 
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3.2 จําแนกตามประเภทและระดับการพัฒนาของผลิตภัณฑ 
ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยและเชิงเศรษฐกิจ

Core Product
ผลิตภัณฑตามความตองการ
พื้นฐานท่ีมีใชท่ัวๆ ไป ตาม
ความตองการของตลาด

Generic Product
ผลิตภัณฑท่ีการแขงขันในตลาด 
มีความพรอมของการใช
ประโยชน สามารถกําหนดราคา
ใหมีการแขงขันได

Expected Product
ผลิตภัณฑท่ีตองการความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคเพื่อดึงดูดความ
สนใจ 

Augmented Product
ผลิตภัณฑท่ีมีการทําวิจัยในตลาด มี
การรวบรวมขอมูล เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติแตกตางไปจากผลิตภัณธ
ท่ัวไปท่ีแขงขันกันในทองตลาด 
โดยเฉพาะยางยิ่งในตลาดเฉพาะกลุม 
(niche market)Potential Product

ผลิตภัณฑใหมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่ี
สรางความประทับใจเกินความคาดหวัง

 




 ตอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สรางความ

ตางในความโดดเดน

 สนองโครงการพระราชดําริ
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3.3 จําแนกตามกลุมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มุงเปาการสรางสรรคผลิตภัณฑเชิงบูรณาการ ครบ Supply Chain

ตอบโจทยยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

“สรางความตางและความโดดเดน”
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การ

ผลิตพืช

อินทรียและ

เกษตรปลอดภัย

1. Intervention farming 

- สายพันธุ/เมล็ดพันธุอินทรียที่มีคุณภาพ 

- เทคโนโลยีการเพาะปลูก

- ติดตาม ตรวจวัดสภาพอากาศ

- ธาตุอาหารและน้ําในดิน-ปุยอินทรีย/ 

สารชีวภาพ

- ระบบน้ํา/ ชลประทาน

2. เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม (Smart farm: 

โรงเรือนอัจฉริยะ/ IOT/ Sensor 

Technology/ Drone)

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

ผลผลิต

วิสาหกิจชุมชน 

(product champion)

Pre-production

Production Harvest/Post-harvest Enhancement Distribution

Tangible 

Knowledge 

Implementing 

Technology and 

Innovation

- การดูแล  (น้ํา/ปุย/สารชีวภาพ)

- การตรวจสอบและจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช

Farming

Practice

planting

harvesting

Post-

harvest

- การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการเก็บรักษา

ผลผลิต

- การปองกัน-จํากัดโรคและแมลงศัตรู

- โรงคัดบรรจุและเก็บรักษา

- ลดการสูญเสียจาก

การเก็บเก่ียว

- รักษาคุณภาพผลผลิต

กอนการแปรรูป-สง

ตลาด

- ระบบการเพาะปลูกพืชอินทรีย

- ระบบวนเกษตรอินทรีย

- เกษตรทฤษฎีใหม

นวัตกรรมการ

จัดการการผลิต

1. คัดเลือกสายพันธุพืชท่ีเหมาะสมและผลผลิตตาม

ความตองการ

2. พัฒนาศักยภาพสายพันธุพชืเพื่อการปลูกในระบบ

เกษตรอินทรีย

3. ผลิตปุยอินทรียจากของเหลือจากโรงงาน

อุตสาหกรรม

4. ควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหารของพืช

5. พัฒนาระบบการปลกูแบบอัจฉรยิะ ตามท่ีตลาด

ตองการ

6. สารธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑ 

และการขนสง 

1. ตลาดออนไลน

2. ตลาดคาปลีกชุมชน-เล็ก-ใหญ

4. เครือขายภาคธุรกิจ

5.    โรงงานแปรรูป

4. สงออก

กลยุทธทางการตลาด สมัยใหม

Traceability

1. Product champion (ลําไย  ขาว เมล็ดพันธุอินทรีย กัญชง กัญชา)

3. การลดความชื้นขาวเปลือกดวยพลังงานแสงอาทิตยรวมกับแกสชีวชีวมวล

4. พลังงานจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพ่ือแกปญหาหมอกควัน

5. ปจจัยการผลิตอินทรีย -ปุยอินทรียจากของเสียเศษเปลือกมะมวงสุกจากโรงงาน

อุตสาหกรรม

6. การเตรียมสกัดสาร สําคัญจากพืชมูลคาสูง

7. พัฒนาฮอรโมนพืช

8. การใชพลังงานสะอาดทางการเกษตร

9. การเตรียมผลผลิตเพ่ือเขาสูกระบวนการแปรรูป

Smart packaging

Logistics and tracking

1. บรรจุภัณฑที่สวยงาม และเก็บไดนาน

2. โรงงานบรรจุกระปอง ถุงพิเศษ ปรุงรส

4. สกัดสาร สําคัญและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับ

อยางอ่ืนใหมูลคาสูง

5. ระบบการเก็บรักษาผลผลิตที่เพ่ิมมูลคา

6. การขนสงระยะส้ันลดปญหาสรางคารบอน

1. ตลาดทองถิ่น  ตลาดสมัยใหม

ตลาดเฉพาะ ตลาดผูสูงวัย

2. ปจจัยการผลิตอินทรีย

3. ตลาดตางประเทศ

Young smart farmers



ปรับปรุงสายพันธุคุณภาพ

เพ่ือการเพาะเลี้ยงอยาง

ยั่งยืนและทนตอโรค

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหมี

คุณภาพ ปลอดภัย และ

เพียงพอตอความตองการ

ตลาด

ยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ โดยคํานึงถึง

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

วัตถุดิบและความตองการ

ของตลาด

สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาตลาดสินคาสัตวน้ํา

- พัฒนาสายพันธุท่ีเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงเพ่ือ

อุตสาหกรรมและกลุมเกษตรกรรายยอย

- เพาะฟกและการอนุบาล

- อาหารและเคมีภัณฑสัตวน้ํา : คุณภาพตอการ

เจริญเติบโตตามอายุ

1. ระบบ Smart farming / Organic / 

Closed recirculating system/ 

Aquaponics system

- การเล้ียงในบอดินดวยวัตถุดิบในทองถิ่น/ 

การเล้ียงในบอดินดวยอาหารสําเร็จรูป

- Aqua feed  

2. สงเสริมและฟนฟูแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

3. อนุรักษความหลากหลายสายพันธุพ้ืนถิ่น

4. สาหรายสไปรูลินาระบบเปดดวยพลังงาน

แสงอาทิตย

- การแปรรปูผลิตภัณฑทองถิ่น

- แปรรูปอาหารพรอมรับประทาน

- ออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑ ตราสินคา

และบรรจุภัณฑ

- ตลาดออนไลน / ตลาดสินคาเกษตร / 

ธุรกิจรานคา ฯลฯ / การสงออก

- การจัดสงผลิตภัณฑ (พันธุสัตวน้ํา/ 

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา)

- เครือขายเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เทคโนโลยีการประมง การจัดการฟารม นิเวศและผลผลิต Knowledge Technology and Innovation

- การคัดเลือกพอแมพันธุเพ่ือผลิตปลานิลเพศผูโดยการใช

ฮอรโมน Methytestosterone และกวาวเครือแดง ( 

Pueraria mirifica )

- การพัฒนาสูตรอาหารปลานิลโดยใชกากเหลือจากการหมัก

มูลสุกรทดแทนแหลงโปรตีนเพ่ือลดตนทุนการผลิต

- ระบบการเลี้ยงปลาบึก ในบอดินเพ่ือการคา

- การเลี้ยงปลานิลดวยความหนาแนนสูงในบอคอนกรีตที่มี

ระบบไหลเวียนแบบปด

- กากถัว่เหลืองเพ่ือผลิตซินไบโอติกโปรตีนสูงเพ่ือาหารสัตวนํ้า

Young smart 

farmers 

นวัตกรรมอาหาร

สุขภาพและเวชสาํอาง

การขนสงโดยระบบหองเย็น

………………………………..

ปจจัยการผลิต

การจัดการ

นิเวศ-ฟารม

การเพิ่มมูลคา-

แปรรูป-บรรจุ

ภัณฑ

การกระจาย

ผลิตภัณฑสู

ตลาด



จัดการฟารม/โรงเพาะเลี้ยง

- ระบบการจัดการฟารมแบบ Smart Livestock

- พัฒนาระบบการเลี้ยงในฟารมท่ีไดมาตรฐาน

- ปองกันและแพรระบาดโรค

- การกําจดั บําบัดของเสียจากฟารม

- การประเมินผลกระทบท่ีกอใหเกิดความ

เสียหายแกสิ่งแวดลอม

ตรวจสอบ ติดตาม 

การเจริญเติบโต

ชําแหละ 

แปรรูป และการตลาด

การจัดการอาหารสัตว 

(คุณภาพ/ โภชนาการ/ แหลงท่ีมา/ 

การเก็บรักษา) 

• การปรบัปรุงคณุภาพถั่วเหลือง

เพ่ือเป็นแหลง่โปรตีนสาํหรบัการ

ผลติสตัวใ์น ระบบปศสุตัวอ์ินทรยี์1.ผลิตพอ-แมพันธุ/ ลูกพันธุ/ นํ้าเช้ือ

2.ติดตามสัตวรายตัว Animal identification เพื่อประสิทธิภาพ

ในการเลี้ยง

3.ติดตามความผิดปกติของแตละชวงการเจริญเติบโต (การกิน

อาหาร/ การขับถาย)

4.ตรวจสอบความปลอดภัย โดยเฉพาะการใชยาในสัตว (ฮอรโมน

เรงการเจรญิเติบโบ/ สารเรงเน้ือแดง)

การจัดการดานสุขภาพสัตวเพ่ือควบคุม

และปองกันการเกิดโรค

การจัดการดานสวัสดิภาพสัตว

(Animal Welfare)

การจัดการฟารม (in door /outdoor)

อาหารเลี้ยงสัตว

การกระจายผลผลิตเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค
- การขนสงที่ถูกวิธี

- การควบคุมอุณหภูมิภายในหองเย็นระหวาง

ขนสง

- การสรางระบบการตลาดที่มีหลายชองทาง

สรางมาตรฐานการแปรรูป
- การตัดแตงชิ้นเนื้อ บรรจุภัณฑ

- แปรรูปพรอมทาน/พรอมปรุงที่

มูลคาสูง

- การแชแข็งเพ่ือการถนอมอาหารใน

ระยะยาว

โรงงานชําแหละที่ไดมาตรฐาน
- ระบบการผลิตที่ดี GMP และ HACCP

- สรางมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 

เชน รสชาติ โภชนาการ วัฒนธรรม

- ตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางใน

อาหาร/เนื้อสัตว

Tangible Knowledge-

Technology and Innovation

1. อาหารไกไขตอผลผลิตไขและคุณภาพไข

2. สารสกัดธรรมชาติในอาหารไก หมู วัว ตอประสิทธิภาพ

การผลิต คุณภาพเน้ือ และปริมาณเช้ือ

3. โรงงานอาหารสัตวอินทรีย

4. ระบบการกําจัดของเสียจากฟารมที่สมบูรณ

5. แหลงโปรตีนทดแทนในอาหารสัตว

1. การพัฒนานํ้ายาแชแขง็นํ้าเช้ือโคเพ่ือทดแทนไขแดง

2. การตรวจสอบการเปนสัดของวัวเพศเมีย

3. สารสกัดธรรมชาติเพ่ือการดูแลสุขาภิบาลสัตว

4. สารสกัดธรรมชาติเพ่ือแทนสารเคมใีนกระบวนการตาง ๆ 

เชนการออกไข เน้ือแดง เปนสัด

5. ระบบการเลี้ยงสัตวอารมณดี

6. ระบบการเลี้ยงสัตวอัจฉริยะ

1. โรงชําแหละมาตรฐานสุกร และโค

2. การบมเน้ือคุณภาพสูงเพ่ือผลิตช้ินเน้ือสเตก

3. สารสกัดธรรมชาติเพ่ือการถนอมอาหารและการแปรรปู

4. การตลาดราคาสูง ทั้งแบบออนไลนและธรรมดา ขายปลีก 

ขายสง

5. สินคาแปรรูปพรอมปรุงอินทรีย

นวตักรรมการตรวจโรคดว้ยเทคนิค PCR 
ในฟารม์เพ่ือการประเมินทางชีวภาพและ

การเกษตรแมน่ยาํสงู เพ่ือการปอ้งกนัโรค

ในฟารม์ปศสุตัวแ์ละประมง

- หลักสูตรการเรยีนรูตลอดชีวิต



Knowledge

Technology and 

Innovation

- เครื่องด่ืมสุขภาพจากสาสกัดผงกาแฟ 

- ผงใบขาวหอม

- ขนมจีนเสนหมักดวยหัวเชื้อบริสุทธ์ิ ชุมชนแมยางโพธ์ิ

- ซินไบโอติกจากลูกสํารอง

อาหาร

- การเพ่ิมมูลคาของอาหารจากทุนทางวัฒนธรรม

- เพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑดวยกระบวนการ Service Design

- การปรับตัวของธุรกิจ/ผูประกอบการตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีสงผลตอการกินอยางรวดเร็ว

- Food availability: ปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสม

- Food access: การเขาถึงทรัพยากรอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ

- Food utilization: ประโยชนของอาหารเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี

- Food stability: ความม่ันคงของอาหารในภาวะวิกฤติ

- Nutritional security: การรักษาคณุคาทางโภชนาการ

Functional food: อาหารท่ีมีสาร

อ่ืนท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 

นอกเหนือจากมีสารอาหารท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการ

- ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร

- ลดขยะ/ของเสียในกระบวนการ

- การแขงขันทางการตลาด

- การลดตนทุน/เพ่ิมมูลคาอาหาร

Gastronomy
ศิลปะวิทยาการอาหาร

- อาหารตามประเพณีทองถิ่นที่สืบทอด

- การปรุงแตง/ วัตถุดิบเฉพาะทองถิ่น

- วัฒนธรรมการกนิ/ วิธีการกินอาหาร

- กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติทองถิ่นของอาหารแตละประเภท

การพฒันาระบบนิเวศนวตักรรมอาหาร ผ่านการพฒันา "Creative 
Competitiveness" ครบั หรอืการเสรมิขีดความสามารถเชิง

สรา้งสรรค ์เพ่ือผลกัดนัผูป้ระกอบการฐานProduct Championโดย

มุ่งเนน้การนาํทรพัยากรของตวัเองมาใชใ้หเ้กิด productivity สงูสดุ 

สรา้ง utility ดว้ยการ optimize ทรพัยากรใหเ้หมาะสม

“การเพ่ิมมลูคา่อาหารจากทนุทางวฒันธรรม” (Culinary Heritage & 
Sustainable Gastronomy: Redefining the Opportunity in 
the New Reality)
ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัตน้ทนุทางวฒันธรรม ตอ่ยอดและปรบัตวัเพ่ือรบัมือกบั

สถานการณปั์จจบุนัและสรา้งการบรกิารใหมท่ี่ถกูใจลกูคา้และเพ่ิมมลูค่าใหผ้ลิตภณัฑ์

ดว้ยกระบวนการ Service Design



1. ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดระหวางกระบวนการผลิต

2. การลดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากความแปรปรวนของสภาพอากาศอยางรวดเร็ว

3. ลดความเสี่ยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการเกิดภัยธรรมชาติ  (ภาวะแหงแลง น้ําทวม                   

ดินโคลนถลม และไฟปา ฯลฯ)

ลดภาวะโลกรอนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ

Technology 

and 

Innovation

1. ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยสงเสริม 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle)

2. พลังงานทางเลือก-พลังงานทดแทน: Alternative Energy เชน แสงอาทิตย

(solar) /ลม (wind) /ไฟฟาพลังน้ํา (hydroelectric) /ชีวมวล (biomass)

3. พลังงานหมุนเวียน: Renewable Energy 1. กระบวนการออกแบบวางแผนการพฒันาท่ีคํานึงถึงการอนุรักษสิง่แวดลอม

2. การปกปองทรัพยากรธรรมชาติ

3. การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีท่ีชวยรักษาสิ่งแวดลอม

4. ใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสิ้นเปลือง และใชทรัพยากรอยางรู

คุณคา (การประหยัดพลังงานไฟฟา/ ระบบทําความเย็นแบบ Evaporative ในอาคาร/ การ

จัดการขยะ)

5. ลดการปลดปลอยของเสีย นํ้าเสีย และการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม

• การจัดการพลังงานและ                

ส่ิงแวดลอมพลังงานชีวมวล

• การผลิตกาซชีวภาพจากวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตร

• การพัฒนาพลังงานจากวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

- เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพือ่ชุมชน

- บรรจุภัณฑเพือ่ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ

- พลังงานทดแทนเพือ่เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

- เทคนิคการทําความเย็นและความรอนแบบพาสซีฟในอาคารและ

เรือนกระจก

- พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ใน Greenhouse และแปรรูป

- บําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการ phitocalalysis

- บริหารจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยี

- จัดการและการอนุรักษพลังงานไฟฟาในอาคารและ

โรงงานอุตสาหกรรม

- แกสชีวภาพจากขยะอินทรีย เพื่อทดแทนแกสหุงตม

ในชุมชน

สรางสงัคมท่ีมุงเนนการรไีซเคิลและใชพลงังานทดแทน

(B) (C)(A)

ความรับผิดชอบตอสังคม
Energy and 

Environment

(B)
(A)

(C)



3.4 จําแนกตามเปาหมายของการพัฒนา “ผลิตภัณฑนวัตกรรม”

 นวัตกรรมผลิตภัณฑถือเปน ผลิตผล (Outputs) ขององคกร
หรือธุรกิจ ท้ังตัวสินคา (Goods) หรือการบริการ (Services)

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ดานเทคโนโลยี หรือวิธีการใช รวม
ไปถึงการปรับปรุง ผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยูใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

1. นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 
Product 
Innovation

ตัวแปรหลักท่ีสําคัญ ของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑมี 2 ตัวแปร 
 โอกาส ทางดานเทคโนโลยี หมายถึง องคความรูทางดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ และ
กระบวนการท่ีจะทําให สามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นได 

 ความตองการ ของตลาด หมายถึง ความตองการของผูใช ท่ีมี
ความตองการ ในผลิตภัณฑใหมนั้น และพรอมท่ีจะซื้อหรือใช 
และสงผล ทําใหผูเปนเจาของนวัตกรรมไดรับประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ หรือสังคม 

2. นวัตกรรม
กระบวนการ 
Process 
Innovation

การประยุกตใชแนวคิด วิธีการ หรือ
กระบวนการใหมๆ ท่ีสง ผลใหกระบวนการ
ผลิต และการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด 

 นวัตกรรมท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงในระบบ ท้ังเคร่ืองมือ 
กรรมวิธีการผลิต การจัดจําหนาย หรือรูปแบบการจัดการ
องคการ โดยมีเปาหมายนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ ใหไปถึงมือผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

 สรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน –ลดตนทุน พลังงาน 
หรือของเสีย มุงเนนไปในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต
และการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

Cr: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2564)
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ประเภทของผลิตภัณฑนวัตกรรม >>> Maejo Premium

Reference : องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation 
and Development: OECD) ไดจําแนกนวัตกรรมออกเปน 4 ประเภทหลัก (OECD, Oslo Manual, 2005.) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 
Product Innovation

นวัตกรรมกระบวนการ
Process Innovation

นวัตกรรมการตลาด
Marketing Innovation

นวัตกรรมองคกร
Organizational Innovation

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑและ
บริการท่ีมีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น ท้ังดวยการปรับปรุงดานเทคนิค 
วัสดุประกอบ ซอฟตแวรท่ีใช ในผลิตภัณฑ ความเปนมิตรกับผูใช หรือ
ลักษณะอ่ืนๆ ตอบโจทย SDG/BCG

การปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการใหม ในการพัฒนาปรับปรุงหรือการ
สงมอบผลิตภัณฑ ท้ังในดานเทคนิค เครื่องมือและอุปกรณ และ 
ซอฟตแวร

การเปลี่ยนแปลงวิธีการทางการตลาดรูปแบบใหม ไดแก การออกแบบ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การจัดวางสินคาและการสงเสริม การตลาด 
และการกําหนดราคาของ ผลิตภณัฑและบริการ

การปรับแนวทางการดําเนินงานในองคกรไปสูรูปแบบใหม ท้ังการ 
เปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Practices) การจัด
สถานท่ี ทํางาน (Workplace Organization) หรือความสัมพันธ
ภายนอกองคกร (External Relations)
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นวัตกรรมทางสังคม 
Social Innovation
ผลิตภัณฑเชิงกิจกรรม  หรือบริการใหม ท่ีมุงตอบ 
สนองความตองการของสังคมเปนหลัก โดยมีการ
พัฒนาและเผยแพรผานองคกรเพื่อสังคม ซ่ึงมีสวน
ชวยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเปนกลไกสําคัญท่ีชวย
เสริมสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําท่ี
เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือ
สงผลกระทบเปนวงกวาง 

มีความใหมและตรงตาม
ความตองการของสังคม 

เกิดขึ้นไดจริงและสามารถ
แพรกระจายไปสูสังคมได

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ที่ดีขึ้นในสังคม
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4. ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยแมโจ 
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http://online.anyflip.com/cdrjg/scdq/
mobile/index.html

http://online.anyflip.com/cdrjg/fnne/
mobile/index.html

http://online.anyflip.com/cdrjg/scdq/mobile/index.html
http://online.anyflip.com/cdrjg/fnne/mobile/index.html


ประเภทของผลิตภัณฑ

จํานวนผลิตภัณฑจําแนกตามระดับ TRL

TRL

1

TRL

2

TRL

3

TRL

4

TRL

5

TRL

6

TRL

7

TRL

8

TRL

9

รวม

1. ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร - สาร

สกัด สารชีวภัณฑ

- - - 8 15 8 10 17 22 80

2. สายพันธุ เมล็ดพันธุ (Licensing) - - - 0 5 0 3 3 3 14

3. ระบบ กระบวนการ เทคนิค (Licensing) - - - 0 3 2 3 2 2 12

4. เครื่องมือ เครื่องใช เรื่องจักร โรงเรือน 

(Licensing)

- - - 0 0 0 1 0 1 2

5. หลักสูตร ระยะสั้น ฝกอบรม (องคความรู

จากงานวิจัย/บริการวิชาการ/ (Licensing)

- - - 0 4 0 2 4 1 11

6. โปรแกรม รูปแบบการใหบริการเพ่ือใหได

มาตรฐาน (Licensing)

- - - 0 0 0 0 0 1 1

7. Application/โปรแกรมการจัดการ/คูมือ - - - 0 2 0 2 1 0 5

8. สูตร ปุย สารอินทรีย ธาตุอาหาร สารกําจัด

ศัตรูพืช เพาะเลี้ยง อาหารสัตว (Licensing)

- - - 3 3 2 2 3 10 23

9. ตนแบบ การออกแบบ (แบบกอสราง แบบ

โรงงานตนแบบ แบบผลิตพลังงาน แปรรูป)

- - - 0 0 1 1 0 0 2

รวม - - - 11 32 13 24 30 40 150

https://drive.google.com/drive/folders/1ypFLTHb66S67ZQrXwEirv1p79U1gM2rj?usp=sharing

ฐานขอมูลผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยแมโจ

https://drive.google.com/drive/folders/1ypFLTHb66S67ZQrXwEirv1p79U1gM2rj?usp=sharing


กิจกรรมการพฒันาผูประกอบการ ผานโครงการการพฒันา                 
ยานนวัตกรรมเกษตรและอาหารแมโจ 

INCUBATION Program 
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เทคโนโลยีการผลิตพืช (crop 
production technology) / การ
จัดการฟารมอัจฉรยิะ (smart farm 
management) /การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานการผลิตภาคเกษตร

โปรแกรมการเรียนรูตนน้ํา

นวัตกรรมแปรรูปอาหาร 
(Innovation of food 

processing)/ การตรวจสอบ
คุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑ / 

บรรจุภัณฑ

โปรแกรมการเรียนรูกลางน้ํา
การขนสงสินคา/ จําหนายสินคา
บนแพลตฟอรมออนไลน/ การ
สรางตลาดรูปแบบใหมสําหรับ

การเกษตร

โปรแกรมการเรียนรูปลายน้ํา

กําลังคน กลุมเครือขาย และ
ผูประกอบการ

โปรแกรมการเรียนรูดานการ
บริหารจัดการ

โปรแกรมการเรียนรูนวัตกรรมเกษตร 
อาหาร และสุขภาพ

การหาขอสรุปโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพจะถูกจัดทําขึ้นอยางมีสวนรวมกับนวัตกร
ผูเชี่ยวชาญ เครือขายนวัตกร และผูประกอบการรุนใหมในพื้นท่ี ภายใตกิจกรรม  

Open House และการทํา Workshop รวมกัน

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช (crop 
production technology) และการทํา
เกษตรอินทรีย

2. การจัดการฟารมอัจฉริยะ (smart farm 
management) 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการ
ผลิตภาคเกษตร

4. การจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

1. นวัตกรรมแปรรูปอาหาร (Innovation of 
food processing)

2. ...........................................................

1. จําหนายสินคาบนแพลตฟอรมออนไลน
2. การสรางตลาดรูปแบบใหมสําหรับการเกษตร

1. การพัฒนาองคกรเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขาย

2. การยกระดับศักยภาพผูประกอบการใน
ยานนวัตกรรมเกษตรและอาหรแมโจ

3. กระบวนการพัฒนา Young Smart 
Farmer สูเกษตรกรมืออาชีพ

4. การจัดทําแผนการผลิตรายบุคคลของ
เกษตรกร

5. การสงเสริมความม่ันคงดานอาหารใน
ครัวเรือนและชุมชน
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5
ระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรร

เพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจ

33



2. สนับสนุนการพฒันาขีดความสามารถ

ปจจัยในการพฒันาผลติภัณฑเดน

1. นโยบายบรหิารจัดการผลติภัณฑ รายไดและผล.....จากการ

จําหนาย ใหบริการและสรางมูลคาเชงิเศรษฐกิจ

1. รวบรวม วิเคราะหละจําแนขอมูล
ผลิตภัณฑ กประเภทนิยาม 

2. ศึกษาความหมาย MJU-Product 
Champion 

3. รางระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรรเพ่ือ
ยกระดับตอยอด

