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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ณ วั น ที่ 1 1 กั น ย า ย น 2 5 6 2
ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า ใ น วั น ที่ 6 ตุ ล า ค ม 2 5 6 2
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แ ผนปฏิ บั ติ การ มหา วิ ท ยาลั ยแม่ โ จ้ ปร ะ จาปี ง บปร ะมาณ พ. ศ. 25 6 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานการพัฒนามาจากการเกษตร โดยถือกาเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2477 จนกระทั่งพัฒนามาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นเวลากว่า 82 ปีแล้ว
ตลอดเส้นทางของการพัฒนา มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และสร้างบุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติเป็นจานวนมาก โดยในแผนพัฒนา
การศึกษาระยะที่ 12 นี้ มหาวิทยาลัยยังคงยึดถือปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักในการพัฒนา ต่อเนื่องมาจากแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 11 ดังต่อไปนี้
(1) ปรัชญามหาวิทยาลัย
“มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตร
เป็นฐานราก”
(2) วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มคี วามเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”
คาอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Statement)
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เป็นศาสตร์ผสมผสาน
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ มีความโดดเด่นในด้านการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นศักยภาพของพื้นที่ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมื ออาชีพ และการ
บริหารจัดการที่มกี ารเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ เพื่อก้าวสูค่ วามเป็นเลิศในระดับสากลบนตัวตนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสัยทัศน์ (Vision Key Success Indicators)
1. จานวนหลักสูตรนานาชาติดา้ นการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนหลักสูตรที่มนี ักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน
3. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้านการเกษตร ที่ทางานในองค์กรระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพอิสระใน
ระดับนานาชาติ
4. จานวนผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่ของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ
5. จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน
6. จานวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรูท้ างวิชาการกับต่างประเทศ
7. จานวนนักศึกษา(Outbound/Inbound) มากกว่า 3 เดือน
8. จานวนผลงานวิจัยด้านการเกษตรของนักวิจัยหรือบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
9. จานวนรางวัลวิจัยด้านการเกษตรที่ได้รับในระดับนานาชาติ
10. จานวนงบประมาณวิจัยจากต่างประเทศ
11. จานวนองค์ความรูด้ ้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
12. จานวนงบประมาณบริการวิชาการจากต่างประเทศ
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(3) พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดย
เน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่า ยทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม
4. ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(4) วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
โดยเน้ นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ
2. เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ
3. เพื่อสร้างและพัฒ นานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. เพื่อขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ
5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม
6. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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(4) ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Core values)
M (Mindfulness)
ทาด้วยจิต
A (Aspiration)
คิดมุ่งมั่น
E (Excellence)
ฝันเป็นเลิศ
J (Justice)
เทิดยุติธรรม
O (Origin)
นาเกียรติภูมิ
(5) เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
“เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร”
(6) อัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
“นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
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แผนการพัฒนาเชิงรุก (Proactive Plan)
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ จัดทาแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยเมื่อครบการจัดตั้ง 100 ปี เป็นการกาหนดเป้าหมายในการก้าวสู่ปีที่ 100 อย่าง
ภาคภูมิและยั่งยืนในปี พ.ศ.2577 โดยกาหนดเป้าหมายการพัฒ นาสู่การเป็นการนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong
learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) หรือที่เรียกกัน
ว่ายุทธศาสตร์ GO. Eco. U. บนพื้นฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีความสุข
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ที่หมายถึงชีวิตที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการ ก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางของการพัฒนา 3 เส้นทาง ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)
2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)
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ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจนประสบความสาเร็จมาระดับหนึ่งแล้ว และในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มหาวิทยาลัยยังคงยืนยันที่จะดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 15 ปีดังกล่าวต่อไป จึงได้บูรณาการกรอบแผนดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งใน
แผนพัฒนาการศึกษา โดยเรียกว่าแผนพัฒนาเชิงรุก เพื่อที่จะใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่ได้ดาเนินการมาตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ไปตอบโจทย์การ
พัฒนาโลก ประเทศ และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
ประกอบกับในปัจจุบันอยู่ในช่วงวาระที่โลกและประเทศไทยได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น โดยทิศทางส่วนใหญ่ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะยาว ที่มุ่งก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่ง ยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้นาเสนอในรูปแบบยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
โครงการสาคัญต่างๆของรัฐบาล อาทิเช่น
1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2016-2030 (Sustainable Development Goals (SDGs))
2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
5) โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0
6) นโยบายรัฐบาล
7) นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
8) 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
10) นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Supper Cluster)
11) แผนพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
12) ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
โดยแนวทางการดาเนินการนั้น มหาวิทยาลัยจะพยายามขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สาคัญต่างๆ ของแต่ละยุทธศาสตร์ นโยบาย และโครงการสาคัญ ของ
รัฐบาล ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ แผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ทั้งด้วยการดาเนินการโดยใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งการร่วมบูรณาการกา รดาเนินการกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้ เคียง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบ In-cash และ In-kind เพื่อบูรณาการการดาเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
โดยสามารถสรุปประเด็นสาคัญของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้ดังต่อไปนี้
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(1) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University)
จากการดาเนินการในช่วง 4 ปีแรกของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรี ย์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโว่อุปทาน ทาให้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง โดยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน โรงงาน ฟาร์ม ครุภัณฑ์ ด้านการผลิต ทั้งการผลิตปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ การควบคุมศัตรูพืช การผลิตพืช
การประมง และการผลิตสัตว์อินทรีย์ ด้านองค์ความรู้ ด้านการแปรรูป การตรวจรับรองมาตรฐาน รวมถึงด้านการตลาด และเครือข่ายเกษตรกร
ในช่วงแผนพัฒนาระยะที่ 12 มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ต่างๆ ดังกล่าว ต่อยอดและสนับสนุนการดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ประเทศ และ
โครงการสาคัญของรัฐบาล ทั้งในด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ในประเด็นดังต่อไปนี้
(1.1) สนับสนุนการผลิตอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Organic Supply Chain) โดยใช้องค์ความรู้ ทรัพยากร และบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว สนับสนุนยุทธศาสตร์ของโลกและประเทศไทย ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสนับสนุน ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ที่ต้องการให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
(1.2) สนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ (Organic Food) และอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) โดยต่อยอดจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์
สู่กระบวนการแปรรูป การตรวจรับรอง กระบวนการเพิ่มมูลค่า และการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ที่หลากหลาย ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งในระดับ ชุมชน (Participatory Guarantee System) และมาตรฐานสากล (International Certify Standard) เพื่อให้ครอบคลุมทั้งตลาดระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึง
ระดับต่างประเทศ รวมทั้งการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism หรือ Culinary Tourism)
เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจอาหารสุขภาพ แล ะภาคเหนือตอนบน
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอินทรีย์ เป็นต้น
(1.3) สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) โดยการบูรณาการเอาองค์ความรู้ทั้งด้าน
เกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพ พืชสมุนไพร รวมทั้งทรัพยากรพื้นฐาน เช่น ฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือร่วมบูรณาการ
การทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวด้วยวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ สมุนไพรอินทรีย์ และการแพทย์แผนไทย รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตกาลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น
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(2) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ในช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดาเนินการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ที่สาคัญ
คือการจัดตั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทนขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตด้านพลังงานทดแทนออกไปรับใช้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University Ranking) อยู่ในอันดับที่ 11 และอันดับที่ 9 ของประเทศตามลาดับ ดังนั้นในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยจะได้ใช้ศั กยภาพที่มีอยู่ดังกล่าว ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบายสาคัญของรัฐบาล ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(2.1) การอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน (Conservation and Renewable Energy) ถือเป็นประเด็นสาคัญในการพัฒนารองรับทุก
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ให้ความสาคัญกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจะได้ใช้ศักยภาพด้าน
พลังงาน โดยมีวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านการอ นุรักษ์พลังงาน และการ
พัฒนาพลังงานทดแทนหลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนที่พัฒนาเพื่อใช้เองภายในมหาวิทยาลัย พลังงานทดแทนสาหรับภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรื อการแปรรูปขยะ
ของเสียเป็นพลังงานเพื่อใช้ในระดับชุมชน เป็นต้น
(2.2) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth for Sustainable) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหลายหน่วยงานที่ทางานขับเคลื่อนการพัฒนาสี
เขียว ทั้งในเชิงของการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ และการผลิตบัณฑิต อาทิเช่น วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นต้น โดยทุกหน่วยงานล้วนมีผลงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ สามารถพัฒนาโครงการต่อยอดเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในการจัดการพื้นที่เมือง
และชุมชน มุ่งสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
(2.3) เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรแม่นยา (Smart farming and Precision Agriculture) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเป็นพื้นฐาน
ประกอบกับในระยะหลังมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น คณะวิทยาศาส ตร์ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่หลายท่าน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้
ริเริ่มพัฒนาฟาร์มเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ (Smart Organic Farming) บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ของฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นต้นแบบในการผลิตพืชอินทรีย์หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งศักยภาพต่างๆ เหล่านี้สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการยกระดับการเกษตรจาก
เกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรที่มีความแม่นยาสูง (Precision
Farming) เป็นต้น
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(2.4) การเกษตรที่ฉลาดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Smart Agricultural) เนื่องจากประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลกในปัจจุบัน ถือเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาทุกยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goal) ที่ประเทศต่างๆ กว่า 198 ประเทศร่วมลงนาม ก็ให้ความสาคัญกับความมั่นคงทางอาหารเป็นเป้าหมายแรกๆ และในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็ได้
กาหนดให้ประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ ยวชาญด้านการเกษตร จึงมีโอกาส
ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนวาระสาคัญของโลก และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว โดยการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่ฉลาดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากร ไม่ว่าจะเป็นการพัฒ นาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือรูปแบบและวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระบบโรงเรือน ระบบการเพาะปลูก ระบบการเลี้ยงสัตว์
หรือระบบการให้น้าให้ปุ๋ยที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

