
..นโยบาย และ วิสัยทัศน.์. 

โดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บญัญตัิ  มนเทียรอาสน ์

วันท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 



.....ที่มาของวิสัยทัศน์ 

ของผมในฐานะคนไทย คนหน่ึง 

ที่เคยใช้ชีวิตเป็นนักเรียนไทย 

เพียง 1 คนไทย 

ในมหาวิทยาลัยต่างแดน 

.....มานานติดต่อกัน 3 ปี..... 

 

 

 

  

เพื่อก่อให้เกิด “การปรับตัวอย่างรุนแรง” ของคนไทยในคณะเทคโนโลยีการ
ประมงฯ เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของภูมิสังคมโลก  

ยุคเปิดพรมแดนเสรีในอนาคตอันใกล้น้ี 

ตามแนวทางของ “พ่อแผ่นดิน” ในบทบาทของ “คณบดี” ของทุกสายวิชาชีพฯ 



ในวิสัยทัศน์ของผม.....ความแตกต่างระหว่าง.... 

“คน” ส่วนใหญ่ในประเทศทีพั่ฒนา
แล้ว 

     .....กับ....... 

 

 .....“คน” ส่วนใหญ่ในประเทศทีก่ําลัง
พัฒนาน้ัน........ 

 



• .......น้ัน.....ไม่ได้อยู่ที่............ 

การที่ “คน” ไม่เคยเสีย 

เอกราชของประเทศให้แก่ใคร

ในอดตีมาก่อน... 



... และความแตกต่างระหว่าง “คน”  

ส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว กับ 

“คน” ส่วนใหญ่ในประเทศที่กาํลังพัฒนา

.....ก็ไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนการมี.....

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่สมบูรณ์  

ของแต่ละประเทศอีกน่ันล่ะครับ... 



...คาํถาม....แล้วอะไรล่ะ ที่ทาํให้เกิดความแตกต่าง ? 

 

 ...ระหว่าง “คน” ส่วนใหญ่ 

ในประเทศพัฒนาแล้ว และ 

“คน” ส่วนใหญ่ในประเทศ 

ที่กาํลังพัฒนาท้ังหลาย ? …  



สิ่งที่ผมมองเหน็ในความแตกต่างของ “คน” 
ส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศที่ผมได้เคย
สัมผัสเรียนรู้แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันมา

ตลอด 3 ปีที่อาศัยในต่างประเทศก็คือ 
“ทัศนคติ” ที่ฝังรากลึกในตัวของ “คน” มานาน

หลายๆสิบปีน่ันเอง.....โดยผ่านระบบ
การศึกษา และ 

การปลูกฝังวัฒนธรรมในองค์กรน้ันๆ 
..........มาอย่างยาวนาน......... 



 ...ประเทศไทยของเรายังเป็นประเทศที่กาํลังพัฒนา 
ไม่ใช่เพราะเราขาดทรัพยากร หรือ มีภัยธรรมชาติ
เป็นปัญหารุนแรงที่แก้ไขไม่ได้.......... 

 ....แต่เพราะ... “คน” ส่วนใหญ่ของเรายัง

ขาด “ทัศนคต”ิ และ การปรับตัวที่

เหมาะสมที่จะเป็นแรงผลักดันให้สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญาการดาํเนินชีวิตที่กล่าวมา
น่ันเอง... 



วิสัยทัศน์ และ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

โดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญตัิ มนเทียรอาสน์ 

ประวัติโดยย่อ 

๑. Ph.D. (Aquatic Biomass) จาก Kyushu ToKai University , Japan 

๒. วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารประมง) จาก ม.เกษตรศาสตร ์ 

๓. วท.บ. (ชีววิทยา) จาก มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

๔. อดีต : รองผูอ้าํนวยการ กองบริการการศึกษา ม.แม่โจ ้

๕. อดีต : หัวหนา้หมวดประมงนํ้าจืด ม.แม่โจ ้

๖. อดีต : รองคณบดี วิชาการ คณะประมงฯ ม.แม่โจ ้

๗. อดีต : กรรมการสภาคณาจารย ์ม.แม่โจ ้

๘. ปัจจุบนั :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ ้

๙. ปัจจุบนั : ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ คณะประมงฯ 

๑๐. ปัจจุบนั : ประธานคณะกรรมการหลักสูตร ป.โท คณะประมงฯ 



คาํถาม ? 
๑. คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางนํา้ 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ ตอ้งการ “ คณบดี ” เพ่ืออะไร ?  
๒. “ คณบดี ” มีความสาํคัญอยา่งไรต่อการขบัเคลื่ อน 

“องคก์ร” และสาํคัญอยา่งไรต่อขวญักาํลงัใจของ

นักศึกษา รวมทั้ง “บคุลากร” ทกุสายวชิาชีพ ? 
๓. “คณบดี” มีความสาํคัญอยา่งไรต่อ “มหาวทิยาลยั” และ

มีความสาํคัญอยา่งไรต่อ “ประเทศ” และต่อ “สงัคม

โลก” ท่ีมีการปรบัเปลี่ ยนอยา่งรวดเรว็ ? 



สูตรความสาํเร็จของการพฒันาในโลกยุคใหม่..... อยู่ท่ีการปรบั 

“ทัศนคติ” และยึดหลักการดาํเนินชีวิตตาม “หลักปรชัญา” ท่ี
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมโลกใหม่  โดยผ่าน....  

