การเปลีย่ นผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577

“1934-2034 MJU Centennial Change Transformation”

โดย งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577
“1934-2034 MJU Centennial Change Transformation ”
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทาให้ทุกองค์กร
ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น และด ารงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และมั่ น คง
มหาวิทยาลั ยแม่โจ้เป็ น สถาบั น การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ และเกี่ยวข้องกับผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสียหลายภาคส่วน ประกอบกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มุ่งเน้นการตอบสนองสังคมชุมชน
ในพื้นที่และของประเทศโดยเฉพาะการเป็นเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาทางด้านเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมี
บทบาทอย่างสาคัญต่อการพัฒนาที่มีเกษตรเป็นฐานราก ช่วยลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจาย
รายได้ให้กับสังคมและชุมชน
มหาวิทยาลั ย แม่โจ้ มีวิวัฒ นาการต่อเนื่ องมายาวนานนับ ตั้งแต่การจัดตั้งขึ้นเมื่ อปี พ.ศ. 2477
จนจะครบ100 ปีในพ.ศ. 2577 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดาเนินภารกิจการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลาดับจนถึงปัจจุบันที่กาลังก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่จากเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าจนล้าหน้าขีดความสามารถ
ของมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ค วามผั น ผวนไม่ แ น่ น อน รวดเร็ว และรุ น แรง นี้ ท าให้ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ รวมถึ ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการออก
นอกระบบเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการให้สามารถพึ่งพาตัวเองและแข่งขั นได้
ในระดับ สากล มหาวิทยาลั ยแม่โจ้จึงต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อรองรับอนาคตของการเปลี่ยนแปลงในโลก
ศตวรรษที่ 21 การปรับตัวครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการปรับปรุงหรือการปรับการทางานโดยทบทวนจากที่ผ่านมาใน
อดีต Retreat แต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใหม่ในการมองและเดินไปสู่ในอนาคต การปรับตัวครั้งนี้จึงเป็นการ
ปรับ ครั้งใหญ่ ที่ท าให้ เกิดการเปลี่ ยนผ่าน Transform และแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติระดับ สากล เพื่ อให้ มีทิ ศ
ทางการพัฒ นาไปสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบการก่อตั้ง 100 ปี ในปี พ.ศ. 2577 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อง
พัฒนาแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้ในกรอบระยะเวลา 17 ปีนับจากนี้ไปเพื่อให้มีทิศทางและแนวทางที่จะก้าว
ไปสู่เป้าหมายในปี 2577 และจาเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านแม่โจ้ให้กับ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ให้ เกิ ด การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ แ ละร่ ว มพั ฒ นาไปด้ ว ยกั น เพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทาพิมพ์เขียวแสดงกรอบภาพรวม15 ขั้นตอนและแนวทางการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้สู่ปี พ.ศ.
2577 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สื่ อ สารให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ มี ค วามเข้ าใจตรงกั น มี
เป้าหมายร่วมเพื่อก้าวเดินไปด้วยกันไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่ยั่งยืน ดังภาพ
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1. Realities (โลกความจริงทีผ่ ่านมา)

นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงโลกก็เข้าสู่สงครามเย็น แบ่งออกเป็น 2 ค่าย ค่ายตะวันตก
และค่ายตะวัน ออกตามระบบการปกครองแบบเสรีนิยมและสั งคมนิยม มีอุดมการณ์ และเส้น เขตแดนแบ่งกั้น
ประกอบกับข้อจากัดของพื้นที่ภูมิศาสตร์ ทาให้ แต่ละประเทศต่างมุ่งเน้นการพัฒ นาภายในประเทศของตัวเอง
บริหารประเทศด้วยการบริหารงบประมาณ และดาเนินงานตามภารกิจ ความชานาญของแต่ละหน่วยงาน ระบบ
การศึ ก ษาการเรี ย นการสอน หลั ก สู ต รและการวิจั ยยั งยึด ติ ด อยู่กั บ ตั ว บุ ค คลและครูบ าอาจารย์ที่ มุ่ งถึ งความ
เชี่ยวชาญตามแขนงของศาสตร์ต่างๆ การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามกระแสความต้องการค่านิยมของสังคม ไม่ตรงตาม
ความต้องการของตลาด มุ่งเน้นเรื่องกระบวนการและวิธีการมากกว่าผลลัพธ์หรือผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม เทคโนโลยียังพัฒนาช้ากว่าความสามารถของมนุษย์ เป็นเพียงเครื่องมือหรือเครื่องช่วยสนับสนุนใน
การเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยก็ดาเนินงานอยู่ได้ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ จึงไม่มี
การแข่งขันหรือแรงกดดันให้ต้องบริหารเพื่อที่จะอยู่รอดและต้องพึ่งพาตนเอง
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2. Who are you? (จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
แม่โจ้)

