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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งอยู่ที่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจ าภาคเหนือ" จนได้รับ

การเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดับที่ 

20 ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการพัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจ าภาคเหนือ ซึ่งได้รับการ

สถาปนาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ตามค าบัญชาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี รัฐมนตรีกระทรวง

ธรรมการในขณะนั้นเพ่ือเป็นการขยายการศึกษาด้านการเกษตรไปยังส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนฝึกหัดครู

ประถมกสิกรรมประจ าภาคเหนือถือเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยตั้งอยู่

บนพื้นที่จ านวน 900 ไร่เศษบริเวณพื้นที่บ้านแม่โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ควบคู่กับ

สถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ มีพระช่วงเกษตรศิลปการเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน รับนักเรียน

จากผู้ที่ส าเร็จมัธยมปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรครูมูลเข้าศึกษาในหลักสูตรก าหนดเวลาเรียน 2 ปี โดยได้รับ

ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ป.ป.ก.)  

ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการยุบรวมโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ที่

ต าบลคอหงส์ จังหวัดสงขลา ภาคกลางที่อ าเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี และภาคอีสานที่ต าบลโนนวัด 

จังหวัดนครราชสีมา แต่มิได้ยุบโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมภาคเหนือจากการผลักดันของพระช่วง

เกษตรศิลปการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจและหลวงอิงคศรีกสิการ ให้มีการรักษาโรงเรียนมัธยมวิสามัญ

เกษตรกรรมไว้ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ โดยรับผู้ที่ส าเร็ จ

ชั้นมัธยม 8 เข้าศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญาทางเกษตรศาสตร์ สหกรณ์และวนศาสตร์เป็นเวลา 2 ปี โดยมี 

พระช่วงเกษตรศิลปการเป็นผู้อ านวยการคนแรก ซึ่งต่อมาได้เป็นรากฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน

ปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2482 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายที่ตั้งจากแม่โจ้ไปยังสถานีเกษตรกลาง อ าเภอบางเขน 

จังหวัดพระนคร โดยในส่วนของพ้ืนที่แม่โจ้นั้นได้ก่อตั้งเป็น โรงเรียนเตรียมเกษตรศาสตร์ โดยรับผู้ส าเร็จชั้น

มัธยมปีที่ 6 เข้าศึกษาในหลักสูตร 2 ปี เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจึงสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาที่

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนได้โดยไม่ต้องสอบ เมื่อวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาเป็น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 โรงเรียนเตรียมเกษตรศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประสบ

ปัญหาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามดังกล่าวท าให้มีผู้สมัครเรียนจ านวนน้อยอีกท้ังยังมีการคมนาคม

ที่ล าบากและห่างไกลจากกรุ ง เทพมหานครมาก จึงมีแนวคิด ที่จะยุบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงในปี พ.ศ. 2488 โดยได้มีการงดการรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2490 - 2491 

เนื่องจากขาดงบประมาณและจ านวนผู้เรียนน้อย จนกระท่ังปี พ.ศ. 2491 กระทรวงเกษตราธิการได้โอนกิจการ

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย

เปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ และเริ่มเปิดสอนในปี 

พ.ศ. 2492 โดยรับจากผู้ส าเร็จชั้นมัธยมปีที่  6 เข้าศึกษาในหลักสูตร 3 ปี เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับ

ประกาศนียบัตรอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรม

เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2499 

 ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ใหม่เป็น สถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตร และย้ายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแทน โดยเปิดสอนใน

หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทก.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรี รวมถึงในระดับ

อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิต และได้เปลี่ยนชื่อสถาบันในปี พ.ศ. 2525 

เป็น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เนื่องจากค าว่าแม่โจ้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากกว่า  

 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวัน 11 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2539 เพ่ือขยายขอบเขตการให้การศึกษาและเกิดความคล่องตัวทางวิชาการและการบริหารมากขึ้น โดย

ปัจจุบันมีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยมีความหลากหลายในสาขาวิชานอกเหนือจาก

สาขาเกษตรกรรมซึ่งแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านการปฏิบัติมาตั้งแต่ในช่วงของการศึกษาด้าน

อาชีวศึกษา รวมถึงยังมีการจัดตั้งวิทยาเขตเพ่ือขยายการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยวิทยาเขตแรกคือ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรที่

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร และวิทยาเขตล่าสุดคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -อุตรดิตถ์ที่อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  

ปรัชญา 

มุ่ งมั่น พัฒนาบัณฑิตสู่ ความเป็นผู้ อุดมด้วยปัญญา  อดทน  สู้ งาน  เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์

ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา 

2. เพ่ือสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง

การเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และ

รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรม

พ้ืนที ่

4. เพ่ือส่งเสริมการด ารงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรรวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการรักษา

ระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ  

5. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา     

2. สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

3. สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และ

รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรม

พ้ืนที ่

4. ส่งเสริมการด ารงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการรักษาระบบ

นิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
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กองวิเทศสัมพันธ์ 

กองวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2548  

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 โดยมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างเสริม และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง         

เพ่ือเรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศร่วมกัน ภายใต้ปรัชญา “มิตรภาพ สร้าง

ความเป็นสากลทางการศึกษา” Internationalized Education Through Friendship และให้มีการแบ่งงาน

ภายในดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 

2. งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3. งานพิธีการและต้อนรับ 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ 

เพ่ือร่วมเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างานระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ประเทศในเขตอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือการเรียนรู้วิทยาการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของแต่ละ

ประเทศร่วมกัน 

ปรัชญา 

1. ติดต่อและแสวงหาสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศที่พัฒนา และมีศักยภาพทาง
การศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ เพ่ือร่วมเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการท างาน 

2. กระชับสัมพันธไมตรีกับสถาบันการศึกษา และองค์กรในต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อยู่เดิม ให้แน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น 

3. แสวงหาองค์กรพัฒนา หรือหน่วยงานพัฒนาในต่างประเทศ เพ่ือเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนใน
การด าเนินงาน 

4. เป็นศูนย์ข้อมูล และให้บริการ ช่วยเหลือบุคลากร และนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารกับ
สถาบันการศึกษา 

พันธกิจ / ภาระหน้าที่ 

“มิตรภาพ สร้ า งความเป็นสากลทางการศึ กษา” Internationalized Education Through 
Friendship 
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ 

1. เพ่ือเป็นแหล่งกลางในการประสานงานกิจกรรด้านต่างประเทศ เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ให้มีความพร้อมในการด าเนินการเสนอขอรับหรือให้ความช่วยเหรือ 

หรือความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับต่างประเทศ 

2. เพ่ือด าเนินการจัดระบบการบริการ และการติดต่อประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ กับ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 

3. เพ่ือเป็นหน่วยงานปฏิบัติงาน และแหล่งให้การสนับสนุนแก่บุคลากร ในการแสวงหาแหล่งทุน และ

ความร่วมมือทางวิชาการ โดยสอดคล้องกับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาบุคลากรใน

ต่างประเทศ 

4. เพ่ือเป็นแหล่งประสานงานและความร่วมมือด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยร่วมกับ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ

ต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

5. เพ่ือเป็นรากฐานข้อมูลในการจัดท าโครงการความร่วมมือ และความร่วมมือทางวิชาการกับ

ต่างประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การประกันคุณภาพ 

 ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ดูแลการประกัน

คุณภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

รายชื่อประเทศท่ีได้ท าข้อตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ลาว มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา นิวซีแลนด์ อิตาลี อินโดนีเซีย 

เยอรมันน ี เกาหลีใต้ พมา่ สเปน ภูฏาน 
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คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้ก่อตั้งโดยบุคลากรของกลุ่มวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดสอดคล้อง 

และสนองตอบต่อ นโยบายของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะ

พัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น  ดังนั้น จึงได้แยกหน่วยงานจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตร และ

ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2548 

โดยตัดโอนบุคลากรจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจ านวน 6 ราย พร้อมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

จ านวน 2 หลักสูตร และปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตร และปัจจุบันคณะได้จัดการเรียนการสอน ในระดับ

ปริญญาตรี  โท  และปริญญาเอก  ในสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวเพียงสาขาเดียวเท่านั้น  ทั้ง นี้ เพ่ือให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานโดยเฉพาะ แรงงานใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่

สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยมาโดยตลอดในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะเป็นเช่นใน

อนาคตอีกยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะยกฐานะเป็นคณะพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรก็ยังมุ่งหวังที่จะ

ผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณของการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนไทยด้วยการมุ่งเน้นการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือเชิงอนุรักษ์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการท่องเที่ยวแบบ

มวลชน (Mass tourism) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของ

ประชาชนภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ดังนั้น คณะจึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไปสู่ความเป็นนานาชาติและก้าวสู่สมาชิก

สมาคม ASEAN Economy Community (AEC) ด้วยการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม รวมทั้ งมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ตลอดจนมุ่งพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันชั้นน าด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการในระดับ

นานาชาติต่อไป 

ปรัชญา   

ทุกสิ่งส าเร็จด้วยปัญญา (Success Through Wisdom) 

วิสัยทัศน์  

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว         

ในระดับนานาชาติ (An Excellent International Education in Tourism Development) 
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วัตถุประสงค ์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล 

2. ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการนันทนาการและการ 

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. บริการวิชาการแก่สังคมที่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีคณุภาพ (World  Class  Destinations) 

4. เป็นสถาบันที่ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรโลงไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

5. เป็นคณะที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมีการท างานเป็นทีม 

พันธกิจ   

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพและมีคุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

