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มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 



ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ โดยมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดแพร่ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15 ปี (2555-2569) ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มุ่งเน้น
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติเพื่อก้าวสู่ Organic Green Eco University ตาม Flagships ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งยังสอดรับตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ จ านวน 7 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 บริบททั่วไปและนโยบายการพัฒนาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ส่วนที่ 4 ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
           และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
ส่วนที่ 5 แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 ส่วนที่ 6 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ.2564-2567) 
 ส่วนที่ 7 แผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ส าหรับการจัดท าแผนดังกล่าวนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ระดมความคิดเห็น และกลั่นกรองออกมาเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกัน  ในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
น ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังต่อไป 
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- วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
 

1 
ส่วนที่ 2 บริบททั่วไป  

- ประวัติความเป็นมา 2 
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 3 

ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)  
- จุดแข็ง  (Strength) 4 
- จุดอ่อน (Weakness) 4 
- โอกาส (Opportunity) 5 
- อุปสรรค (Threats) 5 

ส่วนที่ 4 ควำมสอดคล้องของประเด็นยุทธศำสตร์กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 
- นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ 7-10 

ส่วนที่ 5 แนวทำงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 11-13 
ส่วนที่ 6 แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ (พ.ศ.2564-2567) 14-20 
ส่วนที่ 7 แผนปฏิบัติงำนมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 21-57 
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ส่วนที่ 1 วตัถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามนโยบาย             

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในการจัดท าแผนฯในครั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วย 

• ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 

• นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

• ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

• ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

  สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

• แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567  

• แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยการวิเคราะห์  SWOT ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 
1.1 วัตถุประสงค์ของการท าแผนฯ 
 1) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องและสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
 2) เพ่ือสนับสนุนและด าเนินกิจกรรมที่สอดรับกับแผนปฏิบัติงาน  
 3) เพ่ือด าเนินโครงการที่สนับสนุนและสอดคล้องปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 



2 
 

ส่วนที่ 2 บริบททั่วไป 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
 ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุ นายน 2538                 
โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่ง ขยายวิทยาเขต/ขยายพื้นท่ีการสอนไปยังภูมิภาคในพ้ืนที่ 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 ท้องถิ่น             
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดด าเนินการสอนระดับปริญญาตรี 11 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา มีจ านวน
นักศึกษาประมาณ 869 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2565) มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 160 คน แยกเป็นสายวิชาการ 94 คนสายสนับสนุนวิชาการ 67 คน โดยปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่  เฉลิมพระเกียรติ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรองอธิการบดี และคณบดี เป็นผู้ก ากับดูแล ทั้งนี้ มีรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี และผู้อ านวนการส านักงานคณบดี ท าหน้าที่บริหารงาน  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบดูแลจ านวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร่ (สองพันสามร้อยห้าสิบสองไร่) แบ่งเป็นพ้ืนที่หลัก 
จ านวน 1,786 ไร่ พ้ืนที่อนุรักษ์จ านวน 580 ไร่ พ้ืนที่ศูนย์ประสานงาน 4 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่เลขท่ี 17 หมู่ 3 ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 บนทางหลวง
หมายเลข 11 ( ถนนยันตรกิจโกศล ) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอ าเภอร้องกวาง ประมาณ 5 กิโลเมตร  ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 30 กิโลเมตร                            
ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของที่ตั้งมหาวิทยาลัย  แม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่าฟ้ืนฟู แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น  
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2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

ปรัชญา 
“มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก” 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ” 
 

เอกลักษณ์ 
“เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านวิชาการ และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 
อัตลักษณ์ 

ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

2.3 พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ ในระดับชาติ 
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
4. ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 จุดแข็ง  (strength) 
1) อาจารย์ผู้สอน มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นส่วนใหญ่ 
2) มีสาขาวิชาที่โดดเด่น เช่น เกษตรป่าไม ้
3) มีหลักสูตร Non degree 
4) มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5) มีพื้นท่ี และทรัพยากร ที่เหมาะแก่การเรยีนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
6) ภาวะบัณฑติมีงานท าภายใน 1 ปี 
7) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รบัการอ้างอิง (Citation) 
8) มีผลงานวิจัยท่ีไดัรับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
9) คณาจารยส์ามารถหาแหล่งทุนวิจัยได้หลากหลาย 
10) มีความร่วมมือกับชุมชน/ท้องถิน่ท่ีเข็มแข็ง 
11) การบริการวิชาการ 
12) มีการสร้างเครือข่ายนานาชาติ ทั้งในลักษณะความร่วมมือทางวชิาการ ด้านการ
เรียนการสอน 
13) มีศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 
14) มีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สูงเป็นอันดับต้นๆของมหาวิทยาลัย 

 

3.2 จุดอ่อน (Weakness) 
1) จ านวนนักศึกษาใหม่ 
2) การให้บริการด้านฐานข้อมูลออนไลน์เกีย่วกับนักศึกษายังไม่ทันสมัย เข้าถึงได้ยาก 
3) อุปกรณ์/สื่อเทคโนโลยีดา้นการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ ล้าสมยั 
4) หลักสูตรส่วนใหญย่ังไม่เป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน 
5) โดยส่วนใหญ่การจัดการเรียนการสอนไม่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีส่วนรว่ม (เน้น lecture)  
6) Facilities ไม่สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย ์
7) ขาดทักษะการท างานท่ีเป็นทีม และไม่มีระบบพี่เลี้ยงท่ีคอยเป็นท่ีปรึกษาให้แก่คนรุ่นหลัง 
8) ทุนวิจัยด้านสังคมศาสตรม์ีค่อนข้างน้อย 
9) องค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการระดับนานาชาตมิีน้อย 
10) นโยบายของการบริการวิชาการนอกพ้ืนท่ียังไม่ชัดเจน 
11) ขาดการติดตาม ประเมินผลการบริการวิชาการที่ต่อเนื่องและชัดเจน 
12) กิจกรรมด้านท านุฯกับหน่วยงานภายนอกมีน้อย 
13) บุคลากรให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยไม่
มาก 
14) ขาดความสะดวกรวดเร็วของกระบวนการด้านเอกสาร 
15) บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้/คณุวุฒิ 
16) การบริหารด้านการคลังและพสัดุยังบกพร่อง 
17) เงินรายได้ที่มีอย่างจ ากดัเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษาที่มีน้อย 
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3.3 โอกาส (Opportunity)  
1) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในจงัหวัดแพร่และมีสาขาเกษตรปา่ไม ้
2) มีความร่วมมือดา้นการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ท่ีหลากหลาย ท้ังในและ
ต่างประเทศ 
3) นโยบายประเทศสร้างโอกาสในการสร้างหลักสูตรทีเ่ป็นที่ต้องการ เช่น BCG 
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและนวตักรรม 
4) มีเครือข่ายชุมชนท่ีมั่นคง 
5) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น หน่วยงานและชุมชนให้ความร่วมมอืในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
6) มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่แออัด ไมต่้องเผชิญมลภาวะ ชุมชนเป็น
มิตร  
7) ปัญหาต่างๆ ทั้งในชุมชน หรือระดับชาติ ก่อให้เกิดความท้าทายในการขอทุนวิจัยมา
ศึกษา 
8) เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ท าให้สามารถให้บริการวิชาการได้ตรงตามบริบทอย่าง
แท้จริง 
9) นโยบายชาติ จังหวัด ท่ีเอื้อต่อการของบประมาณโครงการ 
10) มีอาณาเขตตดิกับประเทศเพือ่นบ้าน สร้างโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่และท าความ
ร่วมมือ 
11) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาบุคลากร เช่น การเชิญเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 