ไม่ว่าสภาพแวดล้ อมจะมีการเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลาเท่าใดก็ตาม มหาวิทยาลั ยแม่โจ้
จะต้องไม่ลืมจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ตั้งแต่
การเริ่ ม จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น โรงเรี ย นเกษตรกรรม วิ ท ยาลั ย เกษตรกรรม สถาบั น แม่ โ จ้ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในกากับ แม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตไปตามกาลเวลา แต่จุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยไม่ได้เปลี่ยนไปในสาระสาคัญ นั่นคือยังคงให้การศึกษาทางวิชาชีพชั้นสูงที่
เน้นด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองสังคมชุมชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม
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3. New Realities (ความจริงในโลกใบใหม่)

โลกกาลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าไปมากจน
ล้าหน้าความสามารถของมนุษย์ ทาให้เกิดการทาลายล้างสิ่งเดิมๆที่มีอยู่และใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ (Disruptive change) ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ไร้พรมแดนและมีการเชื่อมต่อเข้าถึงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทาให้โลกใบใหม่เป็นโลกของ
ข่าวสารข้อมูลที่ แพร่กระจายถึงกัน อย่างรวดเร็ว เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ก็ยิ่งทาให้ เกิดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ (Knowledge Economy and Society)
การเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่องค์ความรู้มีอยู่ทั่วไปที่มีการแบ่งปันกันในโลกของอินเตอร์เน็ตที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ทาให้สถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่เคยเป็นแหล่งขององค์ความรู้
ได้กลายมาเป็ น ผู้ ที่คอยให้ ความช่ว ยเหลื อสนับสนุน ส่ งเสริมการเรียนรู้ ให้ นักศึกษา สั งคมชุมชน อาจารย์ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเปลี่ยนบทบาทจากเป็น ผู้ให้ความรู้ มาเป็นผู้อานวยความสะดวก Facilitator ในการเรียนรู้
หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปจากการสอนที่เคยเรียนรู้มาเป็นการสอนสาหรับอนาคตกาลังมาถึง
เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได
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4. Where are you now? (ขณะนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ตรงไหน)

มหาวิท ยาลั ย แม่ โจ้ มี ก ารพั ฒ นามาตามล าดั บ ตั้ งแต่ ก ารเป็ น โรงเรีย นเกษตรกรรม วิ ท ยาลั ย
เกษตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ใน
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลหมายถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญของมหาวิทยาลัยที่
เป็นข้อท้าทายที่จะต้องบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเพื่ อพึ่งพาและเลี้ยงตนเองได้ นอกจาก
ภารกิจพื้นฐานในการศึกษาของอุดมศึกษาในเรื่องการเรียน การสอน วิจัย พัฒนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว
ยังต้องมีภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่จะนาพาแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้
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5. GAP (ช่องว่างที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องปรับตัว)

จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกนอกระบบเป็นการออกจากการบริหารในระบบราชการ ที่เน้น
กฎระเบียบและวิธีและกระบวนการปฏิบัติงานไปสู่การบริหารแบบเอกชนที่ต้องมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว
เน้นเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายมิติ ที่จะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากสถานภาพเดิมไปสู่สถานภาพใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง ช่องว่างที่สาคัญ มีดังนี้ ด้าน
โครงสร้างที่จะต้องมีระดับชั้นน้อยลง มีการกระจายอานาจมากขึ้น โครงสร้างแบบแมทริกส์ในการใช้ทรัพยากรที่มี
จากัดมาใช้ ร่วมกัน จุดตัดสิน ใจที่ชัดเจน ด้านกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานจะต้องมีการแก้ไขให้ มีความ
คล่องตัวเน้นการมุ่งผลสาเร็จมากกว่าวิธีการหรือกิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารด้วยโครงการ ด้านความนึก
คิด จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองโลก มองจากปัจจัยภายนอกกลับเข้ามาแทนการมองจาก
ภายในออกไป เนืองจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสาคัญและมีผลกระทบมากกว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน มองแสวงหาโอกาส การคิดเชิงระบบ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์หาสิ่งใหม่ๆ และทางานพาดผ่านสายงาน
กัน แทนที่จะมองแต่ปัญหา คิดแต่จะแก้ไขปัญหา ทางานกันแบบแยกส่วนต่างฝ่ายต่ างทาไปตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านองค์ความรู้จะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลหรือผู้เชียวชาญอีกต่อไป จะต้องมีการบริหารจัดการแบ่งปันองค์
ความรู้กัน ทางานพาดผ่านสายงานกัน คนต้องมีทักษะความชานาญในหลายด้านหลายศาสตร์ทางานเป็นทีม ด้าน
การบริหารจัดการ จะต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมที่เป็นการบริหารงบประมาณ ที่รับมาจากสานัก
งบประมาณในระบบปกติ ทาแผนปฏิบัติการเป็นปีต่อปี เน้นตัวชี้วัดระดับกิจกรรมและการรายงานผล มาเป็นการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่มองไปในระยะยาว ที่มุ่งบริหารด้วยโครงการ เน้นตัวชี้วัดความสาเร็จระดับผลลัพธ์ และ
การติดตามกากับดูแล และสุดท้ายคือด้านค่านิยมหลักขององค์กรที่เป็นเรื่องศรัทธาความเชื่อร่วมกัน การสร้างแรง
บันดาล แรงจูงใจที่จะมีแรงปรารถนามุ่งมั่นไปสู่ความสาเร็จในอนาคตร่วมกัน
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6. Re-thinking (ทบทวนความคิดใหม่)

จากช่องว่างที่เกิดขึ้น มีหลายปัจจัยที่จาเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน ได้แก่วิธีการมองและคิดอย่าง
เป็ น ระบบ เห็น โลกกว้างและกระแสการเปลี่ยนแปลง มองเห็ นความสัมพันธ์การเปลี่ ยนแปลงของระบบย่อย
ภายในที่เชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน มีทักษะความสามารถในการบูรณาการสิ่งต่างๆเข้าดัวยกันและมองเป็น
องค์รวม เปลี่ยนระบบวิธีการคิดจากเดิมไปสู่ระบบวิธีการคิดแบบใหม่ คิดเชิงนวัตกรรมและคิดเชิงบวกเพื่อบริหาร
ให้เกิดคุณค่าด้วยการอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าเพียง
การบริหารจัดการต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
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7. Where you want to go? (ทิศทางการพัฒนา)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะต้องกาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์บนความ
เข้มแข็งในบริบทของพื้นที่ การคิดจะต้องคิดระดับโลกเพื่อให้เห็นภาพรวมและลงสู่การปฏิบัติในระดับของพื้นที่
โดยมีเป้าหมายชีวิตที่ยั่งยืนที่มีความกลมกลืนของความหลากหลายระหว่างความทันสมัยกับความเป็นไทยที่เ ป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นคือ GO Eco
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8. Re-positioning (ทบทวนจุดยืนใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องมีการทบทวนการวางตาแหน่งใหม่ที่จะต้องสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
การพั ฒ นาศึ กษา Academic excellence อาทิ หลั กสู ต ร คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และการเรียนการสอน เพื่ อตอบ
วัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเป็นเลิศเชิงยุทธศาสตร์ Strategic excellence
ที่สามารถแข่งขันสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติด้วย
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9. Re-Strategies (ทบทวนยุทธศาสตร์)