2. ศึกษาและวิจัยหาองค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการนันทนาการและการ

ท่องเที่ยว  

3. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนโดยเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการนันทนาการและ

การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร ต ารา วารสารและสัมมนาวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ เป็นต้น รวมทั้งการจัดฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในคณะให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาระบบการบริหารให้มีความคล่องตัว  สร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการและการท างานร่วมกัน

เป็นทีม  (Team  Work) 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

1. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีระบบโดยก าหนดให้มีการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน

และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

2. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถสะท้อน คุณภาพการปฏิบัติงาน

และสอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจและภารกิจของคณะ  

3. สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีเน้นประสิทธิภาพ  
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4. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ ประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะฯ 

6. สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรในการท าประกันคุณภาพการศึกษา 
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สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เลขที่ 202 หมู่ที่ 7 ต าบล

บ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง

และเผ่าม้ง ซึ่งบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ท าไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้ป่าที่เคยสมบูรณ์กลาย

สภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม  

ความเป็นมาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพ้ืนที่ท ากินเป็น

หลักแหล่ง และได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่ ปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

ด้วยการหันมาท าการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์” ในปี 

พ.ศ.2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพ่ือเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่ง ด าเนินงานวิจัยด้าน

ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผล รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัว

เกษตรกรทั้งชาวกะเหรี่ยง และ ม้งในหมู่บ้านรอบๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพัฒนาด้านสังคม

และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารและโปรดให้เป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ.2550 

สถานที่ตั้งและประชากร 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

ประกอบด้วยชาวประชากรชาวไทยภูเขา 2 เผ่า คือเผ่าม้ง และปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขา ทั้งใน

ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและ

การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์น าองค์ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

และกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ 9 กลุ่มบ้าน มีเกษตรกรจ านวน 1200 คน ชนิดพืชที่สถานีฯส่งเสริมได้แก่ 

 ผักอินทรีย์ ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้ง , ผักกาดฮ่องเต้, ผักกาดเบบี้ฮ่องเต้, เบบี้แครอท, ถั่วแขก,       

กรีนโอ๊คลีฟ, เรดโอ๊คลีฟ, ผักกาดหวาน 
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 ผักปกติ (GAP) ได้แก่ เฟนเนล, เซเลอรี่, ซูกินี่, พริกวานสีเขียว , มะเขือเทศโครงการหลวง,   

มะเขือเทศเชอรี่แดง, ถั่วแขก, กะหล่ าปลี, หอมญี่ปุ่น, มันฝรั่ง 

 ไม้ผล ได้แก่ พลับ, พ้ีช, พลัม, บ๊วย, อาโวกาโด, สตอเบอรี่พันธุ์ 80, เคปกูสเบอรี่, เสาวรสหวาน, 

องุ่น, มัลเบอรี่, กีวี่ฟรู้ต, ราสพ์เบอรี,่ ฟิก (มะเดื่อฝรั่ง) 

 ไม้ดอก ได้แก่ กุหลาบ, เจอบีร่า, ลิ้นมังกร, ออนิโทกาลั่ม, จิ๊ปซอฟฟิลล่า 

 กาแฟอาราบิก้า 

 พืชไร่ ได้แก่ ถั่วอะซูกิ, ถั่วแดงหลวง, ข้าวเปลือก, ข้าวเหนียวก่ า 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่ง

อาชีพนอกภาคการเกษตรที่สถานีฯได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน มีดังนี้ 

 ได้ด าเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชุมชนเพ่ือให้

เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นส าหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและการจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้

เสริม ได้แก่ การฟ้ืนฟูอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าต่างๆ, งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นต้น 

 งานท่องเที่ยว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ได้ร่วมกับชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และพัฒนามาตรฐานด้านการ

ท่องเที่ยวของชุมชนในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่กลางหลวงซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ก าร

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บริการน าเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและบริการที่พัก อาหาร 

และกิจกรรมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

 พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนชาวเขา ได้แก่ กิจกรรม ชุมชนอยู่ดีมีสุข  

 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสังคม ได้แก่ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง     

สู่เยาวชนในโรงเรียนและการน าไปปฏิบัติจริง  

 ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มพ่ึงพาตนเองของชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกไม้กระถางอินทนนท์ 

กลุม่ผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านเมืองอาง 
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การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 งานอนุรักษ์ดินและน้ า ได้แก่ การปลูกแฝก, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

 งานปลูกป่าชาวบ้านและฟ้ืนฟูต้นน้ าล าธาร ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า (ไม้โตเร็ว เช่น จันทร์ทองเทศ, 

เมเปิ้ลหอม, ไผ่รวก)  

 กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือลดใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม  

 กิจกรรมรณรงค์การเก็บขยะพิษตามล าน้ า  

 กิจกรรมรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดโรคแมลง 

 

       
 

    
 

   