4. เวที ใหบุคลากรและนักศึกษาไดประลอง
และแลกเปลี่ยนแนวคิและตอยอดผลผลิต
จากงานวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย 

5. วิเคราะห GAP และผลการดําเนินการ 

คณะกรรมการบริหาร

นโยบาย ทิศทางการพฒันาและการกํากับตดิตาม

กองบริหารงานวิจัย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการวิจัย Partners

3. สงเสริมและสนับสนนุบคุลากรพัฒนาผลผลิตการวิจัย (TOR) มิติและ ที่

ตอบโจทยความตองการของเกษตกรและสอดคลองกับสภาพพื้นที่

รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล

การบริหารจัดการ ภายใตแผนการพัฒนาผลิตภัณฑแมโจ MJU Product Champion 

ปท่ี 1 (2565) ปท่ี 2 (2566)

1. กําหนด ความหมาย MJU-Product Champion 
2. พัฒนาระบบกลไกการคัดเลือกคัดสรรเพ่ือยกระดับตอยอด
3. ทดสอบระบบคัดเลือก Mae Jo product Champion 5 

ผลิตภัณฑ เพ่ือวางจําหนายในตลาดคุณภาพ (on line-on 
site)

4. วิเคราะห GAP เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการพัฒนา  เพ่ือสราง 
Value Chain –Value Added 

5. คัดเลือก Mae Jo product Champion 5 ผลิตภัณฑ เพ่ือวาง
จําหนายในตลาดคุณภาพ (on line-on site) 

6. สรางกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเดน
7. ...............
8. ...............
9. ...............

คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย 

• บริหารจัดการผลิตภัณฑ  ทรัพยสินทางปญญา 

เพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย

• และรายไดที่เกิดจากผลิตภัณฑ

• Matching

• Pitching 

• Incubation for Intellectual 

property/Technology licensing / 

Research/Technology/ Innovation 

translation (Innovation diffusion) to 

utilization

• …………………

• ทดสอบและ feedback

• Co funding

• Matching

• Marketing

• Platform

• Sharing /exchange technology

• ……….

• ……….

อุทยานวิทยาศาสตร เกษตร ฯ
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การศึกษาคนพบและ
ขอสังเกตพื้นฐาน

การสรางแนวคิดทาง
เทคโนโลยี และ/หรือ 
การประยุกตสตูรทาง

เทคโนโลยี

การวิเคราะหและทดลองหนาที่
หลัก และ/หรือ การพิสูจน
องคประกอบของแนวคิด

การตรวจสอบ
องคประกอบ และ/หรือ

อุปกรณท่ีใชทดลอง 
(breadboard) ในระดับ

หองปฏิบัติการ

การทดสอบองคประกอบ 
และ/หรืออุปกรณที่ใช
ทดลอง (breadboard)

ในสถานการณที่เกี่ยวของ

การทดลองโมเดลของ
ระบบหลักและระบบ
ยอย หรือตนแบบใน

สถานการณท่ีเก่ียวของ

การทดลองตนแบบใน
ภาคสนาม

ระบบจรงิท่ีมีความ
สมบูรณ มีคุณภาพ และ

ผานการทดสอบและ
ทดลองแลว

ผลงานที่พรอมสงมอบและ
สามารถนําไปใชงานไดจริง โดย
ผานการพิสูจนเรียบรอยแลว

TRL 1-3 
ผลผลิตจากการพัฒนาองค
ความรูและการวิจัยพื้นฐาน

TRL 4-7
การพัฒนา และทดสอบตนแบบในระดับ

ตางๆ ตามความเขมขนและสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน ตนแบบ

หองปฏิบัติการ ตนแบบภาคสนาม 

TRL 8
มีการทดลองผลิตในปริมาณที่
เหมาะสม/ ทดสอบความมี

เสถียรภาพของระบบ ผานการ
ทดสอบคุณภาพ มาตรฐานที่

เกี่ยวของ หรือกรณีที่ผลงานไม
จําเปนตองมีมาตรฐานที่

เกี่ยวของ ใหใชขอกําหนดที่เปน
ที่ยอมรับไดของผูผลิตกับผูใช

TRL 9
เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑถูก

นําไปใชงานจริงโดยลูกคา อยาง
ตอเน่ืองในตลาดหรือมีการใช
งานในเชิงสาธารณประโยชน 

หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงใหเห็น
ถึงการนําไปใชงานจริงและไดรับ

การยอมรับ

5.1 วิเคราะหระดับของการพัฒนาผลิตภัณฑจากการวิจัย

Technology Readiness Level (TRL: 1 - 9)

TRL 1 TRL 3 TRL 5 TRL 7 TRL 9 

TRL 2 TRL 4 TRL 6 TRL 8 
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5.2 เกณฑการคัดเลือกตามกระบวนการพัฒนาและเปาหมายการใชประโยชน

MJU Product Champion

1. ผานการวิเคราะหความตองการและ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตอ

กลุมเปาหมาย 

2. มีเปาหมายผูใชประโยชนผลิตภัณฑ 
ผูประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชน/ 
ภาคเอกชน 

3. กลุมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เขาถึงงาย สรางประโยชน
และสรางรายไดแกPartners (TRL 5 เปนตนไป) 

4. เปนสวนหน่ึงของการตอยอดเทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ีสอดคลองและขับเคลื่อนเปาหมาย
ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

5. สามารถถายทอดสูกลุมเกษตรกร
รายยอย/ วิสาหกิจชุมชนได 
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ดัชนีหลัก ดัชนีรอง
ระดับ

คะแนน

1. ความใหมและระดับของการพัฒนา

ของผลงาน Product champion 

(100 คะแนน) (คานํ้าหนัก = 3.5) 

1. มีความใหม (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีท่ีประดิษฐขึ้นใหมและยังไมเคยมีใชหรือเผยแพรมากอน) 30

2. ไมเปนท่ีประจักษโดยงาย (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีไมเปนท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ีมีความช

ชํานาญ ในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น)

40

3. มีระดับการพัฒนาตอยอดกาวหนา (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีมีการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ี

มีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น หรือการนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งท่ี

มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม)

30

2. คุณภาพของผลงาน Product 

champion (100 คะแนน) (คาน้ําหนกั 

= 1.75)

1. ความถูกตองเชื่อถือได (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีมีความถูกตองสามารถนําไปใชใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติไดจริง)

40

2. ความสมบูรณของผลงาน (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีมีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระครบถวนตามหลัก

วิชาการ และพรอมนําไปใชประโยชน) 

40

3. ความประณีต ความละเอียดของผลงาน (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี มีกระบวนการคัดเลือกอยางมี