๑. ผา่นการ

อบรมปลูกฝัง

ในส่ิงท่ีดี มี

คุณธรรม 

๒. ผา่นระบบ

การศึกษาท่ีดี 

มีคุณภาพ 

ผ่านหลกัปรชัญาดาํรงชีวิต ๙ 

ประการ 

๑. ใชจ้รยิธรรมนาํทางชีวติ 

๒. ความซ่ือสตัย ์

๓. ความรกัในงาน 

๔. ความรบัผดิชอบในหนา้ท่ี 

๕. จติใจมุ่งมัน่ สู่ความเป็นหน่ึง 

๖. การเคารพกฎระเบียบ 

๗. การเคารพสิทธิผูอ่ื้น 

๘. การตรงตอ่เวลา 

๙. การออมและสนใจในการลงทนุ 

Change ! 
 

การปรบั

ทศันคตใิหม่... 

สู่การพฒันา

คณะฯระบบ

ใหม่...เพ่ือ...

การเปล่ียนเขา้

สู่สงัคมโลก

ใหม่ 

คณบดี 



การปรบัทัศนคติใหม่ 
.... ความสาํเรจ็ของการบรหิาร การจดัการ และการปกครอง ในสงัคม
ท่ีมีความแตกต่างกัน ในหลายสายวชิาชีพ หลายทศันคติ และ
หลากหลายทางอดุมการณช์ีวติ  ก็คือ...การเนน้ใชห้ลักธรรมาภิบาล 
หลักคุณธรรม ใชร้ฐัศาสตรค์วบคู่กับนิติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ฯลฯ
.....ควบคู่กันไปทกุมิติ  มิใช่ใชเ้พียงมิติเดียว....... 

 

.... ดงัน้ัน การบรหิาร การจดัการ และการปกครอง ในคณะเทคโนโลยี
การประมงฯ ณ ขณะน้ี(ท่ีมีความเขม้แขง็ดีอย ูแ่ลว้ทางดา้นงานวจิยั / 
บรกิารวชิาการ / ทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม)....แต่จดุอ่อนก็คือ... “ตอ้ง
เนน้การปรบัทัศนคติ เนน้ใหยึ้ดหลักปรชัญา เนน้คุณธรรม และ 
เนน้การมองเป้าหมายร่วมกัน ในการพฒันาองคก์ร  เนน้การมีจิต
อาสา และเนน้การมีความศรทัธาอย่างแทจ้ริง ต่อการยึดประโยชน์
ส่วนรวม มาก่อนประโยชนส่์วนตน” ....    
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(๑)ปัญญานาํ (๒)คณุธรรมเดน่  

(๓)เป็นเลิศทางวิชาการ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของ.. 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางนํ้า 



.... การจะขบัเคลื่ อนคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ไปสู่

ยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยัแม่โจ ้( ORGANIC-

GREEN-ECO UNIV.) ไดอ้ยา่งสมบรูณน้ั์น  จะตอ้งเริ่ มตน้ท่ี

การปรบั “ทัศนคติ” และ “ เน้นการใชห้ลกัปรชัญา

การดาํรงชีวติ ๙ ประการ” ของคนทกุสายอาชีพใน

องคก์รน้ี ใหเ้ขม้แข็งจรงิๆ ก่อน .... 

.... งานวิจยัท่ีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ มีความเขม้แข็งเป็นเลิศดี
อยู่แลว้นัน้ เราตอ้งรกัษาไว ้... แต่... เราก็ตอ้งมุ่งเนน้เรื่องการปรบั 

“ทัศนคติทางการวิจยั” ใหม่ดว้ย โดยควรมุ่งเนน้งานวิจยัท่ีเป็น
สาธารณะประโยชน ์งานวิจยัท่ีสอดรบักบัสภาพภูมิสังคม งานวิจยัท่ี

มีประโยชนต์่อนกัศึกษา และ งานวิจยัท่ีมีประโยชนต์่อชาติบา้นเมือง
จริงๆใหม้ากขึ้น .... 
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สราง/เพิ่มรายวิชาในหลักสูตร รายวิชาดานประมงชีววิถี อาหาร

ประมงปลอดภัย และประมงอนิทรยี 

ส ร า ง ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ แ ก ดิ น  น้ํ า  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น 

ระยะยาว 

สรางฐานขอมูลประมง

ชวีวิถ ีประมงอินทรยี 

พฒันาพืน้ทีต่น้แบบ
ประมงอนิทรยีช์วีวถิ ี
ลา้นนา 

สรางองคความรู นวัตกรรมชีววิถีทางประมง ประมงอินทรีย

และถายทอดสูชุมชน 

ร้านอาหาร และร้านค้าประมงชีววถิ ีและเกษตร

อนิทรีย์ ภายในและรอบๆ มหาวทิยาลยั 

ตรวจรับรองมาตรฐานประมงชีววถิ ีและ

ประมงอนิทรีย์ 

สร้างเครือข่ายและเป็นผู้นําด้านประมงชีววถิี

และประมงอนิทรีย์ในระดบัอาเซียน 

เ ป น ศู น ย ก ล า ง ข อ มู ล 

ความรู และแหลงเรียนรู

ดานประมงชีววิถี ประมง

อนิทรยี 



        งานวิจัย(บางส่วน) ดา้นประมงชีววิถีของ ผศ.ดร.บัญญตัิ มนเทียรอาสน์และคณะ 

 
(1).  เปรียบเทียบผลผลิตปลานิลจากบ่อเล้ียงแบบชีววิถีและบ่อเล้ียงแบบเด่ียว 2552.วารสารวิจัย

เทคโนโลยีการประมง. 3(2) : 53-62.  
(2). การใชเ้ทคนิคชีววิถีในระบบกรองนํ้าของบ่อเลี้ ยงปลานิลระบบปิดเพื่อผลผลิตปลานิลในเชิง

พาณิชย ์(12 เดือน).2553.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ เชียงใหม่. 26 น. ( หัวหน้า

โครงการ )   
(3). การใชเ้ทคนิคชีววิถีเพ่ือลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเน้ือปลาบึก. 2554.  วารสารวิจัยและ

ส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ.้ 28(3) : 30-38. 
(4). การใชเ้ทคนิคชีววิถีในระบบกรองของบ่อเล้ียงปลานิลระบบปิด. 2554. โปสเตอร์เผยแพร่ในงานการ

นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 ( THAILAND RESEARCH EXPO 2011 ), วนัท่ี 26-30 สิงหาคม 

2554. กรุงเทพฯ. 

