แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
(พ.ศ.2564-2567)
และแผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งานนโยบาย และแผน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คานา
แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567) และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (2555-2569)
ตามนโยบายของสภามหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ ที ่ ม ุ ่ ง เน้ นมหาวิท ยาลัย สู ่ค วามเป็น เลิศ ทางการเกษตร ในระดั บ นานาชาติเ พื ่อ ก้ า วสู่ Organic Green Eco University
ตาม Flagships ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังสอดรับตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญ จานวน 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
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 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สาหรับการจัดทาแผนดังกล่าวนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริห าร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ระดมความคิดเห็น และกลั่นกรองออกมาเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567) และแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกาหนด
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังต่อไป

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 บริบททั่วไปและนโยบายการพัฒนาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
- ประวัติความเป็นมา
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
- นโยบายและทิศทางการพัฒนาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
- จุดแข็ง (Strength)
- จุดอ่อน (Weakness)
- โอกาส (Opportunity)
- อุปสรรค (Threats)
ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567)
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2
3
3
4
5
6-8
9
9
10
10
11
12-19
20-56
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แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2567 และแผนปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณพ.ศ.2565 ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท ำขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยมีกำรบูรณำกำรยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ และกำรระดมควำมคิดเห็นของบุคลำกร
ทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ ในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ เพื่อให้กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วย

• ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
• นโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
• ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
• สรุปประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
• แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2567 และแผนปฎิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 2564-2567 และปฏิบัติงำน 2565 โดยได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยกำร
วิ เ ครำะห์ SWOT ทบทวนประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ เป้ ำ ประสงค์ กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี ้ ว ั ด ปรั บ ปรุ ง ให้ ม ี ค วำมสมบู ร ณ์ เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในกำรด ำเนิ น งำน ของมหำวิ ท ยำลั ย
แม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
1.1 วัตถุประสงค์ของการทาแผนฯ
1) เพื่อจัดทำแผนฯที่สอดคล้องและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยแม่โจ้
2) เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมที่สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้
3) เพื่อดำเนินโครงกำรที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
1.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์
1) จำนวนประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ (จำนวน 6 ประเด็นฯ)
2) ร้อยละของโครงกำรหรือกิจกรรมที่สอดรับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ (ร้อยละ 80)
3) จำนวนโครงกำรที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ (จำนวนโครงกำรตำมแผนที่สำมำรถทำได้จริง)
4) จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรจริงบรรลุควำมสำเร็จทุกโครงกำร (ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร)
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ส่วนที่ 2 บริบททั่วไป
2.1 ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2538 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ได้ดำเนินกำรขยำยพื้นที่กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ไปยังภูมิภำค ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2538
โดยให้มหำวิทยำลัย/สถำบัน 10 แห่ง ขยำยวิทยำเขต/ขยำยพื้นที่กำรสอนไปยังภูมิภำคในพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคำย พะเยำ จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุรำษฎร์
ธำนี สกลนคร กำญจนบุรี รำชบุรี และปรำจีนบุรี ซึ่งมหำวิทยำลัยแม่โจ้ได้เสนอโครงกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับผิดชอบภำระหน้ำที่ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำ โดยกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง
มหำวิทยำลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ทรำย อำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ เป็นโครงกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำเพื่อขยำยควำมรู้สู่
ท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถำนภำพเทียบเท่ำคณะ ปัจจุบันเปิดดำเนินกำรสอนระดับปริญญำตรี 14 สำขำวิชำ และระดับปริญญำโท 1 สำขำวิชำ มี
จำนวนนักศึกษำประมำณ 984 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลำคม 2563) มีจำนวนบุคลำกรทั้งสิ้น 167 คน แยกเป็นสำยวิชำกำร 97 คนสำยสนับสนุนวิชำกำ ร 70 คน โดย
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีรองอธิกำรบดี คณบดีเป็นผู้กำกับดูแลและมีรองคณบดี ๓ ฝ่ำย
ผู้ช่วยคณบดี ๒ คน ที่ปรึกษำคณบดี และผู้อำนวนกำรสำนักงำนคณบดี ทำหน้ำที่บริหำรงำนประจำ ณ มหำวิทยำลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวำง จังหวัด
แพร่ ปัจจุบันมหำวิทยำลั ยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในควำมรับผิดชอบดูแลจำนวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร่ (สองพันสำมร้อยห้ำสิบสองไร่) แบ่งเป็นพื้นที่หลัก
จำนวน 1,786 ไร่ พื้นที่อนุรักษ์จำนวน 580 ไร่ พื้นที่ศูนย์ประสำนงำน 4 ไร่ 2 งำน ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 3 ตำบลแม่ทรำย อำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 54140 บนทำงหลวง
หมำยเลข 11 ( ถนนยัน ตรกิจ โกศล ) สำยแพร่ – น่ำน ห่ำงจำกที่ว ่ำกำรอ ำเภอร้ องกวำง ประมำณ 5 กิโ ลเมตร ห่ำงจำกตัว เมืองแพร่ประมำณ 30 กิโ ลเมตร
ทั้งนี้ สภำพแวดล้อมของที่ตั้งมหำวิทยำลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่ำฟื้นฟู แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น
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2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปรัชญา
“มุ่งมั่นพัฒนำบัณฑิตสู่ควำมเป็นผู้อุดมด้วยปัญญำ อดทน สู้งำนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองวัฒนำของสังคมไทยที่มีกำรเกษตรเป็นฐำนรำก”
วิสัยทัศน์
“เป็นมหำวิทยำลัยทำงกำรเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ”
เอกลักษณ์
“เป็นมหำวิทยำลัยที่ให้บริกำรด้ำนวิชำกำร และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน”
อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีควำมเชี่ยวชำญ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
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2.3 พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
2. พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยทำงกำรเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ควำมเชี่ยวชำญในระดับชำติ
3. เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร
4. ทำนุบำรุง สืบสำนศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
2.4 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1. กำรเสริมสร้ำงวิชำกำรและทักษะวิชำชีพที่ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
2. กำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ควำมรู้ทำงกำรเกษตรที่ยอมรับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
3. เป็นศูนย์กำรเรียนรู้และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล
6. กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ 100 ปี (SPO)
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2.5 นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2.5.1 นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร โดยนำกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำเป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรที่เอื้อประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมที่ช่วยให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล
3. ส่งเสริมกำรศึกษำด้ำนกำรค้นคว้ำองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อประโยชน์ทำงวิชำกำร
4. ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบัน ตลอดจนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและมีส่วนร่วมกับชุมชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นควำมเป็นเลิศด้ำนเกษตรปลอดภัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
ด้านการวิจัย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรดำเนินกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชน
และประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับทุนวิจัยจำกทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนภำยนอก และจัดให้มีระบบสนับสนุนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
ให้กับนักวิจัยที่มีผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลงำนของ สกอ.และ สกว.
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรวิจัยด้ำนเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหำเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์งำนวิจัยของจังหวัดแพร่ และของชำติ และเป็นไปตำมยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้
5. บูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำชุมชน/ท้องถิ่นอย่ำงเป็นระบบ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ด้านการบริการวิชาการและงานส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดาริ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมบริกำรวิชำกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ด้วยควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
2. มีกำรสำรวจควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชน/ท้องถิ่น
3. ประสำนและส่งเสริมให้มีกำรบริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
และสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตำมแนวพระรำชดำริ
5. ให้ควำมร่วมมือกับประชำชน ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรภำครัฐและเอกชน ในกำรพัฒนำชุมชน/ท้องถิ่น ตำมแนวพระรำชดำริ
ด้านการพัฒนานักศึกษา
1. สร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักศึกษำ เพื่อประโยชน์ทั้งในด้ำนประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพแก่นักศึกษำ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำรู้จักใช้สิทธิ และหน้ำที่ของตนเองในระบบประชำธิปไตย โดยปลูกฝังนักศึกษำให้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
เคำรพในสิทธิและหน้ำที่ของผู้อื่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำ เสียละ บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชำติ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรรักษำไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชำติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมประเพณีสำคัญๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
3. สร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทยให้กับสังคม โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงชุมชน
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ด้านอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรลดกำรใช้ขยะทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบุคลำกรร่วมกันใช้พลังงำนทดแทน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในทุกชั้นปีของมหำวิทยำลัยฯ ที่มีสำระและรูปแบบที่ผนวกและสอดคล้องกับหลักกำร
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
6. ประยุกต์ใช้ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดเป้ำหมำยและแผนงำนที่มุ่งไปสู่กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ลดกำรก่อให้เกิดของเสีย และลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงเป็นระบบ
ด้านบริหารจัดการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยมีกำรจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมมำภิบำล และกำหนดอำนำจหน้ำที่ของบุคลำกรให้ชัดเจน
2. จัดระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดสร้ำง และพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและมีแนวทำงหรือคู่มือในกำรบริหำรจัดกำร
4. ดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะก่อให้เกิดกำรประหยัด
งบประมำณด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.1 จุดแข็ง (strength)
1. เป็นคณะหนึ่งของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้ำนกำรเกษตร
2. กระบวนกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีควำมเชี่ยวชำญ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
3. โครงสร้ำงบริหำรงำนมีควำมชัดเจนและสนับสนุนกระบวนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
4. คณำจำรย์และบุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญตำมสำยงำน
5. มหำวิทยำลัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณำจำรย์และนักศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ
6. มีสภำพแวดล้อมที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เอื้อต่อกำรสร้ำงบรรยำยกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ดี
7. คณำจำรย์และบุคลำกรสำมำรถทำงำนร่วมกันเป็นทีมได้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนำร่วมกัน
8. มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดแพร่
9. มหำวิทยำลัยมีฐำนกำรเรียนรู้ และองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะให้บริกำรแก่ชุมชนและสถำบันกำรศึกษำในพื้นใกล้เคียง
10. มหำวิทยำลัยมีกำรบูรณำกำรควำมรู้เชิงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำชุมชนที่ชัดเจน และได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด
11. มหำวิทยำลัยมีหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ
12. คณำจำรย์มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงและได้รับงบประมำณจำกแหล่งทุนทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรวิจัย
13. นักศึกษำของมหำวิทยำลัยมีจิตอำสำ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหำวิทยำลัยอย่ำงเต็มที่
14. มหำวิทยำลัยมีกำรสืบสำนโครงกำรในพระรำชดำริ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนได้
15. มหำวิทยำลัยมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในกำรเผยแพร่ อนุรักษ์ และสืบสำนวัฒนธรรมประจำจังหวัด
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3.2 จุดอ่อน (Weakness)
1. กำรบูรณำกำรงำนวิจัยในหลำยศำสตร์ร่วมกัน เช่น กำรบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรให้บริกำรวิชำกำรภำยนอก และกำรเรียนกำรสอน ยังมีน้ อย
2. กำรผลิตผลงำนวิจัย หรือผลงำนสร้ำงสรรค์เพื่อกำรตีพิมพ์ เผยแพร่ รวมทั้งกำรได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูลระดับชำติและนำนำชำติ (Citation)
จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้สำหรับกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน ยังมีไม่เพียงพอและอยู่ในสภำพที่ยังไม่พร้อมต่อกำรใช้ประโยชน์
4. อำคำรและสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนบำงประเภทมีควำมเสื่อมโทรมตำมอำยุกำรใช้งำน
5. บำงรำยวิชำ คณำจำรย์มีภำระกำรสอนสูงกว่ำมำตรฐำนส่งผลต่อกำรดำเนินตำมภำรกิจด้ำนอื่น ๆ
6. มหำวิทยำลัยจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 หลำกหลำย ส่งผลต่อกำรเรียนกำรศึกษำ
7. เนื่องด้วยข้อจำกัดในกำรรับนักศึกษำที่มีภูมิหลังที่หลำกหลำย ส่งผลต่อพื้นฐำนทำงวิชำกำรอยู่ในระดับต่ำ
3.3 โอกาส (Opportunity)
1. นโยบำยรัฐบำลให้ควำมสำคัญกับอุตสำหกรรมอำหำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พลังงำนทำงเลือก และกำรเกษตร ซึ่งเอื้อต่อนโยบำย
มหำวิทยำลัยที่เน้นด้ำนกำรเกษตร
2. มีเครือข่ำยศิษย์เก่ำที่เข้มแข็ง และหน่วยงำนภำยนอกที่ให้ควำมร่วมมือและให้กำรสนับสนุนในกำรดำเนินกิจกำรมหำวิทยำลัย
3. มหำวิทยำลัยได้รับควำมเชื่อมั่นด้ำนองค์ควำมรู้ของชุมชนท้องถิ่น
4. จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกำสของมหำวิทยำลัยในกำรสร้ำงหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้ำหมำยใหม่
5. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสำร เปิดโอกำสให้มหำวิทยำลัยปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำรให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยมำกยิ่งขึ้น
6. มหำวิทยำลัยและจังหวัดแพร่มีทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ที่เอื้อต่อกำรศึกษำและค้นคว้ำ
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3.4 อุปสรรค Threats
1. จำนวนประชำกรวัยเรียนในอนำคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อกำรแนะแนวเชิงรุก
2. มีสถำบันกำรศึกษำในภูมิภำค/จังหวัดใกล้เคียงมีจำนวนมำกก่อให้เกิดภำวะแข่งขันด้ำนกำรศึกษำสูง
3. กฎระเบียบภำครัฐที่ไม่คล่องตัว เช่น ด้ำนงบประมำณ พัสดุ ยังคงส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
4. ควำมเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลำนไปศึกษำต่อเมืองหลวง
5. มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของแม่โจ้ เชียงใหม่ ทำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำรทำงำน
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ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
KPI
หน่วยนับ
เป้าหมายตัวชี้วัด
64
65
66

