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จัดท าโดย 

งานนโยบาย และแผน 



 

63 64 65 66
 รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการ

ขับเคล่ือนทิศทางการพัฒนา     ระยะ

 5 ปี

            40,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/           

นางจันทร์ธิมา เตโช

2 โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุก

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ

เรียนการสอน

           371,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/           

หน.งานบริการการศึกษาฯ/       

นายธนากร แนวพิชิต

1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ี

สอบผ่านด้านภาษาอังกฤษ       ต่อ

นักศึกษาท้ังหมด

ร้อยละ 70 75 80 85 3 การสอบวดัมาตรฐานของนักศึกษา

ทางด้านภาษาอังกฤษ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/         

นางสาวฉลวย จันศรี

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ี

สอบผ่านด้าน ICT

ร้อยละ 70 75 80 85 4 การสอบวดัมาตรฐานของนักศึกษา

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT)

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/         

นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ

1. ร้อยละของคณาจารย์ท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมในสายวชิาชีพในรอบปีต่อ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ข้อมูล 5 ปี 

ย้อนหลัง)

ร้อยละ 70 75 80 85

2. จ านวนของอาจารย์ท่ีได้รับการ

ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการต่อ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด (ไม่นับ

อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ)

คน 10 11 12 13

1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีผลการ

ประเมินฯผ่านตามเกณฑ์

หลักสูตร 14 14 14 14 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิด

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและเป็น

สากล

6 โครงการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา

540,000        รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/         

นางวจิติรา กระต่ายทอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  : การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพท่ีทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก

เป้าประสงค์ท่ี 2 : การมคีวามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ท่ีผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต

ล าดับ

ท่ี

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/

 ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

14 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

โลก ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้เรียน

เป้าประสงค์ท่ี 4 : การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

5 การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา       

เพ่ือพัฒนาทักษะวชิาชีพของ

คณาจารย์ ม.แม่โจ-้แพร่ ประจ าปี

งบประมาณ 2563

 งบพัฒนา

บุคลากรประจ าปี

เป้าประสงค์ท่ี 3 : การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และนวัตกรรมท่ีทันสมัย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ

บัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต

สนับสนุนการพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์ด้านทักษะวชิาชีพ วชิาการ 

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และนวตักรรมท่ีทันสมัย

1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีความทันสมัย

 และทันต่อการเปล่ียนแปลงของ

โลกจากการปรับปรุงแล้ว

หลักสูตร 14 14 14

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/           

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 โครงการทัศนศกึษานักศกึษา       

สายสังคมศาสตร์

101,045       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

8 โครงการทัศนศกึษานักศกึษา      

สายวิทยาศาสตร์

198,555      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

9 โครงการพัฒนานักศกึษาด้าน

วิชาการ

21,900        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

10 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 120,000       งบฯ 

อบจ.แพร่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/กลุ่ม

ศกึษาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์

11 โครงการพัฒนานักศกึษา         

และศษิย์เก่า (24 กิจกรรม)

175,000      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

นายภิญโญ ผลงาม

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคทางชีววิทยาข้ันสูง” แก่

นักศกึษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 ไม่ขอเบิก

ค่าใช้จา่ย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ใช้โปรแกรม excel ส าหรับงาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์” แก่

นักศกึษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 ไม่ขอเบิก

ค่าใช้จา่ย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์

ประจ าหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์

14 โครงการปรับพ้ืนฐานและเพ่ิมทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักศกึษา

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ไม่ขอเบิก

ค่าใช้จา่ย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/        

อ.ดร.สิทธิเดช ศรีน้อย/          

อ.ดร.คนิติน สมานมิตร

85 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดั

กิจกรรมพัฒนานักศกึษา โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และ

ทักษะวิชาชีพ

1. ร้อยละความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา

นักศกึษาท่ีมีการบูรณาการด้าน

ทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 70 75 80

เป้าประสงค์ท่ี 5 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย



 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 โครงการสหกิจศกึษา            

ด้านสังคมศาสตร์

120,400      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/      

นางชญานิศ ปัญญา

16 โครงการสหกิจศกึษา            

ด้านวิทยาศาสตร์

200,000      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/      

นางชญานิศ ปัญญา

17 โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

8,000         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

 นางธนันฐิตา สะปู

18 โครงการรับรายงานตัวบัณฑิตใหม่ 2,000         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/          

 นายธนากร แนวพิชิต

19 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริม

การออกก าลังกาย

109,600      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/ 

  ว่าท่ีร้อยโทพีระสันต์ กระต่าย

ทอง20 โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก 9,000         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/ 

  นางอัญชลี ปินตาวงศ์

21 โครงการประชุมผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่

5,000         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/          

 นายธนากร แนวพิชิต

22 โครงการปลูกจติส านึกและสร้าง

เสริมวินัยนักศกึษา ประจ าปี 2563

3,500         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

 นางธนันฐิตา สะปู

1. จ านวนอาจารย์/นักวิจยั

แลกเปล่ียน (outbound) มากกว่า  

3 เดือน

คน 1 2 3 4 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปล่ียน

อาจารย์ กับเครือข่ายต่างประเทศให้

มากข้ึน (In bound-Out bound)

