แผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

จัดทาโดย
งานนโยบาย และแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่ วยนั บ

กลยุทธ์
63

64 65

66

แหล่งงบประมาณ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

ผูร้ ั บผิดชอบ
รายได้

แผ่นดิน ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การเสริมสร้ างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ที่ 1 : การปรั บปรุ งและพั ฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน
1. จานวนหลั กสู ตรที่มีความทันสมัย

หลั กสู ตร

14

14

14

14 ปรับปรุงและพั ฒนาหลั กสู ตรให้มีความ

1

โครงการพั ฒนาหลั กสู ตรเพื่อการ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ขั บเคลื่อนทิศทางการพั ฒนา

โลกจากการปรับปรุงแล้ว

โลก ตอบสนองต่อความต้องการของ

5 ปี

ผูเ้ รียน

2

40,000

ระยะ

โครงการแนะแนวนั กศึกษาเชิงรุก

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/
นางจันทร์ธิมา เตโช

371,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

และประชาสั มพั นธ์หลั กสู ตรการ

หน.งานบริการการศึกษาฯ/

เรียนการสอน

นายธนากร แนวพิชิต

การสอบวัดมาตรฐานของนั กศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

ทางด้านภาษาอังกฤษ

นางสาวฉลวย จันศรี

การสอบวัดมาตรฐานของนั กศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ

เป้าประสงค์ที่ 2 : การมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผา่ นเกณฑ์ของนั กศึกษาและบัณฑิต
1. ร้อยละของนั กศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่
สอบผ่านด้านภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

70

75

80

85 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้นักศึกษาและ

ต่อ

บัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้าน

นั กศึกษาทั้งหมด
2. ร้อยละของนั กศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่

3

ภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต
ร้อยละ

70

75

80

85

4

สอบผ่านด้าน ICT

การสื่อสาร (ICT)
เป้าประสงค์ที่ 3 : การพั ฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตาแหน่ งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย
1. ร้อยละของคณาจารย์ที่ผา่ นการ

ร้อยละ

70

75

80

85 สนั บสนุ นการพั ฒนาตนเองของ

5

การเข้าร่วมฝึกอบรม/สั มมนา

งบพั ฒนา

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/

บุคลากรประจาปี

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

ฝึกอบรมในสายวิชาชีพในรอบปีต่อ

คณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ

เพื่อพั ฒนาทักษะวิชาชีพของ

จานวนอาจารย์ทั้งหมด (ข้อมูล 5 ปี

ตาแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย

คณาจารย์ ม.แม่โจ้-แพร่ ประจาปี

ย้อนหลั ง)
2. จานวนของอาจารย์ที่ได้รับการ

งบประมาณ 2563
คน

10

11

12

13

กาหนดตาแหน่งทางวิชาการต่อ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด (ไม่นับ
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 4 : การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
1. จานวนหลั กสู ตรที่มีผลการ
ประเมินฯผ่านตามเกณฑ์

หลั กสู ตร

14

14

14

14 สนั บสนุ นให้มีการพั ฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิด
พั ฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็น
สากล

6

โครงการดาเนินการประกั นคุณภาพ
การศึกษา

540,000

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/
นางวิจิตรา กระต่ายทอง

เป้าประสงค์ที่ 5 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพตามอั ตลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละความสาเร็จตาม

ร้อยละ

70 75 80 85 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุง่ เน้น

นักศึกษาทีม่ ีการบูรณาการด้าน

การพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และ

ทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และ

ทักษะวิชาชีพ

ทักษะในศตวรรษที่ 21

7

โครงการทัศนศึกษานักศึกษา

101,045

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

8

สายสังคมศาสตร์
โครงการทัศนศึกษานักศึกษา

198,555

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

9

สายวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน

21,900

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิชาการ
10 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

120,000

งบฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/กลุ่ม

อบจ.แพร่ ศึกษาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
11

โครงการพัฒนานักศึกษา

และศิษย์เก่า (24 กิจกรรม)
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

175,000

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

ไม่ขอเบิก

นายภิญโญ ผลงาม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

“เทคนิคทางชีววิทยาขั้นสูง” แก่

ค่าใช้จา่ ย

ประจาหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การ

ไม่ขอเบิก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

ใช้โปรแกรม excel สาหรับงาน

ค่าใช้จา่ ย

ประจาหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์

โครงการปรับพื้นฐานและเพิ่มทักษะ

ไม่ขอเบิก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ทางคณิตศาสตร์สาหรับนักศึกษา