3.4 อุปสรรค Threats 
1) คู่แข่งทางการศึกษา 
2) โรคระบาดโควิด-19 
3) ปัญหาเศรษฐกิจท่ีถดถอย 
4) การเรียนออนไลน์ส่งผลให้ความสนใจด้านการเรียนของนักศึกษาลดลง 
5) งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการศึกษานาน ไม่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และทันต่อ
เหตุการณ์  
6) การบริการวิชาการทีน่ าไปใช้ประโยชน์มีน้อย เนื่องได้รบังบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
7) งบประมาณที่ส่วนงานไดร้ับจากส่วนกลาง/รัฐบาล ยังไม่คลอบคลุมต่อการบริหารจัดการ
ภายใน 
8) การเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยของบุคลากร 
9) ระเบียบข้อบังคับ/นโยบายภาครัฐที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการท างานเพื่อสร้างรายได ้
10) การปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร ทิศทางและนโยบายของชาติ อาจไมต่อบโจทย์พื้นที่/
ชุมชน 
11) การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ระบบการเบิกจ่ายตา่งๆ รวมถึงการใช้ยืมเงินทดรอง
ยุ่งยาก ซับซ้อน 
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ส่วนที่ 4 ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
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4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
1) การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2) การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3) เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 
4) เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
6) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 
 

4.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ 
 ด้านการเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการที่เอ้ือประโยชน์ ต่อการ 
   พัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมการศึกษาด้านการค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการบริการวิชาการและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเน้นความเป็นเลิศด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ด้านการพัฒนานักศึกษา 
1. สร้างความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาเพ่ือประโยชน์ทั้งในด้านประสบการณ์ท างานด้านวิชาการและ 
   วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในระบบประชาธิปไตย โดยปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เคารพใน 
   สิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เสียละ บ าเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ือเป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชาติ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 

 
 ด้านการวิจัย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 
    และประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และจัดให้มีระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้กับ 
   นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลงานของ สกอ.และ สกว. 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของจังหวัดแพร่ และของชาติ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ 
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา 
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ด้านการบริการวิชาการและงานส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดาริ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
2. มีการส ารวจความต้องการของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น 
3. ประสานและส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ 
   นโยบายของประเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 
5. ให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ตามแนวพระราชด าริ 
 

 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีส าคัญๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
3. สร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมไทยให้กับสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน 
 

 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรลดการใช้ขยะทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันใช้พลังงานทดแทน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสาระและ รูปแบบที่ผนวกและสอดคล้องกับหลักการด้านการอนุรักษ์ 
   พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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6. ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้ 
    สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก 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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ส่วนที่ 5 แนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ก าหนดเส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนา (Flagships) ออกเป็น               

3 ช่วงระยะเวลาการพัฒนา ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ 2) มหาวิทยาลัยสีเขียว 3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ซึ่งทั้ง 3 ช่วงระยะการพัฒนาได้ตั้งอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดเดียวกัน หากแต่ให้ความส าคัญในมิติที่แตกต่างกัน คือ 1) ในด้านการเกษตรมุ ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัย เกษตรอินทรีย์ เป็นการเกษตรที่เคารพ               
และเป็นมิตรกับธรรมชาติ ลด ละเลิกการใช้สารเคมี มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และรับผิดชอบในด้านกายภาพของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 2) มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว โดยการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนให้มีความสมดุลกับธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้
เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประเทศชาติ และโลก ในภาพรวมของการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้านมุ่งสู่ การเป็น 3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ซึ่งหมายถึง การพัฒนาและสร้าง
ความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบและยั่งยืน ค านึงถึงความสุขที่แท้จริงของมนุษย์การพัฒนาจิตใจและ การสร้างจิตส านึกที่ดีงาม           
แก่นักศึกษาและบุคลากร หรืออาจเรียกง่ายๆว่า ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็น Organic Green Eco University ในปี พ.ศ.2577 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ด าเนินการตามเส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนา (Flagships) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย    
Organic Green Eco โดยได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คือ อุทยานเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ซึ ่งได้ก าหนดพื้นที่ฟาร์ม
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์ เรียกว่า “อุทยานเกษตรอินทรีย์ (Organic Park)” มีพื้นที่รวมประมาณ 110 ไร่ ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมการผลิตพืชและ
สัตว์อินทรีย์ การผลิตปัจจัยการผลิต เช่นเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
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การด าเนินโครงการเริ่มต้นขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้รับงบประมาณโครงการบูรณาการ ในการอบรม ส่งเสริม และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชี ยงราย ขณะเดียวกันก็ได้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในระบบเกษตรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นต้นแบบของการท าเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ เป้าหมายอันใกล้นี้ คือ พัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรภายในฐานเรี ยนรู้ต่าง ๆ เพื่อรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น  ORGANIC THAITAND  IFOAM  USDA  CANADA เป็นต้น 
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ส่วนที่ 6 แผนกลยทุธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพท่ีทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

KPI หน่วยนับ เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

เป้าประสงค์ 1.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
จ านวนหลักสูตร Lifelong Learning หลักสูตร 1 1 1 1 4 

จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คน 435 435 435 435 1,740 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ร้อยละ 76 76 76 76 76 
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล 

ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 70 70 70 70 

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 4.00 4.01 4.03 4.05 4.02 
เป้าประสงค์ 1.3 การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต 

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้น ร้อยละ 50 50 50 50 50 

ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ICT ร้อยละ 50 50 50 50 50 
เป้าประสงค์ 1.4 การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งที่สูงข้ึน และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 32.84 33 34 35 35 
เป้าประสงค์ 1.5 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ/ส านัก คะแนน 2 2 2 2 2 

เป้าประสงค์ 1.6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 80 82 84 86 83 
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KPI หน่วยนับ เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ คน 30 60 90 120 300 
จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ  รางวัล 1 2 3 4 10 

เป้าประสงค์ 1.7 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ 

จ านวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ กิจกรรม 1 2 3 4 10 
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
2. สนับสนุนใหนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบการจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิงรุก 
3. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับชาติ และนานาชาติ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้าน ICT 
7. สนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
8. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ได้รับการพัฒนาที่มุ่งเน้นกระบวนการ 5  ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม 
     การแข่งขันต่างๆในระดับชาติ และนานาชาติ 
11. ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ  วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร ระหว่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตร ที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

KPI หน่วยนับ เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 การผลิตผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน 

จ านวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้านบาท 7 7.2 7.4 7.6 29.2 
จ านวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ล้านบาท 5 5.2 5.4 5.6 21.2 

ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัย ร้อยละ 40 42 44 46 46 

ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 13 13 15 17 17 
จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1 1 2 3 7 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. ร้อยละ 40 40 41 42 42 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ร้อยละ 20 20 21 22 22 
จ านวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ ผลงาน 1 1 2 3 7 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก และผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยท างานวิจัย และสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
    งานวิจัย ให้มีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง  
2. พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดท าฐานข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ ฯ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
4. ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
5. สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

KPI หน่วย
นับ 

เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เรื่อง 3 4 5 6 18 
จ านวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก บาท 5,000,000 5,100,000 5,200,000 5,300,000 20,600,000 

จ านวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP) แห่ง 3 4 5 6 18 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการฯ ค่าเฉลี่ย 4 4 4 4 4 
รายได้จากการให้บริการวิชาการ บาท 400,000 450,000 500,000 550,000 1,900,000 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน / สังคม เครือข่าย 10 20 30 40 100 

จ านวนโครงการบริการวิชาการที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย               
ด้าน Organic Green Eco  

โครงการ 3 4 5 6 18 

จ านวนโครงการสนองงานในพระราชด าริ/โครงการอพสธ /โครงการภายใต้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ 1 3 5 7 9 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. พัฒนาองค์ความรู้และผลักกดันสู่การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยากร น าไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ)  ในระดับนานาชาติ 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อของบประมาณ 
    สนับสนุนโครงการ 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าให้มีศักยภาพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน / สังคม 
7. ส่งเสริมและยกระดับโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco  
8. บูรณาการโครงการพระราชด าริกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

KPI หน่วย
นับ 

เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม รางวัล 1 2 3 4 10 

 
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันต่างๆ  ด้านศิลปวัฒธรรม รวมทั้งรักษาอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

KPI หน่วยนับ เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จแผนปฏิบัติงานประจ าปี ระดับ 4.05 4.10 4.15 4.20 4.12 
เป้าประสงค์ที่ 5.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม Training Roadmap ร้อยละ 70 72 74 76 76 

เป้าประสงค์ที่ 5.3 มีความม่ันคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 
จ านวนงบประมาณแผ่นดิน ล้านบาท 0 10 15 20 45 

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ ล้านบาท 10 12 14 16 52 

จ านวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพ่ือความมั่นคง ล้านบาท 15 15.5 16 16.5 63 
จ านวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง ล้านบาท 1 1.5 1.7 1.9 6.1 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าเฉลี่ย 5 5 5 5 5 

ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้ ค่าเฉลี่ย 5 5 5 5 5 
กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และท างานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional) 
4. ก าหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้านเพื่อก าหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

KPI หน่วยนับ เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมาย
รวมเมื่อสิ้น
แผน 64-67 

64 65 66 67 

เป้าประสงค์ที่ 6.1 ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (SPO) 

ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 70 70 70 70 70 
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 70 70 70 70 70 

ความส าเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae ร้อยละ 70 70 70 70 70 

เป้าประสงค์ที่ 6.2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
จ านวนนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ คน 8 16 24 32 80 

รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) รางวัล 1 2 3 4 10 

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ล้านบาท 0.075 0.080 0.085 0.090 0.33 
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที ่แลกเปลี ่ยนความรู ้ส ู ่ภาคธ ุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

คน 2 4 6 8 20 

ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ระดับ 4 4 4 4 4 

งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ล้านบาท 0.2 0.4 0.6 0.8 4 

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

2 3 4 5 14 

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Flagship ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
2. สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า  
3. พัฒนายุทธศาสตร์ Green Valley @ Maejo Phrae สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เครือข่ายความร่วมมือ หลักสูตรระยะสั้น เพือ่ให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 7 แผนปฏบิัติงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงินแผ่นดิน/
อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 1  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

1. จ านวนหลักสตูร 
Lifelong Learning 

หลักสตูร 1 4 1 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรให้มีความ
ทันสมัย และทันต่อ
การเปลีย่นแปลง  
ของโลก ตอบสนอง
ต่อความต้องการ  
ของผู้เรียน 

1 โครงการพัฒนาหลักสตูร
เพื่อการขับเคลื่อนทิทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 
5 ปี 

พย.65-กย.66      60,000    นางเหมสดุา  
แก้วกอง 

2. จ านวนนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตร ี

คน 435 296 435 2 โครงการแนะแนวนักศึกษา
เชิงรุกและประชาสมัพันธ์
หลักสตูร 

ตค.65-กย.66     150,000    นายธนากร  
แนวพิชิต 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่

กค.66        3,000    นายธนากร  
แนวพิชิต 

    4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หอพัก 

กค.66        5,000    นายภิญโญ  
ผลงาม 

3. ร้อยละของผูส้ าเรจ็
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาของหลักสูตร 
 
  