(3) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)
ในเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามแผนแม่บทการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 15 ปี
(GO Eco U.) ได้กล่าวถึงการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชาวแม่โจ้ ต้องเป็นคนและเป็นองค์กรที่สมบูรณ์ มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและเป็นกับสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและประเทศชาติได้ และหมายรวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจของคนแม่โจ้ด้วย โด ยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้
บูรณาการเรื่องต่างๆ เหล่านี้ไว้ในการขับเคลื่อนทั้งยุทธศาสตร์เกษตรอินทรี ย์ และมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยในระยะ 5 ปีหลังจากนี้ จะมีการดาเนินการด้านมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศมากขึ้น
ทั้งนี้ จากการดาเนิ น งานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะตอบสนอง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศในด้านดังกล่ าวได้พอสมคว ร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นดังต่อไปนี้
(3.1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Development and Sustainable Agricultural) ถือเป็นประเด็นสาคัญในการ
กาหนดวาระและเป้าหมายการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า และในแผนพัฒนาชาติระยะ 20 ปี และถ่ายทอด ไปสู่แผนงาน/โครงการสาคัญของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ได้ ด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ ม าพอสมควร อาทิ เช่ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาภู มิ สั งคมอย่ างยื น ซึ่ งมุ่ งเน้ น การสอนหลั ก ปรัช ญาการพั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับนโยบายหลักของนายกรัฐมนตรีและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการพัฒนาการเกษตรหลากหลายรูปแบบที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน อันประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่นายกรัฐมนตรี
เคยมีหนังสั่งการให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว
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(3.2) การสร้างชุมชนที่มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Ecology Friendly Mind Community) เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ระยะ 15 ปี ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเองให้มีจิตสานึกที่ดีงาม และการสร้างชุมชนที่การเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืน
ความอุดมสมบู ร ณ์ ส ร้างความสมดุ ล แก่ระบบนิ เวศ เพื่ อรองรับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ ซึ่งมหาวิทยาลั ยสามารถปลู กฝั งจิตส านึก ที่ดีงามให้ แก่บั ณ ฑิ ต ผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้สร้างชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(3.3) วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (Lanna Agricultural) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แม้จะมีการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่มากมาย รวมถึงการเกษตรที่ยั่งยืน แต่
ก็มิลืมที่จะอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมเกษตรดั้งเดิม โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกษตรล้านนา อันเป็นพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนา
พื้นที่จานวน 35 ไร่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา รวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่ างๆ เข้ามาเรียนรู้เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับประถมและมัธยม ซึ่งมหาวิทยาลัยสมารถบูร ณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญดังกล่าว เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น
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แผนพัฒนาตามพันธกิจ (Missions Plan)1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ประการ อันได้แก่
1) การเรียนการสอน
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการแก่สังคม
4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากพันธกิจหลักทั้ง 4 ประการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งด้านระบบระเบียบการบริหารงาน การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้า หมายหลักใน
การขับเคลื่อนแผนไว้ 4 ประเด็น (2A2S) อันเป็นที่มาของการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และโครงการต่ างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่
ละด้าน อันประกอบไปด้วย
(1) ความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการของมหาวิทยาลัย ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มีความรับผิดชอบต่อผลงานทั้งแง่บวกและลบ มีความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสาธารณะ และมีการบริหารจัดการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลทั้ง
6 ประการ อันได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า
(2) ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย (Academic and Research Excellence) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต และการวิจัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ประเทศไทย 4.0 และชุมชน
(3) การบริการชุมชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมื อ (Social Engagement and Partnership) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาคชุมชน ประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่ อนาองค์ความรู้และทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย มาให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ
1 กรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในช่วงแผน 12 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผูช้ ่วยอธิการบดี วันที่ 25 กรกฎาคม 2559, ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและวิเคราะห์

งบประมาณ ร่วมกับคณบดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
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(4) ศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) หมายถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ดังนั้น ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 นี้ จึงได้ยึดถือเอากรอบพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ วัตถุประสงค์ใ นการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนไว้จานวน 6 ประเด็น ที่มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และเป้าหมายหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

14

15

16

17

กิจกรรมโครงการสาคัญที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ร่างแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
แผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง: แผนพัฒนานักศึกษา / แผนปฏิบตั ิการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ / แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนพัฒนาห้องสมุด / แผนพัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารที่รบั ผิดชอบหลัก : รักษาการแทนรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ )/ รักษาการแทนผู้ชว่ ยอธิการบดี (นายสุกิจ ติดชัย )
หน่วยงานสนับสนุนหลัก: สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะศิลปศาสตร์, กองพัฒนาคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา
งบประมาณหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน: งบประมาณกองทุนพัฒนาวิชาการ, งบประมาณกองทุนพัฒนานักศึกษา, งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

เป้าหมาย

63

64

5 ปี

30

40

40
(END)

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

แผน ผล 9 ด.

