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ค าน า 
 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567) และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (2555 -2569)          
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที ่มุ ่งเน้นมหาวิทยาลัยสู ่ความเป็นเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติเพื ่อก้าวสู ่ Organic Green Eco University                            
ตาม Flagships ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังสอดรับตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งให้ความส าคัญ   
กับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ จ านวน 6  ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 บริบททั่วไปและนโยบายการพัฒนาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 ส่วนที่ 5 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567) 
 ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ส าหรับการจัดท าแผนดังกล่าวนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ระดมความคิดเห็น และกลั่นกรองออกมาเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567) และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการก าหนด
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันในครั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังต่อไป 
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สว่นที ่1 วตัถปุระสงคแ์ละตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตงิาน 1 
สว่นที ่2 บรบิททัว่ไปและนโยบายการพฒันาตามพนัธกจิหลักของมหาวทิยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลมิพระเกยีรติ 2 

- ประวัติความเป็นมา 2 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 
- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

3 
4 

- นโยบายและทิศทางการพัฒนาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4-7 
สว่นที ่3 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 8 

- จุดแข็ง  (Strength) 8 
- จุดอ่อน (Weakness) 9 
- โอกาส (Opportunity) 9 
- อุปสรรค (Threats) 10 

สว่นที ่4 แผนกลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลมิพระเกยีรต ิ(พ.ศ.2564-2567) 11-31 
สว่นที ่5 แผนปฏบิัตงิานมหาวทิยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลิมพระเกยีรต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 32-53 

 



1 
 

แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใน
แต่ละส่วนประกอบด้วย 

• ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 

• นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

• ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

• สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

• แผนปฎิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 2564-2567 และปฏิบัติงาน 2564 โดยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการ
วิเคราะห์ SWOT ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี ้ว ัด ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เพื ่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัย                           
แม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
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สว่นที ่1 วตัถปุระสงคแ์ละตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการจดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตงิาน 
1.1 วตัถปุระสงคข์องการท าแผนฯ 
 1) เพ่ือจัดท าแผนฯที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2) เพ่ือสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 3) เพ่ือด าเนินโครงการที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
 
1.2 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของวตัถปุระสงค์ 
 1) จ านวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ านวน 6 ประเด็นฯ) 
 2) ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่สอดรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ร้อยละ 80) 
 3) จ านวนโครงการที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ (จ านวนโครงการตามแผนที่สามารถท าได้จริง) 
 4) จ านวนโครงการที่ด าเนินการจริงบรรลุความส าเร็จทุกโครงการ (ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ) 
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สว่นที ่2 บรบิททัว่ไป 
2.1 ประวัตคิวามเปน็มา 
  ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการขยายพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 

โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นที่การสอนไปยังภูมิภาคในพ้ืนที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์

ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการ

จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อขยายความรู้สู่

ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดด าเนินการสอนระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา มี

จ านวนนักศึกษาประมาณ 984 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 167 คน แยกเป็นสายวิชาการ 97 คนสายสนับสนุนวิชาการ 70 คน โดย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่  เฉลิมพระเกียรติ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรองอธิการบดี คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและมีรองคณบดี ๓ ฝ่าย 

ผู้ช่วยคณบดี ๒ คน ที่ปรึกษาคณบดี และผู้อ านวนการส านักงานคณบดี ท าหน้าที่บริหารงานประจ า ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอร้องกวาง จังหวัด

แพร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลจ านวน 5 แปลง รวม 2 ,352 ไร่ (สองพันสามร้อยห้าสิบสองไร่) แบ่งเป็นพื้นที่หลัก 

จ านวน 1,786 ไร่ พื้นที่อนุรักษ์จ านวน 580 ไร่ พ้ืนที่ศูนย์ประสานงาน 4 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140  

บนทางหลวงหมายเลข 11 ( ถนนยันตรกิจโกศล ) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง ประมาณ 5 กิโลเมตร  ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 30 กิโลเมตร                                

ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของที่ตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่าฟ้ืนฟู แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น  
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2.2 ปรชัญา วสิยัทัศน ์เอกลกัษณ ์อตัลักษณ ์และพันธกจิของมหาวทิยาลยัแมโ่จ้- แพร ่เฉลิมพระเกยีรติ 
 

ปรชัญา 
“มุ่งม่ันพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก” 

 
วสิยัทัศน ์

“เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ” 
 

เอกลกัษณ ์
“เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านวิชาการ และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 
อัตลักษณ ์

ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
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2.3 พนัธกจิของมหาวิทยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลิมพระเกยีรติ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

2.4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 
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2.5 นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 2.5.1 นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ 
 ด้านการเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่เอ้ือประโยชน์                   
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมการศึกษาด้านการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการบริการวิชาการและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

  
 ด้านการวิจัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 
และประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และจัดให้มีระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจ               
ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลงานของ สกอ.และ สกว. 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของจังหวัดแพร่ และของชาติ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์            
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา 
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 ด้านการบริการวิชาการและงานส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดาริ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
2. มีการส ารวจความต้องการของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น 
3. ประสานและส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
5. ให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ตามแนวพระราชด าริ 

 
 ด้านการพัฒนานักศึกษา 

1. สร้างความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา เพ่ือประโยชน์ทั้งในด้านประสบการณ์ท างานด้านวิชาการ           
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตย โดยปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม              
เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เสียละ บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือเป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

 
 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีส าคัญๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3. สร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทยให้กับสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน 
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 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรลดการใช้ขยะทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันใช้พลังงานทดแทน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสาระและรูปแบบที่ผนวกและสอดคล้องกับหลักการ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
6. ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน                       
ของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. ก าหนดเป้าหมายและแผนงานที่มุ่งไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการก่อให้เกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ 
 

 ด้านบริหารจัดการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล และก าหนดอ านาจหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน 
2. จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสร้าง และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและมีแนวทางหรือคู่มือในการบริหารจัดการ 
4. ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะก่อให้เกิดการประหยัด 
งบประมาณด้านการบริหารจัดการ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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สว่นที ่3 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 3.1 จดุแขง็  (strength) 

1. เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการเกษตร 
2. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
3. โครงสร้างบริหารงานมีความชัดเจนและสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย   
4. คณาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน  
5. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 
6. มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เอื้อต่อการสร้างบรรยายการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี  
7. คณาจารย์และบุคลากรสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 
8. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแพร่  
9. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพ้ืนใกล้เคียง 
10. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด 
11. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ 
12. คณาจารย์มีความสามารถในการเข้าถึงและได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 
13. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่  
14. มหาวิทยาลัยมีการสืบสานโครงการในพระราชด าริ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้  
15. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่ อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประจ าจังหวัด 
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 3.2 จดุออ่น (Weakness) 
1. การบูรณาการงานวิจัยในหลายศาสตร์ร่วมกัน เช่น การบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการวิชาการภายนอก และการเรียนการสอน ยังมีน้อย 
2. การผลิตผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์เพ่ือการตีพิมพ์ เผยแพร่ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation)  
จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ส าหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ยังมีไม่เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมต่อการใช้ประโยชน์ 
4. อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนบางประเภทมีความเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน 
5. บางรายวิชา คณาจารย์มีภาระการสอนสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อการด าเนินตามภารกิจด้านอื่น ๆ 
6. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลากหลาย ส่งผลต่อการเรียนการศึกษา 
7. เนื่องด้วยข้อจ ากัดในการรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ส่งผลต่อพ้ืนฐานทางวิชาการอยู่ในระดับต ่า 
 