67

เป้าประสงค์ 1.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
จำนวนหลักสูตร Lifelong Learning
หลักสูตร
1
1
1
1
จำนวนนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี
คน
435
435
435
435
ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำ
ร้อยละ
76
76
76
76
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
ร้อยละ
70
70
70
70
ควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ระดับ
4.00
4.01 4.03 4.05
เป้าประสงค์ 1.3 การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต
ร้อยละของนักศึกษำที่มีผลสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้น
ร้อยละ
50
50
50
50
ร้อยละของนักศึกษำที่ผ่ำนกำรทดสอบ ICT
ร้อยละ
50
50
50
50
เป้าประสงค์ 1.4 การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตาแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย
ร้อยละของอำจำรย์ที่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละ
32.84
33
34
35
เป้าประสงค์ 1.5 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ผลกำรประกันคุณภำพภำยในของคณะ/สำนัก
คะแนน
2
2
2
2
เป้าประสงค์ 1.6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษำที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21
ร้อยละ
80
82
84
86
จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำร
คน
30
60
90
120
จำนวนรำงวัลที่นักศึกษำได้รับในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
รำงวัล
1
2
3
4

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67
4
1,740
76
70
4.02
50
50
35
2
83
300
10
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KPI

หน่วยนับ
64

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
66

เป้าประสงค์ 1.7 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสาเร็จในระดับนานาชาติ
จำนวนกิจกรรมกับต่ำงชำติตำมควำมร่วมมือ
กิจกรรม
1
2

3

67

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67
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กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน
2. สนับสนุนใหนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของมหำวิทยำลัยได้พบปะตลำดแรงงำน หรือพัฒนำระบบกำรจัดหำงำนให้แก่นักศึกษำเชิงรุก
3. พัฒนำคุณภำพของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
4. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้ำวสู่กำรปฏิบัติงำนในระดับชำติ และนำนำชำติ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบัณฑิตมีควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำและบัณฑิตมีควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำน ICT
7. สนับสนุนกำรพัฒนำตนเองของคณำจำรย์ด้ำนทักษะวิชำชีพ วิชำกำร ตำแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย
8. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้เกิดพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและเป็นสำกล
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยให้ได้รับกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกระบวนกำร 5 ด้ำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ.
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเป็นผู้ประกอบกำรส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันต่ำงๆในระดับชำติ และนำนำชำติ
11. ส่งเสริมกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษำ/อำจำรย์/บุคลำกร ระหว่ำงประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตร ที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
KPI