1.1 นักศึกษามีสมรรถนะใน
ระดับสากล

1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทีม่ ี
ผลการสอบ CEFR ตัง้ แต่ระดับ
B1 ขึน้ ไป

ร้อยละ

2.45 19.2

20

45.84

1. พัฒนานักศึกษาให้มสี มรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ในระดับมาตรฐานของอุดมศึกษา

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

2. สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีล่ งทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สอบผ่านในครั้งแรก
3. สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
4. การพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการสอบวัด
สมิทธิผลภาษาอังกฤษ ด้วยวิธกี ารสอบออนไลน์
และ Paper less

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

เป้าหมาย

63

64

5 ปี

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

แผน ผล 9 ด.

1.1.2 ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีสดุ ท้ายตาม
หลักสูตรทีส่ อบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ

1.1.3 จานวนรางวัลทีไ่ ด้รับ จาก
การประกวด โครงการสหกิจ
ศึกษาระดับเครือข่ายขึน้ ไป
(Inc-B)

รางวัล

NA 97.67

1

0

90

91.82

90

95

93.17
(AVG)

5. พัฒนานักศึกษาให้มสี มรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมาตรฐานของอุดมศึกษา

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กองเทคโนโลยีดจิ ิตลั
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

5

1

7

9

22
(SUM)

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทัง้ ในและต่างประเทศให้มมี าตรฐานที่
ดีและเป็นทีย่ อมรับ

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

7. ส่งเสริมการจัดกระบวนการการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาเชิงวิชาการ ในวิชาชีพของ
ตนเอง
1.1.4 จานวนนักศึกษาทุกระดับที่
ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่
เกีย่ วข้องกับสาขาวิชาทีเ่ รียนใน
ระดับชาติและนานาชาติ (Inc-B)

คน

1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (Inc-B) (Vision KPI)

ร้อยละ

NA

76

8.84 15.64

70

56

75

80

301
(SUM)

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกระดับผลิตผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

20

15.5

25

30

30
(END)

9.ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม Re
Skill แก่นกั ศึกษาบัณฑิตศึกษา

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

เป้าหมาย

63

64

5 ปี

69.31 90

90

90
(AVG)

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

แผน ผล 9 ด.

1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่
ตามแผนการรับนักศึกษา

ร้อยละ 86.9 83.15

90

10. พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับเข้านักศึกษา

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

11. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
การรับนักศึกษาเชิงรุก

1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะใน
ระดับสากล

1.1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร

ร้อยละ

68 83.11

80

78.61

85

90

90
(END)

12. พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาทีก่ าหนด

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

1.2.1 จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษา ทางานในองค์กร
ระดับนานาชาติทงั้ ในและ
ต่างประเทศ หรือประกอบ
อาชีพอิสระในระดับนานาชาติ
(Vision KPI) (Inc-B)

คน

4

10

6

15

20

55
(SUM)

13. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเพื่อรองรับหรือ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านในตลาดแรงงานระดับ
อาเซียนหรือนานาชาติ

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
กองแผนงาน

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีม่ ี
งานทาและศึกษาต่อภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

75

63.41

78

80

80
(END)

14. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และ
พร้อมก้าวสูก่ ารปฏิบตั งิ านในระดับนานาชาติ

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
กองแผนงาน

1.2.3 คุณภาพบัณฑิตทุกระดับ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ความพึงพอใจผู้ใช้บณ
ั ฑิต )

ร้อยละ 3.89 3.87 3.95

3.93

4

4.05

3.95
(AVG)

15. สนับสนุนให้นกั ศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายของ
มหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงาน หรือพัฒนา
ระบบการจัดหางานให้แก่นกั ศึกษาเชิงรุก

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
กองแผนงาน

6

74.3 71.49
2

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

63

เป้าหมาย
64

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี

แผน ผล 9 ด.

1.2.4 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้
งานทาครั้งแรก

บาท

13,377 13,062 15,000

13,904

15,000 15,000

15,000
(AVG)

16. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
กองแผนงาน
17. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มสี มรรถนะตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
18. ส่งเสริมให้บณ
ั ฑิตก้าวสูก่ ารประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบการอิสระทีใ่ ช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture/
Smart Entrepreneur)

1.3 ความเข้มแข็งของ
หลักสูตร คณาจารย์ และสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้

1.3.1 ผลการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย (Inc-A)

คะแนน

4.4 4.04

1
(CUPT
QMS)

NA
(ประเมิน
31 สค.1 กย. 62)

1

2

3
(END)

19. สนับสนุนให้มกี ารพัฒนา ผลักดันการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในทีเ่ น้นการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สงั คม
และการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดัย
อาเซียน อย่างต่อเนือ่ ง

กองพัฒนาคุณภาพ

20. พัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการให้แล้วเสร็จ และ
สามารถขับเคลือ่ นการดาเนินงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม เป็นของสานักบริหารและรองวิชาการ

21. พัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนด้าน
วิชาการให้เป็น High Performance Organization
เป็นตัวบ่งชี้ของรองวิชาการ
22. พัฒนา High Performance Organizations
หน่วยงาน Cluster วิชาการ
(OKR: รองฯญาณิน)

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

เป้าหมาย

63

64

5 ปี

1

2

3
(END)

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

แผน ผล 9 ด.

1.3.2 ผลการประเมินคุณภาพ
เฉลีย่ ระดับหลักสูตร (Inc-A)

ค่าเฉลีย่ 2.72 1.83

3.01

2.86
(วัด 70
หลักสูตร)

23. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการ กองพัฒนาคุณภาพ
Backword curriculum desiign ทุกหลักสูตร พร้อม สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ทัง้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยให้ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
รองรองการดาเนินงาน และพัฒนาการจัดทา SAR
ทุกระดับด้วยการเน้น GAP Analysis และ
Improvement Plan ให้เกิดขึน้ ในการบริหาร
หลักสูตรตลอดเวลา
24. เพิ่มพูนควมรู้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
25. วิเคราะห์รายวิชา/หลักสูตรให้ทนั ต่อ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
26. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Module
27. พัฒนารายวิชา/หลักสุตรออนไลน์และหลักสูตร
ไม่มปี ระกาศรียบัตรหรือปริยญา (Non degree
course) สาหรับนักศึกษาและกลุม่ เป้าหมายใหม่
เช่นศิษย์เก่า คนทางาน ผู้สงู วัย
28.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์
Massive Open Online Courseware ( MOOC) เพื่อ
รองรับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
29.ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศให้มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
เช่นCredit bank, Credit transfer, คะแนน
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล
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เป้าหมาย
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กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี

แผน ผล 9 ด.

