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การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน งบประมาณ

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 2,755,026.00

ส่วนประชาสัมพันธ์ 4,499,000.00

หน่วยตรวจสอบภายใน 39,800.00

โครงการความร่วมมือทางวิชาการฝร่ังเศส 315,600.00

โครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs 258,000.00

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11,261,045.00

โครงการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้้าโขง 132,000.00

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,030,124.00

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,663,050.00

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 465,715.00

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเช้ือรา 368,285.00

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 266,000.00

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18,689,150.00

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา 295,000.00

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000.00

ศูนย์บริการวิชาการ 36,115,599.00

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง  5,531,920.00
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หน่วยงาน งบประมาณ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 259,500.00

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 102,500.00

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 22,655,200.00

ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา 3,310,205.00

ส่วนทะเบียนและประมวลผล 1,264,450.00

ส่วนบริหารงานวิจัย 3,536,127.00

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2,718,930.00

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 15,860,458.00

ส่วนพัฒนานักศึกษา 3,179,995.00

ส้านักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 141,600.00

ส้านักงานบัณฑิตศึกษา 400,166.00

ส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 400,166.00

ส้านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 421,596.00

ส้านักวิชาแพทยศาสตร์ 1,955,550.00

ส้านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 2,790,110.00

ส้านักวิชาการจัดการ 2,729,866.00

ส้านักวิชาจีนวิทยา 1,168,582.00

ส้านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 3,998,580.00

ส้านักวิชานวัตกรรมสังคม 430,750.00
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หน่วยงาน งบประมาณ

ส้านักวิชานิติศาสตร์ 767,660.00

ส้านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 679,599.00

ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ 851,241.00

ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส้าอาง 708,990.00

ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 954,700.00

ส้านักวิชาศิลปศาสตร์ 3,269,002.00

ส้านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 491,500.00

รวม 169,832,337.00
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/โครงการ/งานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

โครงการพนักงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 01.พย.2563 31.มีค.2564 1.สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด คร้ัง/ปีงบ 1.00 140,000.00

โครงการงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการท างาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

01.กย.2564 30.กย.2564 1.สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนด คร้ัง/ปีงบ 1.00 29,000.00

โครงการฝึกอบรมพนักงานสายปฏิบัติการ 

(ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ร้อยละของพนักงานท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรม

 2 จ านวนโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้

 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 4 ร้อยละของพนักงานท่ีสามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมมา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

 ร้อยละ

85

 85

 4.30

 80

599,150.00

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างมีคุณภาพส าหรับอาจารย์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งฯ

ร้อยละ 60

 60

85,100.00

งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ัง/ปีงบ 4.00 193,180.00

งานประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ด าเนินการจัดประชุมกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปีงบ 1.00 22,750.00

งานประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือให้

ด ารงต าแหน่งบริหาร

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ด าเนินการจัดประชุมกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ด ารง

ต าแหน่งบริหาร

คร้ัง/ปีงบ 4.00 73,800.00

งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ

คร้ัง/ปีงบ 10.00 515,790.00

งานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทาง

วิชาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ คร้ัง/ปีงบ 14.00 1,030,056.00

งานประชุมคณะท างานปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ด าเนินการจัดประชุมปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คร้ัง/ปีงบ 6.00 66,200.00

รวม 2,755,026.00

ส่วนการเจ้าหน้าท่ี 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 N/A N/A N/A 650,000.00

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมงาน

 2 จ านวนครู/ครูแนะแนวท่ีเข้าร่วมงาน

 3 ร้อยละความพึงพอใจของครูแนะแนวท่ีเข้าร่วมงาน

โรงเรียน

 คน

 ร้อยละ

450

 550

 80

1,662,650.00

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนส่ือวีดิทัศน์ท่ีจัดท าเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ

แนะแนวการศึกษา

 2 จ านวนเอกสารท่ีจัดท าเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะ

แนวการศึกษา

ช้ิน

 ชิ้น

4 

 2

500,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนัก

ประชาสัมพันธ์

01.กค.2564 31.สค.2564 1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2 ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนแผนการปฏิบัติงานหลังจากการ

อบรมได้

ร้อยละ

N/A

80

N/A

52,500.00

งานผลิตส่ือวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2563 จ านวนส่ือวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ช้ิน 3.00 150,000.00

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในส่ือแขนงต่างๆ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 การลงประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์