หน่วยนับ
64

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
66

67

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
จำนวนเงินวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ล้ำนบำท
7
7.2
7.4
7.6
29.2
จำนวนเงินวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์
ล้ำนบำท
5
5.2
5.4
5.6
21.2
ร้อยละของอำจำรย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงำนวิจัย
ร้อยละ
40
42
44
46
46
ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
13
13
15
17
17
จำนวนงำนวิจัยที่นำไปใช้ในเชิงพำณิชย์
เรื่อง
1
1
2
3
7
ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ตำมเกณฑ์กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของ กพอ.
ร้อยละ
40
40
41
42
42
ร้อยละของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation)
ร้อยละ
20
20
21
22
22
จำนวนผลงำนวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
ผลงำน
1
1
2
3
7
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. สร้ำงเครือข่ำยและผลักดันให้มีกำรแสวงหำแหล่งทุนภำยนอกเชิงรุก
2. สนับสนุนและผลักดันให้อำจำรย์และนักวิจัยทำงำนวิจัย และสร้ำง/พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนงำนวิจัย ให้มีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน สร้ำงนักวิจัยทำยำท
3. พัฒนำระบบและกลไกในกำรติดตำม ผลักดัน กำรจัดทำฐำนข้อมูลกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. ผลักดันผลงำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพำณิชย์ เศรษฐกิจ วิชำกำร สำธำรณะ สังคม นโยบำย ฯลฯ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำผลงำน และเผยแพร่ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ไปตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ
6. ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภำพ
7. สนับสนุนผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภำพให้ได้รับกำรจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม
KPI

หน่วย
นับ

64

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
66

67

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67

เป้าประสงค์ที่ 3.1 การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ
เรื่อง
3
4
5
6
18
จำนวนงบประมำณบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก
บำท 8,000,000 8,200,000 8,300,000 8,400,000 32,900,000
จำนวนแหล่งเรียนรู้ /ฐำนเรียนรู้ (KAP & KP)
แห่ง
3
4
5
6
18
ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของชุมชนจำกกำรบริกำรฯ
ค่ำเฉลี่ย
4
4
4
4
4
รำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
บำท
400,000 450,000 500,000 550,000 1,900,000
จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร แก่ชุมชน / สังคม
เครือข่ำย
10
20
30
40
100
จ ำนวนโครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำวิ ท ยำลั ย โครงกำร
3
4
5
6
18
ด้ำน Organic Green Eco
ร้อยละโครงกำรสนองงำนในพระรำชดำริ/โครงกำรอพสธ /โครงกำรภำยใต้เศรษฐกิจ ร้อยละ
80
80
80
80
80
พอเพียง
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. พัฒนำองค์ควำมรู้และผลักกดันสู่กำรยอมรับ (ดูงำน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยำกร นำไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับนำนำชำติ
2. กำหนดยุทธศำสตร์กำรบริกำรวิชำกำร และพัฒนำโครงกำรที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลตอบสนองกำรพัฒนำประเทศ แก้ปัญหำพื้นที่ เพื่อของบประมำณ
สนับสนุนโครงกำร
3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่ำให้มีศักยภำพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นสถำบันที่ประชำชนพึ่งพำได้และมีส่วนร่วมในกำรยกระดับกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งและคุณภำพชีวิตของชุมชน
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเป็นสถำบันที่ประชำชนพึ่งพำได้และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร แก่ชุมชน / สังคม
7. ส่งเสริมและยกระดับโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำลัยด้ำน Organic Green Eco
8. บูรณำกำรโครงกำรพระรำชดำริกับพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
KPI

หน่วย
นับ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
รำงวัล

64

1

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
66

2

3

67

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67

4

10

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรและนักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวด/แข่งขันต่ำงๆ ด้ำนศิลปวัฒธรรม รวมทั้งรักษำอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภู มิปัญญำท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
KPI

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระดับควำมสำเร็จแผนปฏิบัติงำนประจำปี
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำม Training Roadmap
เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
จำนวนงบประมำณแผ่นดิน
จำนวนงบประมำณเงินรำยได้
จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อควำมมั่นคง
จำนวนค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้

หน่วยนับ
64

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
66

67

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67

ระดับ

4.05

4.10

4.15

4.20

4.12

ร้อยละ

70

72

74

76

76

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย

0
10
15
1
5
5

10
12
15.5
1.5
5
5

15
14
16
1.7
5
5

20
16
16.5
1.9
5
5

45
52
63
6.1
5
5

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
2. ขับเคลื่อนแผนพัฒนำบุคลำกรให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำร กลุ่มเป้ำหมำย และบูรณำกำรทุกหน่วยงำน
3. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิตบริกำร (Service mind) และทำงำนได้หลำยหน้ำที่ (Multi-functional)
4. กำหนดแผนรำยรับ-รำยจ่ำยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำหน่วยงำนทุกด้ำนเพื่อกำหนดงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละปี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ
KPI

หน่วยนับ
64

เป้าหมายตัวชี้วัด
65
66

เป้าประสงค์ที่ 6.1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (SPO)
ร้อยละควำมส ำเร็จ ของกำรขับ เคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ร้อยละ
70
70
70
มหำวิทยำลัยสู่ปีที่ 100
ควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์
ร้อยละ
70
70
70
ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ Green Valley @ Maejo Phrae
ร้อยละ
70
70
70
เป้าประสงค์ที่ 6.2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
จำนวนนักศึกษำและบัณฑิตผู้ประกอบกำร หรือผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำร
คน
8
16
24
รำงวัลด้ำนผู้ประกอบกำร (Startup Awards)
รำงวัล
1
2
3
งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่
ล้ำนบำท
0.075
0.080
0.085
บุ ค ลำกรสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและนั ก ศึ ก ษำที ่ แ ลกเปลี ่ ย นควำมรู ้ ส ู ่ ภ ำคธุ ร กิ จ /
คน
2
4
6
อุตสำหกรรม
ระบบนิเวศด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร
ระดับ
4
4
4
งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร
ล้ำนบำท
0.2
0.4
0.6
ควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/ ควำม
2
3
4
อุตสำหกรรม
ร่วมมือ

67

เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67

70

70

70
70

70
70

32
4
0.090
8

80
10
0.33
20

4
0.8
5

4
4
14

19

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Flagship ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนให้ประสบควำมสำเร็จตำมประกำศจำกระบบ
MJU Srategic Gantt Chart
2. สร้ำงและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเกษตรอินทรีย์ของมหำวิทยำลัยที่ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่ำ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์
ศัตรูพืช มำตรฐำน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟำร์มต้นแบบ เกษตรยั่งยืน กำรแปรรูป ตลำด เครือข่ำยควำมร่วมมือ ฯลฯ ให้มีศักยภำพ
3. สร้ำงและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ Green Valley @ Maejo Phrae ที่ก่อให้เกิดกำรได้รับงบประมำณสนับสนุนเป็นประจำทุกปี และสำมำรถถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้จำกผู้เชี่ยชำญ เครือข่ำยควำมร่วมมือ ประกอบกับกำรจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับ Green Valley @ Maejo Phrae เพื่อให้เกิดรำยได้
ให้กับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที
่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

เป้าประสงค์ที่ 1 : การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
1. จำนวนหลักสูตร หลักสูตร 1
4
1 ปรับปรุงและ
1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อ
ต.ค.64 Lifelong Learning
พัฒนำหลักสูตร
กำรขับเคลื่อนทิศทำงกำร
ส.ค.65
94,000
ให้มีควำมทันสมัย
พัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ ๕ ปี
2. จำนวนนักศึกษำ
คน
435 240 435 และทันต่อกำร
2 โครงกำรแนะแนวนักศึกษำเชิง พ.ย.64 เปลี่ยนแปลงของ
ใหม่ระดับปริญญำตรี
รุกและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
ส.ค.65
150,000
โลก ตอบสนอง
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ต่อควำมต้องกำร
3 โครงกำรประชุมผู้ปกครองและ พ.ค.65 ของผู้เรียน
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่
มิ.ย.65
ประจำปีกำรศึกษำ 2565
3. ร้อยละของ
ร้อยละ 76 87.7 77
4 โครงกำรสหกิจศึกษำ
ต.ค.64 ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ส.ค.65
126,000
ภำยในระยะเวลำของ
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรำ
วัฒนนภำเกษม)/
นำงเหมสุดำ แก้วกอง
รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรำ
วัฒนนภำเกษม)/
นำยธนำกร แนวพิชิต
รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรำ
วัฒนนภำเกษม)/
นำยธนำกร แนวพิชิต
รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรำ
วัฒนนภำเกษม)/
นำยอภิสิทธิ์ รัตนภำนันท์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 2 : บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
1. ควำมพึงพอใจผู้ใช้ ระดับ
4 4.09 4.01 สนับสนุนให
บัณฑิต
นักศึกษำชั้นปี
สุดท้ำยของ
มหำวิทยำลัยได้
พบปะ
ตลำดแรงงำน
หรือพัฒนำระบบ
กำรจัดหำงำน
ให้แก่นักศึกษำ
เชิงรุก
พัฒนำคุณภำพ
ของบัณฑิตตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