 3.3 โอกาส (Opportunity)  
1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และการเกษตร ซึ่งเอ้ือต่อนโยบาย
มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเกษตร 
2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง และหน่วยงานภายนอกท่ีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจการมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นด้านองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น  
4. จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
5. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสาร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
6. มหาวิทยาลัยและจังหวัดแพร่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่เอ้ือต่อการศึกษาและค้นคว้า 
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 3.4 อปุสรรค Threats 
1. จ านวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการแนะแนวเชิงรุก 
2. มีสถาบันการศึกษาในภูมิภาค/จังหวัดใกล้เคียงมีจ านวนมากก่อให้เกิดภาวะแข่งขันด้านการศึกษาสูง 
3. กฎระเบียบภาครัฐที่ไม่คล่องตัว เช่น ด้านงบประมาณ พัสดุ ยังคงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
4. ความเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลานไปศึกษาต่อเมืองหลวง  
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ อยู่ภายใต้การบริหารของแม่โจ้ เชียงใหม่ ท าให้ขาดความคล่องตัวในการท างาน 
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สว่นที ่4 แผนกลยทุธ์การพฒันามหาวทิยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลมิพระเกยีรต ิประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564-2567 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1  : การเสรมิสรา้งวชิาการและทกัษะวชิาชพีที่ทนัสมยั และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน 

1. จ านวนหลักสตูร 
Lifelong Learning 

หลักสตูร 1 1 1 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
มีความทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรยีน 

1 โครงการพัฒนา
หลักสตูรเพื่อการ
ขับเคลื่อนทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  
ระยะ 5 ปี 

ต.ค.63 - ส.ค.64 40,000 รองคณบด ี
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/ 
นางจันทร์ธิมา เตโช 

2. จ านวนนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตร ี

คน 435 435 435 435 2 โครงการรับนักศึกษา
เชิงรุก 

ต.ค.63 - ส.ค.64 200,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/นายธนากร แนวพิชิต 

3 โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่

พ.ค.64 - มิ.ย.64 5,000  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/นายธนากร แนวพิชิต 

3. ร้อยละของผูส้ าเรจ็

การศึกษาภายใน

ระยะเวลาของหลักสูตร 

 

 

 

ร้อยละ 90 90 90 90 4 โครงการทบทวน

แผนการศึกษา 

ม.ค.64 - ก.พ.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี                      

(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา

เกษม)/นางสาวฉลวย จันศร ี
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

เปา้ประสงคท์ี ่2 : บณัฑติมสีมรรถนะในระดบัสากล 

1. ร้อยละของบัณฑติที่มี
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 80 80 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การเรยีนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 
และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงาน
ในระดับชาติ และนานาชาต ิ

5 โครงการทัศนศึกษาดู
งานของนักศึกษาด้าน
สังคมฯ 

ต.ค.63 - ส.ค.64 84,000 รองคณบด ี
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/นางวาสนา วรรณค า 

      

 

6 โครงการทัศนศึกษาดู
งานของนักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 

ต.ค.63 - ส.ค.64 113,600 

7 โครงการสร้างทักษะใน
การเป็นผูป้ระกอบการ
ยุคใหม ่

ก.ค.64 - ส.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 

2. ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

คะแนน 4.05 4.05 4.05 4.05 สนับสนุนให้นักศึกษา 
ช้ันปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้
พบปะตลาดแรงงาน หรือ
พัฒนาระบบการจัดหางาน
ให้แก่นักศึกษาเชิงรุก 
 

8 โครงการสหกิจศึกษา ต.ค.63 - ส.ค.64 200,000 รองคณบด ี
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นายอภิสิทธ์ิ รตันภานันท ์

3. รายไดเ้ริ่มต้นเฉลี่ยต่อ
เดือนของบัณฑิตระดบั
ปริญญาตร ี

หมื่น
บาท 

1.5 1.5 1.5 1.5 พัฒนาคุณภาพของบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

เปา้ประสงคท์ี ่3 : การมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ และ ICT ทีผ่า่นเกณฑข์องนกัศกึษาและบณัฑติ 

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีผลสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป         
และผา่นการทดสอบ 
ICT 

ร้อยละ 50 50 50 50 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิตมีความรู้
และความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และ ICT ของ
บัณฑิต 

9 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/กลุม่วิชาศึกษาทั่วไป
ด้านสังคมฯ 

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานด้าน  
ICT ส าหรับนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นางสาวปธัสนันท์  แดงปทุม 

เปา้ประสงคท์ี ่4 : การพฒันาตนเองของคณาจารยด์า้นทกัษะวชิาชพี วชิาการ ต าแหน่งทีส่งูขึน้ และนวตักรรมทีท่นัสมยั 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 32.84 32.84 32.84 32.84 สนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ 
วิชาการ ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย 

11 โครงการอบรมการ
พัฒนาตนเองสู่การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นางวาสนา วรรณค า 

เปา้ประสงคท์ี ่5 : การจดัการเรยีนการสอนเปน็ไปตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

1. ผลการประกัน
คุณภาพภายในของ
คณะ/ส านัก 

ร้อยละ 3 3 3 3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
การประเมินคณุภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นสากล 

12 โครงการด าเนินงาน
ด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา  

พ.ค.64 - ส.ค.64 300,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 
 

13 โครงการประชา
พิจารณร์ายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  

มิถุนายน 2564 ไม่ใช้เงิน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

14 โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพฯ 

พ.ย.63 - พ.ค.64 ไม่ใช้เงิน 

เปา้ประสงคท์ี ่6 : พฒันานกัศกึษาใหเ้ปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพตามอตัลกัษณท์ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องมหาวิทยาลยั 

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่ากระบวนการพัฒนา
นักศึกษา 5 ด้าน 

ร้อยละ 80 80 80 80 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายใหไ้ด้รบัการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นกระบวนการ 5  ด้าน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 
 
 

15 โครงการประชุม
วิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (โครงการ
พัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ) 

ก.พ.64 - เม.ย.
64 

20,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นายอภิสิทธ์ิ รตันปภานันท ์

16 โครงการรับรายงานตัว
บัณฑิตใหม ่

ม.ค.64 - ก.พ.64 5,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/นายธนากร แนวพิชิต 

17 โครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

ต.ค.63 - ก.ย.64 100,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.สรุพงษ์ ทองเรือง)/ 
นายภิญโญ ผลงาม 

18 โครงการพัฒนาทักษะ
และส่งเสรมิการออก
ก าลังกายนักศึกษา 
บุคลากรและศิษยเ์ก่า 
ประจ าปี 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 50,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.สรุพงษ์  ทองเรือง)/ 
ว่าท่ี.รท.พีระสันต์ กระต่าย
ทอง 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