 2 การลงประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ

 3 การลงประชาสัมพันธ์ทางส่ือใหม่

ฉบับ

 ช้ิน

 ช้ิน

12

 8

 2

556,000.00

งานออกแบบและผลิตส่ือเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์

 2 ออกแบบและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์

 3 นิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

 4 ความพึงพอใจในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

ช้ิน

 กิจกรรม

 คร้ัง

 ร้อยละ

4

 12

 2

 80

340,000.00

งานมวลชนสัมพันธ์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 การเชิญส่ือมวลชนท าข่าว ณ มหาวิทยาลัย

 2 การเดินทางไปพบส่ือมวลชนส่วนกลางและส่วนภูทิภาค

 3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับส่ือมวลชนท้องถ่ิน

 4 ข่าวของมหาวิทยาลัยได้รับการตีพิมพ์

 5 มูลค่าของข่าวในการประชาสัมพันธ์ (PR Value)

คร้ัง

 คร้ัง

 คร้ัง

 ข่าว

 ล้านบาท

2

 2

 2

 300

 50

587,850.00

รวม 4,499,000.00

ส่วนประชาสัมพันธ์ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

หน่วยตรวจสอบภายใน 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certifiled 

Government Internal Auditor-CGIA)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับประกาศนียบัตรผู้

ตรวจสอบภายในภาครัฐ

 2 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาทักษะการ

ตรวจสอบภายใน

หลักสูตร:คน

หลักสูตร:คน

1 หลักสูตร : 1 คน

1 หลักสูตร : 1 คน

39,800.00

รวม 39,800.00

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

งานสร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงานท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

01.พย.2563 30.กย.2564 1 จ านวนผู้เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อ ทุนวิจัย 

ทุนการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ตลอดจนทุน เพ่ือจัดกิจกรรมทาง

วิชาการให้กับอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 2 จ านวนหน่วยงานท่ีสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ในการแนะแนวข้อมูล ทางวิชาการวิจัย กับหน่วยงานของ

ประเทศฝร่ังเศสหรืออนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง

คน

 

หน่วยงาน

180

 

5

14,800.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

งานสนับสนุนทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ 

Franco-Thai Mobility Program

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการและวิจัย

 2 จ านวนการประชาสัมพันธ์การศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน/ทุนวิจัย

กิจกรรม

 

เร่ือง

3

 

25

15,000.00

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประเทศ

ฝร่ังเศสและประเทศใน GMS

01.ตค.2563 01.มิย.2564 1 จ านวนผู้ท่ีเข้ามาค้นคว้าข้อมูลจากส่ือ ต ารา หรือวารสารใน

ห้องสมุด

 2 จ านวนร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้ามา

ค้นคว้า

คน

 ร้อยละ

100

 80

25,600.00

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

ฝร่ังเศส

01.พย.2563 30.กย.2564 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดให้เพ่ือเสริมความรู้ทางด้าน

ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส

 2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดเพ่ือเผยแพร่ความรู้

ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม

กิจกรรม

 คน

5

 150

145,600.00

งานอบรมสอนภาษาฝร่ังเศสให้กับ

สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายและ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

01.ธค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดให้เพ่ืออบรม/ประชุม/สัมมนา

ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส

 2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดให้เพ่ืออบรม/

ประชุม/สัมมนา ด้านภาษา

กิจกรรม

 คน

5 

 150

15,000.00

โครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการฝร่ังเศส

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

page 6

Lenovo
Line



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการจัดนิทรรศการวันชาติฝร่ังเศส 01.กค.2564 31.กค.2564 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ท่ีจัดเพ่ือเผยแพร่

ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศสตามเป้าหมายท่ีก าหนด

 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

 ระดับ

80

 4

8,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้าน

การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส (BELC ASEAN 

2021)

01.มิย.2564 30.มิย.2564 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ตามเป้าหมาย

 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ

 ระดับ

80

 4

78,050.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานวิจัยฝร่ังเศส

01.พย.2563 30.กย.2564 1. จ านวนการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศ

ฝร่ังเศสเก่ียวกับ ทุนการศึกษา 

  ทุนวิจัย ดูงาน ฝึกงาน

 2. จ านวนหน่วยงานของประเทศฝร่ังเศสหรืออนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขงท่ีเป็นการสร้างเครือข่าย  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