ร้อยละ 76 90.37 76   
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล 
1. ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

ระดับ 4.01 4.33 4.03 สนับสนุนให้นักศึกษาช้ันปีสดุท้าย
ของมหาวิทยาลัยได้พบปะ
ตลาดแรงงาน หรือพัฒนาระบบ
การจัดหางานให้แก่นักศึกษาเชิง
รุก และพัฒนาคณุภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5 โครงการสหกิจศึกษา พย.65-กย.66     157,500    นายอภิสิทธ์  
รัตนปภานันท ์

2. ร้อยละของบัณฑติที่มี
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 70 90.98 70 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนยุคใหม่ และ
พร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานใน
ระดับชาติ และนานาชาต ิ

6 โครงการรายงานตัว
บัณฑิตใหม่สร้าสายใย 
แม่โจ้-แพร่ฯ 

กพ.66        3,000    นายธนากร  
แนวพิชิต 

 
 



24 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 3 การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนกัศึกษาและบัณฑิต 
1. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
มีผลสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และผา่น
การทดสอบ ICT 

ร้อยละ 50   50 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิตมี
ความรู้และความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ  

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

มค.-กย.66        3,000    อ.อลิษา  
อินจันทร์ 

8 โครงการอบรมการเขียน
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

พค.-กย.66        2,400    อ.ดร.วรรณอุบล  
สิงห์อยู่เจรญิ 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านการทดสอบ ICT 

ร้อยละ 50   50 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิตมี
ความรู้และความสามารถ
ด้าน ICT  

9 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานด้าน ICT 
ส าหรับนักศึกษา 
(เงินรับฝาก) 

เมย.-กย.66            
4,500  

นายศักดา  
ปินตาวงศ์ 

เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 33 44.44 34 สนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของคณาจารยด์้านทักษะ
วิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งที่
สูงขึ้น และนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

10 โครงการอบรมการพัฒนา
ตนเองสู่การขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

พย.65-กย.66      20,000    นางวาสนา  
วรรณค า 

 
 



25 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 5 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ผลการประกันคณุภาพ
ภายในของคณะ/ส านัก 

คะแนน 2 3 2 สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ระบบการประเมินคณุภาพ
การศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
เป็นสากล 

11 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2565 

พย.65-กย.66     165,000    นางวิจิตรา  
กระต่ายทอง 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านกระบวนการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษ   ที่ 21 

ร้อยละ 82 99.8 84 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายให้
ได้รับการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการ 5 ด้าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

12 โครงการพัฒนานักศึกษา 
ในศตวรรษที ่21 

พย.65-กย.66     100,000    นายภิญโญ   
ผลงาม 

13 โครงการเพิม่ศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตร
ป่าไม้ Intelligen 
Agroforester 

พย.65      30,000    อ.วรวุฒ ิ  
งามพิบูลเวท 

14 โครงการทัศนศึกษา 
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ฯ 

ตค.65-กย.66     113,600    นางวาสนา  
วรรณค า 

 



26 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
      15 โครงการทัศนศึกษา 

เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาสาย
สังคมศาสตร ์

ตค.65-กย.66      46,400    นางวาสนา  
วรรณค า 

16 โครงการทัศนศึกษา 
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตค.65-กย.66      42,000    นางวาสนา  
วรรณค า 

17 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพูด การแสดงออก
ส าหรับนักศึกษา 

มค.-กย.66        5,600    นางวาสนา  
วรรณค า 

18 โครงการพัฒนาทักษะ 
และส่งเสรมิการออกก าลัง
กาย 

พย.65-กย.66      40,000    ว่าท่ี.รท. 
พีระสันต์ 
กระต่ายทอง 
 
 

 



27 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
      19 โครงการปฐมนิเทศ 

ประเมินและเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการชุมชนในยุค
ศตวรรษที่ 21 (เงินสาขา) 

มค-กย.66            
2,000  

ผศ.ดร.มัชฌิมา  
ศุภวิมลพันธ ์

20 โครงการฝึกทักษะการคดิ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
(เงินสาขา) 

มค-กย.66          
20,400  

อ.ดวงพร   
เพิ่มสุวรรณ 

21 โครงการฝึกทักษะการเข้า
สังคมเพื่อการท างานใน
ศตวรรษที2่1 

มค-กย.66            
5,000  

อ.ดวงพร   
เพิ่มสุวรรณ 

22 โครงการกระบวนการเรียนรู้
การปรับตัวของชุมชนและ
ทักษะการวิเคราะห์ชุมชน 
 
 

มค-กย.66          
25,000  

อ.ดร.ปณิธี   
บุญสา 

 



28 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
      23 โครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้การ
พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการองค์กรชุมชน 
กรณีศึกษา สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนสร้อยหล้า 

มค-กย.66     20,000  อ.ดร.ปณิธี   
บุญสา 

24 โครงการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาเชิงรุก
ชุมชนเกษตรที่สูง 

มค-กย.66      30,000  อ.ดร.ปณิธี   
บุญสา 

25 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาทุนการศึกษา  

มค-กย.66  ไม่ใช้เงิน    นางสุธิดา  
นะภิใจ 

26 โครงการอบรมมาตรฐาน
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
แก่นักศึกษา 

มค-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.ธัญญรัตน์  
เชื้อสะอาด 



29 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
      27 โครงการเสรมิศักยภาพ 

ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

มค-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.ปิยะพิศ  
ขอนแก่น 

28 โครงการอบรมการเขียน
หนังสือราชการและงานสาร
บรรณ สาขาวิชาการจดัการ
ชุมชน 

ตค.65-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.จันทร์จริา  
นันตา 

29 โครงการปรับพื้นฐาน 
และเพิ่มทักษะทาง
คณิตศาสตร์ฯ 

กค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.สิทธิเดช  
ศรีน้อย 

30 โครงการอบรมการใช้กล้อง
จุลทรรศน์เพื่อปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรฯ์ 
 
 
 

มค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.ถมรัตน์  
ชัชวาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
      31 โครงการเกษตรป่าไม้กับ

การสื่อความหมาย
ภาษาอังกฤษ 

มค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    ผศ.ดร.กฤษดา  
พงษ์การัณยภาส 

32 โครงการสร้างฝายชะลอ
ความชุ่มชื่นในป่าชุมชนบ้าน
แม่ทราย 

มค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    ผศ.ดร.กฤษดา  
พงษ์การัณยภาส 