ค่าใช้จา่ ย

อ.ดร.สิทธิเดช ศรีน้อย/

ทางด้านวิทยาศาสตร์” แก่
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
14

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ดร.คนิติน สมานมิตร

2. ร้อยละของบัณฑิตทีม่ ีงานทา

ร้อยละ

75 80 85 90 ส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรม

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

15 โครงการสหกิจศึกษา

นักศึกษาทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมการ
เรียนรูข้ องคนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่

120,400

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ด้านสังคมศาสตร์
16 โครงการสหกิจศึกษา

การปฏิบตั ิงานในระดับชาติและนานาชาติ

นางชญานิศ ปัญญา
200,000

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ด้านวิทยาศาสตร์
17

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียม

นางชญานิศ ปัญญา
8,000

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
18 โครงการรับรายงานตัวบัณฑิตใหม่

นางธนันฐิตา สะปู
2,000

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
นายธนากร แนวพิชิต

19 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริม

109,600

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

การออกกาลังกาย
20 โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก

ว่าทีร่ อ้ ยโทพีระสันต์ กระต่าย
ทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

9,000

นางอัญชลี ปินตาวงศ์
ส่งเสริมแนวทางการจัดกิจกรรม
นักศึกษาทีม่ ีการบ่มเพาะจิตสานึกอันดี
ในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญญาอาสา

21 โครงการประชุมผู้ปกครองและ

5,000

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
22 โครงการปลูกจิตสานึกและสร้าง

นายธนากร แนวพิชิต
3,500

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

เสริมวินัยนักศึกษา ประจาปี 2563

นางธนันฐิตา สะปู

จิตอาสา
เป้าประสงค์ที่ 6 : มีเครือข่ายความร่วมมือทีล่ งสูก่ ารปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสาเร็จในระดั บนานาชาติ
1. จานวนอาจารย์/นักวิจยั

คน

1

2

3

4 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

23 โครงการสนับสนุนอาจารย์ทไี่ ด้รบั

งบฯของ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/

แลกเปลี่ยน (outbound) มากกว่า

อาจารย์ กับเครือข่ายต่างประเทศให้

เชิญเป็น Visiting Professor/

ตัวชี้วัดใน

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

3 เดือน

มากขึ้น (In bound-Out bound)

กรรมการ/ทีป่ รึกษาในต่างประเทศ

คารับรอง
ฯ ประจาปี
2,025,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่ วยนั บ
63

64

กลยุทธ์

65

66

ลาดับ
ที่

แหล่งงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
รายได้

แผ่นดิน

ผูร้ ั บผิดชอบ
ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การสร้ างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ ทางการเกษตรที่ยอมรั บในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 : การผลิตผลงานวิจัยที่มงุ่ เน้ นองค์ความรู้ ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
จานวนผลงานวิจัยทางการเกษตรที่

ผลงาน

10

11

12

13

ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้มีการจัดทา

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดั บชาติ

ผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการ

หรือนานาชาติ หรือผลงานที่ได้รับ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดั บชาติหรือนานาชาติ

การจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

หรือผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ

ปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

2. จานวนของนวัตกรรมทาง

นวัตกรรม

1

2

3

4

1

โครงการสนั บสนุ นทุนวิจัย

150,000

หัวหน้างานวิจัย

สนั บสนุ นการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงาน

วิทยาศาสตร์/สั งคมศาสตร์ที่มีการ

สร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทาง

เผยแพร่และได้รับการยอมรับใน

การเกษตรเป็นพื้นฐาน

ผูช้ ่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร) /

ระดั บชาติหรือนานาชาติ
รวม

150,000

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

หน่ วยนั บ

ค่าเป้าหมาย
63

64

65

กลยุทธ์

66

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

แหล่งงบประมาณ
รายได้

แผ่นดิน

ภายนอก

ผูร้ ั บผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : เป็นศูนย์การเรียนรู้ และการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่ วมในการยกระดับการพั ฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน
1. จานวนหมู่บ้านหรือชุ มชนที่ได้รับ
การบริการวิชาการ
2. จานวนชุ มชนที่สามารถยกระดั บ

หมู่บ้าน/ชุ มชน
ชุ มชน

10

11

12

13 ส่งเสริมและสนั บสนุ นการเป็น

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

20

21

22

สถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้
23 และมีส่วนร่วมในการยกระดั บการ