คุณภาพในแตละองคประกอบ/ขั้นตอน มีความประณีต ละเอียดในการผลิต Product champion)

20

หลักเกณฑการคัดเลือก MJU Product Champion รอบคัดเลือก
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ดัชนีหลัก ดัชนีรอง
ระดับ

คะแนน

3. ศักยภาพเชิงพาณิชย ประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคม (100 คะแนน) 

(คานํ้าหนัก = 4.75) ขนาดของ

ผลกระทบ 

1. ผลกระทบของProduct championฯ (สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

อยางไร ในระดับใด ระดับปจเจกชน ระดับสังคม ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับโลก) 

30

2. การนําไปใชประโยชนระดับใด (ปจจุบันมีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/เชิงสังคม อยางไร 

ระดับใด) 

30

3. ขนาดของตลาด และความตองการของตลาด (กลุมลูกคา ปริมาณลูกคา มูลคาตลาด ความตองการ

Product championฯของตลาดท่ีมีอยูระดับใด)

20

4. ความคุมคาในการลงทุน (เปรียบเทียบการลงทุน ตนทุนการผลิต ระยะเวลาท่ีใช และการสราง

ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน  หรือผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น) 

20

หลักเกณฑการคัดเลือก MJU Product Champion รอบคัดเลือก
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ดัชนีหลัก ดัชนีรอง
ระดับ

คะแนน

1. ความใหมและระดับของการพัฒนา

ของผลงาน Product champion 

(100 คะแนน) (คานํ้าหนัก = 3.5)

1. มีความใหม (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีท่ีประดิษฐขึ้นใหมและยังไมเคยมีใชหรือเผยแพรมากอน) 30

2. ไมเปนท่ีประจักษโดยงาย (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีไมเปนท่ีประจักษโดยงายแกบุคคลท่ีมีความช

ชํานาญ ในระดับสามัญสําหรับงานประเภทนั้น)

40

3. มีระดับการพัฒนาตอยอดกาวหนา (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีมีการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ี

มีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น หรือการนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งท่ี

มีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม)

30

2. คุณภาพของผลงาน Product 

champion (100 คะแนน) (คาน้ําหนกั 

= 1.75)

1. ความถูกตองเชื่อถือได (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีมีความถูกตองสามารถนําไปใชใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติไดจริง)

40

2. ความสมบูรณของผลงาน (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี ท่ีมีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระครบถวนตามหลัก

วิชาการ และพรอมนําไปใชประโยชน) 

40

3. ความประณีต ความละเอียดของผลงาน (ผลิตภัณฑหรือกรรมวิธี มีกระบวนการคัดเลือกอยางมี

คุณภาพในแตละองคประกอบ/ขั้นตอน มีความประณีต ละเอียดในการผลิต Product champion)

20

หลักเกณฑการคัดเลือก MJU Product Champion รอบตัดสิน
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ดัชนีหลัก ดัชนีรอง ระดับคะแนน

3. ศักยภาพเชิงพาณชิย ประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคม (100 คะแนน) 

(คานํ้าหนัก = 4.75) ขนาดของ

ผลกระทบ 

1. ผลกระทบของ Product champion (สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม อยางไร 

ในระดับใด ระดับปจเจกชน ระดับสังคม ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับโลก) 

30

2. การนําไปใชประโยชนระดับใด (ปจจุบันมีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/เชิงสังคม อยางไร ระดับ

ใด) 

30

3. ขนาดของตลาด และความตองการของตลาด (กลุมลูกคา ปริมาณลูกคา มูลคาตลาด ความตองการ 

Product champion ของตลาดท่ีมีอยูระดบัใด)

20

4. ความคุมคาในการลงทุน (เปรียบเทียบการลงทุน ตนทุนการผลิต ระยะเวลาท่ีใช และการสรางความ

ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน หรือผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น) 

20

4. การนําเสนอผลงาน (100 คะแนน) 

(คานํ้าหนัก = 1.5)

1. คุณภาพ บูธ โปสเตอร ความสมบูรณ ในการแสดงผลงาน (องคประกอบของบูธและสิ่งท่ีนําเสนอในการ

แสดงผลงาน สามารถสื่อสารถึง Product champion ไดอยางมีคุณภาพ และครบถวนสมบูรณ) 

40

2. เอกสารประกอบการนําเสนอ (องคประกอบของ power point และสิ่งท่ีนําเสนอในการนําเสนอผลงาน

ตอคณะกรรมการ  สามารถสื่อสารถึง Product champion ไดอยางความครบถวน สมบูรณ และ

นาสนใจ)

30

3. วิธีการนําเสนอ (วิธีการนําเสนอรวมถึงการตอบขอซักถามของผูเขาประกวดในการนําเสนอผลงานตอ

คณะกรรมการ มีความกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และนาสนใจ)

30

หลักเกณฑการคัดเลือก MJU Product Champion รอบตัดสิน
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6
แนวทางการพัฒนา Product Champion 

ของมหาวิทยาลัย
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6.3 ทิศทางเพื่อสรางความตางและโดดเดน
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การพัฒนาดวยการสรางความตาง 
ดวยการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

• ลดความเสื่อมโทรมฐานทรัพยากรการ

ผลิต (ดิน น้ํา ปา)

• การคาดการณความเสี่ยง

• การลดหรือบรรเทาความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ ความแปรปรวนของสภาพ

อากาศ โรคและแมลง 
• เพิ่ม Energy Balance 

• เพิ่ม Water Balance

• หวงโซอุปทาน พรอมแขงขัน

• เพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

• เพ่ิมรายไดและความม่ันคงเศรษฐกิจ

• ใชทรัพยากรการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

Technology for 
Effective  Productivity

Technology for Risk 
and hazard  Mitigation

เกษตรกร- ภาคธุรกิจเกษตร

• ลดความเสี่ยงระยะสั้น/ยาวดวยการ

เสริมสรางความยืดหยุนและขีด

ความสามารถในการปรับตัว ตอสภาพ

อากาศ  และตลาดคุณภาพ

เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการฟารม แปรรูป 

การตลาด ที่สามารถลด
ตนทุนการผลติ

ลดปญหาหมอก
ควันภาวะแหงแลง

และขาดน้ํา

• ลดการเพิ่มสารเคมีสูระบบนเิวศ
• ลดความเสี่ยงตอโรคและแมลง 
• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

และเพิ่มการกักเก็บคารบอน 
เพิ่มประสิทธภิาพทรัพยากรการ
ผลิตพลังงาน
หมุนเวียนในพื้นที่

Smart 
Farming

การปรับตัวเพ่ือการตลาด 
คุณภาพ และผลกระทบ 
และความเสี่ยงจากสภาพ 

อากาศ

• ผลิตผล ผลิตภัณฑ มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ตรวจสอบยอนกลบัได 