5

โครงกำรปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมควำมพร้อมสู่
ตลำดแรงงำน

ม.ค.65 มี.ค.65

- ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทอง
เรือง)/ นำงสุธิดำ นะภิใจ

6

โครงกำรรับรำยงำนตัวบัณฑิต
ใหม่ สร้ำงสำยใย แม่โจ้-แพร่
เฉลิมพระเกียรติ

ม.ค.65 ก.พ.65

3,000 รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศรำ
วัฒนนภำเกษม)/
นำยธนำกร แนวพิชิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 2 : บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
2. ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ 80 85.5 85
ที่มีงำนทำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี

ส่งเสริมกำร
7 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
จัดกำรเรียนกำร
ด้ำนกำรสอบวัดควำมรู้
สอนให้สอดคล้อง
ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก)
กับพฤติกรรมกำร
ของนักศึกษำ เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่ง
เรียนรู้ของผู้เรียน
งำนสำยรำชกำร (เพิ่มเติม)
ยุคใหม่ และ
พร้อมก้ำวสู่กำร
ปฏิบัติงำนใน
ระดับชำติ และ
นำนำชำติ
เป้าประสงค์ที่ 3 : การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 50
55 ส่งเสริมและ
8 โครงกำรติวเข้มทักษะ
นักศึกษำที่มีผลสอบ
สนับสนุนให้
ภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับ
มำตรฐำน
นักศึกษำและ
ผลสัมฤทธิ์ในกำรสอบ MJUภำษำอังกฤษ (CEFR)
บัณฑิตมีควำมรู้
DEEP สำหรับนักศึกษำ
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และ
และ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
ผ่ำนกำรทดสอบ ICT
ควำมสำมำรถ
พระเกียรติ (เพิ่มเติม)
ด้ำนภำษำอังกฤษ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.65 ส.ค.65

5,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/อ.ดร.ปัญจพร
คำโย/อ.ดร.จันทร์จิรำ
นันตำ

ม.ค.65 พ.ค.65

3,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/
คณำจำรย์ประจำกลุ่ม
วิชำภำษำอังกฤษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

เป้าประสงค์ที่ 3 : การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต
2. ร้อยละของ
ร้อยละ 50
55 ส่งเสริมและ
9 โครงกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
มค.65 นักศึกษำที่ผ่ำนกำร
สนับสนุนให้
มำตรฐำนด้ำน ICT สำหรับ
มี.ค.65
ทดสอบ ICT
นักศึกษำและ
นักศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
บัณฑิตมีควำมรู้
2565
ควำมสำมำรถ
ด้ำน ICT
เป้าประสงค์ที่ 4 : การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตาแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 32.8 33.3 33 สนับสนุนกำร
10 โครงกำรอบรมกำรพัฒนำ
ม.ค.65 อำจำรย์ที่มีตำแหน่ง
พัฒนำตนเองของ
ตนเองสู่กำรขอตำแหน่งทำง
มี.ค.65
ทำงวิชำกำร
คณำจำรย์ด้ำน
วิชำกำร
ทักษะวิชำชีพ
วิชำกำร ตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น และ
นวัตกรรมที่
ทันสมัย

ผู้รับผิดชอบ

เงินรับฝำก รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/นำยศักดำ
ปินตำวงศ์

- รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/
นำงวำสนำ วรรณคำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 5 : การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผลกำรประกัน
คะแนน 2
3
2 สนับสนุนให้มีกำร
11 โครงกำรดำเนินงำนด้ำน
คุณภำพภำยในของ
พัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะ/สำนัก
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อให้เกิด
พัฒนำคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่องและเป็น
สำกล
เป้าประสงค์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 80 96.4 82 ส่งเสริมและ
12 โครงกำร “พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำที่ผ่ำน
สนับสนุนให้มีกำรจัด
ทำงด้ำนวิชำกำรของ
กระบวนกำรพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ
ทักษะในศตวรรษ
นักศึกษำชั้นปี
ที่ 21
สุดท้ำยให้ได้รับกำร
พัฒนำที่มุ่งเน้น
กระบวนกำร 5
ด้ำน ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน สกอ.

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.65 ส.ค.65

150,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/
นำงวิจิตรำ กระต่ำยทอง

ม.ค.65 ส.ค.65

15,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/นำยอภิสิทธิ์
รัตนปภำนันท์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 80 96.4 82 ส่งเสริมและ
12 โครงกำร “พัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำที่ผ่ำน
สนับสนุนให้มีกำรจัด
ทำงด้ำนวิชำกำรของ
กระบวนกำรพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ
ทักษะในศตวรรษ
นักศึกษำชั้นปี
ที่ 21
สุดท้ำยให้ได้รับกำร
พัฒนำที่มุ่งเน้น
13 โครงกำรทัศนศึกษำแก่
กระบวนกำร 5
นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำย
ด้ำน ตำมเกณฑ์
สังคมศำสตร์
มำตรฐำน สกอ.
14 โครงกำรทัศนศึกษำแก่
นักศึกษำชั้นปีที่ 3สำยวิทย์ฯ

15

โครงกำรทัศนศึกษำเแก่
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.65 ส.ค.65

15,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/นำยอภิสิทธิ์
รัตนปภำนันท์

พ.ย.64 ส.ค.65

40,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/นำงวำสนำ
วรรณคำ
80,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/นำงวำสนำ
วรรณคำ
22,500 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/นำงวำสนำ
วรรณคำ

พ.ย.64 ส.ค.65

พ.ย.64 ส.ค.65
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 80 96.4 82 ส่งเสริมและ
16 โครงกำร Smart
นักศึกษำที่ผ่ำน
สนับสนุนให้มีกำรจัด
Agroforest สำขำวิชำ
กระบวนกำรพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำ
เกษตรป่ำไม้
ทักษะในศตวรรษ
นักศึกษำชั้นปี
ที่ 21
สุดท้ำยให้ได้รับกำร 17 โครงกำรพัฒนำทักษะและ
พัฒนำที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
กระบวนกำร 5
นักศึกษำ บุคลำกรและศิษย์
ด้ำน ตำมเกณฑ์
เก่ำ ประจำปี 2565
มำตรฐำน สกอ.
18 โครงกำรส่งเสริมและ
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ทั่วไปของนักศึกษำ บุคลำกร
และประชำชนทั่วไปของ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
19 โครงกำร ชวนกันไปวัด ใส่
บำตร ทำบุญ เพิ่มพูนสมำธิ
ชำระจิต พัฒนำวัด

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

มี.ค.65 เม.ย.65

พ.ค.64 ส.ค.64

ม.ค.65 ส.ค.65

ม.ค.65 ส.ค.65

ผู้รับผิดชอบ

30,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/ผศ.ดร.ต่อลำภ
คำโย
40,000 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/ว่ำที่.รท.พีระ
สันต์ กระต่ำยทอง
- ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/
ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์
- ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/
ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของ
ร้อยละ
80 96.4 82 ส่งเสริมและ
20 โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ
นักศึกษำที่ผ่ำน
สนับสนุนให้มีกำรจัด
และศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัย
กระบวนกำรพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำ
แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
ทักษะในศตวรรษ
นักศึกษำชั้นปี
ที่ 21
สุดท้ำยให้ได้รับกำร
21 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำน
พัฒนำที่มุ่งเน้น
หอพัก
มหำวิทยำลัย
กระบวนกำร 5
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ด้ำน ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน สกอ.
22 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
ทุนกำรศึกษำ

23

โครงกำรปรับพื้นฐำนและ
เพิ่มทักษะทำงคณิตศำสตร์
สำหรับนักศึกษำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.64 ส.ค.65