(5). การใชร้ะบบชีววิถีเล้ียงปลาดุกบ๊ิกอุย ( CLARIAS MACROCEPHALUS X CLARIAS 
GARIEPINUS ) ในบ่อคอนกรีตเชิงพาณิชยเ์พื่อเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและอาหารปลอดภัย. 2555. 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้28 (3) : 1-14 น. 
(6) การวิจยัและพัฒนาระบบชีววิถีเพื่อเลี้ ยงปลาดุกเชิงพาณิชยใ์นบ่อคอนกรีต ที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางดา้นอาหารปลอดภัย  ( หัวหน้าวิจัยโครงการ

เด่ียวปี 2554 จาํนวนเงิน  250,000  บาท ) ( วิจัยเสร็จส้ินแลว้ อยู่ระหว่างการรอการตีพิมพ์ในวารสาร

วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้)                                       ฯลฯ 



ถายทอดความรูและสรางความ

รวมมอืกับชุมชน / ผานการจัด

กจิกรรมตางๆ 

มีการหมุนเวียนการใชทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย / ระบบน้ําดิบ

และนํ้าบาดาล ลดการใชคลอรนี 

สรางจติสํานกึและการกระทําอยางย่ังยืน และการ

ยึดถือความดีงามแกนักศึกษาและบุคลากร / เนน

หลักจรยิธรรม และ จรรยาบรรณวชิาชีพ 

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน รายวิชาที่เกี่ยวของ / วิชา

นิเวศแหลงนํ้า ฯลฯ 

ลดการใชพลังงาน และสงเสรมิการใช

พลังงานทดแทน 

พัฒนาและถายทอดองคความรูและนวัตกรรมดาน

สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน 

สรางแมโจใหเปนชุมชนสเีขียว 

ปลอดบุหรี่ ยาเสพติด สถานบันเทงิ และ

แหลงอบายมุข 



ขา้พเจา้เป็นผูด้าํเนินการขอรบัความช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า เจาะนํา้บาดาลใชใ้นโรงเพาะฟัก คณะประมงฯ จากกองพัน

ทหารพัฒนาท่ี 3 สามารถประหยดั งปม.ไดป้ระมาณ 200,000 บาท แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2555 
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มีความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการประมง และทรพัยากรทางนํา้ 

ในระดบันานาชาต ิ(ระดบัภูมิภาค/ระดบัอาเซียน)  

วิสยัทศัน ์: คณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรพัยากรทางนํา้ 



วสิยัทศัน์ 

(1) ดา้นการเรยีนการสอน :  
มิติใหม่แห่งการเขา้สู่สงัคม

AEC 
  



เป้าหมายรฐับาล :  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

สรา้งเอกภาพ และความมัน่คงของอาเซียน 

เรื่ องเรง่ด่วนท่ีตอ้งดาํเนินการก่อนเขา้สู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 

พฒันาคุณภาพชีวิต และการคุม้ครองทางสงัคม 

การศึกษา :  การปรบัเวลา เปิด-ปิด ภาคเรยีนของ

สถาบนัอดุมศึกษาใหต้รงกนั และสรา้งมาตรฐานหลกัสตูร

รว่ม แลกเปลี่ ยนบคุลากรและนักศึกษารว่มกนั 



ส่ิงท่ีไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองแลว้  

 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร เพื่อสรางองค
ความรู ประสบการณ ศิลปวัฒนธรรม 

.... ไดจัดสงนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๒ คน 
ไปฝกอบรมและทําวิจัยตางประเทศรวมกับบริษัท
เจริญโภคภัณฑ(CP) ณ ประเทศเวียดนาม และ 

ประเทศมาเลเซีย ป ๒๕๕๕ ระยะเวลาคนละ ๔ เดือน 
ขณะน้ีเสร็จส้ินงานและเดินทางกลับประเทศไทยแลว 

.... 
 



วสิยัทัศน์ดา้นการเรยีนการสอน ระดบั ปรญิญาตรี 

เพ่ือการปรบัตวัเขา้สู่ AEC 
 

1. การเปิดรายวชิาเลือกเสร ีเพ่ือใหต้รงกับความตอ้งการ

ของกลุ่มผูใ้ชบ้ณัฑติประมงแม่โจ ้ในตลาด AEC 

2. การเตรยีมเปิดหลกัสตูรใหม่ ระดบัปรญิญาตร ีในสาขา

เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มประเทศ AEC เช่น  

2.1. สาขาผลิตภณัฑป์ระมงชีววถิีและทรพัยากรทางนํา้ 

2.2. สาขาทรพัยากรทางนํา้  เป็นตน้ 



การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การถายโอนหนวยกิต 

หลักสูตรรวม ( เพื่อตรงความตองการผูใชบัณฑิต ณ ประเทศจีน / พ.ค. ๒๕๕๖ ) 

 

เดือน พ.ค. 2556 ท่ีผ่านมาเขา้พบ CP(จีน)เพื่อทราบความตอ้งการในการปรบัปรุงหลกัสตูร  

ป.ตรี การประมง เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ท่ี CP(จีน) 



การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน การ

ถายโอนหนวยกิต หลักสูตรรวม (ณ UNIV. M. SURAKARTA ประเทศ

อินโดนีเซีย / ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ 

Univ.M.Surakarta อินโดนีเซีย มอบประกาศนียบตัร (Guest Speaker)ให ้เพ่ือยนืยนัถึงความ