23 โครงการสนับสนุนอาจารย์ท่ีได้รับ

เชิญเป็น Visiting Professor/

กรรมการ/ท่ีปรึกษาในต่างประเทศ

 งบฯของ

ตัวช้ีวัดใน

ค ารับรอง

ฯ ประจ าปี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/           

นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

2,025,000  

ร้อยละ 75 80 85

เป้าประสงค์ท่ี 6 : มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลส าเร็จในระดับนานาชาติ

90 ส่งเสริมแนวทางการจดักิจกรรม

นักศกึษาท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของคนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่

การปฏิบัติงานในระดับชาติและนานาชาติ

ส่งเสริมแนวทางการจดักิจกรรม

นักศกึษาท่ีมีการบ่มเพาะจติส านึกอันดี

ในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว

สังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นปัญญาอาสา

 จติอาสา

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

จ านวนผลงานวจิัยทางการเกษตรท่ี

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ หรือผลงานท่ีได้รับ

การจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญา

ผลงาน 10 11 12 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท า

ผลงานวจิัยทางการเกษตรท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 หรือผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา

รวม 150,000   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรท่ียอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การผลิตผลงานวิจัยท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพ้ืนฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/

 ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ

1 โครงการสนับสนุนทุนวจิัย      150,000 ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ธนากร) /   

หัวหน้างานวจิัย

4 สนับสนุนการผลิตผลงานวจิัยหรือผลงาน

สร้างสรรค์ท่ีมุ่งเน้นองค์ความรู้ทาง

การเกษตรเป็นพ้ืนฐาน

2. จ านวนของนวตักรรมทาง

วทิยาศาสตร์/สังคมศาสตร์ท่ีมีการ

เผยแพร่และได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

นวตักรรม 1 2 3



 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1. จ านวนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีได้รับ

การบริการวชิาการ

หมู่บ้าน/ชุมชน 10 11 12 13 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/     

 นางศิรภัสสร กันถาด

2. จ านวนชุมชนท่ีสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนในชุมชนได้สูง

กวา่ปีท่ีผ่านมา (รายได้ การจา้งงาน 

กลุ่มวชิาชีพ)

ชุมชน 20 21 22 23 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

3. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน

การบริการวชิาการ แก่ชุมชน / สังคม

เครือข่าย 10 11 12 13 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/     

 นางศิรภัสสร กันถาด

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ี

ให้บริการวชิาการท่ีเกิดประโยชน์ต่อ

สังคม

โครงการ 20 21 22 23 ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรม/

โครงการ ท่ีให้บริการวชิาการท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อสังคม

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

5. จ านวนคร้ัง ของการออกหน่วย

บริการวชิาการ หรือการให้ค าปรึกษา 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ 

ผู้ประกอบการ / กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/ 

ประชาชน

คร้ัง 15 16 17 18 ส่งเสริมและสับสนุนการออกหน่วย

บริการวชิาการ หรือการให้ค าปรึกษา 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ 

ผู้ประกอบการ / กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/ 

ประชาชน

1 การให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน

ผู้ประกอบการ- การออกหน่วยของ

คลินิกเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

6. จ านวนโครงการบริการวชิาการท่ี

สามารถบูรณาการกับการเรียนการ

สอน

โครงการ 5 6 7 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการ

บริการวชิาการ ได้มีการน ามาบูรณา

การกับการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

7. จ านวนการจัดอบรม สัมมนา เพ่ือ

สร้างรายได้เข้ามหาวทิยาลัย

คร้ัง 2 3 4 5 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการท่ี

ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับ

มหาวทิยาลัย/หน่วยงาน

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ/    

 นางศิรภัสสร กันถาด

8. จ านวนโครงการสนองงานใน

พระราชด าริ/โครงการอพสธ /

โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ 5 6 7 8 บูรณาการโครงการพระราชด าริ     

กับพันธกิจหลักของมหาวทิยาลัย

2 โครงการพัฒนาแปลงปลูกพืช

มะเก๋ียง  อพสธ.

             70,000 นายกิติพงษ์  วฒิุญาณ

9. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร

อนิทรีย์ของมหาวทิยาลัย

แหล่งเรียนรู้ 1 2 3 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์

ต้นแบบท่ีครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าให้มี

ศักยภาพ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

มหาวทิยาลัยแม่โจ-้แพร่  ฯ สู่การ

เป็นมหาวทิยาลัย Go.Eco.U.