100,000 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม

ก.พ.65 ส.ค.65

5,000 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม

พ.ค.65 มิ.ย.65

ก.พ.65 ส.ค.65

- ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/
นำงสุธิดำ นะภิใจ
- รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/ อ.ดร.สิทธิเดช
ศรีน้อย
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 80 96.4 82 ส่งเสริมและ
24 โครงกำรเกษตรป่ำไม้กับกำร
นักศึกษำที่ผ่ำน
สนับสนุนให้มีกำรจัด
สื่อควำมหมำยภำษำอังกฤษ
กระบวนกำรพัฒนำ
กิจกรรมพัฒนำ
(เพิ่มเติม)
ทักษะในศตวรรษ
นักศึกษำชั้นปี
ที่ 21
สุดท้ำยให้ได้รับกำร
พัฒนำที่มุ่งเน้น
กระบวนกำร 5
ด้ำน ตำมเกณฑ์
25 โครงกำรสร้ำงฝำยชะลอ
มำตรฐำน สกอ.
ควำมชุ่มชื่นในป่ำชุมชนบ้ำน
แม่ทรำย (เพิ่มเติม)

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.65 ส.ค.65

3,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/ ผศ.ดร.กฤษดำ
พงษ์กำรัณยภำส

ก.ย.65 ก.ย.65

3,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/ ผศ.ดร.กฤษดำ
พงษ์กำรัณยภำส
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 6 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. จำนวนนักศึกษำที่
คน
30 191 60 ส่งเสริมและ
26 กิจกรรมกำรส่งเสริมให้
เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
สนับสนุนให้
นักศึกษำเป็นผู้ประกอบกำร
กำรสร้ำงควำมเป็น
นักศึกษำเข้ำร่วม
ภำยใต้โครงกำรศูนย์พัฒนำ
ผู้ประกอบกำร
กิจกรรมทั้งภำยใน
และยกระดับผู้ประกอบกำร
และภำยนอก
ธุรกิจเกษตรและรองรับกำร
มหำวิทยำลัยที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกี่ยวกับกำรสร้ำง
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
ควำมเป็น
(เพิ่มเติม)
ผู้ประกอบกำร
3. จำนวนรำงวัลที่
นักศึกษำได้รับใน
ระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ

รำงวัล

1

5

2

ส่งเสริมให้นักศึกษำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ต่ำงๆในระดับชำติ
และนำนำชำติ

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ก.ย.65 ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

- รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)

ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

เป้าประสงค์ที่ 7 : มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสาเร็จในระดับนานาชาติ
1. จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 1
3
2 ส่งเสริมกิจกรรม
27 กิจกรรมตำมควำม
มี.ค.65 กับต่ำงชำติตำมควำม
ควำมร่วมมือทำง
ร่วมมือทำงวิชำกำร
ก.ย.65
ร่วมมือ
วิชำกำรวิจัย
ระหว่ำงประเทศ ผ่ำน
แลกเปลี่ยน
ระบบ Online
นักศึกษำ/อำจำรย์/
(เพิ่มเติม)
บุคลำกร ระหว่ำง
ประเทศ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

- รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำ
เกษม)/ อ.ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญ
จำรัส

869,500
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
ระยะเวลา งบประมาณ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
ดาเนินงาน เงินรายได้
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 : การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
1. จำนวนเงินวิจัย
ล้ำน
7
9.3 7.2 สร้ำงเครือข่ำยและ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ บำท
ผลักดันให้มีกำร
เทคโนโลยี
แสวงหำแหล่งทุน
2. จำนวนเงินวิจัย
ล้ำน
5
6.8 5.2 ภำยนอกเชิงรุก
ด้ำนสังคมศำสตร์
บำท
3. ร้อยละของ
ร้อยละ
อำจำรย์และนักวิจัย
ประจำที่มีผลงำนวิจัย

40

40

42

สนับสนุนและผลักดัน
ให้อำจำรย์และนักวิจัย
ทำงำนวิจัย และสร้ำง/
พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนงำนวิจัย
ให้มีขีดควำมสำมำรถ
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบ
นักวิจัยพี่เลี้ยง
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
สร้ำงนักวิจัยทำยำท

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

1

โครงกำรอบรมกำร
ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรทำวิจัย

เม.ย.65 - เงินวิจัย 2% ผู้ช่วยคณบดี
ส.ค.65
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
ระยะเวลา งบประมาณ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
ดาเนินงาน เงินรายได้
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 : การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
4. ร้อยละผลงำนวิจัย ร้อยละ
13 22.1 15 พัฒนำระบบและกลไก
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่
ในกำรติดตำม ผลักดัน
นำไปใช้ประโยชน์
กำรจัดทำฐำนข้อมูล
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้
ประโยชน์
5. จำนวนงำนวิจัยที่ เรื่อง
1
5
2 ผลักดันผลงำนวิจัยไปสู่
นำไปใช้ในเชิง
กำรใช้ประโยชน์ทุกมิติ
พำณิชย์
ได้แก่ เชิงพำณิชย์
เศรษฐกิจ วิชำกำร
สำธำรณะ สังคม
นโยบำย ฯลฯ
6. ร้อยละของ
ร้อยละ
40 78.9 41 ส่งเสริมและสนับสนุน
2
ผลงำนวิจัยที่ได้รับ
กำรนำผลงำน และ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่
เผยแพร่ผลงำนวิจัย
ตำมเกณฑ์กำร
หรืองำนสร้ำงสรรค์ไป
เผยแพร่ผลงำน
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ
วิชำกำรของ กพอ.
นำนำชำติ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

โครงกำรส่งเสริมกำร
เม.ย.65 ตีพิมพ์เผยแพร่และกำร ส.ค.65
ใช้ประโยชน์จำก
ผลงำนวิจัย

เงินวิจัย
2%

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
ระยะเวลา งบประมาณ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
นับ
ที่
ดาเนินงาน เงินรายได้
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 : การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
7. ร้อยละของ
ร้อยละ
20 100 21 ส่งเสริมและผลักดัน
บทควำมวิจัยที่ได้รับ
วิจัยและนวัตกรรมที่มี
กำรอ้ำงอิง
คุณภำพ
(Citation)
8. จำนวนผลงำนวิจัย ผลงำน
ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/บัญชี
นวัตกรรม/นวัตกรรม
ต้นแบบ

1

2

2

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

สนับสนุนผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมที่มี
ศักยภำพให้ได้รับกำร
จดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/บัญชี
นวัตกรรม/นวัตกรรม
ต้นแบบ

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสำวขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์

รวม

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้
แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
1. องค์ควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรที่ได้รับ
กำรยอมรับในระดับ
นำนำชำติ

เรื่อง

2. จำนวน
ล้ำนบำท
งบประมำณบริกำร
วิชำกำรจำกแหล่งทุน
ภำยนอก

3

3

4

5

132

5.1

พัฒนำองค์ควำมรู้และ
ผลักกดันสู่กำรยอมรับ
(ดูงำน ฝึกอบรม เชิญ
เป็นวิทยำกร นำไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ) ใน
ระดับนำนำชำติ
กำหนดยุทธศำสตร์
กำรบริกำรวิชำกำร
และพัฒนำโครงกำรที่
สอดคล้องกับนโยบำย
รัฐบำลตอบสนองกำร
พัฒนำประเทศ
แก้ปัญหำพื้นที่ เพื่อขอ
งบประมำณสนับสนุน
โครงกำร

1

กิจกรรมตำม
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ
(เพิ่มเติม)

มี.ค.65 ก.ย.65

2

โครงกำร
มหำวิทยำลัยสู่
ตำบล ปี 2
(เพิ่มเติม)

ม.ค.65 ก.ย.65

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์
ไชยมณี)/
อ.ดร.พัตรเพ็ญ
เพ็ญจำรัส
277,840,000 รองคณบดี

35

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
3. จำนวนแหล่ง
เรียนรู้ /ฐำนเรียนรู้
(KAP & KP)

แห่ง

3

5

4

พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
ที่ครอบคลุมห่วงโซ่
คุณค่ำให้มีศักยภำพ