พอใจท่ีจะสานต่อความรว่มมือทางวชิาการกบัคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ต่อไป(เม่ือ ๔ มิ.ย. ๕๖) 



การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน การ

ถายโอนหนวยกิต หลักสูตรรวม (ณ UNIV. M. SURAKARTA ประเทศ

อินโดนีเซีย / ๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ 

 

๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ ภายหลงัเสร็จส้ินการแสดงวิสยัทศัน์ มีการถ่ายรปูร่วมกบัคณะ

ผูบ้ริหารของ Univ.M.Surakarta อินโดนีเซีย 



การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน การถายโอน

หนวยกิต หลักสูตรรวม (ณ คณะเกษตรศาสตร UNIV. S.M. SURAKARTA 

ประเทศอินโดนีเซีย / ๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ 

 

๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ เดินทางเขา้พบ  คณบดี   คณะเกษตรศาสตร ์

Univ.S.M.Surakarta อินโดนีเซีย เพ่ือหาแนวทางพฒันา Joint/Dual 
Program ระหวา่งไทย + อินโดนีเซีย 



การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน การ

ถายโอนหนวยกิต หลักสูตรรวม (ณ UNIV. J . SOEDIRMAN ประเทศ

อินโดนีเซีย / ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ 

 

๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ เกิดผลสาํเร็จอยา่งสงูในการพฒันา Joint/Dual Program ระหวา่ง 

Univ.J.Soedirman อินโดนีเซีย โดยทาํความตกลงเบ้ืองตน้แลกเปล่ียน นศ.

อินโดนีเซียมาเรียน ป.โท และ ป.เอก ท่ีคณะเทคโนโลยกีารประมงฯ ในปี ๒๕๕๗ 

จาํนวน ๒-๔ คน 



การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน การถายโอน

หนวยกิต หลักสูตรรวม (ณ คณะประมง และ คณะวิทยาศาสตร UNIV. J . 

SOEDIRMAN ประเทศอินโดนีเซีย / ๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ 

 

๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถ่ายรปูยนืยนัความร่วมมือดา้น Joint/Dual Program ระหวา่ง 

รองอธิการบดี และ คณบดี คณะประมง(Aquaculture) ของอินโดนีเซีย 



แนวทางการเพ่ิมทักษะนักศึกษาดา้นวิชาการ โดยเนน้ภาคปฏิบตัิควบคู่

ภาคทฤษฏี รวมทัง้กิจกรรมต่างๆในเชิงสรา้งสรร 

1. เพ่ิมจาํนวนทุนวิจยัและเพ่ิมจาํนวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ใน

การทาํวิจยันอกเวลา ผ่านวิชาปัญหาพิเศษ และ วิจยัสหกิจ อยา่ง

น้อย 2-5% ในแต่ละปี 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให ้นศ.ระดบับณัฑิตศึกษาจดัทาํโครงร่าง

วิทยานิพนธใ์หแ้ลว้เสร็จภายในภาคแรกท่ีเขา้ศึกษา เพ่ือใชข้อทุน

วิจยัต่อไปภายใน 1 ปีแรกของการเขา้ศึกษา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให ้นศ.ทั้งปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ไป

ฝึกงานสหกิจ และ ทาํวิจยันอกมหาวิทยาลยัมากยิ่งข้ึนอีก 2-5% 
ต่อปี 

4. เร่งจดัหากรอบอตัรากาํลงั ตาํแหน่ง นักวิทยาศาสตร ์ และ

นักวิชาการศึกษา(ดา้นกิจการ นศ.) อยา่งน้อย 2 ตาํแหน่งเร่งด่วน 



แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมการสรา้งเครือขา่ยความรว่มมือระหวา่ง

ศิษยเ์ก่าและคณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนํา้  

1. กาํหนดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการประมงและทรพัยากรทางน้ํา 

ควบคูร่่วมกบักิจกรรมประมงคืนถ่ิน ในเดือนธนัวาคม ของทุกๆปี 

จาํนวนอยา่งน้อย 1 ครั้ง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเช่ือมต่อแลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งกนัโดยผ่าน

เครือขา่ยระบบ IT ของคณะเทคโนโลยกีารประมงฯ  
3. ส่งเสริมการส่ง นศ.ปัจจุบนัเขา้ฝึกงานในฟารม์ของศิษยเ์กา่ใหม้ากยิง่ข้ึน 

4. สนับสนุนโควตาพิเศษสาํหรบัลกูศิษยเ์กา่เพ่ือเขา้เรียนในคณะประมงฯ 

5. ส่งเสริมการประกาศเชิดชเูกียรติคุณศิษยเ์กา่และศิษยปั์จจุบนัท่ีมีผลงาน

ดีเด่นผ่าน website ของคณะเทคโนโลยกีารประมงฯ 
 



วสิยัทศัน์ 

(2) ดา้นการพฒันางานวจิยั : 
ผลงานวจิยัเดน่ปี 2552-2555  

และ วสิยัทศัน์เพ่ือการเปิด  
วจิยัมิติใหม่แหง่การเขา้สูส่งัคม

AEC และ EU ( ปี 2557-2560) 



ดาํรงตาํแหน่ง ผอ.ชุดโครงการวิจยัเรื่อง “การวิจยัและพฒันาระบบ

การผลิตทรพัยากรประมงเพ่ือเป็นอาหารปลอดภยัและสรา้ง

มูลค่าเพ่ิมวัตถุดิบทอ้งถิ่ น” ปี 2552-2553 งปม. 3,180,000 บาท 



เรื่ อง “การใชเ้ทคนิคชีววถิีในระบบกรองนํา้ของบ่อเล้ียงปลานิลระบบปิด 

เพ่ือผลผลิตปลานิลเชิงพาณิชย”์ ปี 2554 

งานวิจยัท่ีไดร้บัรางวัล SILVER AWARD 2011 และไดร้บัเลือก 

เขา้รบัการสัมภาษณส์ดในรายการ “ผ่างานวิจยัเด่นแบบ 4 มิติ”  
ในงาน THAILAND RESEARCH EXPO 2011 กรุงเทพฯ ปี 2554 