30.พัฒนาระบบการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย
1.3.3 จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาบริหารหลักสูตร โดย
เกณฑ์ AUN QA

หลักสูตร

1

1

30

30

80

100

100
(END)

31.พัฒนารายวิชา/หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงเพื่อ กองพัฒนาคุณภาพ
รองรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เกษตรของชาติและ สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Thailand 4.0 ของสานักบริหารฯ / รองวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

32.ให้ความรู้(knowleage) พัฒนาทักษะ(Skill) และ
สร้างทัศนคติทดี่ ี (Attitude) ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรด้วยระบบ AUN-QA โดยมีการดาเนินการ
อย่างจริงจัง และต่อเนือ่ ง
1.3.4 จานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร
(Vision KPI)
1.3.5 จานวนหลักสูตรทีม่ ี
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน
1.3.6 จานวนรายวิชาทีเ่ ปิดสอน
เป็นภาษาต่าง ประเทศ (ยกเว้น
วิชาด้านภาษา)(Inc-B)

0

2

3

4

4

5

5
(END)

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
รายวิชา

1

9

5

12

7

10

10
(END)

33.ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรทีท่ นั สมัยมีความ
เป็นสากลสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และบริบทของโลกทีเ่ ปลีย่ นไป

วิทยาลัยนานาชาติ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

34.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารเปิดรายวิชาและ วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

20

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

เป้าหมาย

63

64

5 ปี

-

-

-

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

แผน ผล 9 ด.

1.3.7 ร้อยละของอาจารย์
ร้อยละ
ประจาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(คุณวุฒติ รง / ผลงานวิชาการถึง )

1.3.8 ร้อยละของผลงานทาง
วิชาการด้านการเกษตรของ
อาจารย์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(Vision KPI)

NA

93

-

-

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจาก
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

35.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มคี ณ
ุ สมบัติ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
กองการเจ้าหน้าที่

36.กาหนดมาตรการจูงใจแก่อาจารย์ในการพัฒนา
งานด้านวิชาการระดับนานาชาติ

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
กองการเจ้าหน้าที่

37.เพิ่มพูนทักษะการสอนและการวัดผลให้แก่
อาจารย์
38.เสริมสร้างทักษธการเขียนบทความทางวิชาการ
และตาราหนังสือให้แก่อาจารย์
1.3.9 จานวนวารสารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

เล่ม

1

1

2

4

1

-

2
(SUM)

39.พัฒนาสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากร และ
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
สานักหอสมุด

40.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการทีส่ นับสนุน
การบริหารจัดการและตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

63

64

5 ปี

15

20

20
(END)

41.ยกระดับห้องปฏิบตั กิ าร หรือพื้นทีฟ่ าร์ม
ปฏิบตั กิ ารให้ทนั สมัย เพื่อรองรับการทางานกับ
ภาคเอกชน /Thailand 4.0

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
ICAP IQS ฟาร์มมหาวิทยาลัย

1200
(END)

42.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดการเรียนการ
สอนด้านการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

แผน ผล 9 ด.

1.3.10 จานวนห้องปฏิบตั กิ าร
หรือฟาร์มมหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้รับ
การรับรองมาตรฐาน (Inc-B)

1.4 ยกระดับ Green
University Ranking ด้าน
การศึกษา

1.4.1 จานวนรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนทีเ่ ปิดสอน (Green U. KPI)

แห่ง

NA

-

10

รายวิชา 1036 1036 1100

2

1036

1150 1200

43.พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
46.ปฏิรูปรายวิชาศึกษาทัว่ ไป GE โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะ Skillในการทางานให้แก่นกั ศึกษา และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามอัต
ลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย

1.5.1 ร้อยละของโครงการ
พัฒนานักศึกษาทีม่ กี ารบูรณา
การด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่
21 ฯลฯ

ร้อยละ

NA 65.29

80

23.73

75

80

80
(END)

47.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา โดยมุง่ เน้นการพัฒนาภาษา ทักษะด้าน IT สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

48.บูรณาการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ นับสนุน
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

22

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62

62

63

เป้าหมาย
64

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี

แผน ผล 9 ด.

49.'พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามอัตลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม
50.'พัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนการพัฒนาพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ของนักศึกษา Learning Space
1.5.2 ร้อยละความสาเร็จของ
ตัวชี้วัดในแผนพัฒนานักศึกษา

ระดับ

5

5

80

NA

80

80

80

51.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
นักศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA ทีส่ อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้นกั ศึกษามี
ส่วนร่วม

กองพัฒนานักศึกษา

1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านกระบวนการพัฒนา
นักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. ก่อนสาเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ

NA

86.4

80

96.68

80

80

80
(AVG)

52.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทีเ่ อื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ดา้ นการพัฒนานักศึกษานอก
ห้องเรียนของมหาวิทยาลัย

กองพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

1.5.4 จานวนรางวัลทีน่ กั ศึกษา
ได้รับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (Inc-B)

รางวัล

NA

16

15

7

15

15

61
(SUM)

53.ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

กองพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

1.5.5จานวนรางวัลทีศ่ ิษย์เก่า
ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

รางวัล

NA

16

15

0

15

15

61
(SUM)

54.รวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

กองพัฒนานักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

23

ร่างแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
แผนกลยุทธ์ทเี่ กี่ยวข้อง: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
ผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบหลัก : อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา), ผู้ชว่ ยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก : วิทยาลัยนานาชาติ , กองวิเทศสัมพันธ์
งบประมาณหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน: งบประมาณตามความร่วมมือต่างๆ, งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

2.1 มีระบบการบริหารจัดการที่
ดูแล ให้บริการ แก่บคุ ลากร
นักศึกษาต่างชาติ

ตัวชีว้ ัด

2.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ศูนย์ One Stop Service ด้านการต่างประเทศ
2.1.2 จานวนทุนการศึกษานานาชาติ

หน่วยนับ ผล
60

ผล
61

ระดับ

NA

4

เป้าหมาย
63
62
62
แผน ผล 9 ด.
5
2
5

ทุน

NA

6

10

5

15

20

51 2. พัฒนาและบริหารจัดการด้านนักเรียนทุน วิทยาลัยนานาชาติ
(SUM) ในต่างประเทศ
กองวิเทศสัมพันธ์
3. ประชาสัมพันธ์นักศึกษา/อาจารย์ และ
เชิญแหล่งทุนจากภายนอกมาร่วมให้ขอ้ มูล ,
การจัดกิจกรรมทุนการศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ ในมหาวิทยาลัย

NA

84

86

83 4. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สิ่งอานวย วิทยาลัยนานาชาติ
(AVG) ความสะดวก และสิ่งแวดล้อมให้รองรับความ กองวิเทศสัมพันธ์
เป็นนานาชาติ

2.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อการบริหารจัดการและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน บริการ สิ่งอานวยความ
สะดวกและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

82 83.2 82

2.1.4 ระดับการยอมรับของมหาวิทยาลัยใน
ระดับนานาชาติ
(ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก
Webometrics )

ระดับ

3748 4025 3670

กลยุทธ์

เป้าหมาย
64
5 ปี
5

5
1. พัฒนาระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย
(END) ที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ

4157 3630 3600

3600 5. ขับเคลื่อนผลการจัดอันดับโดย
(END) Webometric ด้วยการเพิม่ การมองเห็น
(visibility) ด้านวิชาการผ่านสื่อออนไลน์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์
วิทยาลัยนานาชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์
กองเทคโนโลยีดิจทิ ัล

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

24

เป้าประสงค์

2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่
การปฏิบตั ิจริงในทุกกิจกรรมตาม
พันธกิจ และมีผลสาเร็จในระดับ
นานาชาติ