3

โครงกำรฐำน
เรียนรู้กำรผลิต
อำหำรสัตว์ลด
ต้นทุน

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.ดุจดำว คนยัง

4

โครงกำรฐำน
เรียนรู้ปัจจัยกำร
สนับสนุนพืช
อินทรีย์

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน

5

โครงกำรฐำน
เรียนรู้กำร
ส่งเสริมกำรผลิต
พืชอำหำร
ปลอดภัย

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.สิริโสภำ อินขะ
วรรณวงศ์

36

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
3. จำนวนแหล่ง
เรียนรู้ /ฐำนเรียนรู้
(KAP & KP)

แห่ง

4. ผลกระทบด้ำน
ค่ำเฉลี่ย
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชนจำกกำรบริกำร
วิชำกำร

3

5

4

พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ
ที่ครอบคลุมห่วงโซ่
คุณค่ำให้มีศักยภำพ

6

โครงกำรศูนย์
เรียนรู้กำรทำ
เกษตรผสมผสำน
ด้วยระบบ
Smart Farm

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำยสิทิไวกูล ทิรำวงศ์

4

4.8

4

"ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเป็นสถำบันที่
ประชำชนพึ่งพำได้
และมีส่วนร่วมในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชน

7

โครงกำร
เสริมสร้ำงพัฒนำ
ทักษะวิชำกำร
และวิชำชีพแก่
เยำวชนฯ

ม.ค.65 ก.ย.65

-

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงศิรภัสสร กันถำด

8

โครงกำรสัปดำห์
วิทยำศำสตร์
2565

ส.ค.65 - 100,000
ก.ย.65

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
ผศ.ดร.ศสิกำนต์ คู่วัฒนำ

37

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. ผลกระทบด้ำน
ค่ำเฉลี่ย
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชนจำกกำรบริกำร
วิชำกำร

4

4.8

4

"ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเป็นสถำบันที่
ประชำชนพึ่งพำได้
และมีส่วนร่วมในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชน

9

10

โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร
"กำรวำงแผนภำษี
และกำรจัดทำ
บัญชีธุรกิจ"
โครงกำรพัฒนำ
กลุ่มแปรรูปกล้วย
บ้ำนบุญแจ่มฯ

ม.ค.65 ก.ย.65

10,000

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.วันวสำ วิโรจนำรมย์

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
ผศ.ดร.ฑีฆำ โยธำภักดี

11

โครงกำรพัฒนำ
ทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
ผศ.ดร.กรรณิกำร์ กำรญ
จันดำ

12

โครงกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้
ทำงด้ำนเกษตร
อินทรีย์ฯ

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.ภัทรำพร ผูกคล้ำย

38

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. ผลกระทบด้ำน
ค่ำเฉลี่ย
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชนจำกกำรบริกำร
วิชำกำร

4

4.8

4

"ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเป็นสถำบันที่
ประชำชนพึ่งพำได้
และมีส่วนร่วมในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชน

13

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำจิ้งหรีด

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.น้ำฝน รักประยูร

14

โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมฝีมือ
ผู้สูงอำยุ
โครงกำรพัฒนำ
กิจกำรท่องเที่ยว
ชุมชน ต.ช่อแฮ

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.สมบัติ กันบุตร

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.เกษรำพร ทิรำวงศ์

โครงกำรเพิ่ม
มูลค่ำโฮมสเตย์
ตำมวิถีวัฒนธรรม
เกษตรล้ำนนำ

พ.ย.65 ก.ย.65

ผู้ช่วยคณบดี
50,000 (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง

15

16

39

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. ผลกระทบด้ำน
ค่ำเฉลี่ย
เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภำพชีวิตของ
ชุมชนจำกกำรบริกำร
วิชำกำร

4

4.8

4

"ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเป็นสถำบันที่
ประชำชนพึ่งพำได้
และมีส่วนร่วมในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชน

17

โครงกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
เพำะเนื้อเยื้อ
กล้วยไม้พื้นถิ่น

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญำ

18

โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
เข็มแข็งในกำร
บริหำรแบบมีส่วน
ร่วม

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.เกศินี วีรศิลป์

19

โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพยุว
มัคคุเทศก์เพื่อ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว

พ.ย.65 ก.ย.65

50,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.อโนชำ สุภำวกุล

40

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
4. ผลกระทบด้ำน
ค่ำเฉลี่ย
เศรษฐกิจ สังคม
และคุณภำพชีวิตของ
ชุมชนจำกกำรบริกำร
วิชำกำร

5. รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำร

ล้ำนบำท

4

0.4

4.8

0.33

4

"ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเป็นสถำบันที่
ประชำชนพึ่งพำได้
และมีส่วนร่วมในกำร
ยกระดับกำรพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งและ
คุณภำพชีวิตของ
ชุมชน

20

0.5 ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงกำรที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำน

22

21

23

โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้ำง
ควำมเข็มแข็งของ
ชุมชน
โครงกำรถ่ำยทอด
ทักษะด้ำนกีฬำสู่
ท้องถิ่น ประจำปี
2565
โครงกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชสำหรับ
นักเรียน
โครงกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชเศรษฐกิจเพื่อ
ใช้ในเชิงพำณิชย์
(Non-Degree)

พ.ย.65 ก.ย.65

ผู้ช่วยคณบดี
50,000 (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.รัชนีวรรณ คำตัน

ม.ค.65 ก.ย.65

-

พ.ย.65 ก.ย.65

8,750

ต.ค.65 ก.ย.65

41,000

รองคณบดี
(ผศ.ดร.สุรพงษ์
ทองเรือง) /ว่ำที่ รท.พีระ
สันต์ กระต่ำยทอง
ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.อภิรดี เสียงสืบชำติ
ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
ผศ.ดร.พิชญำพร อำยุมั่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
5. รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรวิชำกำร

6. จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
บริกำรวิชำกำร แก่
ชุมชน / สังคม

ล้ำนบำท

เครือข่ำย

0.4

10

0.33

57

0.5 ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงกำรที่ก่อให้เกิด
กำรสร้ำงรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลัย/
หน่วยงำน

20

ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเป็นสถำบันที่
ประชำชนพึ่งพำได้
และสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
บริกำรวิชำกำร แก่
ชุมชน / สังคม

24

25

โครงกำรแม่โจ้ทู
มำร์เกต (Maejo
to Market :
M2M) ปี 2
โครงกำรแปรรูป
สินค้ำทำง
กำรเกษตรเพื่อ
จำหน่ำยเป็น
ผลิตภัณฑ์
มหำวิทยำลัยแม่
โจ้ (เพิ่มเติม)

พ.ย.65 - 8,996.8
ก.ย.65

รองคณบดี
(ดร.สิริยุพำ เลิศกำญจนำ
พร)

พ.ย.65 ก.ย.65

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงสุรัลชนำ มะโนเนือง

11,920

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงศิรภัสสร กันถำด
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
7. จำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำวิทยำลัยด้ำน
Organic Green
Eco

โครงกำร

3

36

4

ส่งเสริมและยกระดับ
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำวิทยำลัยด้ำน
Organic Green Eco

26

27

28

29

โครงกำร
ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ต้นแบบ
เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์
Green -Organic
-Eco University
โครงกำร
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่ำง
สร้ำงสรรค์
โครงกำรพัฒนำ
พื้นที่เกษตรกรรม
ยั่งยืน (SA)

พ.ย.65 ก.ย.65

10,000

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.วรศิลป์ มำลัยทอง

ม.ค.65 ก.ย.65

30,000

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง

พ.ย.65 ก.ย.65

400,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน

โครงกำรประยุกต์
ภูมิปัญญำอนุรักษ์
พัฒนำดินน้ำป่ำ

พ.ย.65 ก.ย.65

100,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น

43

ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
8. จำนวนโครงกำร
สนองงำนใน
พระรำชดำริ/
โครงกำรอพสธ /
โครงกำรภำยใต้
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำร

1

3

2

บูรณำกำรโครงกำร
พระรำชดำริกับพันธ
กิจหลักของ
มหำวิทยำลัย

30

31

32

โครงกำรพัฒนำ
ศูนย์เรียนรู้กำร
ปลูกพืชมะเกี๋ยง
ภำยใต้โครงกำร
(อพสธ.)
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมและ
กำรใช้ประโยชน์
อย่ำงบูรณำกำร
ของห้อมและพืช
ให้สีครำมของ
จังหวัดแพร่
โครงกำรเพิ่ม
มูลค่ำและกำร
ถ่ำยทอดกำรใส่
เชื้อเห็ดป่ำกินได้
ในพื้นที่สวนชำ
เมี่ยง