33 โครงการ Agri Market มค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.ละออทิพย ์
นะโลกา 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการ
สร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

คน 60 261 90 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวกับการ
สร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

34 โครงการกระบวนการสรา้ง
การเรยีนรู้ชุมชนให้
นักศึกษาสาขาการจัดการ
ชุมชนเพื่อเรียนรูส้ิ่งแวดล้อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชน (เงินสาขา) 

มค.-กย.66        3,000  ผศ.ดร.มัชฌิมา  
ศุภวิมลพันธ ์

35 โครงการเรียนรู้ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการชุมชน 
กรณีการจัดการเลี้ยงหมูด า 

มค.-กย.66      45,000  อ.ดร.ปณิธี   
บุญสา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการ
สร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

คน 60 261 90 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัที่เกี่ยวกับการ
สร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ 

34 โครงการกระบวนการสรา้ง
การเรยีนรู้ชุมชนให้
นักศึกษาสาขาการจัดการ
ชุมชนเพื่อเรียนรูส้ิ่งแวดล้อม
และการเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชน (เงินสาขา) 

มค.-กย.66        3,000  ผศ.ดร.มัชฌิมา  
ศุภวิมลพันธ ์

35 โครงการเรียนรู้ทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการชุมชน 
กรณีการจัดการเลี้ยงหมูด า 

มค.-กย.66      45,000  อ.ดร.ปณิธี   
บุญสา 

36 การพัฒนาและยกระดับ
ความเป็นผูป้ระกอบการ
ด้าน Street Food สู่เมนู
เพื่อสุขภาพ 

มค-กย.66        4,200    ผศ.ดร.
กรรณิการ์   
กาญจันดา 

3. จ านวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รบัใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  

รางวัล 2 8 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันต่างๆใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 

37 โครงการแข่งขันและพัฒนา
ทักษะด้านการพัฒนาชุมชน 

มค.-กย.66        9,000    อ.ดร.จันทร์จริา  
นันตา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวชิาชพีที่ทันสมัย และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ที่ 7 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสูก่ารปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ 
1. จ านวนกิจกรรมกับ
ต่างชาติตามความร่วมมือ 

กิจกรรม 2 6 3 ส่งเสริมกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการวิจัย 
แลกเปลีย่นนักศึกษา/
อาจารย์/บุคลากร ระหว่าง
ประเทศ 

38 โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างประเทศ 

พย.65-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.พัตรเพ็ญ  
เพ็ญจ ารสั 

39 โครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างประเทศ 

พย.65-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.พัตรเพ็ญ  
เพ็ญจ ารสั 

       รวม  959,700 154,900  
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การผลิตผลงานวิจัยท่ีมุ่งเนน้องค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน 

1. จ านวนเงินวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ล้าน
บาท 

7.2 9.7 7.4 สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มี
การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก
เชิงรุก 

1 โครงการพัฒนาทักษะ
เฉพาะ และส่งเสริม
การวิจัยของบุคลากร 
(เงินวิจัย 2%) 

ธค.65-กย.66         36,650  นางสาวขนิษฐา  
เกตุสุวรรณ ์

2. จ านวนเงินวิจัยด้าน
สังคมศาสตร ์

ล้าน
บาท 

5.2 2.8 5.4 

3. ร้อยละของอาจารย์
และนักวิจัยประจ าทีม่ี
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 42 43.48 44 สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์
และนักวิจัยท างานวิจัย และ
สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านงานวิจัย ให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น 
ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน สร้างนักวิจัยทายาท  

4. ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 13 32.63 15 พัฒนาระบบและกลไกในการ
ติดตาม ผลักดัน การจดัท า
ฐานข้อมูลการน าผลงานวิจยัไป
ใช้ประโยชน ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การผลิตผลงานวิจัยท่ีมุ่งเนน้องค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน 

5. จ านวนงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย ์

เรื่อง 1 12 2 ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้
ประโยชน์ทุกมติิ ได้แก่ เชิง
พาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ 
สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ 

      

6. ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ตามเกณฑ์การเผยแพร่
ผลงานวิชาการของ กพอ. 

ร้อยละ 40 89 41 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า
ผลงาน และ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรคไ์ปตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

      

8. จ านวนผลงานวิจัยท่ียื่น
ขอจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/
นวัตกรรมต้นแบบ 

ผลงาน 1 6 2 สนับสนุนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ีศักยภาพให้ไดร้ับ
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรม
ต้นแบบ 
 
 

      

              รวม              -        36,650    



35 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

1. องค์ความรู้ด้าน
การเกษตรที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ  

เรื่อง 4 6 5 พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่
การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม 
เชิญเป็นวิทยากร น าไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับ
นานาชาติ 

      

2. จ านวนงบประมาณ
บริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

ล้าน
บาท 

5.1 11 5.2 ก าหนดยุทธศาสตร์การบริการ
วิชาการ และพัฒนาโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

      

3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ /
ฐานเรียนรู ้

แห่ง 4 6 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ต้นแบบที่ครอบคลุมห่วง
โซ่คุณคา่ให้มีศักยภาพ 

1 โครงการสร้างความ
เป็นเลิศทางดา้นปศุ
สัตว์อินทรีย์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
สัตว์เพื่อผลิตอาหาร
ปลอดภัย 
 

พย.65-กย.66        350,000  ผศ.ดรสรุพงษ์  
ทองเรือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      2 โครงการฐานเรียนรู้
การผลิตผักอินทรีย ์

พย.65-กย.66          50,000  นายกิติพงษ ์ 
วุฒิญาณ 

3 โครงการฐานเรียนรู้
การผลิดเห็ดอินทรีย ์

พย.65-กย.66          50,000  นายสิทิไวกลู   
ทิราวงศ์ 

4 โครงการต้นแบบสวน
เห็ดป่าในพ้ืนท่ีสวนชา
เมี่ยง 

พย.65-กย.66          50,000  ผศ.ดร.ธนากร  
ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 

5 โครงการศูนย์เรยีนรู้
ปัจจัยสนับสนุนการ
ผลิตพืชอินทรีย ์

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.ประกิตต์  
โกะสูงเนิน 

6 โครงการฐานเรียนรู้
การผลิตพืชจิ๋วฯ 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.ละออทิพย ์ 
นะโลกา 

7 โครงการมา้ไทยเพื่อ
พัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจังหวัดแพร ่
 

