
 

 

 
  

 

 

 

 
 

     

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                    แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

                         มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

 
 

          

 

 

 

 

จัดท าโดย 

งานนโยบาย และแผน  



 

หลักการและเหตุผล 
ปี พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการขยายพืน้ที่การศกึษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 

โดยใหม้หาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แหง่ ขยายวิทยาเขต/ขยายพืน้ที่การสอนไปยังภูมิภาคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร 

สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ                      

เพื่อรับผิดชอบภาระหนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 
 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่  เลขที่  17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บนทางหลวงหมายเลข 11                           

(ถนนยันตรกิจโกศล) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร ทั้งนี้เป็นโครงการ

จัดตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อขยายความรู้สู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดด าเนินการสอนระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 14 สาขาวิชา มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 1,394 คน มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 173 คน แยกเป็นสายวิชาการ 99 คน สายสนับสนุน 74 คน 

โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นผู้ก ากับดูแล มีคณบดี              

รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดีและที่ปรึกษาคณบดี ท าหนา้ที่บริหารงานประจ า ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิแหง่นี ้
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแล จ านวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หลัก จ านวน 1,768 ไร่               

พื้นที่อนุรักษ์ จ านวน 580 ไร่ พื้นที่ศูนย์ประสานงาน จ านวน 4 ไร่ 2 งาน ทั้งนี้สภาพแวดล้อมของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฯ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์ของการท าแผนฯ 

1. เพื่อจัดท าแผนฯที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

2. เพื่อสนับสนุนและด าเนนิกิจกรรมที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

3. เพื่อด าเนนิโครงการที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญามหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร ่และมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จ.เชียงใหม ่

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 

1. จ านวนประเด็นยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแมโ่จ้ (จ านวน 6 ประเด็นฯ) 

2. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่สอดรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ร้อยละ 80) 

3. จ านวนโครงการที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ (จ านวนโครงการตามแผนที่สามารถท าได้จริง) 

4. จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงบรรลุความส าเร็จทุกโครงการ (ผลการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดของโครงการ) 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้           

โดยมกีารบูรณาการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้และการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในแตล่ะสว่นประกอบด้วย 

• ปรัชญา วิสัยทัศน ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 

• นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

• ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

• สรุปประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ 

• แผนปฎิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 



ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความ

คิดเห็น โดยการวิเคราะห์ SWOT ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน          

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

1. ปรัชญา 

“มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑติสู่ความเป็นผู้อุดมดว้ยปัญญา อดทน สู้งานเป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรอืงวัฒนาของสังคมไทยที่มกีารเกษตรเป็นฐานราก” 

 

2. วิสัยทัศน์ 

“เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มชืี่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ” 

 

3. เอกลักษณ์ 

“เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านวิชาการ และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 

4. อัตลักษณ์ 

ผลติบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มคีวามเช่ียวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

 

 

 

 

 



5. พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

1. ผลติบัณฑิตให้มคีวามรูแ้ละทักษะด้านการเกษตรปลอดภัย โดยประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี 

2. พัฒนาองค์ความรูด้้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ 

3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นเกษตรปลอดภัย 

4. ท านุบ ารุง สืบสานศลิปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ- ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ 

ด้านการเรียนการสอน 

1. สง่เสริมและสนับสนุนให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่เอื้อประโยชน์ 

   ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ชว่ยใหก้ารเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมการศึกษาด้านการค้นคว้าองค์ความรูใ้หม่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 

4. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการบริการวิชาการและมีสว่นร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการวจิัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวจิัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ในการ 

   พัฒนาชุมชนและประเทศ 

2. สง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และจัดให้มรีะบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้าง 

    แรงจูงใจให้กับนักวิจัยที่มผีลงานตีพมิพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลงานของ สกอ.และ สกว. 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงพืน้ที่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรง์านวิจัยของจังหวัดแพร่ และของชาติ และเป็นไปตาม 

    ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

5. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยื่นขอจดสทิธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

ด้านการบรกิารวชิาการและงานส่งเสรมิสืบสานโครงการพระราชดาริ 

1. สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ด้วยความตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม  

2. มีการส ารวจความตอ้งการของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น 

3. ประสานและสง่เสริมให้มกีารบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการมสี่วนรว่มเพื่อสรา้งชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชด าร ิ

5. ให้ความร่วมมอืกับประชาชน ชุมชน ผูน้ าชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ตามแนวพระราชด าริ 

 

 

 

 

 