พ.ย.65 ก.ย.65

10,000

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำยกิติพงษ์ วุฒิญำณ

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
รศ.ดร. ณัฐพร จันทร์ฉำย

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
ผศ.ดร.ธนำกร ลัทธิ์ถีระ
สุวรรณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน รายได้ แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
8. จำนวนโครงกำร
สนองงำนใน
พระรำชดำริ/
โครงกำรอพสธ /
โครงกำรภำยใต้
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำร

1

3

2

บูรณำกำรโครงกำร
พระรำชดำริกับพันธ
กิจหลักของ
มหำวิทยำลัย

34

35

36

โครงกำรพัฒนำ
ระบบรดน้ำ
มะเกี๋ยงแบบ
อัจฉริยะ
โครงกำรพัฒนำ
แปลงปลูกและ
กำรใช้ประโยชน์
จำกพืชมะเกี๋ยง
และพืชอนุรักษ์
อื่นฯ
โครงกำรพัฒนำ
ชุดคู่มือเพื่อ
เผยแพร่องค์
ควำมรู้เกี่ยวกับ
มะเกี๋ยง

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 อำจำรย์ ดร.พัชรณัฐ
ดำวดึงส์

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำยกิติพงษ์ วุฒิญำณ

พ.ย.65 ก.ย.65

ผู้ช่วยคณบดี
198,000 (รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
อ.ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ
ที่
เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
รายได้

แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
8. จำนวนโครงกำร
สนองงำนใน
พระรำชดำริ/
โครงกำรอพสธ /
โครงกำรภำยใต้
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงกำร

1

3

2

บูรณำกำร
โครงกำร
พระรำชดำริกับ
พันธกิจหลักของ
มหำวิทยำลัย

37

โครงกำรศึกษำหำสำร
ให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยง
เพื่อกำรประยุกต์ใช้ใน
อุตสำหกรรมอำหำร

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชย
มณี)/อ.ดร.พิชญำ
พร อำยุมั่น

38

โครงกำรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
เจริญเติบโตของพืช
มะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ด
ตับเต่ำเพื่อขยำยผลสู่
ชุมชน

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชย
มณี)/ผศ.ดร.วรรณำ
มังกิตะ

39

โครงกำรสร้ำงต้นแบบ
ธุรกิจกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง

พ.ย.65 ก.ย.65

200,000 รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ
วัฒนนภำเกษม)

รวม

230,667 280,758,000
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64
65
ประเด็นยุทธศาสตร์/ หน่วย
ลาดับ
กลยุทธ์
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด นับ เป้า ผล เป้า
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. จำนวนรำงวัลด้ำน รำงวัล 1
2
2 ส่งเสริมและสนับสนุน
1 โครงกำรสืบสำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ให้บุคลำกรและ
ทอดผ้ำป่ำสำมัคคี
นักศึกษำเข้ำร่วมกำร
ประกวด/แข่งขันต่ำงๆ
2 โครงกำรแห่เทียนพรรษำ
ด้ำนศิลปวัฒธรรม
รวมทั้งรักษำอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
3 โครงกำรชวนน้องใหม่แอ่ว
ปัญญำท้องถิ่น
เมืองแป้

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.65 พ.ค.65

2,500 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.สุรพงษ์ ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม

ก.ค.65 ก.ค.65

2,500 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.สุรพงษ์ ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม

ก.พ.65 ก.พ.65

2,000 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.สุรพงษ์ ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม

4

โครงกำรส่งเสริมมำรยำท
ไทยและกำรแข่งขันกำรตี
กลองปูจำ

มี.ค.65 พ.ค.65

3,000 ผู้ช่วยคณบดี
(ผศ.สุรพงษ์ ทองเรือง)/
นำยภิญโญ ผลงำม

5

โครงกำรสืบสำนประเพณี
ปีใหม่เมือง

เม.ย.65 เม.ย.65

5,240 ผอ.สำนักงำนคณบดี

รวม

15,240
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ เป้า ผล เป้า
ที่
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1. ระดับควำมสำเร็จ ระดับ 4.05 4.92 4.07 ส่งเสริมให้มีกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติงำน
แผนปฏิบัติงำนทุกระดับให้
ประจำปี
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 70 82.5 72
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำม Training
Roadmap

"ขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
บุคลำกรให้ครอบคลุมทุก
กระบวนกำร กลุ่มเป้ำหมำย
และบูรณำกำรทุกหน่วยงำน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

1

โครงกำรประชุมเสวนำเชิง
ปฏิบัติกำร "ทบทวนและ
จัดทำแผนปฏิบัติงำน 2566"

ส.ค.65 ก.ย.65

2

โครงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนำส่วนงำนและคำ
รับรองกำรปฏิบัติงำน

ธ.ค.65 ธ.ค.65

3

โครงกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและจัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

ธ.ค.65 ธ.ค.65

4

โครงกำรพัฒนำและเรียนรู้
ทักษะใหม่ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำหรับบุคลำกร
ประจำปี พ.ศ.2565

เม.ย.65 เม.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

- รองคณบดี
(อ.อุบลวรรณ สุภำ
แสน)/นำงธนันธรณ์/
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้
- รองคณบดี
(อ.อุบลวรรณ สุภำ
แสน)/นำงธนันธรณ์/
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้
- รองคณบดี
(อ.อุบลวรรณ สุภำ
แสน)/นำงธนันธรณ์/
นำงดุลฤดี เครื่องดี
1,800 รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ เลิศ
กำญจนำพร)/นำย
ศักดำ ปินตำวงศ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
ลาดับ
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
นับ เป้า ผล เป้า
ที่
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 70 82.5 72
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำม Training
Roadmap

"ขับเคลื่อนแผนพัฒนำ
บุคลำกรให้ครอบคลุมทุก
กระบวนกำร กลุ่มเป้ำหมำย
และบูรณำกำรทุกหน่วยงำน

5

6

7

8

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ มี.ค.65 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก.ย.65
ด้วย TOR และ APS ประจำปี
2565
โครงกำรประชุมเชิงปฎิบัติ
พ.ค.65 กำรเพื่อทบทวนแผนกำร
มิ.ย.65
ปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและ
พัสดุ
โครงกำรพัฒนำงำนมุ่งสู่กำร
พ.ย.65 ทำงำนเป็นทีมของบุคลำกร
ก.ย.65
สำยสนับสนุน
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
พ.ค.65 ภำษำอังกฤษสำหรับบุคลำกร มิ.ย.65
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ (เพิ่มเติม)

ผู้รับผิดชอบ

3,150 รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)
1,200 รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)
- ผอ.สำนักงำนคณบดี

3,000 รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)/
คณำจำรย์ประจำ
กลุ่มภำควิชำ
ภำษำอังกฤษ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
ลาดับที่
นับ เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
1. ร้อยละของ
ร้อยละ 70 82.5 72
บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำตำม Training
Roadmap

พัฒนำบุคลำกรให้มี
สมรรถนะ
(Competency) มีจิต
บริกำร (Service mind)
และทำงำนได้หลำย
หน้ำที่ (Multifunctional)

9

โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรกิจกรรม 5 ส.