หาหหหหหหหหห 

ไดร้บัรางวัลเกียรติภูมิแม่โจ ้2554 จากผลงานวิจยัท่ีไดร้บั

รางวัล SILVER AWARD 2011 และจากผลงานอ่ืนๆในนาม  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2554 



ไดร้บัเกียรติบัตรประกาศเกียรติคณุ จากผลงานวจิยัเรื่ อง “การใชร้ะบบชีววถิี

เล้ียงปลาดกุบ๊ิกอยุในบ่อคอนกรีตเชิงพาณิชยเ์พ่ือเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ

อาหารปลอดภยั” วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 



ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรกัษ์ และ

ทีมงาน 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากร

ทางนํา้ 

1. Nagao Natural Environmental Foundation ( 
Research on the Aquatic Fauna and Flora and 
Conservation Activities Participated ) 
http://www.nagaofoundation.or.jp/index_e.php 

2. Erasmus Mundus Project  ( Under the Techno II 
Projects ) ( Europe - Thailand ) ทนุ 

http://call2.techno2-em.org/ 

3. Freshwater fish of Mainland Southeast Asia 
http://ffish.asia/ 

5. Taxonomy, Systematics of Thailand Conference 2015 

6. ปรบัปรุงพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาทางน้ําแมโ่จ ้ร่วมกบัองคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาสตรแ์หง่ชาติ เพ่ือรองรบัการเป็นสมาชิก 

ส่วนภมิูภาคขององคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาสตรแ์หง่ชาติ เพ่ือพฒันางานวจิยัเชิงอนุรกัษ์และบรูณาการ  

4. International Conference : Fisheries for Sustainable on  Aquaculture, Taxonomy, 
Physiology, Environmental-Economic Managements, 2016 

http://www.nagaofoundation.or.jp/index_e.php
http://call2.techno2-em.org/
http://ffish.asia/


แนวทางเรง่ดว่น  เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอาจารยร์ุน่ใหม่ทางวชิาการ 

อ.ขจรเกียรติ์ ศรนีวลสม 

อดีตท่ีผ่านมา 

สนับสนุนใหศึ้กษาตอ่ ป.เอก 

ปัจจุบนั 

-กาํลงัศึกษาตอ่ ป.เอก 

-สานตอ่ทนุวจิยั ป.เอก 

โครงการศิษยก์น้กฎุิ ม.แม่โจ ้

ดร.อานุภาพ วรรณคณาผล 

อดีตท่ีผ่านมา 

ส่งเสรมิงานวจิยัยอ่ยปี 52-53 

ปัจจุบนั 

-สานตอ่นโยบาย ม.แม่โจ ้เดิม 

-ส่งเสรมิการวจิยัยอ่ยปี 57-58 

กลุม่อาจารยร์ุน่ใหม่ทัว่ไป 
1. สนับสนุนทนุวจิยั อ.รุน่ใหม่ โดย  

งปม.ของคณะประมง  30,000 บาท/คน/ปี 

2. ส่งเสรมิการเขยีนงานวจิยัเพ่ือเผยแพร ่

3. ส่งเสรมิการขอผลงานทางวชิาการของ อ.

รุน่ใหม่ 

4. ส่งเสรมิ อ.รุน่ใหม่ เขา้สู่การเป็น

คณะกรรมการและเลขาณุการประจาํ

หลกัสตูรฯ โดยหมนุเวยีนกนั 

5. ส่งเสรมิ อ.รุน่ใหม่ เป็นเลขาณุการ 

วารสารวจิยัฯ คณะประมงฯ โดย

หมนุเวยีนกนั 

6. ส่งเสรมิการนาํเสนองานวจิยัใน

ตา่งประเทศของ อ.รุน่ใหม่ 

7. ส่งเสรมิการสอนเป็นทีม( Team 
teaching) ในทกุวชิาระหวา่ง อ.

อาวโุส-รุน่กลาง-รุน่ใหม่ 

 



วสิยัทศัน์ 

(2) ดา้นการบรกิารวชิาการ :  
มิติใหม่แหง่การเขา้สูส่งัคม

AEC  
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การบรูณาการองคค์วามรูท้ ีเ่พ ิม่ศกัยภาพ  
และขดีสมรรถนะของชุมชน  

การวเิคราะหแ์ละตรวจโรค 

ฐานการเรียนรูใ้นคณะ  

องคค์วามรูค้วามหลากหลายทางชีวภาพ 
และฐานการเรียนรูชุ้มชน ดา้นสตัวน์ํ้าอินทรีย ์ 

อาหารปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มทางนํ้า  

หน่วยบรกิาร

วิชาการและวิจยั 

มีการบรกิาร

วิชาการประมง

แบบ 

ครบวงจร 

สรา้งเครือขา่ยประมงอาสา และฝึกอบรม  

บรูณาการกบัการเรียนการสอนและวจิยั 
Fisheries Mobile Clinic 

ผศ.ดร.จงกล พรมยะ และทีมงาน 



1. งานท่ีไดด้าํเนินการมาแลว้(2555) 

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เงินรายไดค้ณะประมงฯ 200,000 บาท 

2. งานท่ีกาํลังดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง (2556-2560) 

- ปรบัปรงุโครงสรา้งหลงัคาอาคารหอ้งปฏิบตัิการและสถานท่ี 

เงินรายไดม้หาวทิยาลยัแม่โจ ้1,500,000 บาท 

- เครื่ องมือวทิยาศาสตรต์่างๆท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบัติการกลางระดบับณัฑิตศึกษา ( งบต่อเน่ือง ) 