ด้านการพัฒนานักศกึษา 

1. สรา้งความรู้ ความสามารถ และความรับผดิชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านประสบการณ์ท างาน                    

    ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

2. สง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้สทิธิ และหนา้ที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตย โดยปลูกฝังนักศึกษาให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 

    ส่วนรวม เคารพในสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้ื่น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เสียละ บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ตอ่ส่วนรวม เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชาติ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. สง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชาติ 

2. สง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีส าคัญๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

3. สร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทยใหก้ับสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน 

 

ด้านอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรลดการใชข้ยะทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันใช้พลังงานทดแทน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารใชท้รัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสาระและรูปแบบที่ผนวกและสอดคล้องกับหลักการ 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

6. ประยุกต์ใชร้ะบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน                       

ของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. ก าหนดเป้าหมายและแผนงานที่มุ่งไปสู่การลดการใชท้รัพยากรและพลังงาน ลดการก่อให้เกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ 



 

ด้านบริหารจัดการ 

1. สง่เสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภบิาล และก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน 

2. จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้าง และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมสี่วนรว่มในการบริหารและมีแนวทางหรือคู่มอืในการบริหารจัดการ 

4. ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารใชท้รัพยากรร่วมกันกับหนว่ยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะก่อใหเ้กิด 

    การประหยัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จุดแข็ง  (strength) 

1. เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มชืี่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นดา้นการเกษตร 

2. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มคีวามเช่ียวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3. โครงสร้างบริหารงานมคีวามชัดเจนและสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   

4. คณาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน  

5. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่สง่เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 

6. มสีภาพแวดล้อมทีม่ีความหลากหลายทางชีวภาพ เอือ้ต่อการสร้างบรรยายการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี  

7. คณาจารย์และบุคลากรสามารถท างานรว่มกันเป็นทีมได้และพร้อมทีจ่ะเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 

8. มหาวิทยาลัยมอีงค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแพร่  

9. มหาวิทยาลัยมฐีานการเรียนรู ้และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศกึษาในพืน้ใกล้เคียง 

10. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความรูเ้ชิงวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด 

11. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัด 

และระดับประเทศ 

12. คณาจารย์มคีวามสามารถในการเข้าถึงและได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

13. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจติอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีสว่นร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  

14. มหาวิทยาลัยมีการสบืสานโครงการในพระราชด าริ และผลิตภัณฑท์ี่โดดเด่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวติของชุมชนได้  

15. มหาวิทยาลัยมีความรว่มมอืกับหนว่ยงานวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่ อนุรักษ์ และสบืสานวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 

 

 

 

 

 



จุดอ่อน (Weakness) 

1. การบูรณาการงานวิจัยในหลายศาสตร์ร่วมกัน เช่น การบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการวชิาการภายนอก และการเรียนการสอน ยังมีน้อย 

2. การผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อการตีพมิพ์ เผยแพร่ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation)  

จดลิขสทิธ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย 

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรท์ี่ใช้ส าหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ยังมไีม่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ยังไม่พรอ้มตอ่การใช้ประโยชน์ 

4. อาคารและสิ่งก่อสรา้งตา่งๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอนบางประเภทมีความเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน 

5. บางรายวิชา คณาจารย์มีภาระการสอนสูงกว่ามาตรฐานสง่ผลตอ่การด าเนินตามภารกิจด้านอื่นๆ 

6. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส าหรับนักศกึษาช้ันปีที่ 1 หลากหลาย สง่ผลตอ่การเรียนการศึกษา 

7. เนื่องดว้ยข้อจ ากัดในการรับนักศกึษาที่มภีูมหิลังที่หลากหลาย ส่งผลต่อพืน้ฐานทางวชิาการอยู่ในระดับต่ า 

โอกาส (Opportunity)  

1. นโยบายรัฐบาลใหค้วามส าคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และการเกษตร ซึ่งเอือ้ต่อ 

   นโยบายมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเกษตร 

2. มีเครอืข่ายศษิย์เก่าที่เข้มแข็ง และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความรว่มมอืและให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจการมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นด้านองค์ความรูข้องชุมชนท้องถิ่น  

4. จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

5. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสาร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้ 

6. มหาวิทยาลัยและจังหวัดแพร่มีทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่เอื้อตอ่การศึกษาและค้นคว้า 

อุปสรรค Threats 

1. จ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการแนะแนวเชิงรุก 

2. มีสถาบันการศกึษาในภูมิภาค/จังหวัดใกล้เคียงมีจ านวนมากก่อให้เกิดภาวะแข่งขันด้านการศกึษาสูง 

3. กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัว เช่น ด้านงบประมาณ พัสดุ ยังคงสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

4. ความเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลานไปศกึษาต่อเมอืงหลวง  

5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ อยู่ภายใต้การบริหารของแม่โจ ้เชียงใหม่ ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 64 65 66
 รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการ

ขับเคล่ือนทิศทางการพัฒนา     ระยะ

 5 ปี

            40,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/           

นางจันทร์ธิมา เตโช

2 โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ

เรียนการสอน

           371,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/           

หน.งานบริการการศึกษาฯ/       

นายธนากร แนวพิชิต

1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ี

สอบผ่านด้านภาษาอังกฤษ       ต่อ

นักศึกษาท้ังหมด

ร้อยละ 70 75 80 85 3 การสอบวดัมาตรฐานของนักศึกษา

ทางด้านภาษาอังกฤษ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/         

นางสาวฉลวย จันศรี

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ี

สอบผ่านด้าน ICT

ร้อยละ 70 75 80 85 4 การสอบวดัมาตรฐานของนักศึกษา

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT)

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/         

นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ

1. ร้อยละของคณาจารย์ท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมในสายวชิาชีพในรอบปีต่อ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ข้อมูล 5 ปี 

ย้อนหลัง)

ร้อยละ 70 75 80 85

2. จ านวนของอาจารย์ท่ีได้รับการ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการต่อ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ไม่นับ

อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ)

คน 10 11 12 13

1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลการ

ประเมินฯผ่านตามเกณฑ์

หลักสูตร 14 14 14 14 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิด

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็น

สากล

6 โครงการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา

540,000        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/         

นางวจิติรา กระต่ายทอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพท่ีทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

เป้าประสงค์ท่ี 2 : การมคีวามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ท่ีผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต

ล าดับ

ท่ี

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/

 ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

14 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

โลก ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เรียน

เป้าประสงค์ท่ี 4 : การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

5 การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา       

เพ่ือพัฒนาทักษะวชิาชีพของ

คณาจารย์ ม.แม่โจ-้แพร่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563

 งบพัฒนา

บุคลากรประจ าปี

เป้าประสงค์ท่ี 3 : การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และนวัตกรรมท่ีทันสมัย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ

บัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต

สนับสนุนการพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์ด้านทักษะวชิาชีพ วชิาการ 

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และนวตักรรมท่ีทันสมัย

1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย

 และทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

โลกจากการปรับปรุงแล้ว

หลักสูตร 14 14 14

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/           

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 โครงการทัศนศกึษานักศกึษา       

สายสังคมศาสตร์

101,045       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

8 โครงการทัศนศกึษานักศกึษา      

สายวิทยาศาสตร์

198,555      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

9 โครงการพัฒนานักศกึษาด้าน

วิชาการ

21,900        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

10 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 120,000       งบฯ 

อบจ.แพร่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/กลุ่ม

ศกึษาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์

11 โครงการพัฒนานักศกึษา         

และศษิย์เก่า (24 กิจกรรม)

175,000      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

นายภิญโญ ผลงาม

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคทางชีววิทยาข้ันสูง” แก่

นักศกึษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 ไม่ขอเบิก

ค่าใช้จา่ย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ใช้โปรแกรม excel ส าหรับงาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์” แก่

นักศกึษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 ไม่ขอเบิก

ค่าใช้จา่ย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์

14 โครงการปรับพ้ืนฐานและเพ่ิมทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศกึษา

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ไม่ขอเบิก

ค่าใช้จา่ย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/        

อ.ดร.สิทธิเดช ศรีน้อย/          

อ.ดร.คนิติน สมานมิตร

85 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และ

ทักษะวิชาชีพ

1. ร้อยละความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

นักศกึษาท่ีมีการบูรณาการด้าน

ทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 70 75 80

เป้าประสงค์ท่ี 5 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย



 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 โครงการสหกิจศกึษา            

ด้านสังคมศาสตร์

120,400      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/      

นางชญานิศ ปัญญา

16 โครงการสหกิจศกึษา            

ด้านวิทยาศาสตร์

200,000      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/      

นางชญานิศ ปัญญา

17 โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

8,000         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

 นางธนันฐิตา สะปู

18 โครงการรับรายงานตัวบัณฑิตใหม่ 2,000         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/          

 นายธนากร แนวพิชิต

19 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริม

การออกก าลังกาย

109,600      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/ 

  ว่าท่ีร้อยโทพีระสันต์ กระต่าย

ทอง20 โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก 9,000         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/ 