 (ติดต่อส่ือสาร เจรจาความร่วมมือ)

 3. จ านวนของหน่วยงานท่ีเข้ามาร่วมมือทางวิชาการในการ

แลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการ

เร่ือง

 

หน่วยงาน

 

หน่วยงาน

25

 3

 3

13,550.00

รวม 315,600.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอด

 3. เกิดการน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด

 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ทีม

 ผลงาน

 ผลงาน

 ร้อยละ

20

 10

 2

 80

145,500.00

โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเคร่ืองส าอาง 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 มีผู้รับรู้ในภารกิจของหน่วยงานและรู้จักหน่วยงาน

 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานจัดข้ึน

 3 มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงาน

 4 เกิดความร่วมมือคลัสเตอร์เคร่ืองส าอางไทย

 5 เกิดการรับรู้ภารกิจของหน่วยงาน

ราย

 ราย

 ราย

 ร้อยละ

 ร้อยละ

500

 250

 250

 50

 50

70,500.00

โครงการจัดต้ังศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการฝร่ังเศส

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ผู้ประกอบการเคร่ืองส าอาง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2 เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอด

 3 เกิดการน าผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด

 5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

คน

 ผลงาน

 ผลงาน

N/A

 ร้อยละ

30

 10

 2

N/A

 80

42,000.00

รวม 258,000.00

โครงการจัดท าต้นฉบับและแปลภาษาส่ิงพิมพ์

วิชาการ เร่ือง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน (Landscape of 

Shan State)”

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ต้นฉบับส่ิงพิมพ์วิชาการ เร่ือง “ภูมิทัศน์รัฐฉาน (Landscape

 of Shan State)”

เร่ือง 1.00 45,000.00

งานคลังพิพิธภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการรวบรวมเพ่ิมข้ึนแต่ละ

ปีงบประมาณ

 2. จ านวนวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการจัดท าทะเบียน

 3. ร้อยละของวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ในสภาพท่ีดี พร้อมจัด

แสดง

 4. ร้อยละของวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีได้จัดท าประกันภัย

ช้ิน

 ช้ิิ้น

 ร้อยละ

 ร้อยละ

10

 5

 80

 

80

73,000.00

งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรม

ลุ่มน ้าโขง

 2. จ านวนนิทรรศการท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพร่และส่งเสริม

วัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง

 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการ

 4. องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

คร้ั้ัง/กิจกรรม

คร้ัง/กิจกรรม

 

คน

 เร่ือง

N/A

N/A

N/A

N/A

14,000.00

รวม 132,000.00

โครงการจัดต้ังศูนย์

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการพิพิธภัณฑ์อารย

ธรรมลุ่มน ้าโขง

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนชนิดของพรรณไม้ท่ีรวบรวมเพ่ิมเติมได้ในพ้ืนท่ีสวน

พฤกษศาสตร์

 2 จ านวนสวนท่ีเปิดให้เป็นแหล่งเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงานได้

เพ่ิมเติม

 3 จ านวนคณะศึกษาดูงานท่ีเข้าเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 4 จ านวนบริการวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์

 5 จ านวนตัวอย่างพรรณไม้

 6 อัตราการอยู่รอดของพรรณไม้

 7 จ านวนคร้ังท่ีสวนพฤกษศาสตร์ มฟล. ได้รับการอ้างอิงใน

งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

ชนิด

 

สวน

 

คร้ั้ัง

 คร้ัง

 ช้ิน

 ร้อยละ

 คร้ัง

≥ 150

 ≥ 2

 

≥ 25

 ≥ 20

 ≥ 1,500

 > 80

 5

1,000,000.00

งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนปุ๋ยหมักท่ีผลิตได้

 2 จ านวนน ้าหมักอินทรีย์ก าจัดศัตรูพืชท่ีผลิตได้

 3 จ านวนปุ๋ยไส้เดือนท่ีผลิตได้

 4 ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบท่ี

ก าจัดโดยกระบวนการ Vermicompost

 5 การน าปุ๋ยอินทรีย์ มาใช้ในพ้ืนท่ีจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ 

 6 ค่ามาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณอินทรีย์วัตถุ และ ธาตุ

อาหาร N , P , K ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ข้ันต ่า ของกรม

วิชาการเกษตร

กิโลกรัม

 ลิตร

 กิโลกรัม

 กิโลกรัม

 