ตัวชีว้ ัด

2.2.1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้มแข็ง
และมีกจิ กรรมร่วมกัน
(Vision KPI) (Inc-B)

หน่วยนับ ผล
60
เครือข่าย

8

ผล
61

เป้าหมาย
63
62
62
แผน ผล 9 ด.
27 30
20
35

เป้าหมาย
64
5 ปี
40

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

40 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความ
(MAX) ร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุน
กิจการนักศึกษาด้านการแลกเปลี่ยนการ
ต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติ
กองวิเทศสัมพันธ์
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

7.สร้างเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษา
เพือ่ การต่อยอดการศึกษา (Transfer
Credit, Dual Degree, Share Resources)
8.สนับสนุนให้มีการจัด International
Conference หรือการประชุมเครือข่าย
สถาบันการ ศึกษาด้านการเกษตรในอาเซียน
เพือ่ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
2.2.2 จานวนอาจารย์/นักวิจยั แลกเปลี่ยน
(Inbound) มากกว่า 3 เดือน

คน

3

3

4

3

4

5

19 9.ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ
(SUM) อาจารย์ กับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึน้ กองวิเทศสัมพันธ์
(In bound-Out bound)
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

2.2.3 จานวนอาจารย์/นักวิจยั แลกเปลี่ยน
(Outbound) มากกว่า 3 เดือน
2.2.4 จานวนอาจารย์ที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการกับต่างประเทศ (Vision
KPI)

คน

4

3

4

1

5

5

21
(SUM)

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพืน้ ฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก

10.ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มี
วิทยาลัยนานาชาติ
โอกาสไปถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการยังต่าง กองวิเทศสัมพันธ์
ประเทส
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

2.2.5 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound)
มากกว่า 3 เดือน(Inc-B)
(Vision KPI)

คน

55 117 120

176

130 140

562 11.สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยน
วิทยาลัยนานาชาติ
(SUM) นักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึน้ กองวิเทศสัมพันธ์
(In bound-Out bound)
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

2.2.6 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(Outbound) มากกว่า 3 เดือน(Inc-B)
(Vision KPI)

คน

116 142 150

120

160

738
(SUM)

170

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
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ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ ผล
60

ผล
61

เป้าหมาย
63
62
62
แผน ผล 9 ด.

เป้าหมาย
64
5 ปี

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

12.ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้มี
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบตั ิงานยัง
ต่างประเทศ
13.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศให้มีมาตรฐานที่ดีและเป็นที่
ยอมรับ
2.3 มีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกีย่ วข้อง 2.3.1 จานวนฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ หรือ ฐานข้อมูล
กับความเป็นนานาชาติ และ
เวบไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล
เผยแพร่อย่างหลายหลายช่องทาง
เพือ่ ให้เกิด Visibility ในสังคม
อุดมศึกษา

3

3

5

3

6

7

7
14.พัฒนาหรือสร้างระบบฐานข้อมูล เช่น
วิทยาลัยนานาชาติ
(END) ฐานข้อมูลงานวิจยั นักศึกษา หลักสูตร
กองวิเทศสัมพันธ์
บริการวิชาการ บุคลากร ฯลฯ หรือวารสาร กองเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล
เพือ่ สร้าง Visibility ในระดับนานาชาติ
15.พัฒนาเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายในเป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหา
ครอบคลุม และมีการ update อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบัตก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563

26

ร่างแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุง่ สูก่ ารยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แผนกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้อง: แผนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผูบ้ ริหารทีร่ ับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก: สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, UBI
งบประมาณหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน: งบอุดหนุนกองทุนเพื่อการวิจัย, งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

3.1 ผลงานวิจัยมุง่ เน้นภาค
3.1.1 ระดับความสาเร็จของแผนแม่บท ระดับ
การเกษตรเพือ่ ความมัน่ คง มัง่ การวิจยั ของมหาวิทยาลัย
คัง่ และยัง่ ยืน
3.1.2 ร้อยละความสาเร็จของตัวชีว้ ดั ใน ร้อยละ
แผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ผล

ผล

60

61

NA

1

-

-

เป้าหมาย
62
62
63
แผน ผล 9 ด.
5
2
-

-

-

80

เป้าหมาย
64
-

80

กลยุทธ์

ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี

5
1. ขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามแผนแม่บทการวิจัย สานักวิจัยฯ
(MAX) ระยะ 15 ปี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และร่วม
สนับสนุนการบรรลุวสิ ัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
80
(AVG)

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มี
สานักวิจัยฯ
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่น ระบบการให้บริการ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบการเงิน ระบบพัฒนาบุคลากร
ระบบประชาสัมพันธ์ และระบบติดตามประเมินผล
เป็นต้น
3. ปรับปรุงกฎระเบียบงานวิจัย ให้เอือ้ ต่อการวิจัย
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. บูรณาการผลงานวิจัยสูก่ ารเรียนการสอน

3.1.3 จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยประจาด้านวิทยาศาสตร์ฯ
3.1.4 จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และ
นักวิจัยประจาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

แสนบาท

2.4

4.49 1.7

3.11

1.9

2.1

แสนบาท

0.64

0.89 0.6

1.59

0.7

0.8

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ

1.92
(AVG)
0.66
(AVG)

สานักวิจัยฯ
สานักวิจัยฯ

5. สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่ง สานักวิจัยฯ
ทุนภายนอกเชิงรุก

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563
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ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62
62
63
แผน ผล 9 ด.

เป้าหมาย
64

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี
6. แสวงหางบประมาณการวิจัยทัง้ งบภายในและ
ภายนอก รวมแล้วไม่ต่ากว่า 150 ล้านบาท/ปี

3.1.5 ร้อยละของงบประมาณวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินเพิม่ ขึน้
3.1.6 จานวนงบประมาณวิจัยจาก
ต่างประเทศ

ร้อยละ

57.84 35.93

6

71.32

6

6

22.35
(AVG)

อยูร่ ะหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก

7.พัฒนาชุดโครงการวิจัยทีม่ ีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร

สานักวิจัยฯ

8. ปรับโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพือ่ เสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งทุน

ร้อยละ

65

82.88

62

66.46

65

70

65
(AVG)

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานวิจัยตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สานักวิจัยฯ

3.1.8 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัย ร้อยละ
ประจาทีม่ ีผลงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์
และนักวิจัยประจาทัง้ หมด

35

43.08

45

17.76

48

50

44.23
(AVG)

10.สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัย
ทางานวิจัย

สานักวิจัยฯ

11. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่
นักวิจัยรุน่ ใหม่ในหลายๆช่องเทาง เช่น ผ่านหน่วย
วิจัยและศูนย์วจิ ัย

สานักวิจัยฯ

3.1.7 ร้อยละโครงการวิจัยทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
GO. Eco. U.