19 โครงการปัจฉมินิเทศ
และเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน 

ม.ค.64 - มี.ค.64 8,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.สรุพงษ์  ทองเรือง)/ 
นางสุธิดา  นะภิใจ  

20 โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานหอพัก 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

ก.พ.64 - ก.ย.64      5,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.สรุพงษ์  ทองเรือง)/ 
นายภิญโญ ผลงาม  

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการ
สร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวกับการ
สร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาสู่
การเป็นผูป้ระกอบการ 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม) 

3. จ านวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รบัใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  

รางวัล 5 5 5 5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

     

4. ร้อยละความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีมีการบูรณา
การด้านทักษะไอที 
ภาษา วิชาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

ร้อยละ 70 70 70 70 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา IT และทักษะวิชาชีพ 
ทักษะในศตวรรษที ่21 

22 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานด้าน  
ICT ส าหรับนักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

ม.ค.64 - มี.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/นางสาวปธัสนันท์   
แดงปทุม 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

เปา้ประสงคท์ี ่7 : มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทีล่งสูก่ารปฏบิตัจิรงิในทกุกจิกรรมตามพนัธกจิ และมผีลส าเรจ็ในระดบันานาชาติ 

1. จ านวนกิจกรรมกับ
ต่างชาติตามความ
ร่วมมือ 

กิจกรรม 1 1 1 1 ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการ  วิจัย แลกเปลี่ยน
นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร 
ระหว่างประเทศ 
 

23 โครงการภายใต้วิชา 
มพ.499 

ต.ค.63 - ส.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม/  
อ.ดรพัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารสั/ 
นางเหมสดุา  กรองแก้ว  2. จ านวนอาจารย์/

นักวิจัยแลกเปลี่ยน 
(Inbound) 

คน 1 1 1 1 24 โครงการ Visiting 
Professor 

ต.ค.63 - ส.ค.64 งบประมาณ
ส่วนกลาง 

(Incentive) 
3. จ านวนอาจารย์/
นักวิจัยแลกเปลี่ยน 
(Outbound) 

คน 2 2 2 2 

4. จ านวนนักศึกษา
แลกเปลีย่น (Inbound) 
หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมชาวต่างชาต ิ

คน 1 1 1 1 

5. จ านวนนักศึกษา
แลกเปลีย่น 
(Outbound) หรือ
เดินทางไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ 
 
 
 
 

คน 1 1 1 1 

        รวม  1,130,600  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2  : การสรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมดว้ยองคค์วามรูท้างการเกษตรทีย่อมรบัในระดบัชาต ิหรอืนานาชาติ 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การผลติผลงานวจิยัทีมุ่ง่เน้นองคค์วามรูท้างการเกษตรเปน็พืน้ฐาน 

1. จ านวนเงินวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ล้านบาท 7 7 7 7 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มี
การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก
เชิงรุก 

1 โครงการสนับสนุนทุน
วิจัยจากเงินรายได้
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประจ าปี 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64    85,000  ผู้ช่วยคณบดี  
(รศ.ดร.วรีนันท์  ไชยมณี)/
นางสาวสรญัญา โชติรัตน/์
นางสาวขนิษฐา  เกตุสุวรรณ์  2. จ านวนเงินวิจัยด้าน

สังคมศาสตร ์
ล้านบาท 5 5 5 5 

3. ร้อยละของอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทีม่ี
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 40 40 40 40 สนับสนุนและผลักดันให้
อาจารย์และนักวิจัยท างานวิจัย 
และสร้าง/พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น 
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้าง
นักวิจัยทายาท 

2 โครงอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนองานวิจัยเพื่อ
ขอทุนจากแหล่งทุน 

ม.ค.64 - ก.ค.64   15,000  

4. ร้อยละผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 13 13 13 13 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ติดตาม ผลักดัน การจดัท า
ฐานข้อมูลการน าผลงานวิจยัไป
ใช้ประโยชน ์

    

5. จ านวนงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย ์

เรื่อง 1 1 1 1 ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ทุกมติิ ได้แก่ เชิง
พาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ 
สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

6. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ 
กพอ. 

ร้อยละ 40 40 40 40 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงาน และ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรคไ์ปตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

    

7. ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับการอ้างอิง 
(Citation) 

ร้อยละ 20 20 20 20 ส่งเสริมและผลักดันวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 

    

8. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/บัญชี
นวัตกรรม/นวัตกรรม
ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงาน 1 1 1 1 สนับสนุนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ีศักยภาพให้ไดร้ับ
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรม
ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ผู้ช่วยคณบดี  
(รศ.ดร.วรีนันท์  ไชยมณี)/
นางสาวสรญัญา โชติรัตน/์
นางสาวขนิษฐา  เกตุสุวรรณ ์

        รวม  100,000  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3  : เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละการบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การเปน็สถาบนัทีป่ระชาชนพึง่พาไดแ้ละมสีว่นรว่มในการยกระดบัการพฒันาความเขม้แข็งและคณุภาพชวีติของชมุชน 
1. องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ  

เรื่อง 3 3 3 3 พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่
การยอมรับ   (ดูงาน ฝึกอบรม 
เชิญเป็นวิทยากร น าไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับ
นานาชาติ 

    ผู้ช่วยคณบดี  
(รศ.ดร.วรีนันท์  ไชยมณี)/ 
นางศิรภัสสร กันถาด 

2. จ านวนงบประมาณ
บริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ล้านบาท 5 5 5 5 ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการ
วิชาการ และพัฒนาโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

    

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ /
ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)  

แห่ง 7 7 7 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ต้นแบบที่ครอบคลุมห่วง
โซ่คุณคา่ให้มีศักยภาพ 

    

4. ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
จากการบริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย 4 4 4 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น
สถาบันที่ประชาชนพ่ึงพาได้
และมสี่วนร่วมในการยกระดับ
การพัฒนาความเขม้แข็งและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

5. รายไดจ้ากการ
ให้บริการวิชาการ 
(อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา 
วิทยากร ฯลฯ) 

ล้านบาท 1 1 1 1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

1 โครงการพัฒนา
วิชาการ วิชาชีพ 
ส าหรับการเป็น
นักเรียน นักศึกษา ใน
ศตวรรษที่ 21 

ต.ค.63 - ส.ค.64  

2 โครงการวิทยากรตาม
ความเชี่ยวชาญ 

ต.ค.63 - ส.ค.64  

3 
  

การจัดอบรมหลักสูตร
ที่มีการจัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนดังนี ้

  

3.1 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะ
ขยายเชื้อเห็ดตับเตา่
เพื่อร้างรายได ้

ต.ค.63 - ส.ค.64 30,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(รศ.ดร.วรีนันท์  ไชยมณี)/ 
ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ/ 
นางศิรภัสสร กันถาด 

3.2 โครงการการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

ต.ค.63 - ส.ค.64 9,000 ผู้ช่วยคณบด ี
(รศ.ดร.วรีนันท์  ไชยมณี) / 
อ.ดร.อภริดี เสียงสืบชาต/ิ 
นางศิรภัสสร กันถาด 