• เพิ่มศักยภาพการผลติมาตรฐาน 
พื้นท่ีเกษตรท่ีสงู

• เพิ่มศักยภาพของฐานทรพัยากร
การผลิตสงูสดุ  

พัฒนากําลงัคนและ
เทคโนโลยี
• เพิ่มความสามารถและ                         

สรางโอกาสในการปรับตัว                                 
ตอความเสี่ยงจากสภาพ
อากาศ (การดูแลรักษาระบบ
นิเวศเพื่อรักษาผลผลติ / การ
พัฒนาความสามารถของ
เกษตรกร

Technology for  
Climate and market 

Adaptation

ผสมผสานระหวาง
ภูมิปญญาและการใช

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

สมัยใหม

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต แปรรูป เพิ่มมูลคา 
การเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย ดวยการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรสูตลาด
คุณภาพสมัยใหม และรับความเสี่ยงจากความ 
แปรปรวนของสภาพอากาศและการแพรระบาดของ
โรคอุบัติใหม 
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Research 
Ecosystem

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

พรอมใช มีการ
ถายทอด 

ลดการทําลายฐาน
ทรัพยากรการผลติ 

เพิ่มศักยภาพ
ปจจัยการผลิต

เพิ่มมูลคาผลผลิต

(Applied Science)

Micro scale

Macro scale

เทคโนโลยีวางแผนผลิต -
ตรวจวัด ติดตามตรวจสอบ
Smart Logistic -Digital 

Marketing

 พัฒนาเครือขาย “ผูประกอบการ”
 บริหารจัดการ เทคโนโลยีและกําลังคน ตอบโจทย 

(สถานการณปจจุบัน  การคาดการณอนาคต)

MJU Research / 
Innovation 

ไตระดับการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
Product Champion 

สามารถเพิ่ม
คุณภาพ 

มาตรฐาน และ
เพิ่มมูลคา

 เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และกําลังคนที่สามารถ
สนับสนนุ supply 
chain ใชประโยชนทกุ 
Hierarchy และภูมิ
นิเวศ (ลดตนทุนการ
ผลิต /ความเสี่ยง)

(Technology and Innovation)
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• การประเมินโอกาส

• นิยามของปญหา

• คุณคาของผลิตภัณฑ

• วัตถุประสงคของ

ผลิตภัณฑ

• ทรัพยากรในการผลิต

• แผนการดําเนินงาน

• การใชงาน/ใชประโยชน

• การพัฒนาและ

ปรับปรุงผลิตภัณฑ

• การควบคุม

กระบวนการผลิต

• มาตรฐานการผลิต

• ความเหมาะสมของ

การใชประโยชน

• การใชงานตาม

วัตถุประสงค

• ผลิตภัณฑเชิงพาณิชย

• Platform การตลาด

หลากหลาย

• การประชาสัมพันธ

• โอกาสและประเมินผล

กระทบทางการตลาด

ของผลิตภัณฑ

• การพัฒนา/ปรับปรุง/ 

update

งานวิจัยท่ีมุงเนนไปท่ี

ผูใชประโยชน

งานวิจัยเพื่อการพัฒนา

และปรับปรงุ

การนําผลิตภัณฑจากงานวิจัย

ไปใชประโยชน/การตลาด

วางแผน
ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

ความเปนไปได

แนวคิด
ความตองการ
การประเมิน

เบื้องตน

สรางสรรค
ผลิตภัณฑ

ประเมินผล
การตรวจสอบ

การเปดตัว
ผลิตภัณฑ

การสรางความ
ยั่งยืนของ
ผลิตภัณฑ

6.2 กระบวนการพัฒนางานวิจัยสูการสรางผลิตภัณฑเดน 
Why do we need a research process to 
develop MJU Product Champion?
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Plan the CPA 
implementation

Choose potential 
target sectors

Set a target 
market

Develop and 
promotion 
champion product

Conduct 
promotion

Review the 
CPA flow

การตรวจสอบ
และติดตาม

ดําเนินการดาน
การตลาด

พัฒนาและสงเสรมิ
ผลิตภัณฑ/นวัตกรรม

กําหนดตลาด
เปาหมาย

คัดเลือกผลิตภณัฑ/
นวัตกรรมท่ีมีศักยภาพ

วางแผน
การดาํเนินการ

- กําหนดกลไก (Construction of 
an implementation system) 
ทําอะไร (Examination of 
activities) และเม่ือใด
(Implementation schedule)

- จัดต้ังคณะทํางานดวยการมีสวน
รวมของสมาชิกกลุมเปาหมาย 
(เกษตรกร/ ผูประกอบการ/ 
....................)

- Examination of uniqueness:
เอกลักษณของผลิตภัณฑ/
นวัตกรรมท่ีมีมูลคาทางภูมิศาสตร

- Examination of quality: 
คุณภาพ/คุณคา
ผลิตภัณฑ/Product 
Champion>> ผานกระบวนการ
ตรวจสอบ

- Choose a target market: 
>> ตลาดใน-ตางประเทศ/ ระดับ

ภูมิภาค
>> คูแขงทางการตลาด/ อุปสรรค

ดานการตลาด
- เปลี่ยนกลยุทธจากการขายสินคา 

(product-out) เปนผลิตของขาย
ดี (market-in) >> satisfy 
market needs

- Research the target market: 
availability of information, 
market orientation, etc.

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
ตามขั้นตอน (1) การวิจัยเบื้องตน 
(2) การขอเครื่องหมายการคา (3) 
การจดทําเบียนเครื่องหมายการคา

- การพัฒนาแบรนดสินคา ผลิตภัณฑ 
นวัตกรรม

- ตรวจสอบกระบวนการ 
CPA แบบยอนกลับและ
ปรับปรุงสําหรับ
กระบวนการถัดไป- สงเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ และการตลาด
- สื่อสารแบรนดผานกิจกรรม

สงเสริมการขาย
• Online Marketing 
• Social Media Marketing
• Google Marketing / SEM : 

Google Ads
• Google Marketing : SEO
• Video Marketing
• Influencer Marketing

ลําดับขั้นการพัฒนา 
MJU Product 
Champion
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6.2 แนวทางการพัฒนา 
MJU Product Champion 

1 2

3 4

สงเสริมกระบวนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค 

ผลิต Product Champion จาก
งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานการ

เรียนการสอน  งานพัฒนา และงาน
บริหารจัดการองคกร

สรางและเพิ่มคณุคาผลงาน
จากความคิดสรางสรรค  
ชวยใหมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในสวนแบง
การตลาด งาน Product champion และ
ทันตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปจจุบัน
และอนาคต

ถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม   
ถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนา 
Mentor สราง Entrepreneur และ  
Start up

ประลองและแลกเปล่ียนแนวคิด
มีเวที ใหบุคลากรและนักศึกษาไดประลอง

และแลกเปลี่ยนแนวคิดและตอยอดผลผลิต
จากงานวิจัยและพัฒนา  เชิงพาณิชย 
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LOW

HIGH

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ

ผลกระทบของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ/Product Champion: 

Product champion

SHORT LONG

ความสี่ยงสูงสุด

 ผลิตภัณฑ/นวัตกรรมรูปแบบใหม

 ผลกระทบและผลตอบแทนที่มีความเปนไปไดสูง

ชวงเวลาของการดําเนินการพัฒนาและผลตอบแทน

 การประยุกตใชเทคโนโลยีที่มอียู

 ผลกระทบและผลตอบแทนคอนขาง

จํากัด เวนแตนําไปใชในลักษณะเฉพาะ

ความสี่ยงตํ่าสุด

New to an 
individual

New to a 
department

New to a site

New to a 
organization

New to a market

New to a sector/ 
industry

New to a country

New to a region

New to the 
world

ระดับการเติบโตและ
ความเส่ียงของ

Product 
Champion
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แผนขับเคล่ือนการพัฒนา Product 
champion ที่มีเอกลักษณ (only one) 
และ คุณภาพสูง (best one) 
reflect a country’s culture and 
historical background

จัดทําแผนแนะนํา 

PC

Product champion = PC

การพัฒนาแบรนดของ 

PC

การปรับปรุงคุณภาพ 

PC
การสงเสริมดานการตลาด

สงเสริมการสรางแบรนด

ของ PC

การสงออก PC ไปยังตลาด 

พรีเมี่ยมทั้งในและตางประเทศ

ปรับปรุงภาพลักษณของ PC

Improvement in country 

image and export

การปรับปรุง

ภาพลักษณของ

ประเทศและการ

สงออก

กลยุทธและโปรแกรม

กลยุทธและโปรแกรม

กลยุทธและโปรแกรม
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การพัฒนาตลอด Supply Chain 

ระบบกลไกการจัดการ
พัฒนาระบบกลไกเพื่อการคดัเลอืก
คัดสรรและการพฒันา  (ผลผลิตใน 

MJU - วิสาหกิจชุมชน -
Entrepreneurs) 

เปาหมาย
พัฒนาตอยอดเชิงการใชประโยชน
ตามประเภทของ Mae Jo product 
Champion

โอกาสทางการตลาด
สรางและเช่ือมโยงเครือขายตลาด
คุณภาพเพื่อจําหนายผลติภัณฑ 
กลุมเปาหมายใชประโยชนผลติภัณฑเพื่อ
ตอยอดเชิงการคา 
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The champion product approach’s 
position in the value chain

ผูจําหนาย

วัตถุดิบ
ผูผลิต สมาคมผูผลิต

Processers/

ผูสงออก

ผูจัดจําหนาย

(ผูคาสง-ปลีก)
ผูบริโภค

champion product approach

Raw material 
suppliers Producers Producers 

association
Processers/ 
exporters Distributors Consumers

Value chain approach

Supply-oriented approach

Matching Fund

Market place / Market 
sharing

Market Capital
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ธุรกิจอาหารและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ

Novel Food &
Natural product

Smart Plantation 
Solution

การเพาะปลูก
แบบทันสมัย

วิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียว

Post Harvesting

ขาว-พืชเศรษฐกิจใหม-กัญชง-กัญชา-กระทอม-สมุนไพร

ลําไยสายพันธุดั้งเดิม

สรางนวัตกรรมแบบมุงเปา
Thematic Innovation
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การสรางนวัตกรรมแบบมุงเปา
Thematic Innovation

Improve quality

การปรับปรุงคุณภาพของสินคา หรือบริการ หรือ
กระบวนการในการใหบริการหรอืกระบวนการใน

การทํางานขององคกรใหดียิ่งข้ึน

Creation of new market

การสรางสรรคตลาดใหม เปนการสรางนวัตกรรม
ใหมเพื่อทําใหเกิดความตองการใหม เกิดความ

ปรารถนาของผูบริโภค เกิดกําลังซ้ือ

Extension of the 
product range

การขยายผลิตภัณฑใหม เปนการสรางนวัตกรรม
ใหมเพื่อขยายผลิตภัณฑเดิมเพิม่ออกไป เชน จาก
เดิมที่เคยมีเพียงผลิตภัณฑลางหนา ขยายมาเปน
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา ผลิตภัณฑเพิ่มความขาว

ของใบหนา

START
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Improved 
production process
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เปนการนํา
นวตักรรมมาใชในการปรับปรุงการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เร็วข้ึน คาใชจายนอยลง 
สูญเสียนอยลง ไดผลงานที่มีคุณภาพมากข้ึน

Reduced materials

การลดการใชวัตถุดิบ เปนการนํานวัตกรรมมาใช
ในการลดปริมาณการใชวัตถุดิบในการผลิต 
เพราะความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

เครื่องจักรที่นํามาใชในการผลิต

Reduced environment 
damage

การลดการทําอันตรายตอส่ิงแวดลอม เปนการใช
นวัตกรรมใหมที่มีการคิดคนสวนผสม หรือ

สวนประกอบที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม

Reduced labor costs

การลดตนทุนดานแรงงาน เปนการนํานวัตกรรม
มาใชในการทํางานเพื่อลดการใชแรงงานลง เชน 

ใชเครื่องสแกนขอมูลสต็อกสินคาเพียงเครื่อง
เดียวสามารถทดแทนแรงงานไดถึงสิบคน









การสรางนวัตกรรมแบบมุงเปา
Thematic Innovation
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Reduced energy 
consumption

การลดการใชพลังงาน เปนการนํานวัตกรรมมา
ใชในการลดการใชพลังงานในการผลิต 

ในการบรกิาร

Conformance to 
regulations

การสรางหรือดัดแปลงนวัตกรรมใหสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบ เชน กฎหมายกําหนดให
ตองบําบัดน้ําเสียที่ปลอยออกมาจากโรงงานผลิต
สินคา กอนที่จะปลอยลงสูลําน้ําสาธารณะ จึง
ตองใชนวัตกรรรมการบําบัดนําเสียเขามาชวย

Replacement products 
or services

การเปล่ียนแทนที่ผลิตภัณฑหรอืบริการเดิม เปน
การนํานวัตกรรมมาใชในการสรางผลิตภัณฑหรอื
บริการใหมๆ นํามาใชแทนผลิตภัณฑหรือบริการ

เดิมที่มีอยู

END





การสรางนวัตกรรมแบบมุงเปา
Thematic Innovation
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