 

โครงการจดัตัง้ หอ้งบรกิารวชิาการและปฏิบติัการกลาง 

ระดบับณัฑติศึกษา เพ่ือเขา้สู่ AEC 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนํา้ 



ผศ.ดร. อภินันท์ สุวรรณรกัษ ์และทีมงาน 

งานบริการวิชาการสู่ชุมชนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ :  
โครงการ ความมั่นคงจากอาหารโปรตีนแก่

ชาวเขาบนพ้ืนท่ีสูง  

(โครงการอนุรกัษโ์ดยไม่ตอ้งอนุรกัษ)์ 
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โครงการพเิศษสนองงานในแนวพระราชดําร ิ

( ปี 2557 ไดรั้บสนับสนุน งปม. 2,500,000 บาท )  

1.โครงการ วจิยัระบบการเพาะเลีย้งสัตว์นํา้บูรณาการเพือ่การเพิม่อาหารโปรตนีในชนบท  

2. โครงการพฒันาพนัธ์ุปลาไทยพืน้เมือง เพือ่การอนุรักษ์ และเลีย้งเพือ่เพิม่อาหารประเภทโปรตนี แก่ประชากรบน

พืน้ที่สูง 



โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ้(SOUTH EAST ASIA NATURAL HISTORY MUSEUM) 
จุดประสงค ์

 

๑. เป็นศูนยก์ลางให้บริการทางวิชาการประมงและทรพัยากรทางนํา้แก่สมาชิก

ในกลุ่มประเทศ AEC 

๒. เป็นศูนยก์ลางการจดัทาํส่ือส่ิงพิมพ ์และระบบสารสนเทศ ทางการให้บริการ

วิชาการประมงและทรพัยากรทางนํา้แก่สมาชิกในกลุ่มประเทศ AEC 
๓. เป็นศูนยก์ลางการแปลเอกสารส่ิงพิมพท์างวิชาการประมงและทรพัยากรทาง

นํา้ จากภาษาถิ่ นของประเทศสมาชิกในกลุ่ม AEC เป็นภาษาอังกฤษ 

 

หมายเหตุ เป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีไดร้่วมดาํเนินการร่วมกับองคก์ารพิพิธภัณฑวิ์ทยาศาสตร์

แห่งชาติ มาแลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน  

 



โครงการจดัตัง้พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ้( SOUTH EAST ASIA NATURAL HISTORY MUSEUM ) 

คณะวิศวกรรมเกษตร 



โครงการจดัตัง้ พิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

Natural History Museum of South East Asia  

คณะวิศวกรรมเกษตร 



ยืนยนัความตกลงรว่มมือกัน(อยา่งไม่เป็นทางการ)ระหวา่งองค์การพิพิธภณัฑ์

วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ และ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนํา้  

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  



แนวทางการเพ่ิมรายไดข้องคณะเทคโนโลยีการประมงและทรพัยากรทางนํา้ 

1. ประหยดัค่าใชจ้า่ยดา้นสาธารณปูโภคตา่งๆ ใหใ้ชอ้ยา่งคุม้ค่า เชน่ การใช้

ไฟฟ้าและโทรศัพท ์ ลดการใชน้ํา้ประปาในโรงเพาะฟักสตัวน์ํา้โดยสนับสนุน

การใชน้ํา้บาดาลใหม้ากยิ่ งขึ้น ( นโยบายเรง่ด่วน ทาํทนัที ณ โรงเพาะฟัก ) 

2. เพ่ิมรายไดแ้ละโอกาสทางการแขง่ขนัของคณะฯ ไดแ้ก่ การขอเปิดสอน

หลกัสตูรใหม่ ป.ตร ีสาขาเทคโนโลยีทรพัยากรทางนํา้  หรอืหลกัสตูร

ใหม่สหวทิยาการระดบั ป.เอก ดา้นการพฒันาประมงและทรพัยากรทาง

นํา้ตามภูมิสงัคมยั่งยืนเพ่ือรองรบั นศ.จากทัง้ภายในประเทศและกลุม่

ประเทศอาเชียน 

3. เพ่ิมรายไดจ้ากงานวจิยัและส่ิงพิมพต์า่งๆ ของคณะเทคโนโลยกีารประมงฯ 

4. หารายไดจ้ากการดาํเนินการ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาแหง่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้( South east asia natural history museum )ในอนาคต 



วสิยัทศัน์ 

(4) ดา้นการทาํนุบาํรงุศิลปะ 

และวฒันธรรม :  
*มิติใหม่แห่งการปรบัตวัทางวฒันธรรมเพ่ือเขา้สูส่งัคมAEC 
* มิติการรกัษาและสง่เสรมิคณุธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ   



เป็นผูท้รงคุณวุฒิของท่ีประชุม ปธ.สภาอาจารยม์หาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(ปอมท.) คดัเลือกอาจารยดี์เด่นแห่งชาติ ปี 2553 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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     การดาํรงรกัษาศลิปะวฒันธรรม
ไทยและผสมผสานวฒันธรรมไทย
อยา่งกลมกลนืกบัระบบนเิวศและ
ทรพัยากรทางนํา้ในกลุม่ประเทศ 

เขตรอ้น (AEC) 

โครงการแลกเปลีย่น นศ. ไทยและ นศ.ตา่งประเทศ ในรปูแบบสหกจิ
ศกึษา หรอื โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมทางภาษาในกลุม่ AEC 

 

     นศ. ไทยและ นศ.ตา่งชาตใินกลุม่ AEC สามารถเชือ่มตอ่ความ
เขา้ใจกนัผา่นหนา้ตา่งภาษาเดยีวกนัคอื ภาษาองักฤษ เป็นอนัดบั
แรกกอ่น  หลงัจากนัน้จงึเชือ่มตอ่แลกเปลีย่นวฒันธรรมทางภาษา