  นางอัญชลี ปินตาวงศ์

21 โครงการประชุมผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่

5,000         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/          

 นายธนากร แนวพิชิต

22 โครงการปลูกจติส านึกและสร้าง

เสริมวินัยนักศกึษา ประจ าปี 2563

3,500         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

 นางธนันฐิตา สะปู

1. จ านวนอาจารย์/นักวิจยั

แลกเปล่ียน (outbound) มากกว่า  

3 เดือน

คน 1 2 3 4 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปล่ียน

อาจารย์ กับเครือข่ายต่างประเทศให้

มากข้ึน (In bound-Out bound)

23 โครงการสนับสนุนอาจารย์ท่ีได้รับ

เชิญเป็น Visiting Professor/

กรรมการ/ท่ีปรึกษาในต่างประเทศ

 งบฯของ

ตัวช้ีวัดใน

ค ารับรอง

ฯ ประจ าปี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/           

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

2,025,000  

ร้อยละ 75 80 85

เป้าประสงค์ท่ี 6 : มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ

90 ส่งเสริมแนวทางการจดักิจกรรม

นักศกึษาท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของคนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่

การปฏิบัติงานในระดับชาติและนานาชาติ

ส่งเสริมแนวทางการจดักิจกรรม

นักศกึษาท่ีมีการบ่มเพาะจติส านึกอันดี

ในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว

สังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นปัญญาอาสา

 จติอาสา

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

จ านวนผลงานวจิัยทางการเกษตรท่ี

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือผลงานท่ีได้รับ

การจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา

ผลงาน 10 11 12 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท า

ผลงานวจิัยทางการเกษตรท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 หรือผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา

รวม 150,000   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรท่ียอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การผลิตผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพ้ืนฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/

 ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

1 โครงการสนับสนุนทุนวจิัย      150,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร) /   

หัวหน้างานวจิัย

4 สนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ทาง

การเกษตรเป็นพ้ืนฐาน

2. จ านวนของนวตักรรมทาง

วทิยาศาสตร์/สังคมศาสตร์ท่ีมีการ

เผยแพร่และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

นวตักรรม 1 2 3



 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1. จ านวนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีได้รับ

การบริการวชิาการ

หมู่บ้าน/ชุมชน 10 11 12 13 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/     

 นางศิรภัสสร กันถาด

2. จ านวนชุมชนท่ีสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชนได้สูง

กวา่ปีท่ีผ่านมา (รายได้ การจา้งงาน 

กลุ่มวชิาชีพ)

ชุมชน 20 21 22 23 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน

การบริการวชิาการ แก่ชุมชน / สังคม

เครือข่าย 10 11 12 13 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/     

 นางศิรภัสสร กันถาด

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ี

ให้บริการวชิาการท่ีเกิดประโยชน์ต่อ

สังคม

โครงการ 20 21 22 23 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/

โครงการ ท่ีให้บริการวชิาการท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อสังคม

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

5. จ านวนคร้ัง ของการออกหน่วย

บริการวชิาการ หรือการให้ค าปรึกษา 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ 

ผู้ประกอบการ / กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/ 

ประชาชน

คร้ัง 15 16 17 18 ส่งเสริมและสับสนุนการออกหน่วย

บริการวชิาการ หรือการให้ค าปรึกษา 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ 

ผู้ประกอบการ / กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/ 

ประชาชน

1 การให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน

ผู้ประกอบการ- การออกหน่วยของ

คลินิกเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

6. จ านวนโครงการบริการวชิาการท่ี

สามารถบูรณาการกับการเรียนการ

สอน

โครงการ 5 6 7 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการ

บริการวชิาการ ได้มีการน ามาบูรณา

การกับการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

7. จ านวนการจัดอบรม สัมมนา เพ่ือ

สร้างรายได้เข้ามหาวทิยาลัย

คร้ัง 2 3 4 5 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการท่ี

ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ

มหาวทิยาลัย/หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

8. จ านวนโครงการสนองงานใน

พระราชด าริ/โครงการอพสธ /

โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ 5 6 7 8 บูรณาการโครงการพระราชด าริ     

กับพันธกิจหลักของมหาวทิยาลัย

2 โครงการพัฒนาแปลงปลูกพืช

มะเก๋ียง  อพสธ.

             70,000 นายกิติพงษ์  วฒิุญาณ

9. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร

อนิทรีย์ของมหาวทิยาลัย

แหล่งเรียนรู้ 1 2 3 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์

ต้นแบบท่ีครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าให้มี

ศักยภาพ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

มหาวทิยาลัยแม่โจ-้แพร่  ฯ สู่การ

เป็นมหาวทิยาลัย Go.Eco.U.