พย.65-กย.66          50,000  นายสมศักดิ์  
กันถาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

4. ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
จากการบริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ย 4 4.14 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น
สถาบันที่ประชาชนพ่ึงพาได้และ
มีส่วนร่วมในการยกระดับการ
พัฒนาความเข้มแข็งและ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

8 โครงการ “กิจกรรม
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการยกระดับ 
OTOP 

พย.65-กย.66        146,800  อ.ดร.ศุกรี   
อยู่สุข 

5. รายไดจ้ากการ
ให้บริการวิชาการ  

ล้าน
บาท 

  0.45   0.37  0.50  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

9 โครงการเตรยีมความ
พร้อมทางวิชาการเพื่อ
เข้าสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

พย.65-กย.66     10,000    ผศ.ดร.ศศิกานต์  
คู่วัฒนา 

10 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการธุรกิจ
น าเข้าและส่งออกพืช
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เบื้องต้น 
 

พย.65-กย.66     58,000    อ.ดร.ขวัญจรัส  
เชิงปัญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

5. รายไดจ้ากการ
ให้บริการวิชาการ  

ล้าน
บาท 

  0.45   0.37  0.50  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั/หน่วยงาน 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการแปรรูป
อาหารแก่เยาวชน 

พย.65-กย.66     10,000    นางสุรัลชนา  
มะโนเนือง 

12 โครงการผลติพืชผัก
ปลอดภัยเชิงการค้า 

พย.65-กย.66     11,850    อ.ดร.ละออทิพย ์ 
นะโลกา 

 13 โครงการแมโ่จ้ทู
มาร์เกต (M2M) 2565 

พย.65-กย.66     15,000    นางศิรภัสสร  
กันถาด 

14 โครงการเพาะเลี้ยง
เห็ดเศรษฐกิจแบบ
อัจฉริยะและการแปร
รูปเห็ดเพื่อใช้ในเชิง
พาณิชย ์

พย.65-กย.66     50,400    ผศ.ดร.พิชญาพร  
อายุมั่น 

15 โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติฯ 

 พย.65-กย.
66  

  145,000    นางสาวขนิษฐา  
เกตุสุวรรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

6. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการ
วิชาการ แก่ชุมชน / สังคม 

เครือข่าย 20 27 30 "ส่งเสรมิและสนับสนุนการเป็น
สถาบันที่ประชาชนพ่ึงพาได้และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การบริการวิชาการ แก่ชุมชน/
สังคม 

16 โครงการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

พ.ค-ก.ย 66    100,000    ผศ.ดร.ศศิกานต์  
คู่วัฒนา 

17 โครงการวางแผน
ต้นทุนและวิเคราะห์
ก าไรจากการผลิต
สินค้าทางการเกษตร
ของกลุ่มข้าวกล้อง
ปลอดสาร ต าบล     
ทุ้งน้าว อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร ่

พย.65-กย.66          50,000  อ.สรียา  
ทรัพย์ศิร ิ

      18 โครงการสร้างการรับรู้
กฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้าชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพ
สินค้าและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.นิติกาญจน์  
นาคประสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      19 โครงการพัฒนาการ
บริหารวสิาหกิจชุมชน
ตามแนวคิดธรุกิจเพื่อ
สังคม 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.เกศินี   
วีรศิลป ์

20 โครงการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ชุมชนด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อความยั่งยืน 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.เกษราพร  
ทิราวงศ์ 

21 โครงการผลติสื่ออน
ไลนส์่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภณัฑ์ของฝากจาก
ชุมชน 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.อ านวยพร  
ใหญ่ยิ่ง 

22 โครงการพัฒนาและ
แปรรูปเมี่ยงบ้านนา
ตองเพื่อเพ่ิมมูลคา่ 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.สมบัติ   
กันบุตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

7. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยด้าน Organic 
Green Eco  

โครงการ 4 27 5 ส่งเสริมและยกระดับโครงการ
บริการวิชาการทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
ด้าน Organic Green Eco  

23 โครงการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
ระบบนิเวศบนบก พืช
สีครามในพ้ืนท่ีบ้านนา
ตอง จังหวัดแพร่ คืน
ห้อมสู่ป่าธรรมชาติ
บ้านนาตอง 

 ตค.65-กย.66          50,000  รศ.ดร.ณัฐพร  
จันทร์ฉาย 

24 โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูก
พืชผัก/สมุนไพรตาม
ระบบเกษตร
ปลอดภัย/อินทรีย ์

พย.65-กย.66          50,000  ผศ.ดร.ขวัญจรัส  
เชิงปัญญา 

25 โครงการบริหาร
จัดการเศษวัสดเุหลือ
ใช้ทางการเกษตรและ
การประกอบอาชีพท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.วันวสา  
วิโรจนารมย ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      26 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ Eco Print   
สู่ Eco-design เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ชุมชน 

พย.65-กย.66          50,000  อ.ดร.น ้าฝน   
รักประยรู 

8. จ านวนโครงการสนอง
งานในพระราชด าร/ิโครง
การอพสธ  

โครงการ 3 101 5 บูรณาการโครงการพระราชด าริ         
กับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลยั 

27 โครงการบริหาร
จัดการหน่วย
ประสานงาน  
อพ.สธ. มหาวิทยาลยั
แม่โจ้-แพร่ฯ 

พย.65-กย.66        188,000  ผศ.ดร.ตะวัน  
ฉัตรสูงเนิน 

28 โครงการอนุรักษ ์
รวบรวม พัฒนาและใช้
ประโยชน์พันธุกรรม
พืชในท้องถิ่น(มะเกี๋ยง) 

พย.65-กย.66        188,000  นายกิติพงษ ์ 
วุฒิญาณ 

29 โครงการศึกษาพัฒนา
สีย้อมผ้าธรรมชาติจาก
ผลมะเกี๋ยงเพื่อต่อยอด
และสร้างรายได ้

 พย.65-กย.
66  

      188,000  ผศ.ดร.พิชญาพร  
อายุมั่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      30 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จาก
ผักเชียงดาเพื่อเพ่ิม
มูลค่าเชิงพาณิชย ์

พย.65-กย.66        110,000  อ.ดร.พัตรเพ็ญ  
เพ็ญจ ารสั 

31 โครงการปลูกฟ้ืนฟูต้น
น ้าน่านด้วยชาเมี่ยง
และหยอดเช้ือเห็ดป่า
กินได ้

พย.65-กย.66        188,000  ผศ.ดร.ธนากร  
ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 