3.3 โครงการการประชุม
วิชาการเครือข่าย
นิเวศวิทยาป่าไม้
ประเทศไทย ครั้งท่ี 10  

ต.ค.63 - ส.ค.64 140,000 รองคณบดี /(ผศ.ดร.อิศรา 
วัฒนนภาเกษม)/                            
ผศ.ดร.แหลมไทย  อาษานอก  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

3.4 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปอาหารเพื่อ
สร้างรายได้  

ต.ค.63 - ส.ค.64 4,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(รศ.ดร.วรีนันท์ ไชยมณี)/ 
นางศิรภัสสร กันถาด/  
นางสุรัลชนา  กาศสกุล 

3.5 โครงการขับเคลื่อน
ความรู้ ทักษะ 
พรสวรรค์ผ่านความ
สนุก 

ต.ค.63 - ส.ค.64 5,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(รศ.ดร.วรีนันท์  ไชยมณี)/                    
นางศิรภัสสร กันถาด 

6. จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
บริการวิชาการ แก่
ชุมชน / สังคม 

เครือข่าย 10 10 10 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น
สถาบันที่ประชาชนพ่ึงพาได้
และมสี่วนร่วมในการยกระดับ
การพัฒนาความเขม้แข็งและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

      

7.  ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยด้าน Organic 
Green Eco  

โครงการ 3 3 3 3 ส่งเสริมและยกระดับโครงการ
บริการวิชาการทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
ด้าน Organic Green Eco  
 
 
 
 
 
 

    
 
 

  

        รวม  188,000  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4  : เปน็แหลง่เรยีนรู ้อนรุกัษ ์ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : เปน็สถาบนัทีเ่ปน็แหลง่เรยีนรู ้อนรุกัษ ์ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
1. จ านวนรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

รางวัล 1 1 1 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
การประกวด/แข่งขันต่างๆ  
ด้านศิลปวัฒธรรม รวมทั้งรักษา
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 การประกวดร้องเพลง
กล่อมเด็กและเล่า
นิทานพ้ืนบ้านกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้น
ถิ่นจังหวัดแพร ่

ต.ค.63 - ส.ค.64 20,000 ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.สรุพงษ์  ทองเรือง)/ 
รศ.ดร.ณัฐพร  จันทร์ฉาย / 
อ.ประไพพรรณ  กิ้วเกษม 

2 สืบสานประเพณี
ทอดผ้าป่าสามัคค ี

ต.ค.63 - ส.ค.64 2,500 ผู้ช่วยคณบดี  
(ผศ.สรุพงษ์ ทองเรือง)/ 
นายภิญโญ ผลงาม 3 ส่งเสริมมารยาทและ

วัฒนธรรมไทยและการ
แข่งขันการตีกลองปูจา 

ต.ค.63 - ส.ค.64 3,000 

4 แห่เทียนพรรษา กรกฏาคม 2564  2,500 

5 ชวนน้องใหม่แอ่วเมือง
แป้ 

ต.ค.63 - ส.ค.64 2,000 

6 โครงการสืบสาน
ประเพณีปีใหม่เมือง 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.63 - ส.ค.64 20,000 ผอ.ส านักงานคณบด ี

        รวม  50,000  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5  : การพฒันาระบบบรหิารจดัการภายใตห้ลกัธรรมมาภบิาล 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
1. ระดับความส าเร็จ
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

ระดับ 4.05 4.05 4.05 4.05 ส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานทุกระดับให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

1 โครงการประชุมเสวนา
เชิงปฏิบัติการ 
"ทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติงาน 2565" 

สิงหาคม 2564  2,500 รองคณบดี  
(อ.อุบลวรรณ  สุภาแสน)/ 
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู ้

2 โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจและจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

สิงหาคม 2564 2,500 รองคณบดี  
(อ.อุบลวรรณ สุภาแสน)/ 
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจดัการของ
หน่วยงาน 

ระดับ 4 4 4 4 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร
ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และงาน
ประจ า ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีแผนงานท่ี
ชัดเจน บรูณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้แก่
มหาวิทยาลยั 
 

3  โครงการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์การ
จัดท า TOR เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 

ต.ค.63 - ก.ย.64 3,000 รองคณบดี  
(อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/น.ส.รัตนา ปญัญาเครือ 

4 โครงการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์เกณฑ์
การจัดท า APS เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 3,000 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

เปา้ประสงคท์ี ่2 : มทีรพัยากรบคุคลทีม่สีมรรถนะสงู 
1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม 
Training Roadmap 

ร้อยละ 50 50 50 50 ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร
ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการ
ทุกหน่วยงาน 
  

5 โครงการพัฒนาและ
เรียนรู้ทักษะใหม่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบคุลากร 
ประจ าปีพ.ศ.2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,500 รองคณบดี  
(อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/นายศักดา ปินตาวงศ ์

6 โครงการพัฒนางานมุ่ง
สู่การท างานเป็นทีม
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ต.ค.63 - ก.ย.64  ไม่ใช้เงิน ผอ.ส านักงานคณบดี  

พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะ 
(Competency) มีจิตบริการ 
(Service mind) และท างานได้
หลายหน้าที่ (Multi-
functional) 

7 โครงการ Green 
Campus 

ต.ค.63 - ก.ย.64 6,000 คณบด ี

8 โครงการกิจกรรม 5 ส. สิงหาคม 2564 ไม่ใช้เงิน ผอ.ส านักงานคณบด ี

เปา้ประสงคท์ี ่3 : มคีวามมัน่คงทางการเงนิและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
1. จ านวนงบประมาณ
แผ่นดิน 

ล้านบาท 0 0 0 0 ก าหนดแผนรายรบั-รายจ่ายที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
หน่วยงานทุกด้าน เพื่อก าหนด
งบประมาณในการบรหิาร
จัดการในแตล่ะป ี

9 โครงการเสรมิสร้าง
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานการเงินการ
คลังภาครัฐ 
 
 

สิงหาคม 2564  6,000 รองคณบดี  
(อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/หน.งานคลังและพัสด ุ
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

10 โครงการแมโ่จ้ทู
มาร์เกต (Maejo to 
Market : M2M) 

ม.ค.64 - ก.ย64  รองคณบดี  
(อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/ รองคณบดี  
(อ.อุบลวรรณ สุภาแสน)/ 
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 

2. จ านวนงบประมาณ
เงินรายได ้

ล้านบาท 10 10 10 10  
   

ผอ.ส านักงานคณบด/ี 
หน.งานคลังและพสัด ุ

3. จ านวนเงินในกองทุน
เงินสะสมเพื่อความ
มั่นคง 

ล้านบาท 15 15 15 15   
   

4. จ านวนงบประมาณ
ในกองทุนที่ใช้ได้ทั้งเงิน
ต้นและดอกผล 

ล้านบาท 0 0 0 0   
   

5. จ านวนค่าใช้จ่ายที่
ลดลง 

ล้านบาท 1 1 1 1   
   

6. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน 

ค่าเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00   
   

7. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินรายได ้
 
 

ค่าเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 5.00   

   

        รวม  32,500  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6  : การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์100 ป ี(spo) 

เปา้ประสงคท์ี ่1 :  การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์100 ป ี(SPO) 
1. ระดับความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่ปีท่ี 100 

ระดับ 5 5 5 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 
Flagship ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามประกาศจาก
ระบบ MJU Srategic Gantt 
Chart 

1 โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ Oganic  
Green Eco 

ต.ค.63 - ก.ย.64 100,000 คณบด/ี                        

ผศ.ดร.ตะวัน ฉตัรสูงเนิน/ 

นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ  

 

2. ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ 

ระดับ 5 5 5 5 สร้างและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์
ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบที ่
ครบคลมุห่วงโซ่คณุค่า เช่น ปุ๋ย
อินทรีย์ เมลด็พันธ์ุ 
ศัตรูพืช มาตรฐาน ประมง ปศุ
สัตว์ พืช ฟาร์ม 
ต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปร
รูป ตลาด เครือข่ายความ
ร่วมมือ ฯลฯ ให้มีศักยภาพ 
 
 

2 โครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การปลูกพืช
มะเกี๋ยง ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
(อพสธ.) 