นางศิรภัสสร กั นถาด
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

คุณภาพชีวติ ของคนในชุ มชนได้สูง

พั ฒนาความเข้มแข็ งและคุณภาพชีวติ

กว่าปีที่ผา่ นมา (รายได้ การจ้างงาน

ของชุ มชน

กลุ่มวิชาชีพ)
3. จานวนเครือข่ายความร่วมมือใน

เครือข่าย

10

11

12

นางศิรภัสสร กั นถาด

13

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

การบริการวิชาการ แก่ชุมชน / สั งคม
4. จานวนกิจกรรม/โครงการที่

นางศิรภัสสร กั นถาด
โครงการ

20

21

22

23 ส่งเสริมและสนั บสนุ น กิจกรรม/

ให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อ

โครงการ ที่ให้บริการวิชาการที่เกิด

สั งคม
5. จานวนครั้ง ของการออกหน่วย

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/
นางศิรภัสสร กั นถาด

ประโยชน์ต่อสั งคม
ครั้ง

15

16

17

18 ส่งเสริมและสั บสนุ นการออกหน่วย

1

การให้คาปรึกษาแก่ประชาชน

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/
นางศิรภัสสร กั นถาด

บริการวิชาการ หรือการให้คาปรึกษา

บริการวิชาการ หรือการให้คาปรึกษา

ผูป้ ระกอบการ- การออกหน่วยของ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่

คลินิกเทคโนโลยี

ผูป้ ระกอบการ / กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน/

ผูป้ ระกอบการ / กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน/

ประชาชน

ประชาชน

6. จานวนโครงการบริการวิชาการที่

ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้โครงการ

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

สามารถบูรณาการกั บการเรียนการ

บริการวิชาการ ได้มีการนามาบูรณา

นางศิรภัสสร กั นถาด

สอน

การกั บการเรียนการสอน

7. จานวนการจัดอบรม สั มมนา เพื่อ

โครงการ

ครั้ง

5

2

6

3

7

4

8

5

สร้างรายได้เข้ามหาวิทยาลั ย

ส่งเสริมและสนั บสนุ นโครงการที่

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ/

ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ

นางศิรภัสสร กั นถาด

มหาวิทยาลั ย/หน่วยงาน
8. จานวนโครงการสนองงานใน

โครงการ

5

6

7

8

พระราชดาริ/โครงการอพสธ /

บูรณาการโครงการพระราชดาริ

2

กั บพั นธกิจหลั กของมหาวิทยาลั ย

โครงการพั ฒนาแปลงปลู กพืช

70,000

นายกิติพงษ์ วุฒญ
ิ าณ

มะเกี๋ยง อพสธ.

โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
9. จานวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ของมหาวิทยาลั ย

แหล่งเรียนรู้

1

2

3

4

พั ฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

3

โครงการพั ฒนาศักยภาพ

ต้นแบบที่ครอบคลุ มห่วงโซ่คุณค่าให้มี

มหาวิทยาลั ยแม่โจ้-แพร่ ฯ สู่การ

ศักยภาพ

เป็นมหาวิทยาลั ย Go.Eco.U.
รวม

100,000

170,000

ผศ.ดร.ตะวัน ฉั ตรสู งเนิน

-

-

ประเด็ นยุ ทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ
63

64

65

กลยุ ทธ์
66

ลาดั บ

แหล่งงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายได้

แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ
ภายนอก

ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นสถาบันทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. จานวนโครงการทีเ่ กี่ยวกับ

โครงการ

5

6

7

8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเป็น

1

โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา

10,000

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

การสืบสานศิลปวัฒนธรรม

สถาบันทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรกั ษ์

(โครงการผ้าป่า และ โครงการแห่

อ.ดร.สมบัติ กันบุตร/

ท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

เทียน)

นางบุษบง เสนรังษี

2

โครงการรดน้าดาหัวปีใ๋ หม่เมือง

30,740

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือ่ งดี

2. จานวนหน่วยงานภายนอกที่

หน่วยงาน

10

11

12

13

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/

เข้ามาศึกษาดูงานและเรียนรู้

นางบุษบง เสนรังษี

ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม

ครัง้

10

11

12

13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรและ

กับหน่วยงานภายนอกด้าน

นักศึกษา มีจติ สานึก และมีส่วนร่วม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในกิจกรรมทีอ่ นุรกั ษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/
นางบุษบง เสนรังษี