ของแตล่ะชาตซิึง่กนัและกนัตอ่ไป 

  เมือ่เปิดพรมแดนทางวฒันธรรมภาษาไดแ้ลว้ จะมกีารแลกเปลีย่น
กนัตอ่ทางวฒันธรรมอืน่ๆตดิตามมาอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไปไมส่ิน้สดุ 



แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมขวัญกาํลังใจและความกา้วหนา้ของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ส่งเสริมการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารอยา่งโปร่งใส บริสุทธ์ิ 

ยุติธรรม จริงใจต่อกนั สรา้งสรรบรรยากาศนอ้งพ่ีชาวประมงใหก้ลบัคืนมา 

2. ส่งเสริมและฟ้ืนฟรูะบบการปฎิบติังานแบบมืออาชีพ โดยยดึหลกัประโยชน์

ส่วนรวมและนักศึกษา ตอ้งมาก่อนประโยชน์ส่วนตน ใหก้ลบัคืนมาอีกครั้ง  

3. ฟ้ืนฟรูะบบการใหโ้อกาสทุกคน ในการข้ึนขั้นเงินเดือนตามลาํดบักอ่นหลงั 

ควบคูก่บัการพิจารณาภาระงานในเชิงคณิตศาสตร ์ จะไม่ใชห้ลกั

คณิตศาสตรเ์พียงอยา่งเดยีว ( หลกัคณิตศาสตรต์อ้งใชร้่วมกบัหลกัศิลปะ

ศาสตร)์ 

4. ส่งเสรมิใหบ้คุลากรสายสนับสนุนใหไ้ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการ อยา่ง

น้อย 2 อตัราภายในปี พ.ศ. 2557-2558 เชน่ คณุนํา้เพชร และ คณุ

เทพพิทกัษ ์เป็นตน้ 

5. สนับสนุนใหบ้คุลากรสายสนับสนุนวชิาการเป็นนักวจิยัรุน่ใหม่ เชน่ คณุ

ณฐักาญจน์  คณุนํา้เพชร  และคณุเทพพิทกัษ ์เป็นตน้ 



แนวทางเรง่ด่วน เพ่ือส่งเสริมบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการในปี 57 -58 

ณฏัฐกานต ์มกุดาจตรุพกัตร ์

นักวทิยาศาตร ์

ส่งเสรมิเป็นนักวจิยัรุน่ใหม่ 

เริ่ มจากปี 2557 

นํา้เพชร ประกอบศิลป์ 

(ลกูจา้งชัว่คราว) 

ส่งเสรมิใหบ้รรจรุบัราชการ

นักวทิยาศาสตร ์ในปี 2557 

เทพพิทกัษ์ บญุทา 

(ลกูจา้งชัว่คราว) 

ส่งเสรมิใหบ้รรจรุบัราชการ 

นักวทิยาศาสตร ์ในปี 2557 



แนวทางส่งเสรมิการถ่ายทอดประสบการณ ์

ระหวา่งบคุลากรรุน่อาวโุส-รุน่กลาง-รุน่ใหม่ 

บุคลากรสายวิชาการ 

1. กาํหนดสดัสว่นคณะกรรมการประจาํคณะประมงฯ จากกลุม่อาจารยร์ ุน่อาวโุส-

รุน่กลาง-รุน่ใหม่ ใหมี้ความเหมาะสม เชน่ 50-30-20 และ/หรอื มีการ

หมนุเวยีนเรยีนรูง้านชดุละ 2 ปี เป็นตน้ 

2. สนับสนุนใหอ้าจารยร์ ุน่ใหม่และบคุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทาํวจิยัในชดุ

โครงการวจิยัอยา่งตอ่เน่ือง 

บุคลากรสายสนบัสนุน สนง. และ ฟารม์ประมง 

1. ฟ้ืนฟรูะบบปฎบิตัิงานแบบ Flow chart วางคนใหต้รงกบังาน 

2. ฟ้ืนฟวูฒันธรรมในองคก์รใหต้รงกบัวฒันธรรมหลกัขององคก์รแม่โจ ้คือ “เลิศ

นํา้ใจ-วนัิยด-ีเชิดชปูระเพณ-ีสามคัคี-อาวโุส” ใหก้ลบัคืนมาอีกครัง้ 

3. เนน้ระบบจรยิธรรม จรรยาบรรณ รุน่อาวโุสตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดก่ีอน จงึจะ

สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดตีอ่ รุน่กลาง-รุน่ใหม่ ไดอ้ยา่งสนิทใจ 



แนวทางการหมนุเวยีน แลกเปล่ียนประสบการณ ์ระหวา่งบคุลากรคณะ

ประมงฯ กับบคุคลากรต่างหน่วยงานภายใน ม.แม่โจ ้(ในอนาคต) 

1. นาํเสนอแนวทางการแลกเปลี่ ยนประสบการณร์ะหวา่งบคุลากรสาย

สนับสนุนระดบัปฎบิติั กบัหน่วยงานอ่ืนๆภายใน ม.แม่โจ ้ตอ่

คณะกรรมการบรหิาร ม.แม่โจ ้โดยมีระยะเวลาการแลกเปลี่ ยน

ประสบการณร์ะหวา่งกนัท่ีชดัเจน ประมาณ 1-2 ปี / รอบ / คน เป็นตน้   

2. นาํเสนอและส่งเสรมิใหบ้คุลากรรุน่อาวโุสของทกุคณะฯ ท่ีผา่นการ

ประเมิน และขึ้นบญัชีตามลาํดบัไวแ้ลว้ สามารถเลื่ อนขึ้นครองตาํแหน่ง

ระดบั “ผูอ้าํนวยการ” ในหน่วยงานตา่งๆของ ม.แม่โจ ้ไดโ้ดยอตัโนมติั 

3. ส่งเสรมิบคุลากรสายสนับสนุนรุน่กลาง ระดบัหวัหนา้งาน ท่ีผา่นการ

ประเมิน และขึ้นบญัชีตามลาํดบัไวแ้ลว้ สามารถขึ้นครองตาํแหน่งระดบั

บรหิารประจาํคณะฯไดโ้ดยอตัโนมติั   



ปัญหาท่ีกาํลังทา้ทายเรา 

จากการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเรว็ของสังคม 

โลกยุคใหม่ ? 
 