ต.ค.63 - ก.ย.64 50,000 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

3 ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์กัญชงกัญชา
คุณภาพสูง 

ระดับ 5 5 5 5 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ดา้นกัญ
ชงและกัญชาของมหาวิทยาลัย
ที่ชัดเจน มีการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชน์ ก ากับตดิตาม
ความก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. ความส าเร็จของการ
พัฒนา Green Valley 
@ Maejo Phrae 

ระดับ 5 5 5 5 สร้างและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ Green Valley @ 
Maejo Phrae ที่ก่อให้เกิดการ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็น
ประจ าทุกปี และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ย
ชาญ เครือข่ายความร่วมมือ 
ประกอบกับการจดัท าหลักสูตร
ระยะสั้นท่ีเกี่ยวข้องกับ Green 
Valley @ Maejo Phrae 
เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

     



29 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

เปา้ประสงคท์ี ่2 : การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั (Reinventing) 

1. นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่
ได้รับการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 10 10 10 10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิตเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถสร้าง
หรือต่อยอดนวัตกรรมของ
สถาบัน/มหาวิทยาลยั 

3 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จาก
ห้อม 

มี.ค.64 - ส.ค.64  ไม่ใช้เงิน  คณบด/ี 
รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 

4 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จาก
โกโก ้

มี.ค.64 - ส.ค.64  ไม่ใช้เงิน  คณบด/ี 
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 

2. รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 

รางวัล 1 1 1 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) ที่เป็นนักศึกษาหรือ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทีไ่ด้รบั
การยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษาสู่
การเป็นผูป้ระกอบการ 

ม.ค.64 - ส.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นายอภิสิทธ์ิ  รัตนปภานันท์  

3. งบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจ
ใหม ่

แสนบาท 1 1 1 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิ
ใหม่ ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือของบประมาณ
สนับสนุนท้ังภาคธรุกิจและ
อุตสาหกรรม 
 

    คณบด/ี 
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

4. บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาและ
นักศึกษาท่ีแลกเปลีย่น
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 

คน 2 2 2 2 ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากร 
นักศึกษา ไปถ่ายทอด/
แลกเปลีย่นความรู้เพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

    

5. ระบบนิเวศด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ระดับ 4 4 4 4 สร้างและพัฒนาสิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งการพัฒนา
ผู้ประกอบการของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

    

6. หลักสูตร/โปรแกรม
เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

หลักสตูร 1 1 1 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้ง
หลักสตูร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 
ทั้งหลักสูตรมีปรญิญาและไมม่ี
ปริญญา (Degree and Non-
degree program) 

    

7. งบประมาณการ
พัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

แสนบาท 2 2 2 2 ผลักดันใหม้ีการแสวงหาแหล่ง
ทุนภายนอกเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลยั 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ 
เปา้ประสงค/์ ตวัชีว้ดั 

หนว่ย
นบั 

คา่เปา้หมาย 
กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ด าเนนิ 
งปม. ผูร้บัผดิชอบ 

64 65 66 67 

8. ความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสรมิการสร้าง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

2 2 2 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสรมิการ
สร้างนวัตกรรมระหว่างภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลยั 

    

        รวม  150,000  
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สว่นที ่5 แผนปฏบิัตงิานมหาวทิยาลยัแมโ่จ้-แพร ่เฉลิมพระเกยีรต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การเสรมิสรา้งวชิาการและทกัษะวชิาชพีที่ทนัสมยั และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรใหม้คีวามทนัสมยั และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลก ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน 
1. จ านวนหลักสตูร Lifelong 
Learning 

หลักสตูร 1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรให้มีความ
ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อการ
ขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั  
ระยะ 5 ปี 

ต.ค.63 - ส.ค.64 40,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม)/
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/ 
นางจันทร์ธิมา เตโช 

2. จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตร ี

คน 435 2 โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก ต.ค.63 - ส.ค.64 200,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นายธนากร แนวพิชิต 

3 โครงการประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

พ.ค.64 - มิ.ย.64 5,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นายธนากร แนวพิชิต 

3. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษา

ภายในระยะเวลาของหลักสูตร 

ร้อยละ 90 4 โครงการทบทวนแผนการศึกษา ม.ค.64 - ก.พ.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี                               

(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/      

นางสาวฉลวย จันศร ี

เปา้ประสงคท์ี ่2 : บณัฑติมสีมรรถนะในระดบัสากล 
1. ร้อยละของบัณฑติที่มีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี 

ร้อยละ 80 ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนยุคใหม่ และ

5 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ
นักศึกษาด้านสังคมฯ 

ต.ค.63 - ส.ค.64 84,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวาสนา วรรณค า 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

พร้อมก้าวสู่การ
ปฏิบัติงานในระดับชาติ 
และนานาชาต ิ

   

 

6 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ
นักศึกษาด้านวิทยาศาสตรฯ์ 

ต.ค.63 - ส.ค.64 113,600 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวาสนา วรรณค า 

7 โครงการสร้างทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม ่

ก.ค.64 - ส.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 

2. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.05 สนับสนุนให้นักศึกษา 
ช้ันปีสุดท้ายของ
มหาวิทยาลยัได้พบปะ
ตลาดแรงงาน หรือ
พัฒนาระบบการจัดหา
งานให้แก่นักศึกษา 
เชิงรุก 

8 โครงการสหกิจศึกษา ต.ค.63 - ส.ค.64 200,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นายอภิสิทธ์ิ รตันภานันท์ 

3. รายไดเ้ริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของ
บัณฑิตระดบัปริญญาตร ี

หมื่น
บาท 

1.5 พัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

เปา้ประสงคท์ี ่3 : การมคีวามรูค้วามสามารถดา้นภาษาองักฤษ และ ICT ทีผ่า่นเกณฑข์องนกัศกึษาและบณัฑติ 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และผา่นการ
ทดสอบ ICT 

ร้อยละ 50 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิตมี
ความรู้และ
ความสามารถดา้น
ภาษาอังกฤษ และ ICT 
ของบัณฑิต 

9 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม)/ 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปดา้นสังคมฯ 