รวม

40,740

ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่ วยนั บ

กลยุทธ์
63

64

65

66

แหล่งงบประมาณ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ที่

ผูร้ ั บผิดชอบ
รายได้

แผ่นดิน ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การพั ฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 : การมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
1. ระดั บความพึงพอใจของ

ระดั บ

5

5

5

5 ขั บเคลื่อนและผลั กดั นการดาเนินงานตามนโยบาย

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ

ผูบ้ ริหารให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

ของหน่วยงาน

พั ฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/
นางสาวจุฬาลั กษณ์ เครื่องดี
1

และงานประจา ให้ครอบคลุ มทุกกลุ่มเป้าหมาย มี

โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านการ

106,500

สื่อสารเพื่อการประชาสั มพั นธ์ฯ

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/
นายศตพล กั ลยา

แผนงานที่ชุดเจน ด้วยการบุรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และภาพลั กษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลั ย
2. ระดั บความสาเร็จของ

ระดั บ

5

5

5

แผนพั ฒนาบุคลากร

5 ขั บเคลื่อนแผนพั ฒนาบุคลากรให้ครอบคลุ มทุก

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/

กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงาน
พั ฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจิต

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง
2

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

บริการ (Service mind) และทางานได้หลายหน้าที่

และพั ฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

(Multi-functional)

องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3

โครงการพั ฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร

4

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

21,400

100,000
10,000

สาหรับบุคลากร
3. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของหน่วยงาน

ร้อยละ

75

80

85

90 ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานทุกระดั บให้

5

สอดคล้องกั บแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนามหาวิทยาลั ย

โครงการทบทวนและจัดทาแผน

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/
นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ

40,000

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

อ.อุบลวรรณ สุ ภาแสน/
นางสาวถิรนั นท์ กิติคู้

ประจาปีงบประมาณ 2564
6

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและ

10,000

อ.อุบลวรรณ สุ ภาแสน/

จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

นางธนั นธรณ์ วุฒญ
ิ าณ/

ภายใน

นางดุ ลฤดี เครื่องดี

เป้าประสงค์ที่ 2 : การมีความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเงิน
1. ร้อยละของงบประมาณที่

ร้อยละ

80

82

84

86 สนั บสนุ นความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/

สนั บสนุ นเป็นไปตามที่เสนอของทั้ง

นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ

งบประมาณเงินรายได้และ
ประมาณแผ่นดิน
เป้าประสงค์ที่ 3 : การมีบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถและอุทิศตนในการทางานภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัย
1. ร้อยละบุคลการที่ได้รับการ

ร้อยละ

80

82

84

86 ส่งเสริมและสนั บสนุ นบุคลากร

7

การเข้าร่วมฝึกอบรม/สั มมนา เพื่อพั ฒนา

งบพั ฒนา

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร/
นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

อบรมตามวิชาชีพต่อบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการทางาน

ทักษะวิชาชีพของคณาจารย์ ม.แม่โจ้-

บุคลากร

ทั้งหมด

ภายใต้ระบบของมหาวิทยาลั ย

แพร่ ประจาปีงบประมาณ 2563

ประจาปี

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่ วยนั บ
63

64

65

กลยุทธ์
66

ลาดับ
ที่

287,900

-

-

แหล่งงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
รายได้

แผ่นดิน

ผูร้ ั บผิดชอบ
ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : เป็นหน่ วยงานสนั บสนุ นการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 1 : การเป็นหน่ วยงานที่สนั บสนุ นการอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอก
1. จานวนโครงการที่สนั บสนุ นการ

โครงการ

3

4

5

6 ส่งเสริมและสนั บสนุ นให้บุคลากรและ

อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

นั กศึกษา มีจิตสานึก และมีส่วนร่วมใน

สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1

โครงการ Green Campus 2563

28,000

และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลั ย
และหน่วยงานภายนอก

รวม

28,000

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร

สรุปรายละเอียดงบประมาณตามประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แหล่งงบประมาณ

จานวน

จานวนโครงการ/

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

9

23

2,025,000

2,025,000

2

1

150,000

150,000

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

9

3

170,000

170,000

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

2

40,740

40,740

5. การพั ฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลั กธรรมมาภิบาล

5

7

287,900

287,900

6. เป็นหน่วยงานสนั บสนุ นการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

1

28,000

28,000

29

37

2,701,640

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการ

รายได้

แผ่นดิน

รวม (บาท)

ภายนอก

เปลี่ยนแปลงของโลก
2. การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่
ยอมรับในระดั บชาติ หรือนานาชาติ

รวม

-

-

2,701,640

