ม.แม่โจ้ ได้คะแนนเต็ม 100 ประเด็น SDG:2 และ SDG:12 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติด 1 ใน 5 กลุ่มแรกของไทย และอันดับ 301-400 ของโลก
การจัดอันดับ SDGs ของ The Times Higher Education Impact Rankings 2021
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบความสำเร็จในการ
เข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs Impact Rankings) ประจำปี 2021 โดย
Times Higher Education ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ค ร ั ้ ง แ ร ก ที่
มหาวิ ท ยาลั ย เข้ า รั บ การจั ด อั น ดั บ โดยได้ ร ั บ การจัด
อันดับอยู่ใน 1 ใน 5 กลุ่มแรกของประเทศไทย (จาก 25
มหาวิทยาลัย) ติด 10 อันดับแรกของไทย และอันดับ
301-400 ของโลก (จากทั้งหมด 1,115 มหาวิทยาลั ย
94 ประเทศ) โดยอยู่ในอันดับที่ 39 ของโลกในด้านการ
ขจั ด ความหิ ว โหย (Zero Hunger) ด้ ว ยคะแนนเต็ ม
100 คะแนน ด้านการผลิตบัณฑิตทางการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 39 ของโลกในการจัดอันดับโดย Time Higher Education (THE)
Impact Rankings 2021 ในด้านการทำงานเพื่อยุติความอดอยากสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
(Nations Sustainable Development Goal): SDG2- ขจัดความหิวโหย (No Hunger) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังติดอันดับ
หนึ่งใน 100 ในด้าน SDG15 -ระบบนิเวศบนบก (Life on Land) จากมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่งจาก 94 ประเทศ / ภูมิภาค
ที่เข้าร่วมผลการแข่งขัน ด้วยคะแนนรวม 68.2 คะแนน ทำให้มหาวิทยาลัยได้อันดับ 301-400 ของโลกและติด 5 อันดับแรกของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมาย 5 ประการดังนี้

SDG 2: การขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 39 ของโลก “ด้วยคะแนนเต็ม 100
คะแนน ด้านการผลิตบัณฑิตทางการเกษตร”
SDG 12: แผนการบริ โภคและการผลิ ตที่ ยงั่ ยืน (Responsible Consumption and Production) อันดับ 5
ของประเทศ (อันดับ 101-200 ของโลก) "ด้วยคะแนนเต็ม 100 ด้าน Publication of Sustainability Report"

SDG 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life On Land) อันดับ 4 ของประเทศ และอันดับ 97 ของโลก
SDG 17: ความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Partnerships for the Goals) อันดับ 11 ของประเทศ (อันดับ 401-600
ของโลก)
การจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) Impact Rankings ใช้ตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ การวิจัย, การเรียน
การสอน,การเผยแพร่ความรู้ และมุมมองนานาชาติ ในการประเมินมหาวิทยาลัยทั่วโลกเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17
ประการ (SDGs) ของสหประชาชาติ
ในปีนี้ THE University Impact Rankings 2021 ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์จากสหราชอาณาจักรเป็น
อันดับ 1 ของโลกด้วยคะแนน 98.8 ตามด้วยมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก 2 แห่งจากออสเตรเลีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยซิดนีย์และ
มหาวิทยาลัย RMIT ด้วยคะแนน 97.9 และ 97.8 ตามลำดับ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีร ะพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ ให้
ความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และมุ่งสู่ยุทธศาสตร์แม่
โจ้ 100 ปี (2577) ที่จะนำพาสังคมชุมชนสู่โลกสีเขียวด้วยการร่วมแรงแป่งปันเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์ความรู้ใหม่ ที่มีนวัตกรรม
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบทของภูมิเศรษฐกิจและภูมิสังคม ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาชวิวิตที่มั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน
แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นพัฒนา บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุ
บำรุงศิลวัฒนธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก การเข้ารับการจัดอันดับโลกครั้งนี้ นับเป็น
ครั้งแรก ซึ่งทาง Times Higher Education ได้กำหนดตัวชี้วัดชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการและการวิจัยในระดับ
นานาชาติ การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาและชุมชน และดูลึกไปถึงผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง
กลับคืนให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน นับจากนี้มหาวิทยาลัยได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ที่สำคัญคือเราจะไม่ทั้งชุมชนสังคมไทย”
ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานได้ที่
https://sdg.mju.ac.th/MainPage.aspx

ม.แม่โจ้ ได้คะแนนเต็มด้าน Policy 100 % ครองอันดับ 2 ของประเทศ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2563 (SCD Ranking 2020)
เมื ่ อ วั น ที ่ 30 ธั น วาคม 2563
มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย รายงาน
ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื ่ อ การ
พั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั ่ ง ยื น -Sustainable
Community Development University
Rankings 2020 (SCD Ranking 2020) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับเป็น
ที่ 2 ของประเทศ โดยได้ร ับ คะแนนด้ า น
นโยบายการพัฒ นาชุมชนอย่างยั่งยืน เต็ม
100 เปอร์เซ็นต์
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR) เป็นการจัดอันดับที่จัดทำโดยมูลนิธิ
เพื่อการส่งเสริมกระทรวงมหาวิทยาลัย (UFPMUA) ประเทศไทย การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเที ย บ
มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกจาก 11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, หลักสูตร
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , การหล่อเลี้ยง
วัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผลการจัดอัน ดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพั ฒนา
ชุ ม ชนอย่ า งยั ่ ง ยื น ประจำปี 2563 Sustainable
Community Development University Rankings
2020 มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ ได้ ร ับการจัด อัน ดับ อยู ่ ใ น
อั น ดั บ ที่ 2 ของประเทศ โดยมีคะแนนแต่ล ะด้ านดั ง นี้
1.) ด้าน นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 100
2.) ด้านการวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 95
3.)รางวั ล ในการพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งยั ่ ง ยื น ร้ อ ยละ 65
4.) ด้านการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 50.38 5.) ด้านศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 30 6.) ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 28.49 และ
7.) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 12
**อ้างอิงจาก http://www.scdrankings.in.th/rep_score.htm