12. สร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้ กองแผนงาน
มีขีดความสามารถเพิม่ ขึน้ เช่น ระบบนักวิจัยพีเ่ ลีย้ ง
เมธีวจิ ัย ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจัยทายาท

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

3.1.9 จานวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็น หน่วย/
เลิศ ทีม่ ีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมี
ศูนย์
ศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร
(Inc-B)

ผล

ผล

60

61

3

2

เป้าหมาย

เป้าหมาย

62
62
63
แผน ผล 9 ด.
5
11
2

64

5 ปี

3

3
(END)

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

13. ผลักดันองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อบูรณาการสู่การเป็น
หน่วยวิจยั และศูนย์ความเป็นเลิศ

สานักวิจัยฯ

14. ผลักดันการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
/ศูนย์วจิ ัย / หน่วยวิจัย
3.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
3.2 ผลงานวิจยั และ
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์แก่
นวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม

ร้อยละ

9.8

12.11

15

3.07

-

-

16.35
(AVG)

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

3.2.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์แก่
หน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
- จานนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
- จานวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
- จานวนผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ สังคมชุมชน
- จานวนผลงานวิจัยทีบ่ ูรณาการไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและการ
เรียนการสอน (พัฒนาหลักสูตร สอน
S-Curve BCG)

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก

15. ผลักดันผลงานวิจยั ไปสู่การใช้ประโยชน์ สานักวิจัยฯ
ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ
สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ
16. พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม
ผลักดัน การจัดทาฐานข้อมูลการนา
ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563
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ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

3.2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการ ร้อยละ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3.2.4 จานวนผลงานวิจัยด้านการเกษตร
ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (Vision KPI)

3.2.8 จานวนรางวัลวิจัยทีไ่ ด้รับในระดับ
นานาชาติ (Vision KPI)
3.2.9 จานวนโครงการวิจัยทีม่ ีความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
(Vision KPI)
3.2.10 จานวนผลงานวิจัยทีย่ นื่ ขอจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(Inc-B)

ผล

60

61

เป้าหมาย

62
62
63
แผน ผล 9 ด.
57.07 34.21 35 10.62 37

เป้าหมาย
64

5 ปี

40

41
(AVG)

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก

3.2.5 ร้อยละของผลงานวิจัยทีม่ ีการ
ผลงาน
นาเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.2.6 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองาน ร้อยละ
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการอ้างอิง (Citation)
ใน (Refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
3.2.7 จานวนรางวัลทีไ่ ด้รับจาก
ผลงานวิจัย
(Inc-B)

ผล

รางวัล

14.15

-

-

-

-

-

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

17.ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงาน และ
สานักวิจัยฯ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ
18.ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงาน และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้าน
การเกษตรไปตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

สานักวิจัยฯ

19.ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้ไปนาเสนอ
สานักวิจัยฯ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
20.ส่งเสริมและผลักดันวิจัยและนวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ สานักวิจัยฯ

8.81 54.40

55

52.05

60

65

65
(MAX)

11

15

27

15

15

71
21.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัยที่ สานักวิจัยฯ
(SUM) โดดเด่น และมีคุณภาพส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
เพือ่ รับรางวัลในระดับต่างๆ

36

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมายจากหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก
ผลงาน

กลยุทธ์

11

47

13

23

14

15

22.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัย
ด้านการเกษตรทีโ่ ดดเด่น และมีคุณภาพส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดเพือ่ รับรางวัลในระดับต่างๆ

สานักวิจัยฯ

23.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือด้านการ สานักวิจัยฯ
วิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างประเทศ

65
24.สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ ีศักยภาพ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
(SUM) ให้ได้รับการจดสิทธิบัตร

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

30

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62
62
63
แผน ผล 9 ด.

เป้าหมาย
64

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี
25.ผลักดันผลการวิจัยการปรับปรุงพันธุพ์ ืช และ
ผลักดันพันพุ์ ืชใหม่ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

3.2.7 ผลการประเมินผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยต่อ
ชุมชน

ระดับ

NA

3.89

3.81

NA

3.91

4

4
26.สร้างระบบและกลไกการติดตามประเมินสัมฤทธิ์ สานักวิจัยฯ
(MAX) ผลของงานวิจัยต่อเศรษฐกิจและสังคมของงานวิจัย
เชิงพืน้ ที่

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

31

ร่างแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรูท้ ไี่ ด้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
แผนกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้อง: แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผูบ้ ริหารทีร่ ับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก: สานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, ฟาร์มมหาวิทยาลัย, IQS, ICAP
งบประมาณหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน: งบประมาณโครงการบริการวิชาการ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, โครงการในพระราชดาริ,
เป้าประสงค์

4.1 ระบบการบริหารจัดการ
งานบริการ วิชาการทีด่ ี มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ Project base, งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ

4.1.1 ร้อยละงบประมาณบริการ
วิชาการ (ทัง้ งบแผ่นดินและรายได้) ที่
เพิม่ ขึน้
4.1.2 จานวนงบประมาณบริการ
วิชาการจากต่างประเทศ

ร้อยละ

บาท

ผล

ผล

60

61

100 204

เป้าหมาย
63
62 62
แผน ผล 9 ด.
5

4

5

เป้าหมาย
64

5 ปี

5

5
(AVG)

อยูร่ ะหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมาย
จากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

1. กาหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และ
พัฒนาโครงการทีส่ อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพืน้ ที่

สานักวิจัยฯ คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

2. ปรับปรุงนโยบายการสนับสนุนทุนด้านการ
บริการวิชาการโดยเน้นพืน้ ทีท่ กี่ าหนด (Area
Base)

สานักวิจัยฯ

3. พัฒนาชุดโครงการบูรณาการทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ต่างๆเพือ่ เสนอของบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก

4.1.3 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจาก
การให้บริการวิชาการ

บาท

อยู่ระหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมาย

4. บูรณาการงานบริการวิชาการสูก่ ารเรียนการ
สอน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรหรือ
สานักวิจัยฯ คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต
หน่วยงานให้บริการวิชาการเพือ่ ก่อให้เกิดรายได้
6. สร้างศูนย์จาหน่ายพันธุไ์ ม้โดยประสานงานกับ
หน่วยงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

32

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

4.1.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนแม่บทบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ

4.1.5 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย

ระดับ

ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
63
62 62
แผน ผล 9 ด.

เป้าหมาย
64

5

5

4

7

8

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี

อยูร่ ะหว่างรอข้อมุลพื้นฐานและกาหนดเป้าหมาย
จากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
NA

กลยุทธ์

7. พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

8
8. สร้างจุดบริการ One Stop Service ด้าน
(MAX) บริการวิชาการ

สานักวิจัยฯ

สานักวิจัยฯ

9. พัฒนาหลักเกณฑ์ในการของบประมาณบริการ
วิชาการให้เอือ้ ต่อนักวิจัยรุน่ ใหม่ การ บูรณาการ
และการทางานเป็นทีม
10.ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยทีอ่ อื้ ต่อการวิจัยโดยโปร่งใส
ตรวจสอบได้

4.1.6 จานวนองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ (Vision KPI) (Inc-B)

ชิน้

NA

23

20

9

25

30

30
(END)

11.พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านบริการ
วิชาการในทุกมิติ
12.พัฒนาองค์ความรูแ้ ละผลักกดันสูก่ ารยอมรับ
(ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยากร นาไปใช้
ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับนานาชาติ
13.สร้างระบบและกลไกในการผลักดัน และ
สนับสนุนให้บุคลากรทีม่ ีผลงานบริการวิชาการ
เข้าถึงตาแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม

4.2 เป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชน
และมีส่วนร่วมในการยกระดับ
การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)

4.2.1 จานวนแหล่งเรียนรูด้ ้านเกษตร
อินทรียข์ องมหาวิทยาลัย

แห่ง

15

24

24

20

27

30

30
(END)

สานักวิจัยฯ คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
และกองการเจ้าหน้าที่

14.พัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ กษตรอินทรียต์ ้นแบบที่ สานักวิจัยฯ คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต
ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า เช่น ปุย๋ อินทรีย์ เมล็ดพันธุ์
ศัตรูพืช มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์ม
ต้นแบบเกษตรยัง่ ยืน การแปรรูป ตลาด ฯลฯ ให้
มีศักยภาพ

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

33

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
63
62 62
แผน ผล 9 ด.