32 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและการใช้
ประโยชน์อย่างบรูณา
การของห้อมและพืช
ให้สีครามจังหวัดแพร ่

พย.65-กย.66        188,000  รศ.ดร.ณัฐพร  
จันทร์ฉาย 

33 โครงการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อห้อมในสภาวะ
ปลอดเช้ือ 

พย.65-กย.66        188,000  อ.ดร.อภริดี  
เสียงสืบชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      34 โครงการศึกษา
คุณสมบัติทางชีวภาพ
และองค์ประกอบทาง
เคมีของฮ่อมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอาง 

พย.65-กย.66        188,000  รศ.ดร.วีรนันท์  
ไชยมณ ี

35 โครงการสื่อ
ความหมายชาเมี่ยงสู่
นานาชาติเพื่อสรา้ง
เส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

พย.65-กย.66        188,000  อ.อลิษา  
อินจันทร์ 

36 โครงการสกัดและ
วิเคราะหส์ารอิพิ
แกลโลคาเทชิน-3-
แกลแลต (EGCG)     
ในชาเมี่ยง 
 

พย.65-กย.66        188,000  อ.ดร.ธัญญรัตน์  
เชื้อสะอาด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      37 โครงการพัฒนาการ
เลี้ยงอันเชิงอนุรักษ์
และเพื่อการค้าอย่าง
ยั่งยืน น าสู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้แก่
เยาวชนและประชาชน
ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

พย.65-กย.66        188,000  นายสมศักดิ์  
กันถาด 

              รวม    400,250   3,286,800    
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

1. จ านวนรางวัลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

รางวัล 2 6 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมการประกวด/แข่งขัน
ต่างๆ  ด้านศิลปวัฒธรรม 
รวมทั้งรักษาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการสืบสานประเพณีปี
ใหม่เมือง 

มีค.-เมย.66    15,500    นางสาวจุฬา
ลักษณ์  เครื่องดี 

2 โครงการแหเ่ทียนพรรษา ก.ค-สค.66      3,000    นายภิญโญ   
ผลงาม 

3 โครงการผ้าป่าสามัคค ี ก.ค-สค.66      3,000    นายภิญโญ  
ผลงาม 

4 โครงการชวนน้องแอ่ว 
เมืองแป้ 

มค.-กย.66      5,000    นายภิญโญ   
ผลงาม 

5 โครงการประกวดการเล่า
นิทานพ้ืนบ้าน 

มค.-กย.67    10,000    นายภิญโญ   
ผลงาม 

      6 โครงการเสรมิทักษะ 
การจัดการความรู้การเพิม่
มูลค่าทางวัฒนธรรม ชุมชน
บ้านแม่หาด 
 

พย.65-กย.66         25,000  อ.ดร.ปณิธี   
บุญสา 

              รวม      36,500       25,000    
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระดับความส าเร็จ
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

ระดับ 4.1 4.7 4.15 ส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานทุกระดับ
ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

1 โครงการประชุมเสวนาเชิง
ปฏิบัติการ "การทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน" 2566 

พย.65   11,900    นางสาวถิรนันท ์ 
กิติคู้ 

2 โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและจดัท าแผนบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน 2566 
 

พย.66  ไม่ใช้เงิน    นางธนันธรณ์  
วุฒิญาณ 

3 โครงการสานสมัพันธ์
ผู้บริหารกับบุคลากร
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ  
 

ธค.65         20,000  นางปิยะวดี  
ช่างทองเก่ง 

4 โครงการส่งเสริมการรับรู้
ยุทธศาสตร์  
(WEE Talk 2023) 
 

ธค.65-กย.66  ไม่ใช้เงิน    นางปิยะวดี  
ช่างทองเก่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง 

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม 
Training Roadmap 

ร้อยละ 70 82.6 74 ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลมุทุก
กระบวนการ 
กลุ่มเป้าหมาย และบูรณา
การทุกหน่วยงาน 

5 โครงการอบรมทักษะภาษ
อังกฤษแก่บุคลากร 

พค.-กย.66      3,000    อ.อโนชา   
สุภาวกลุ 

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

6 โครงการ 5 ส มค.-กค.66      4,000    นางสาวจุฬา
ลักษณ์  เครื่องดี 

7 โครงการส่งเสริมการยื่นขอ
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
(ประเภทสนับสนุน) 

มค.-กย.66      2,960    นางปิยะวดี  
ช่างทองเก่ง 

8 โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การ
ท างานเป็นทีมของบุคลากร
สายสนบัสนุน 

ธค.65-กค.66  ไม่ใช้เงิน    นางสาวจุฬา
ลักษณ์  เครื่องดี 

9 โครงการพัฒนาและเรียนรู้
ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับบคุลากร 

กพ.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    นายศักดา  
ปินตาวงศ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง 

      10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-แพร่ฯ 

ธค.65-สค.66  ไม่ใช้เงิน    นางบุษบง   
เสนรังษี 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วย TOR 
และ APS 

พย.65-กย.66  ไม่ใช้เงิน    นางปิยะวดี  
ช่างทองเก่ง 

12 โครงการพัฒนาอาจารย ์
สู่นักจัดรายการวิทย ุ

พย.65-กย.66  ไม่ใช้เงิน    อ.ดร.อัญชลี  
รัตนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างย่ังยืน 

1. จ านวนงบประมาณ
แผ่นดิน 
 
 
 
 

ล้าน
บาท 

10 38 15 ก าหนดแผนรายรบั-
รายจ่ายทีส่อดคล้องกับ
การพัฒนาหน่วยงานทุก
ด้านเพื่อก าหนด
งบประมาณในการบรหิาร
จัดการในแตล่ะป ี
 

13 โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะ
การปฏิบัติงานการเงินการ
คลังภาครัฐ 

มค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน   นางปรียฉัตร  
บุนนาค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างย่ังยืน 

2. จ านวนงบประมาณเงิน
รายได ้

ล้าน
บาท 

12 9.2 14        

3. จ านวนเงินในกองทุน
เงินสะสมเพื่อความมั่นคง 

ล้าน
บาท 

15.5 16 16  

4. จ านวนค่าใช้จ่ายที่
ลดลง 

ล้าน
บาท 

1.5 1.2 1.7 

5. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน 

ค่าเฉลี่ย 5.00 4.5 5.00 

6. ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินรายได ้
 
 