           100,000 ผศ.ดร.ตะวนั ฉัตรสูงเนิน

รวม 170,000         -             -        

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การเป็นสถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาได้และมส่ีวนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น

สถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาได้

และมีส่วนร่วมในการยกระดับการ

พัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวติ

ของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ 

ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

62 63 64 65  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1 โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา 

(โครงการผ้าป่า และ โครงการแห่เทียน)

10,000       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

อ.ดร.สมบัติ กันบุตร/          นาง

บุษบง เสนรังษี

2 โครงการรดน้ าด าหัวป๋ีใหม่เมือง 30,740       รองคณบดีฝ่ายบริหาร/        

นางสาวจุฬาลักษณ์ เคร่ืองดี

2. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามา

ศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้าน

ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

หน่วยงาน 10 11 12 13 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

นางบุษบง เสนรังษี

3. จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกับ

หน่วยงานภายนอกด้าน

ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

คร้ัง 10 11 12 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษา มีจติส านึก และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท่ีอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

นางบุษบง เสนรังษี

รวม 40,740      

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ 

ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิน่

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การเป็นสถาบันท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิน่

81. จ านวนโครงการท่ีเก่ียวกับการสืบ

สานศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

โครงการ 5 6 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเป็น

สถาบันท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ 

ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน



 

 

 
 

 

63 64 65 66  รายได้

 

แผ่นดิน

 

ภายนอก

ขับเคล่ือนและผลักดันการด าเนินงานตามนโยบาย

ผู้บริหารให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/           

 นางสาวจุฬาลักษณ์ เคร่ืองดี

พัฒนาระบบการส่ือสารองค์กรท้ังในเชิงยุทธศาสตร์

และงานประจ า ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มี

แผนงานท่ีชุดเจน ด้วยการบุรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่มหาวทิยาลัย

1 โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านการ

ส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ฯ

    106,500 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นายศตพล กัลยา

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุก

กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงาน

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

      21,400

3 โครงการพัฒนาวสัิยทัศน์บุคลากร     100,000

4 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับบุคลากร

      10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ

5 โครงการทบทวนและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

      40,000 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน/        

นางสาวถิรนันท์ กิติคู้

6 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและ

จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน

      10,000 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน/         

 นางธนันธรณ์ วฒิุญาณ/        

 นางดุลฤดี เคร่ืองดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

5

2. ระดับความส าเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 5 5 5 5

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจติ

บริการ (Service mind) และท างานได้หลายหน้าท่ี 

(Multi-functional)

3. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

ของหน่วยงาน

ร้อยละ 75 80 85 90 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การมรีะบบบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ

ของหน่วยงาน

ระดับ 5 5 5

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 แหล่งงบประมาณ



 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. ร้อยละของงบประมาณท่ี

สนับสนุนเป็นไปตามท่ีเสนอของท้ัง

งบประมาณเงินรายได้และ

ประมาณแผ่นดิน

ร้อยละ 80 82 84 86 สนับสนุนความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ

1. ร้อยละบุคลการท่ีได้รับการ

อบรมตามวชิาชีพต่อบุคลากร

ท้ังหมด

ร้อยละ 80 82 84 86 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการท างาน

ภายใต้ระบบของมหาวทิยาลัย

7 การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนา

ทักษะวชิาชีพของคณาจารย์ ม.แม่โจ-้

แพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2563

 งบพัฒนา

บุคลากร

ประจ าปี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

รวม 287,900  -   -     

เป้าประสงค์ท่ี 3 : การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการท างานภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ท่ี 2 : การมีความม่ันคงและเสถยีรภาพทางการเงิน 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการ 3 4 5 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษา มีจติส านึก และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท้ังภายในมหาวทิยาลัย

และหน่วยงานภายนอก

1 โครงการ Green Campus 2563           28,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รวม 28,000        

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ 

ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  : เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์ท่ี 1 :  การเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายได้ แผ่นดิน ภายนอก

1. การเสริมสร้างวชิาการและทักษะวชิาชีพท่ีทันสมัย และทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลก

9 23     2,025,000      2,025,000

2. การสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรท่ี

ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2 1        150,000          150,000

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวชิาการแก่สังคม 9 3        170,000          170,000

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3 2          40,740            40,740

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 5 7        287,900         287,900

6. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1          28,000           28,000

รวม 29 37     2,701,640                  -                    -        2,701,640

สรุปรายละเอียดงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

ตัวช้ีวัด

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม
รวม (บาท)

แหล่งงบประมาณ