เป้าหมาย
64

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

5 ปี

15. ผลักดันการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
ให้บริการวิชาการ
16.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ ให้ทันสมัย
เพือ่ ให้เอือ้ สาหรับกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย
เช่นผูส้ ูงอายุ หรือคนรุน่ ใหม่
17.พัฒนาโครงการบริการวิชาการทีม่ ีการบูรณา
การศาสตร์พระราชา และเกษตรอินทรีย์ เพือ่
สร้างพืน้ ทีแ่ ละสังคมเชิงนิเวศต้นแบบ
4.2.2 จานวนเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
ครัวเรือน
เครือข่ายเกษตรอินทรียม์ หาวิทยาลัยแม่
โจ้
4.2.3 รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการทีม่ ีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างรายได้ให้กับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

4.2.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม
และคุณภาพชีวติ ของชุมชนเป้าหมาย ที่
เกิดจากโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ

NA 333 300

-

-

-

NA 3.73 3.61

305

-

NA

400 500

10

10

3.93 4.03

500 18.สร้างและพัฒนาชุมชนเป้าหมายด้านบริการ
(MAX) วิชาการ แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ

10 19.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(AVG/Yr) และการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

สานักวิจัยฯ

สานักวิจัยฯ
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ

403 20.ติดตามประเมินสัมฤทธิผ์ ล และผลกระทบต่อ สานักวิจัยฯ
(MAX) ชุมชนจากการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

34

ร่างแผนปฏิบตั ิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิน่
แผนกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้อง: แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผูบ้ ริหารทีร่ ับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก: กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน: งบทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม, งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

5.1 การดารงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ 5.1.1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชีว้ ดั
ปัญญาท้องถิน่ และวัฒนธรรม
ในแผนทานุบารุงบารุงศิลปวัฒนธรรม
การเกษตร

หน่วยนับ

ระดับ

ผล

ผล

60

61

5

5

เป้าหมาย
62
62
63
แผน ผล 9 ด.
80 67.74 80

เป้าหมาย
64

แผน 12+1

80

80
(MODE)

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

1. พัฒนาแผนและกิจกรรมทานุบารุง
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบ
สานประเพณีวฒ
ั นธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่
และวัฒนธรรมการเกษตร

5.1.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอัตลักษณ์วถิ ีเกษตร
วิถีแม่โจ้

ระดับ

4

5

5.1.3 จานวนผูเ้ ข้าชมศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิ ีเกษตร วิถีแม่โจ้

คน

-

-

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5
4. พัฒนาศูนย์เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอัตลักษณ์วถิ ี กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(END 2 Yrs) เกษตร วิถีแม่โจ้ ด้วยการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
2000 4588 2500 3000

7500
(SUM)

5. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
ประชาชนเข้าเยีย่ มชมศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิ ีเกษตร วิถีแม่โจ้

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

35

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

5.1.4 จานวนนักศึกษาต่างชาติและ
ชาวต่างชาติทไี่ ด้รับการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา หรือ
วัฒนธรรมการเกษตร
5.1.5 ร้อยละของโครงการหรือ
กิจกรรมทีม่ ีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอืน่

หน่วยนับ

ผล

ผล

60

61

คน

50

โครงการ

50

เป้าหมาย

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

64

แผน 12+1

121

62
62
63
แผน ผล 9 ด.
150 388 200

250

750
(SUM)

6. พัฒนารูปแบบในการจัดกิจกรรม/
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมการเกษตร ให้น่าสนใจและ
ทันสมัย

71.87

75

85

72.37
(AVG)

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร
มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การ
เรียน การสอน และการวิจัย

81.3

80

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

36

ร่างแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสูอ่ งค์กรทีม่ ีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
แผนกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วข้อง: แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ, แผนบริหารจัดการทรัพย์สิน
ผูบ้ ริหารทีร่ ับผิดชอบหลัก: รองอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี, อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)
ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย,ดร.สุดเขต สกุลทอง)
หน่วยงานสนับสนุนหลัก: กองแผนงาน กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองกลาง กองอาคารและสถานที่ กองสวัสดิการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสือ่ สารองค์กร
งบประมาณหลักในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน: งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร, งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

6.1มีระบบบริหารจัดการที่ 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

หน่วยนับ

ระดับ

ผล

ผล

60

61

3.67

3.85

เป้าหมาย

เป้าหมาย

63
62
62
แผน ผล 9 ด.
3.72 4.01 3.74

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

64

5 ปี

3.76

3.72 1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการ
(AVG) เปลีย่ นแปลง และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งกฎระเบียบแก่บุคลากรที่
เกีย่ วข้อง

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สานักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายกฎหมาย

2. รณรงค์ และส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและ
บุคลากรทุกหน่วยงานมีคุณธรรมและ
ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

6.1.2 ผลการประเมินผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัย

ค่าเฉลีย่

4.71

-

4.73

NA

-

4.75

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสานักงาน
สภามหาวิทยาลัย
4.73 4.ขับเคลือ่ นและผลักดันการดาเนินงานตาม
กองการเจ้าหน้าที่
(AVG) นโยบายผูบ้ ริหารให้ประสบความสาเร็จ
5. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนาไปสูว่ สิ ัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยและขับเคลือ่ นถ่ายทอดแผนสู่
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชือ่ มโยงกับ
TOR โดยมุง่ เน้นผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

37

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

6.1.3 ระดับการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารและ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

ระดับ

ผล

ผล

60

61

NA

3.92

เป้าหมาย

เป้าหมาย

63
62
62
แผน ผล 9 ด.
3.95
NA
4.00

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

64

5 ปี

4.05

ฝ่ายสือ่ สารองค์กร
4.05 6.พัฒนาระบบการสือ่ สารองค์กรทัง้ ในเชิง
(END) ยุทธศาสตร์และงานประจา ให้ครอบคลุมทุก
กลุม่ เป้าหมาย มีแผนงานทีช่ ัดเจน ด้วยการบูร
ณาการทุกภาพส่วน เพือ่ สร้างความเข้าใจ และ
ภาพลักษณ์ทดี่ ีให้แก่มหาวิทยาลัย
7.สร้างสัมพัน์ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร
ภาคประชาชนและภาครัฐ
8. กาหนดรูปแบบวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการ
ประเมินผลการรับรูข้ ้อมูลข่าวสาร เพือ่ ปรับปรุง
ระบบการสือ่ สารองค์กรเป็นประจาทุกปี

6.1.4 ร้อยละของระเบียบข้อบังคับตาม
พรบ.เพือ่ รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

ร้อยละ

NA

30.36

100

58.97

-

-

6.1.5 ร้อยละของระเบียบข้อบังคับทีม่ ี
การออกประกาศ/ระเบียบเพือ่ รองรับ
การบริหารจัดการในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ

-

-

-

-

60

80

100 9. ขับเคลือ่ นการพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบ ฝ่ายกฎหมาย
(MAX) มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ
80 10. ออกประกาศและระเบียบเพือ่ รองรับการ
(MAX) บริหารจัดการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ฝ่ายกฎหมาย

11. ปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยให้มีความ
คล้องตัว และเอือ้ ต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
6.1.6 ระดับความสาเร็จของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ระดับ

NA

3.81

3.90

1.05

3.95

4.00

4.00 12.พัฒนาแผนแม่บทเทคโลยีสารสนเทศของ กองเทคโนโลยีดิจิตัล
(END) มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
การใช้งานของกลุม่ เป้าหมาย ด้วยการศึกษา
ความต้องการ software และ Hardware ด้าน
การเรียนการสอนทีท่ ันสมัย

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

38

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผล

ผล

60

61

เป้าหมาย
62
62
แผน ผล 9 ด.