ค่าเฉลี่ย 5.00 4.5 5.00  

              รวม      21,860       20,000    
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit) 

1. ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย ์

ร้อยละ 70 100 70 สร้างและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
อินทรีย์ของมหาวิทยาลัยที่
ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบท่ีครบคลุมห่วงโซ่
คุณค่า  
 

1 โครงการพัฒนาปัจจยัการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์

พย.65-กย.66       174,000  ผศ.ดร.ตะวัน  
ฉัตรสูงเนิน 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง (Organic farm & fruit) 
1. ความส าเร็จของการ
พัฒนา Green Valley @ 
Maejo Phrae 

ร้อยละ 70 100 70 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
Green Valley @ Maejo 
Phrae ที่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
เครือข่ายความร่วมมือ 
หลักสตูรระยะสั้นให้เกดิ
รายได้ให้กับหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มกีารน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในทุกพันธกจิของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก (Digital University) 
1. ความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานด้านเกษตร
อัจฉริยะ 
(Smart Farming) 

ร้อยละ 80 100 90 พัฒนาฟาร์มอินทรีย์
ต้นแบบท่ีมีความทันสมัย 
รวมทั้งเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ 
เครื่องจักรตา่งๆ ที่ใช้
ภายในฟาร์ม 

2 โครงการ ยกระดับศักยภาพ
และขีดความสามารถของ
เกษตรกรฐานรากสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
สร้างมลูค่าเพิ่มด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรอัจฉรยิะ 

พย.65-กย.66    7,673,600  อ.ดร.ประกิตต์  
โกะสูงเนิน 

3 โครงการพัฒนาต้นแบบ 
Smart Nursery สู่ความ
ยั่งยืนของเกษตรกรอัจฉรยิะ
ในภาคเหนือตอนบน 

พย.65-กย.66       800,000  ผศ.ดร.ธนากร 
ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 

เป้าประสงค์ที่ 4 : เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชัน้น าของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการเรียนการ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน าของประเทศไทยทั้งในด้านกายภาพ 
โครงสร้างพ้ืนฐานการจัดการเรียนการ การวิจัยและนวัตกรรม (Green University) 
1. คะแนนการจัดอันดบั 
Green University 
Ranking  

คะแนน 3 4.5 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนงานมุ่งสู่มาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว (Green 
Office)  

4 โครงการคืนชีพ “วัสดเุหลือ
ทิ้ง” สู่แฟช่ันรักษ์โลก 

มค.-กย.66      2,000    อ.ศศิมินตรา  
บุญรักษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

      5 โครงการรณรงค์ส่งเสริม 
การลดปริมาณขยะใน
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ฯ 
 

ธค.65-สค.66      1,040    นายอุเทน   
นะภิใจ 

6 โครงการ "ส่งเสรมิและ
พัฒนาต้นแบบการใช้
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
และระบบ IOT ร่วมกับการ
บริหารจดัการวสัดุชีวมวล
เพื่อยกระดับภาคการเกษตร 
และเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ
ในจังหวัดแพร่และจังหวัด
น่าน" 

มค.-กย.66       
7,798,604  

ผศ.ดร.ธรรม
ศักดิ์  พันธุ์แสน
ศร ี

7 โครงการส านักงานสีเขยีว 
(Green office)  
 

มค.-กย.66  ไม่ใช้เงิน    นส.จุฬาลักษณ์  
เครื่องด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 5 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
1. จ านวนนักศึกษาและ
บัณฑิตผู้ประกอบการ 
หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการ 

คน 16 212 24 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบณัฑิตเป็น
ผู้ประกอบการที่สามารถ
สร้างหรือต่อยอด
นวัตกรรมของสถาบัน/
มหาวิทยาลยั 
 

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่ม 
อาหาร และผลิตภณัฑ์
อินทรีย์ มหาวทิยาลยัแม่โจ-้
แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

ตค.65-กย.66    12,000    รศ.ดร.วีรนันท์  
ไชยมณ ี

2. รางวัลด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 

รางวัล 2 3 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมหรือโครงการด้าน
ผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) ที่เป็นนักศึกษา
หรือบัณฑติของ
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 5 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
3. งบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกจิ
ใหม่ 

ล้าน
บาท 

0.080 0.040 0.085 พัฒนาและสร้าง
ผู้ประกอบการ/ธรุกิจใหม่ 
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่ตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนท้ัง
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 

            

4. บุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาและ
นักศึกษาท่ีแลกเปลีย่น
ความรูสู้่ภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 

คน 4 8 6 สง่เสริมให้บุคลากร 
นักศึกษา ไปถ่ายทอด/
แลกเปลีย่นความรู้เพื่อ
พัฒนาสินค้าและบริการ
แก่สถานประกอบการใน
ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

65 66 

กลยุทธ ์
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้า ผล เป้า เงินรายได้ 

เงิน
แผ่นดิน/

อื่นๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 

เป้าประสงค์ที่ 5 : การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
5. ระบบนิเวศด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเร่งพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ระดับ 4 5 4 สร้างและพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเร่งการ
พัฒนาผู้ประกอบการของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

            

6. งบประมาณการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวตักรรมเพื่อ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ล้าน
บาท 

0.4 6.70 0.6 ผลักดันใหม้ีการแสวงหา
แหล่งทุนภายนอกเชิงรุก
เพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของ
หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

            

7. ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมการสรา้ง
นวัตกรรมกับภาคธรุกิจ/
อุตสาหกรรม 

ความ
ร่วมมือ 

3 7 4 สนับสนุนความร่วมมือท้ัง
ภายในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

9 โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการดิจิทลั  
(Building Digital 
Entrepreneur) 

มค.-กย.66       452,030  อ.ดร.น ้าฝน   
รักประยรู 

       รวม      21,860       20,000   
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สรุปรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวช้ีวัด 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 
รวม (บาท) 

รายได้ แผ่นดิน/อื่นๆ 

1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

13 39          959,700            154,900                  1,114,600  

2. การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทาง
การเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

8 1                 -                36,650                      36,650  

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม 8 37          400,250          3,286,800                  3,687,050  

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 6            36,500              25,000                      61,500  

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 8 13            21,860              20,000                      41,860  

6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ 11 9            15,040         16,898,234                 16,913,274  

รวม 49 105      1,433,350       20,421,584               21,854,934  

 