เพื่อให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้จะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ใหม่ด้วยการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานแบบคู่ขนานคือ 1 ความเป็นเลิศการศึกษา Academic excellence ที่ขับเคลื่อนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็น เลิศทางด้านการเรียนการสอนเชิงวิชาการ การแข่งขัน ระดับสากล การสร้างและ
พั ฒ นาหลักสู ต ร การสรรหาบุ ค ลากรที่ มีคุณ ภาพ เน้ น การผลิตบั ณ ฑิ ต บนโครงสร้า งการดาเนิ น งานปกติ
Maejo Operation Center (MOC) 2 ความเป็น เลิศ เชิงยุทธศาสตร์ Strategic excellence ที่ขับเคลื่อน
ความเป็นเลิศทางการเกษตรสู่ความเป็นนานาชาติ ที่มีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ บนโครงสร้างเชิงซ้อน
แบบแมทริกส์ที่ดาเนินงานตามโปรแกรมเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Program Office (SPO)
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10. How to get there? (เส้นทางเดินไปสู่เป้าหมาย)

มหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ จ ะพั ฒ นาไปสู่ เป้ าหมาย GO Eco ที่ ก าหนดไว้จ ะต้อ งมี การปรับ ตัว ใน 7
ประเด็นที่เป็ นปั จจัยการเปลี่ยนแปลง ให้ มหาวิทยาลั ยแม่โจ้สามารถเปลี่ยนผ่าน (Change transformation)
จากสถานการณ์เดิมไปสู่สถานการณ์ใหม่ในอนาคต 7 ประเด็นดังกล่าวคือ
1. เป้ าหมายการไปสู่ GO Eco เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (University of Life) ที่ต้องมีการ
กาหนดเป้าหมายและแผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
พัฒ นาไปสู่ความเป็ น มหาวิทยาลัยแห่ ง Organic Green และ Eco ในปี พ.ศ. 2577 GO
Eco จะถือเป็นประเด็นหลักของทิศทางการพัฒนาที่อีก 6 ประเด็นจะต้องเข้ามาเชื่อมโยง
เข้ามาบูรณาการให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและกันเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ อย่าง
เป็นองค์รวม
2. โครงสร้าง ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างเชิงซ้อน Matrix เพื่อรองรับภารกิจหลักพื้นฐานด้านการ
เรียนการสอนและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบงานและรางวัลผลตอบแทน กลไกการบริหารจัดการที่มีความ
ล่องตัว การกากับติดตามและประเมินผลด้วย Dashboard
3. การใช้ทรัพย์สินให้คุ้มค่า Asset Utilization ต้องมีการกาหนดนโยบายและจัดทาผังแม่บท
การใช้ พื้ น ที่ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ไปขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ GO Eco ให้ เกิ ด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งที่พื้นที่หลักส่วนกลาง วิทยาเขต และสานักฟาร์ม
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4. Go International สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สังคมชุมชน ในรูปแบบประชา
รัฐ (PPP) และเครือข่ายกับต่างประเทศไปสู่ความเป็นนานาชาติ
5. HR capacity building การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะและขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านรองรับ ภารกิ จ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต้ อ งมี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญหลากหลาย ทั้ งระดั บ บนที่ ส ามารถบริห าร
นโยบายและแปลงนโยบายลงสู่แผนงานโครงการในระดับการปฏิบัติได้ ความสามารถในการ
ทางานพาดผ่านสายงานและผสมผสานกันได้ตามระดับแนวขวาง การเตรียมพร้อมสร้าง
บุคลากรให้สามารถสืบทอดการทางานให้ต่อเนื่องไปได้ การพัฒนาจะไปในรูปแบบของการ
โค้ช การจัดให้มีเวทีเสวนา สัมมนา การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้สามารถ
นาแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง
6. Leadership สร้างภาวะผู้นาที่จะนาภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปลี่ยน
ผ่านไปสู่ GO Eco สู่สังคมชุมชน และเกษตรกร มีกระบวนทัศน์และความเข้าใจภาพอนาคต
ที่จะมาถึง สร้างสรรค์ความเป็นเลิศในองค์ความรู้ใหม่รองรับการพัฒนาในพื้นที่ให้ มีความ
เข้มแข็งและเป็นศูนย์การเรียนรู้
7. Corporate Communication การสื่อสารองค์กรเป็นการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัย
ไปสู่ สถานะใหม่ การสื่ อสารภายในจะมีความสาคัญ มากต่อความส าเร็จที่ จะต้องเกิดจาก
ศรัทธาและความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ เกิดความเชื่อและแรง
ปรารถนาร่ ว มแรงร่ ว มใจในการเปลี่ ย นผ่ านน าพามหาวิท ยาลั ย แม่โจ้ไปสู่ เป้ าหมายตาม
ปณิธานที่ตั้งไว้
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11. What to perform? (บูรณาการสู่การปฏิบัติ)