           100,000 ผศ.ดร.ตะวนั ฉัตรสูงเนิน

รวม 170,000         -             -        

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การเป็นสถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาได้และมส่ีวนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น

สถาบันท่ีประชาชนพ่ึงพาได้

และมีส่วนร่วมในการยกระดับการ

พัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวติ

ของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ 

ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1 โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนา

 (โครงการผ้าป่า และ โครงการแห่

เทียน)

10,000     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

อ.ดร.สมบัติ กันบุตร/          

นางบุษบง เสนรังษี

2 โครงการรดน้ าด าหัวป๋ีใหม่เมือง 30,740     รองคณบดีฝ่ายบริหาร/        

นางสาวจฬุาลักษณ์ เคร่ืองดี

2. จ านวนหน่วยงานภายนอกท่ี

เข้ามาศกึษาดูงานและเรียนรู้

ด้านศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

หน่วยงาน 10 11 12 13 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

นางบุษบง เสนรังษี

3. จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

กับหน่วยงานภายนอกด้าน

ศลิปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

คร้ัง 10 11 12 13 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศกึษา มีจติส านึก และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมท่ีอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศกึษา/

นางบุษบง เสนรังษี

รวม 40,740    

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  : เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การเป็นสถาบันท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

81. จ านวนโครงการท่ีเก่ียวกับ

การสืบสานศลิปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน

โครงการ 5 6 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเป็น

สถาบันท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน



 

 

 

 
 

63 64 65 66  รายได้

 

แผ่นดิน

 

ภายนอก

ขับเคล่ือนและผลักดันการด าเนินงานตามนโยบาย

ผู้บริหารให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/           

 นางสาวจุฬาลักษณ์ เคร่ืองดี

พัฒนาระบบการส่ือสารองค์กรท้ังในเชิงยุทธศาสตร์

และงานประจ า ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มี

แผนงานท่ีชุดเจน ด้วยการบุรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่มหาวทิยาลัย

1 โครงการสร้างความเป็นเลิศด้านการ

ส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ฯ

    106,500 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นายศตพล กัลยา

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุก

กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงาน

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

      21,400

3 โครงการพัฒนาวสัิยทัศน์บุคลากร     100,000

4 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส าหรับบุคลากร

      10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางสาวรัตนา ปัญญาเครือ

5 โครงการทบทวนและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

      40,000 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน/        

นางสาวถิรนันท์ กิติคู้

6 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและ

จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน

      10,000 อ.อุบลวรรณ สุภาแสน/         

 นางธนันธรณ์ วฒิุญาณ/        

 นางดุลฤดี เคร่ืองดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

5

2. ระดับความส าเร็จของ

แผนพัฒนาบุคลากร

ระดับ 5 5 5 5

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) มีจติ

บริการ (Service mind) และท างานได้หลายหน้าท่ี 

(Multi-functional)

3. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

ของหน่วยงาน

ร้อยละ 75 80 85 90 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์ท่ี 1 : การมรีะบบบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ

1. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการ

ของหน่วยงาน

ระดับ 5 5 5

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 

เป้าประสงค์/ ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

 แหล่งงบประมาณ



 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. ร้อยละของงบประมาณท่ี

สนับสนุนเป็นไปตามท่ีเสนอของท้ัง

งบประมาณเงินรายได้และ

ประมาณแผ่นดิน

ร้อยละ 80 82 84 86 สนับสนุนความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเงิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ

1. ร้อยละบุคลการท่ีได้รับการ

อบรมตามวชิาชีพต่อบุคลากร

ท้ังหมด

ร้อยละ 80 82 84 86 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการท างาน

ภายใต้ระบบของมหาวทิยาลัย

7 การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนา

ทักษะวชิาชีพของคณาจารย์ ม.แม่โจ-้

แพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2563

 งบพัฒนา

บุคลากร

ประจ าปี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/          

 นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง

รวม 287,900  -   -     

เป้าประสงค์ท่ี 3 : การมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและอุทิศตนในการท างานภายใต้ระบบของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ท่ี 2 : การมีความม่ันคงและเสถยีรภาพทางการเงิน 

63 64 65 66  รายได้  แผ่นดิน  ภายนอก

1. จ านวนโครงการท่ีสนับสนุนการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

โครงการ 3 4 5 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ

นักศึกษา มีจติส านึก และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท่ีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท้ังภายในมหาวทิยาลัย

และหน่วยงานภายนอก

1 โครงการ Green Campus 2563           28,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รวม 28,000        

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์/ 

ตัวช้ีวัด
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  : เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าประสงค์ท่ี 1 :  การเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก



 

 

 

 

 
 

 

 

 

รายได้ แผ่นดิน ภายนอก

1. การเสริมสร้างวชิาการและทักษะวชิาชีพท่ีทันสมัย และทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลก

9 23     2,025,000      2,025,000

2. การสร้างสรรค์งานวจิัยและนวตักรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรท่ี

ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2 1        150,000          150,000

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวชิาการแก่สังคม 9 3        170,000          170,000

4. เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3 2          40,740            40,740

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 5 7        287,900         287,900

6. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1          28,000           28,000

รวม 29 37     2,701,640                  -                    -        2,701,640

สรุปรายละเอียดงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน

ตัวช้ีวัด

จ านวนโครงการ/

กิจกรรม
รวม (บาท)

แหล่งงบประมาณ