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
มาตรฐานด้าน  ICT ส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม)/
นางสาวปธัสนันท์  แดงปทุม 

เปา้ประสงคท์ี ่4 : การพฒันาตนเองของคณาจารยด์า้นทกัษะวชิาชพี วชิาการ ต าแหน่งทีส่งูขึน้ และนวตักรรมทีท่นัสมยั 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 32.84 สนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์
ด้านทักษะวิชาชีพ 
วิชาการ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น และนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

11 โครงการอบรมการพัฒนาตนเองสู่
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวาสนา วรรณค า 

เปา้ประสงคท์ี ่5 : การจดัการเรยีนการสอนเปน็ไปตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

1. ผลการประกันคณุภาพภายใน
ของคณะ/ส านัก 

ร้อยละ 3 สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิดพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็นสากล 

12 โครงการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา  

พ.ค.64 - ส.ค.64 300,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 

13 โครงการประชาพิจารณ์รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  

มิถุนายน 2564 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

14 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพฯ 

พ.ย.63 - พ.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นางวิจิตรา กระต่ายทอง 

เปา้ประสงคท์ี ่6 : พฒันานกัศกึษาใหเ้ปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพตามอตัลกัษณท์ีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศันข์องมหาวิทยาลยั 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่าน
กระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 
ด้าน 

ร้อยละ 80 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายให้
ได้รับการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นกระบวนการ 5  
ด้าน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. 
 
 
 

15 โครงการประชุมวิชาการส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(โครงการพัฒนานักศึกษาดา้น
วิชาการ) 

ก.พ.64 - เม.ย.64 20,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นายอภิสิทธ์ิ รตันปภานันท ์

16 โครงการรับรายงานตัวบัณฑิตใหม ่ ม.ค.64 - ก.พ.64 5,000 รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/ 
นายธนากร แนวพิชิต 

17 โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรต ิ

ต.ค.63 - ก.ย.64 100,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สุรพงษ์ ทองเรือง)/ 
นายภิญโญ ผลงาม 

18 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริม
การออกก าลังกายนักศึกษา 
บุคลากรและศิษยเ์ก่า ประจ าปี 
2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 50,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สุรพงษ์  ทองเรือง)/ 
ว่าท่ี.รท.พีระสันต์  กระต่ายทอง 

19 โครงการปัจฉมินิเทศและเตรียม
ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

ม.ค.64 - มี.ค.64 8,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สุรพงษ์  ทองเรือง)/
นางสุธิดา  นะภิใจ  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพงาน
หอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

ก.พ.64 - ก.ย.64 5,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สุรพงษ์  ทองเรือง)/
นายภิญโญ ผลงาม  

2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 100 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับการสร้างความ
เป็นผู้ประกอบการ 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ม.ค.64 - มี.ค.64  ไม่ใช้เงิน   

3. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาไดร้ับ
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

รางวัล 5 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันต่าง ๆ 
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

     

4. ร้อยละความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีมีการบูรณาการด้าน
ทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 70 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา 
IT และทักษะวิชาชีพ 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

22 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
มาตรฐานด้าน  ICT ส าหรับ
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

ม.ค.64 - มี.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม)/
นางสาวปธัสนันท์  แดงปทุม 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

เปา้ประสงคท์ี ่7 : มเีครอืขา่ยความรว่มมอืทีล่งสูก่ารปฏบิตัจิรงิในทกุกจิกรรมตามพนัธกจิ และมผีลส าเรจ็ในระดบันานาชาติ 
1. จ านวนกิจกรรมกับต่างชาติตาม
ความร่วมมือ 

กิจกรรม 1 ส่งเสริมกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการ  
วิจัย แลกเปลี่ยน
นักศึกษา/อาจารย์/
บุคลากร ระหว่าง
ประเทศ 
 

23 โครงการภายใต้วิชา มพ.499 ต.ค.63 - ส.ค.64 ไม่ใช้เงิน รองคณบดี  
(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม/  
อ.ดรพัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารสั/ 
นางเหมสดุา  กรองแก้ว  

2. จ านวนอาจารย์/นักวิจยั
แลกเปลีย่น (Inbound) 

คน 1 24 โครงการ Visiting Professor ต.ค.63 - ส.ค.64  

3. จ านวนอาจารย์/นักวิจยั
แลกเปลีย่น (Outbound) 

คน 2 

4. จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่น 
(Inbound) หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมชาวต่างชาต ิ

คน 1 

5. จ านวนนักศึกษาแลกเปลีย่น 
(Outbound) หรือเดินทางไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 1 

     รวม  1,130,600  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2  : การสรา้งสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมดว้ยองคค์วามรูท้างการเกษตรทีย่อมรบัในระดบัชาต ิหรอืนานาชาติ 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การผลติผลงานวจิยัทีมุ่ง่เน้นองคค์วามรูท้างการเกษตรเปน็พืน้ฐาน 

1. จ านวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ล้านบาท 7 สร้างเครือข่ายและ
ผลักดันใหม้ีการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอกเชิงรุก 

1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติประจ าปี 2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64    85,000  ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/
นางสาวสรญัญา โชติรัตน/์ 
นางสาวขนิษฐา  เกตุสุวรรณ์  

2. จ านวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ล้านบาท 5 

3. ร้อยละของอาจารยแ์ละนักวิจยั
ประจ าที่มผีลงานวิจยั 

ร้อยละ 40 สนับสนุนและผลักดันให้
อาจารย์และนักวิจัย
ท างานวิจัย และสร้าง/
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านงานวิจัย 
ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
สร้างนักวิจัยทายาท 

2 โครงอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจาก
แหล่งทุน 

ม.ค.64 - ก.ค.64   15,000  

4. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 13 พัฒนาระบบและกลไก
ในการติดตาม ผลักดัน 
การจัดท าฐานข้อมลูการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

5. จ านวนงานวิจัยท่ีน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย ์

เรื่อง 1 ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ทุกมติิ 
ได้แก่ เชิงพาณิชย์ 
เศรษฐกิจ วิชาการ 
สาธารณะ สังคม 
นโยบาย ฯลฯ 

     

6. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพรต่ามเกณฑ์การ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการของ กพอ. 