การเปลี่ ย นผ่ านแม่ โจ้ สู่ GO Eco ในปี พ.ศ. 2577 จะต้ องน าเอา 7 ประเด็ น ที่ เป็ น ปั จ จัย การ
เปลี่ยนแปลงไปบูรณาการเชื่อมโยงให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกันเป็นองค์รวมด้วยวิธีการ 9 C ที่
ต้องนาไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ C1 Connect เชื่อมต่อทั้งทางกายภาพและด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล C2 Co-Value
Creation การสร้างคุณ ค่าร่วมใน Value chain และSupply chain C3 Care and Share ร่วมแรงแบ่งปันกัน
ด้ว ยการสร้างความรู้สึ กเอื้ออาทร มีไมตรีจิ ตต่อกันด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ C4 Collaboration
กาหนดกลุ่มเป้าหมายความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายและหากิจกรรมทาร่วมกัน C5 Concentration การมุ่งเน้น
หรื อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของงานหรื อ กิ จ กรรมที่ ต้ อ งท าที่ ไปตอบสนอง GO Eco C6 Convergence การ
ผสมผสานความเชี่ยวชาญหรือศาสตร์ต่างแขนงเข้าด้วยกันให้เกิดสิ่งใหม่ องค์ความรู้ใหม่ C7 Capacity Building
การนาเอาทรัพยากรทั้งบุคลากรและทรัพย์สินทั้งทางปัญญาและทางกายภาพมาเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด C8 Clustering การจัดกลุ่ มตามภารกิจหรือตามความเชี่ยวชาญเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน C9 Communication การผลิตสื่อและการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลไปตาม
ช่องทางที่ถึงกลุ่มเป้าหมาย
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12. บริบทขององค์ความรู้นายุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้เอ่ยถึงการพัฒนาใน 3 ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม และมีบางส่วนของแต่ละด้านมาทับซ้อนเกี่ยวข้องกัน จากแนวทางนี้ได้ปรับให้มา
ปรับเป็นบริบทขององค์ความรู้นายุทธศาสตร์แม่โจ้สู่ความยั่งยืนในปี 2577นั่นคือองค์ความรู้ในบริบทของแต่ละ
ด้าน
1. องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานอาหารและการจัดการโลจิสติก การจัดการ
ธุรกิจเกษตร การจัดการฟาร์มในรูปแบบใหม่ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์
2. องค์ ค วามรู้ ด้ า นสั ง คม ได้ แ ก่ การปรั บ โครงสร้ า งทางเกษตรของพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ การ
พัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง การต่อยอดการเกษตรด้วยภูมิปัญญาภาคเหนือและล้านนา การทา
ธุรกิจการเกษตรแบบเชิงนิเวศ
3. องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบทางด้านการเกษตร การบริหารจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติ เกษตรอัจฉริยะในภาวะภูมิอากาศโลก
4.