ร้อยละความสาเร็จของตัวชีว้ ดั ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

63

64

5 ปี

80

80

80 13.พัฒนาสือ่ สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการเรียน กองเทคโนโลยีดิจิตัล
(END) การสอนยุคใหม่ สร้างและพัฒนานวัตกรรม
รวมทัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
14.พัฒนาเวบไซต์ และสือ่ ประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ
และมีความเคลือ่ นไหวต่อเนือ่ ง

6.2 มีความมัน่ คงทางการ
เงินและเติบโตอย่างยัง่ ยืน

6.2.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและการคลัง

ระดับ

2

2

5

4

-

-

5 15.พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
(END 3 จัดการทรัพย์สินและการคลังให้ประสบ
Yrs) ความสาเร็จ และสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.2 ระดับความสาเร็จของแผนบริหาร
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ระดับ

2

1

5

3.33

5

5

5 16.สนับสนุนให้มีการจัดทาและขับเคลือ่ นการ กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
(MODE) ดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

6.2.3 ระดับความสาเร็จในการจัดตัง้
มูลนิธพิ ัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ 4 มีการระดมทุนเข้าสูม่ ูลนิธิ
ระดับ 5 มีการนาทุนไปดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ระดับ

NA

2

5

3

4

5

6.2.4 รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากหน่วยงาน
พิเศษทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ บริหารรายได้เพือ่ การ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน

ร้อยละ

-

-

-

-

-

10

กองคลัง
กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
กองเทคโนโลยีดิจิตัล

17.เพิม่ งบประมาณเงินรายได้จากการระดมทุน
จากศิษย์เก่า
5 18.สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ หน่วยงานพิเศษขึน้ กองคลัง
(END) เพือ่ ทาหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการรายได้ของ กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัย

10 19.หน่วยงานพิเศษทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ บริหารรายได้ให้ กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
(END) สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพือ่ การเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563
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เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

6.2.5 จานวนเงินรายได้จากหน่วยงาน
วิสาหกิจเพิม่ ขึน้

6.3 มีทรัพยากรบุคคลทีม่ ี
สมรรถนะสูง

หน่วยนับ

ร้อยละ

ผล

ผล

60

61

-

-

เป้าหมาย
62
62
แผน ผล 9 ด.
5
51.31

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

63

64

5 ปี

5

5

5 20.สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานวิสาหกิจ กองบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
(AVG) ของมหาวิทยาลัย ดาเนินงานเพือ่ แสวงหารายได้
ให้มากขึน้

6.2.6 ประสิทธิภาพการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุน
รัฐบาล)

5

2.92

5

5

5 21.เพิม่ ประสิทิภาพการดาเนินงานและการใช้
(END 3 จ่ายงบประมาณ
Yrs)

6.2.7 ประสิทธิภาพการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้)

5

0.98

5

5

5
(END 3
Yrs)
80 22.ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรทีส่ อดคล้องกับ กองการเจ้าหน้าที่
(MODE) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสาเร็จ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามวัตถุประสงค์ และผลผลัพธ์ทสี่ าคัญของแผน

6.3.1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชีว้ ดั ใน
แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ

5

3.61

80

50

80

80

6.3.2 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
ร้อยละ
พัฒนาตามเส้นทางการพัฒนา (Training
roadmap) ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดและ
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน

NA

69

-

-

-

-

-

23.พัฒนา Training Roadmap สาหรับ
บุคลากรแต่ละกลุม่ และส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางทีก่ าหนด
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.3.3 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

ระดับ

-

-

5

3

5

5

5
(END)

กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.3.3 ร้อยละของอาจารย์ปริญญาโทที่
ไปศึกษาต่อและจบตรงตามแผน
ระยะเวลาของหลักสูตร

ร้อยละ

NA

0

80

0

80

80

80 24.ติดตามและสนับสนุนอาจารย์ทไี่ ปศึกษาต่อ กองการเจ้าหน้าที่
(AVG) ให้สาเร็จการศึกษภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563

40

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผล

ผล

60

61

6.3.4 ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของอาจารย์ทมี่ ี
ตาแหน่งทางวิชาการ (Inc-B)

ร้อยละ

9.49

12.15

6.4 มีสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ 6.4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ต่อการทางานและเป็นสากล ผังแม่บทของมหาวิทยาลัย

ระดับ

NA

1

เป้าหมาย
62
62
แผน ผล 9 ด.
6
7.55

5

1

เป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลือ่ นตัวชีว้ ัดและกลยุทธ์

63

64

5 ปี

6

6

6 25.สนับสนุนคณาจารย์ทมี่ ีคุณสมบัติในการขอ
(AVG) ตาแหน่งทางวิชาการให้ผลิตผลงานและยืน่ ขอ
ตาแหน่ง

5

5

5 26.พัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยทัง้ 3
กองอาคารและสถานที่
(MODE) วิทยาเขตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco U และ Green U
Ranking

สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กองการเจ้าหน้าที่
คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต

27.พัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงรักษาภูมิทัศนและอาคารสถานทีใ่ ห้
สะอาด สวยงาม เอือ้ ต่อการทางานและการ
เรียนรู้ และมีความเป็นสากล
6.4.2 ผลการจัดอันดับ Green
University ทีส่ ูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
62-64 ปรับเป็น
ผลคะแนนการประเมินGreen U.

อันดับ

9

9

6,000

5,525

5,800

6,000

6000 28. รณรงค์การใช้พลังงานและทรัพยากรให้
(END) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ลดการใช้พลังงาน/
อาคารประหยัดพลังงาน)

กองอาคารและสถานที่
ทุกหน่วยงาน

29.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ การ
จัดการกายภาพ พลังงาน น้า ของเสีย และ
การจราจร
30.ส่งเสริมหน่วยงานภายในเข้าสูก่ ารประเมิน
มาตรฐาน Green Office

หมายเหตุ: ค่าเป้ าหมายตัวชีว้ ด
ั จะมีการปรับปรุงอีกครัง้ หลังจากการเจรจาคารับรองการปฏิบต
ั ก
ิ าร ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2563
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สรุปข้อมูลแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
5

ตัวชีว้ ัด
27

กลยุทธ์
55

2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูค่ วามเป็นนานาชาติ

3

11

15

3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุง่
สูก่ ารยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2

16

26

4. การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ

2

10

20

5. การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ท้องถิน่

1

4

7

6. การบริหารจัดการสูอ่ งค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance
Organization)

3

16

30

16

84

153

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล

รวม