ร้อยละ 40 ส่งเสริมและสนับสนุน
การน าผลงาน และ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 
หรืองานสร้างสรรค์ไป
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

     

7. ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ด้รบั
การอ้างอิง (Citation) 
 

ร้อยละ 20 ส่งเสริมและผลักดันวิจยั
และนวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพ 

     

8. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่นขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บญัชี
นวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ 
 
 
 
 

ผลงาน 1 สนับสนุนผลงานวิจัย
และนวัตกรรมทีม่ี
ศักยภาพให้ได้รับการจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
บัญชีนวัตกรรม/
นวัตกรรมต้นแบบ 

        ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/
นางสาวสรญัญา โชติรัตน/์ 
นางสาวขนิษฐา  เกตุสุวรรณ ์

     รวม  100,000  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3  : เปน็ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละการบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

เปา้ประสงคท์ี ่1 : การเปน็สถาบนัทีป่ระชาชนพึง่พาไดแ้ละมสีว่นรว่มในการยกระดบัการพฒันาความเขม้แข็งและคณุภาพชวีติของชมุชน 

1. องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

เรื่อง 3 พัฒนาองค์ความรู้และ
ผลักดันสู่การยอมรับ   
(ดูงาน ฝึกอบรม เชิญ
เป็นวิทยากร น าไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ) ใน
ระดับนานาชาต ิ

    ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/ 
นางศิรภัสสร กันถาด 

2. จ านวนงบประมาณบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 

ล้านบาท 5 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
บริการวิชาการ และ
พัฒนาโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 
แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุน
โครงการ 

    

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ 
(KAP & KP)  

แห่ง 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรียต์้นแบบท่ี
ครอบคลมุห่วงโซ่คณุค่า
ให้มีศักยภาพ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และคณุภาพชีวิตของชุมชนจาก
การบริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย 4 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเป็นสถาบันท่ี
ประชาชนพ่ึงพาได้และมี
ส่วนร่วมในการยกระดับ
การพัฒนาความเขม้แข็ง
และคณุภาพชีวิตของ
ชุมชน 

    

5. รายไดจ้ากการให้บริการวิชาการ 
(อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร 
ฯลฯ) 

ล้านบาท 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการที่ก่อให้เกิดการ
สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

1 โครงการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ 
ส าหรับการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 

ต.ค.63 - ส.ค.64  

2 โครงการวิทยากรตามความ
เชี่ยวชาญ 

ต.ค.63 - ส.ค.64  

3 
  

การจัดอบรมหลักสูตรที่มีการ
จัดเก็บค่าลงทะเบียนดังนี ้

ต.ค.63 - ส.ค.64  

3.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะขยายเช้ือเหด็ตับเต่าเพื่อร้าง
รายได ้
 

ต.ค.63 - ส.ค.64 30,000 
ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/
ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ/ 
นางศิรภัสสร กันถาด 

3.2 โครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ต.ค.63 - ส.ค.64 9,000 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/
อ.ดร.อภริดี เสียงสืบชาต/ิ 
นางศิรภัสสร กันถาด 



42 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

3.3 โครงการการประชุมวิชาการ
เครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 10 (Thai Forest 
Ecological Research Network 
Conference; T-FERN#10) 

ต.ค.63 - ส.ค.64 140,000 รองคณบดี(ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ ผศ.ดร.แหลมไทย  อาษานอก  

3.4 โครงการส่งเสริมการแปรรปู
อาหารเพื่อสร้างรายได้  

ต.ค.63 - ส.ค.64 4,000 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/
นางศิรภัสสร กันถาด/  
นางสุรัลชนา   กาศสกลุ 

3.5 โครงการขับเคลื่อนความรู้ ทักษะ 
พรสวรรค์ผ่านความสนุก 

ต.ค.63 - ส.ค.64 5,000 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.วีรนันท์  ไชยมณี)/                    
นางศิรภัสสร กันถาด 

6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริการวิชาการ แก่ชุมชน / 
สังคม 

เครือข่าย 10 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเป็นสถาบันท่ี
ประชาชนพ่ึงพาได้และมี
ส่วนร่วมในการยกระดับ
การพัฒนาความเขม้แข็ง
และคณุภาพชีวิตของ
ชุมชน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

7.  ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic 
Green Eco  
 

โครงการ 3 ส่งเสริมและยกระดับ
โครงการบริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยด้าน Organic 
Green Eco 

    
 
 

  

     รวม  188,000  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4  : เปน็แหลง่เรยีนรู ้อนรุกัษ ์ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
เปา้ประสงคท์ี ่1 : การเปน็สถาบนัทีเ่ปน็แหลง่เรยีนรู ้อนรุกัษ์ ศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

1. จ านวนรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

รางวัล 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมการประกวด/
แข่งขันต่างๆ ด้าน
ศิลปวัฒธรรม รวมทั้งกา
รักษาอนุรักษ์ศิลปวรรณ
ธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1 การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก
และเล่านิทานพ้ืนบ้านกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัด
แพร่ 

ต.ค.63 - ส.ค.64 20,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สุรพงษ์  ทองเรือง)/ 
รศ.ดร.ณัฐพร  จันทร์ฉาย / 
อ.ประไพพรรณ  กิ้วเกษม 

2 สืบสานประเพณีทอดผ้าป่าสามัคค ี ต.ค.63 - ส.ค.64 2,500 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.สุรพงษ์ ทองเรือง)/
นายภิญโญ ผลงาม 3 ส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรม

ไทยและการแข่งขันการตีกลอง        
ปูจา 

ต.ค.63 - ส.ค.64 3,000 

4 แห่เทียนพรรษา กรกฏาคม 2564  2,500 

5 ชวนน้องใหม่แอ่วเมืองแป้ ต.ค.63 - ส.ค.64 2,000 

6 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่
เมือง 
 

ต.ค.63 - ส.ค.64 20,000 ผอ.ส านักงานคณบด ี

     รวม  50,000  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5  : การพฒันาระบบบรหิารจดัการภายใตห้ลกัธรรมมาภบิาล 
เปา้ประสงคท์ี ่1 : การมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
1. ระดับความส าเร็จแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี

ระดับ 4.05 ส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานทุกระดับ
ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

1 โครงการประชุมเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ "ทบทวนและจัดท า
แผนปฏิบัติงาน 2565" 

สิงหาคม 2564  2,500 รองคณบดี (อ.อุบลวรรณ  สุภาแสน)/
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู ้

2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

สิงหาคม 2564 2,500 รองคณบดี (อ.อุบลวรรณ สุภาแสน)/ 
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 

2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 

ระดับ 4 พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กรทั้งในเชิง
ยุทธศาสตร์และงาน
ประจ า ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย มี
แผนงานท่ีชัดเจน บรูณา
การทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และ
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้แก่
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 

3  โครงการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์การจัดท า TOR 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 

ต.ค.63 - ก.ย.64 3,000 รองคณบดี (อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/ 
นางสาวรัตนา ปญัญาเครือ 

4 โครงการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์เกณฑ์การจดัท า 
APS เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล 

ต.ค.63 - ก.ย.64 3,000 รองคณบดี (อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/ 
นางสาวรัตนา ปญัญาเครือ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

เปา้ประสงคท์ี ่2 : มทีรพัยากรบคุคลทีม่สีมรรถนะสงู 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตาม Training Roadmap 

ร้อยละ 50 ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลมุ
ทุกกระบวนการ 
กลุ่มเป้าหมาย และ
บูรณาการทุกหน่วยงาน 
  

5 โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับบคุลากร ประจ าปีพ.ศ.
2564 

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,500 รองคณบดี (อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/ 
นายศักดา ปินตาวงศ ์

6 โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การท างาน
เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน 

ต.ค.63 - ก.ย.64  ไม่ใช้เงิน ผอ.ส านักงานคณบดี  

พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ 
(Competency) มีจิต
บริการ (Service mind) 
และท างานได้หลาย
หน้าท่ี (Multi-
functional) 