องค์ค วามรู้ ที่ทับ ซ้อนระหว่างเศรษฐกิจกับ สั งคม ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพี ยงและวัฒ นธรรม
ทางด้านการเกษตร
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5. องค์ความรู้ที่ทับซ้อนระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การผสมผสานเทคโนโลยีในด้าน
เกษตร
6. องค์ความรู้ที่ทับ ซ้อนระหว่างสั งคมกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒ นาการทางการเกษตรที่
คานึงถึงระบบนิเวศ
7. องค์ความรู้ที่ทับซ้อนกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตรงวงกลาง ได้แก่การเกษตร
อัจฉริยะที่เป็นแกนของชีวิตที่ยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นบริบทที่สาคัญตรงกับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่มุ่งเรื่องการศึกษาและองค์ความรู้โดยมีเกษตรเป็นพื้นฐาน ที่จะนาไปพัฒนาเป็นหลักสูตร วิชา และสาระในวิชาใน
การปรับการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่ทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลง และนาไปเป็นยุทธศาสตร์การสู่ความ
เข้มแข็งสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนในพื้นที่และประเทศชาติโดยส่วนรวม
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13. Right result (ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง)

บริบทขององค์ความรู้นายุทธศาสตร์แม่โจ้สู่ความยั่งยืนในปี 2577 จะส่งผลลัพธ์ที่ได้ คุณค่าตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ใน 3 ด้านด้วยกันคือ คุณค่าทางด้านภูมิเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าทางตรงและทางอ้อม ที่
เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับสังคมชุมชน อาทิ รายได้ และนวัตกรรมใหม่ คุณค่าทางด้านภูมิสังคม เกิดการจ้าง
งานในพื้นที่ สังคมมีความเสมอภาคมากขึ้น คุณค่าด้านภูมิพื้นที่ สิ่งแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้า ป่าและ
วัฒนธรรม ในพื้นที่ ความสัมพันธ์ของคุณค่าแต่ละด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดการลดความ
เหลื่ อมล้ าทางสั งคม ยกระดั บ คุณ ภาพชีวิตและความเท่ าเทีย มของสั งคมชุม ชนในการเข้าถึ ง
ทรัพยากรในพื้นที่ ที่สุดท้ายคือคุณค่าที่ยั่งยืนที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีของรัฐบาล
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14. To whom? (ผู้ได้รับประโยชน์จากแผน)

การขับเคลื่อนการดาเนินงานทุกอย่าง ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วคุณค่าเหล่านี้จะต้องตอบสนองตรง
ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและศิษย์ เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร นักธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ สังคม ชุมชน เอ็นจีโอ และรัฐบาล
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15. Vision (วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปี 2577 เมื่อครบ 100 ปี)

“Ecosystem for lifelong learning”
แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาตามศาสตร์ของพระราชาโดยมีเกษตร
เป็นฐานรากสร้างระบบนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญานาพาสังคมชุมชนสู่โลกสีเขียวด้วยการร่วมแรงแบ่งปันเป็นแหล่ง
เรียนรู้ขององค์ความรู้ใหม่ ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี บุคลากรและการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามบริบทของภูมิเศรษฐกิจและภูมิสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การ
พัฒนาชีวิตที่ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ปี 2577 ครบ100 ปีของการจัดตั้งจะสาเร็จได้
ขึ้นอยู่กับ
1. บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ ต้ อ งมี ศ รั ท ธา มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งของการเปลี่ ย นผ่ านที่ จ ะไปสู่
ความสาเร็จเป็นรูปธรรมได้ด้วยค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
2. ความรู้ความเข้าใจในแผนการเปลี่ยนผ่านอย่างถูกต้องและถ่องแท้ทุกระดับในองค์กร
3. ความพากเพียรในการลงมือสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อ ไม่ขาดตอนหรือสะดุดหยุดลง
ทุ ก คนต้ อ งเข้ าใจว่าเป็ น การท าเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องมหาวิท ยาลั ย โดยส่ ว นร่ว มไม่ ใช่ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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4. ต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายไม่บิดเบือ นหรือผิดเพี้ยนไปจนไม่รู้วัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
5. ต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นมีความสาคัญและมี
ความจาเป็นที่จะนาแม่โจ้ไปสู่เป้าหมายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และมีค วามไม่ แน่ น อน ความส าเร็จจะท าให้ แม่โจ้เป็ น มหาวิท ยาลั ยที่ มี ความเข้ม แข็งเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่เป็นที่พึ่งของสังคมและมีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ หากลืมตัว
และไม่เห็นความสาคัญความจาเป็นของแผนแล้ว ก็จะทาให้แม่โจ้เสียเวลา หลงทางและล้า
หลังไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด
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