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ม.ค.65 ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

- ผอ.สำนักงำนคณบดี

เป้าประสงค์ที่ 3 : มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
1. จำนวน
ล้ำน
0 150.9 10 กำหนดแผนรำยรับงบประมำณแผ่นดิน
บำท
รำยจ่ำยที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำหน่วยงำนทุก
2. จำนวน
ล้ำน 10 10.9 12 ด้ำน เพื่อกำหนด
งบประมำณในกำร
งบประมำณเงิน
บำท
บริหำรจัดกำรในแต่ละปี
รำยได้

รองคณบดี
(อ.อุบลวรรณ สุภำ
แสน)/นำงธนันธรณ์
รองคณบดี
(อ.อุบลวรรณ สุภำ
แสน)/นำงธนันธรณ์

3. จำนวนเงินใน
กองทุนเงินสะสมเพื่อ
ควำมมั่นคง

รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)

ล้ำน
บำท

15

17.6

16
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
กลยุทธ์
ลาดับที่
นับ เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินรายได้

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ที่ 3 : มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
4. จำนวนค่ำใช้จ่ำยที่ ล้ำน
1
3 1.5 กำหนดแผนรำยรับลดลง
บำท
รำยจ่ำยที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำหน่วยงำนทุก
5. ประสิทธิภำพกำร ค่ำเฉลี่ย 5.00 5.00 5.00 ด้ำน เพื่อกำหนด
งบประมำณในกำร
ดำเนินงำนและกำร
บริหำรจัดกำรในแต่ละปี
ใช้จ่ำยเงินอุดหนุน

รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)
รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)

6. ประสิทธิภำพกำร ค่ำเฉลี่ย 5.00 4.49 5.00
ดำเนินงำนและกำร
ใช้จ่ำยเงินรำยได้

รองคณบดี
(อ.ดร.สิริยุพำ
เลิศกำญจนำพร)

รวม

9,150
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
นับ เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ

กลยุทธ์

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินแผ่นดิน

เป้าประสงค์ที่ 1 : ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (SPO)
1. ร้อยละ
ร้อยละ 70 92 75 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วน
ควำมสำเร็จของกำร
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
ขับเคลื่อนกำร
Flagship ของมหำวิทยำลัยและ
ดำเนินงำนตำม
หน่วยงำนให้ประสบควำมสำเร็จ
ยุทธศำสตร์กำร
ตำมประกำศจำกระบบ MJU
พัฒนำมหำวิทยำลัยสู่
Srategic Gantt Chart
ปีที่ 100
2. ควำมสำเร็จของ ร้อยละ 70 97 75 สร้ำงและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ 1 กิจกรรมภำยใต้โครงกำร ม.ค.65 ยุทธศำสตร์เกษตร
ด้ำนเกษตรอินทรีย์ของ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ก.ย.65
อินทรีย์
มหำวิทยำลัยที่ชัดเจน เป็นแหล่ง
ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อน
เรียนรู้ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่
ยุทธศำสตร์ Green คุณค่ำ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ด
Organic -Eco
พันธุ์ ศัตรูพืช มำตรฐำน ประมง
University (เพิ่มเติม)
ปศุสัตว์ พืช ฟำร์มต้นแบบ
เกษตรยั่งยืน กำรแปรรูป ตลำด
เครือข่ำยควำมร่วมมือ ฯลฯ ให้มี
ศักยภำพ

ผู้รับผิดชอบ

คณบดี/
อ.อุบลวรรณ สุภำแสน

คณบดี/ผศ.ดร.วรศิลป์
มำลัยทอง/
นำยกิติพงษ์ วุฒิญำณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
64
65
หน่วย
เป้าประสงค์/
นับ เป้า ผล เป้า
ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ

กลยุทธ์

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินแผ่นดิน

เป้าประสงค์ที่ 1 : ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (SPO)
3. ควำมสำเร็จของ ร้อยละ 70 100 75 สร้ำงและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ 2 กิจกรรมภำยใต้โครงกำร พ.ย.65 กำรพัฒนำ Green
Green Valley @ Maejo
ศูนย์พัฒนำและยกระดับ ก.ย.65
Valley @ Maejo
Phrae ที่ก่อให้เกิดกำรได้รับ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
Phrae
งบประมำณสนับสนุนเป็นประจำ
เกษตรและรองรับกำร
ทุกปี และสำมำรถถ่ำยทอดองค์
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควำมรู้จำกผู้เชี่ยชำญ เครือข่ำย
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่
ควำมร่วมมือ ประกอบกับกำร
(เพิ่มเติม)
จัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่ และ
เพื่อให้เกิดรำยได้ให้กับหน่วยงำน
และมหำวิทยำลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
1. จำนวนนักศึกษำ คน
8 308 16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
และบัณฑิต
นักศึกษำและบัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบกำร หรือผู้
ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถสร้ำง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ
หรือต่อยอดนวัตกรรมของ
เป็นผู้ประกอบกำร
สถำบัน/มหำวิทยำลัย

3

โครงกำรศูนย์พัฒนำและ
ยกระดับผู้ประกอบกำร
ธุรกิจเกษตรและรองรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มหำวิทยำลัย แม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ม.ค.65 ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

คณบดี/อ.อุบลวรรณ
สุภำแสน/นำงธนัน
ธรณ์ วุฒิญำณ/
นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้

รองคณบดี
5,309,200
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64
65
หน่วย
นับ เป้า ผล เป้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 2 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
1. จำนวนนักศึกษำและ คน
8
308 16 ส่งเสริมและสนับสนุน
บัณฑิตผู้ประกอบกำร
ให้นักศึกษำและ
หรือผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ
บัณฑิตเป็น
เป็นผู้ประกอบกำร
ผู้ประกอบกำรที่
สำมำรถสร้ำงหรือต่อ
ยอดนวัตกรรมของ
สถำบัน/มหำวิทยำลัย
2. รำงวัลด้ำน
รำงวัล 1
3
2
ผู้ประกอบกำร (Startup
Awards)
3. งบประมำณจำกแหล่ง ล้ำน 0.075 0.079 0.080
ทุนภำยนอกสนับสนุน
บำท
กำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/
ธุรกิจใหม่

ลาดับ
ระยะเวลา งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ดาเนินงาน เงินแผ่นดิน

3

โครงกำรศูนย์พัฒนำ
และยกระดับ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
เกษตรและรองรับ
กำรท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มหำวิทยำลัย
แม่โจ้-แพร่

ม.ค.65 ก.ย.65

ผู้รับผิดชอบ

5,309,200 รองคณบดี

รองคณบดี
(ผศ.ดร.อิศรำ วัฒนนภำเกษม)

นำงธนันธรณ์ วุฒิญำณ/
นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้

54

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

64

หน่วย
นับ

65

เป้า ผล เป้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 2 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
4. บุคลำกร
คน
2
6
4 ผลักดันและส่งเสริม
สถำบันอุดมศึกษำและ
ให้บุคลำกร นักศึกษำ
นักศึกษำที่แลกเปลี่ยน
ไปถ่ำยทอด/
ควำมรู้สู่ภำคธุรกิจ/
แลกเปลี่ยนควำมรู้
อุตสำหกรรม
เพื่อพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรแก่สถำน
ประกอบกำรในภำค
ธุรกิจและ
อุตสำหกรรม
5. ระบบนิเวศด้ำน
ระดับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร

4

5

4

สร้ำงและพัฒนำสิ่ง
สนับสนุนด้ำน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเร่งกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำร
ของหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัย

ลาดับ
ระยะเวลา งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ดาเนินงาน เงินแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดี
(รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)/
นำงศิรภัสสร กันถำด

นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้

55

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

64

หน่วย
นับ

65

เป้า ผล เป้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ

กลยุทธ์

ลาดับ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน เงินแผ่นดิน

เป้าประสงค์ที่ 2 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
6. งบประมำณกำร
ล้ำน 0.2 0.43 0.4 ผลักดันให้มีกำรแสวงหำแหล่ง
พัฒนำเทคโนโลยี/
บำท
ทุนภำยนอกเชิงรุกเพื่อพัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรของ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำร
หน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
7. ควำมร่วมมือเพื่อ
ควำม
พัฒนำผู้ประกอบกำร
ร่วมมือ
และส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/
อุตสำหกรรม

2

7

3

ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้

ส่งเสริมและสนับสนุนควำม
ร่วมมือทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรและส่งเสริม
กำรสร้ำงนวัตกรรมระหว่ำง
ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม
ร่วมกับมหำวิทยำลัย

นำงศิรภัสสร กันถำด/
นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้

รวม

5,309,200

56

สรุปรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

1. กำรเสริมสร้ำงวิชำกำรและทักษะวิชำชีพที่ทันสมัย
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก

13

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม
28

2. กำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์
ควำมรู้ทำงกำรเกษตรที่ยอมรับในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ
3. เป็นศูนย์กำรเรียนรู้และกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

8

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
5. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรม
มำภิบำล
6. กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์พิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

จานวน
ตัวชี้วัด

แหล่งงบประมาณ
รายได้

แผ่นดิน

รวม (บาท)

อื่นๆ

869,500

-

-

869,500

2

-

-

-

-

8

39

230,667

280,758,000

-

280,988,667

1

5

15,240

-

-

15,240

8

9

9,150

-

-

9,150

10

3

5,309,200

5,309,200

-

10,618,400

48

86

6,433,757

286,067,200

-

292,500,957