Maejo  flagships to 2026 

แมโจ : 

มหาวิทยาลัย

แหงชีวิต 

สังคมเกษตร

อนิทรีย 
สังคมสเีขียว 

สังคมเชิงนิเวศ 

AEC ? EU ? 

Africa ? 

ASIA ? 

Good Government? 

ม.สรา้งใหม ่? 

America ? 
Australia ? 



จาํนวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2556 

พื้นที่ ม. 4 ม. 5  ม. 6 รวม 

ทั้ง

ประเทศ 
324,126 301,015 298,086 923,227 

เชยีงให

ม 
6,367 5,764 5,856 17,987 

ลําพูน 2,343 2,178 2,215 6,736 

ลําปาง 3,857 3,594 3,491 10,942 

แพร 2,882 2,686 2,659 8,227 

นาน 3,652 3,320 3,080 10,052 

ชุมพร 2,583 2,295 2,221 7,099 

ทีม่า:สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน http://doc.obec.go.th/web/report 



สถานการณการรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 

สถาน

ท่ี 

 

แผน 

รบัตรง/โควตา Admission รวมรบั

ตรง/ad

mission 

รอ้ยละ

ของ

แผน 60% สมคัร ผล %

ผูส้มคัร 

40% ประกาศ

รบั 

ผล %

ประกาศ 

เชียง 

ใหม ่

3,115 1,869 8,913 1,354 15.19 1,246 2,620 1,646 62.82 3,000 96.31 

แพร่ 720 432 2,266 379 16.73 288 1,800 115 6.39 494 68.61 

ชุมพร 170 102 159 127 79.87 68 1,500 42 2.80 169 99.41 

รวม 4,005 2,403 11,338 1860 16.41 1,602 5,920 1,803 30.46 3,663 91.46 

บทวเิคราะห: 1. หากรวมโควตาและประกาศรับแลว นศ.จะเกนิแผน ม.ตองเตรยีมความพรอม (1) 

หอพักนักศกึษาที่แพร-ชุมพร (2) คณะที่สอนวชิาพืน้ฐาน ( คณะประมงฯ จะเปด ป.ตร ีเพิ่มอยางไร ?  

หาก ม.แมโจ และคณะที่สอนวชิาพืน้ฐานไมสามารถรองรับได ?  แนวทางรับ นศ.บัณฑติศกึษาเพิ่ม ? ) 

นโยบายการรบันักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้



สถานการณการรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัตั้งใหม ่

สถาบนัเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตรร์ะยอง    

จดัตั้งโดย บริษทั ปตท. 

เพื่อเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัทางดา้น

วทิยาศาสตรช์ั้นนําของประเทศไทย  จะ

เปิดรบั นศ. ปี 2560 

ใช ้งปม. จดัตั้งและพฒันาปีละ 2,150 ลา้น

บาท / ปี  รวม 5 ปีเท่ากบั 10,750 ลา้น

บาท 

 

http://www.nation.ac.th/


กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• Organic U. 

• Green U. 

• E-co U. 

แผน

ยุทธศาสตร 

• ดานการผลติบัณฑติ 

• ดานการวจัิย 

• ดานบรกิารวชิาการ 

• ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติ

ราชการ

ประจําป 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

(พรอ้มสูห้รือยงั? ) 

คณะประมงฯ 

(พรอ้มสูห้รือยงั? ) 
 

คณบดี มีความ

เขา้ใจ รูจ้รงิ 

ตอ่สถาณะการณท์ัง้

ภายในและ

ตา่งประเทศหรอืยงั 

? 



ปัญหาท่ีทา้ทาย : การเปล่ียนแปลง

ของสงัคมโลกยุคใหม่ ? 
แนวทางการแกปั้ญหาท่ีทา้ทาย : 
คณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรพัยากรทางนํ้า มียุทธศาสตรแ์ละ

ยุทธวิธีรบัมือและแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร 

? 



• ตอ้งทราบทิศทางท่ีมุ่งเน้น ตรงกนั และร่วมกนั เพ่ือประเทศไทยไปสู่นานาชาติ 

• ตอ้งเช่ือมโยงยุทธศาสตรป์ระเทศเขา้สู่ภารกิจประจาํ โดยการ 

- ทบทวนหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง( เน้นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้่อน 

หลงัจากน้ันคือ เอเชีย และขยายต่อไปยงั แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ต่อไป  ) 

- ปรบัยุทธศาสตรก์ารวิจยั ( เน้นอาหารปลอดภยัตามภูมิสงัคมก่อน ตามดว้ย

อาหารปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และปลายทางอยูท่ี่เกษตรอินทรีย ์) 

- กาํหนดโจทยก์ารบริการวิชาการใหส้อดคลอ้ง ( ขยายกลุ่มผูม้ารบับริการเพ่ิม 

จากประชากรในประเทศ เป็นประชากรจากต่างประเทศร่วมดว้ย ) 

ยุทธวิธีการขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีการประมงฯ และ 

ม.แมโจ ใหไปรวมกัน โดยผานสภามหาวิทยาลัยแมโจ 



“อากาศ” คอื รูธ้รรมชาตแิละ

ศีลธรรม 



THANK  YOU 
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