7 โครงการ Green Campus ต.ค.63 - ก.ย.64 6,000 คณบด ี

8 โครงการกิจกรรม 5 ส. สิงหาคม 2564 ไม่ใช้เงิน ผอ.ส านักงานคณบด ี

เปา้ประสงคท์ี ่3 : มคีวามมัน่คงทางการเงนิและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
1. จ านวนงบประมาณแผ่นดิน ล้านบาท 0 ก าหนดแผนรายรบั-

รายจ่ายทีส่อดคล้องกับ
การพัฒนาหน่วยงานทุก
ด้าน เพื่อก าหนด
งบประมาณในการ
บริหารจดัการในแตล่ะป ี

9 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ 
 

 สิงหาคม 2564 6,000 รองคณบดี (อ.ดร.สริิยุพา  เลศิกาญจนา
พร)/ 
หน.งานคลังและพสัด ุ

10 โครงการแมโ่จ้ทูมาร์เกต (Maejo 
to Market : M2M) 

ม.ค.64 - ก.ย.64  รองคณบดี (อ.ดร.สริิยุพา เลิศกาญจนา
พร)/ รองคณบดี (อ.อุบลวรรณ สภุา
แสน)/ 
นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

2. จ านวนงบประมาณเงินรายได ้ ล้านบาท 10  
   

ผอ.ส านักงานคณบด/ี 
หน.งานคลังและพสัด ุ

3. จ านวนเงินในกองทุนเงินสะสม
เพื่อความมั่นคง 

ล้านบาท 15   
   

4. จ านวนงบประมาณในกองทุนที่
ใช้ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล 

ล้านบาท 0   
   

5. จ านวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง ล้านบาท 1      

6. ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

ค่าเฉลี่ย 5.00   
   

7. ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายเงินรายได ้

ค่าเฉลี่ย 5.00   
   

     รวม  32,500  

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6  : การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์100 ป ี(spo) 
เปา้ประสงคท์ี ่1 :  การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์100 ป ี(SPO) 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั
สู่ปีท่ี 100 

ระดับ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรม Flagship ของ
มหาวิทยาลยั 
 

1 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ Oganic  Green Eco 

ต.ค.63 - ก.ย.64 100,000 คณบด/ีผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน/       

นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

2. ความส าเร็จของยุทธศาสตร์
เกษตรอินทรีย ์

ระดับ 5 สร้างและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
อินทรีย์ของ
มหาวิทยาลยัที่ชัดเจน 
เป็นแหล่งเรียนรูต้้นแบบ
ทีค่รอบคลุมห่วงโซ่
คุณค่า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ 
เมลด็พันธ์ุ ศัตรูพืช 
มาตรฐาน ประมง  
ปศุสัตว์ พืช ฟาร์ม 
ต้นแบบเกษตรยั่งยืน 
การแปรรปู ตลาด 
เครือข่ายความร่วมมือ 
ฯลฯ ให้มศีักยภาพ 

2 โครงการพัฒนาศูนยเ์รียนรู้การ
ปลูกพืชมะเกี๋ยง ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  
(อพสธ.) 

ต.ค.63 - ก.ย.64 50,000 

3 ความส าเร็จของยุทธศาสตร์กัญ
ชงกัญชาคุณภาพสูง 

ระดับ 5 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ด้านกัญชงและกญัชา
ของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน มีการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    คณบด/ีผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

4. ความส าเร็จของการพัฒนา 
Green Valley @ Maejo Phrae 

ระดับ 5 สร้างและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ Green 
Valley @ Maejo 
Phrae ที่ก่อให้เกิดการ
ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเป็นประจ าทุก
ปี และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผูเ้ชี่ย
ชาญ เครือข่ายความ
ร่วมมือ ประกอบกับการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้น
ที่เกี่ยวข้องกับ Green 
Valley @ Maejo 
Phrae เพื่อให้เกิดรายได้
ให้กับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

    

เปา้ประสงคท์ี ่2 : การพลกิโฉมมหาวทิยาลยั (Reinventing) 

1. นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ไดร้ับการ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิต
เป็นผู้ประกอบการที่
สามารถสรา้งหรือต่อ
ยอดนวัตกรรมของ
สถาบัน/มหาวิทยาลยั 

3 โครงการส่งเสริมการแปรรปู
ผลิตภณัฑ์จากห้อม 

มี.ค. 64 - ส.ค. 64  ไม่ใช้เงิน  คณบด/ี 
รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 

4 โครงการส่งเสริมการแปรรปู
ผลิตภณัฑ์จากโกโก ้

ม.ีค. 64 - ส.ค. 64  ไม่ใช้เงิน  คณบด/ี 
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

2. รางวัลด้านผูป้ระกอบการ 
(Startup Awards) 

รางวัล 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมหรือโครงการ
ด้านผู้ประกอบการ 
(Startup Awards) ที่
เป็นนักศึกษาหรือ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ม.ค. 64 - ส.ค. 64  ไม่ใช้เงิน  รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม)/ 
นายอภิสิทธ์ิ  รัตนปภานันท์  

3. งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม ่

บาท 100,000 ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจ
ใหม่ ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่
ตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุน
ทั้งภาคธุรกิจและ 
อุตสาหกรรม 
 
 

    คณบด/ี 
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

4. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและ
นักศึกษาท่ีแลกเปลีย่นความรู้สูภ่าค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

คน 2 ผลักดันและส่งเสริมให้
บุคลากร นักศึกษา ไป
ถ่ายทอด/แลกเปลีย่น
ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้า
และบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาค
ธุรกิจและอตุสาหกรรม 

    

5. ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ระดับ 4 สร้างและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเร่ง
การพัฒนา
ผู้ประกอบการของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

    

6. หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

หลักสตูร 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างหลักสูตร/
โปรแกรมเฉพาะที่ใช้
เทคโนโลยี/นวตักรรม
เพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ทั้ง
หลักสตูรมีปริญญาและ
ไม่มีปริญญา  
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์ เปา้ประสงค/์ 
ตวัชี้วดั 

หนว่ย
นบั 

คา่
เปา้หมาย กลยทุธ ์

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลาด าเนนิ งปม. ผูร้บัผดิชอบ 
2564 

7. งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

บาท 200,000 ผลักดันใหม้ีการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอกเชิงรุก
เพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

    

8. ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสรมิการ
สร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมระหว่างภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

    

     รวม  150,000  
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สรปุรายละเอยีดตามประเดน็ยุทธศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ-้แพร ่เฉลมิพระเกยีรต ิ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ จ านวนตวัชีว้ดั 
จ านวน

โครงการ/
กจิกรรม 

แหลง่งบประมาณ 
รวม  

(บาท) รายได ้ แผน่ดนิ ภายนอก อืน่ ๆ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1  : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพท่ี
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

18 24 1,130,600    1,130,600 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2  : การสรา้งสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมด้วย
องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรบัในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

8 2 100,000    100,000 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

7 7 188,000    188,000 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4  : เปน็แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 6 50,000    50,000 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5  : การพัฒนาระบบบรหิารจดัการภายใต้
หลักธรรมมาภิบาล 

10 10 32,500    32,500 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (spo) 12 5 150,000    150,000 

รวม 56 54 1,651,100 - - - 1,651,100 

 