ร้อยละ

 

ค่ามาตรฐาน

15,000

 1,000

 8,000

 4,000

 ไม่น้อยกว่า 95

 

ไม่น้อยกว่า 2

91,920.00

งานผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนไม้ดอกท่ีผลิตได้

 2 จ านวนไม้ประดับท่ีผลิตได้

 3 จ านวนไม้ยืนต้นท่ีผลิตได้

 4 จัดท าคู่มือการปลูกไม้ดอก

 5 อัตราการอยู่รอดของพรรณไม้ท่ีผลิต

ต้น

 ต้้น

 ต้น

 ชนิด

 ร้อยละ

610,000

 30,000

 40,000

 1

 85

118,125.00

โครงการสวน

พฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานเพาะขยายพันธ์ุพืชโดยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนพืชชนิดใหม่ท่ีคัดเลือกมาเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

 2 จ านวนต้นกล้าพืชท่ีย้ายออกปลูกในโรงเรือน

 3 อัตราความส าเร็จในการเพาะขยายพันธ์ุพืชชนิดใหม่ท่ี

คัดเลือกด้วยวิธีเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

 4 อัตราการอยู่รอดของพืชท่ีย้ายออกจากขวดเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

ชนิด

 ต้น

 ร้อยละ

 ร้อยละ

10

 3,000

 100

 

90

51,000.00

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนการฝึกอบรม

 2. จ านวนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานต่าง ๆ

 3. จ านวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 4. จ านวนเครือข่าย อปท.

 5. ทรัยพากรท่ีได้รับการอนุรักษ์ในด้านต่าง ๆ

 6. ความพึงพอใจในต่อการฝึกอบรม

 7. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ

คร้ัง

 คร้้ัง

 โรงเรียน

 แห่ง

 ชนิด

 ร้อยละ

 ช้ิน

4

 4

 50

 10

 100

 85

 4

10,000,000.00

รวม 11,261,045.00

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการบริการวิชาการ “ความปกติใหม่ในการ

รักษาโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่” (New Normal in 

Colon Cancer Care)

01.ตค.2563 31.ธค.2563 1 มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 2 ประชากรกลุ่มเส่ียงสูงได้รับโอกาสในการตรวจวินิจฉัยและ

รักษามะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

 3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งส าไส้และญาติได้รับค าแนะน าการดูแลตนเอง

และป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ในระยะลุกลาม

 4 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย

โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 

 5 ผู้ป่วยโรคมะเร็งส าไส้และญาติมีความรู้เบ้ืองต้นในการดูแล

ตนเองและป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ในระยะลุกลาม

คน

 คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

50

 30

 

30

 80

 80

55,800.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับการรับรองคุณภาพ (Hospital 

accreditation : HA)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 โครงการฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมตลอดท้ังโครงการ 

 2 โรงพยาบาลผ่านการรับรองบันได ข้ันท่ี 2 จากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ร้อยละ

N/A

80

 ผ่าน

974,324.00

รวม 1,030,124.00

โรงพยาบาลศูนย์

การแพทย์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

โครงการสวน

พฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาท าโครงงาน

พิเศษ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรมและสอบวัดผล 

 2 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

 3 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การสอบ (เฉพาะ

นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ)

คร้ัง

 คน

 ร้อยละ

3

 300

 90

24,830.00

งานสนับสนุนห้องปฏิบัติการกลางงานวิจัย 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 มูลค่าการให้บริการด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการกลางส าหรับงานวิจัย

 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ

ห้องปฏิบัติการกลางส าหรับงานวิจัย

บาท

 

คะแนน

ไม่น้อยกว่า

งบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร

 4

823,700.00

งานสนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 

 1.1 อาจารย์ 

 1.2 นักศึกษา 

 2 ความพร้อมในการเตรียมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ตามรายวิชาท่ีเปิดสอน




คะแนน 

 คะแนน 

 ร้อยละ




4.25

 4

 100

453,000.00

งานสนับสนุนห้องปฏิบัติการความปลอดภัย 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการ ระดับ 5 ขนาดใหญ่

 (ตามเกณฑ์ประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย)

คร้ัง 0.00 235,610.00

งานก าจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนคร้ังท่ีส่งก าจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ คร้ัง 2.00 318,000.00

งานอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนคร้ังการอบรม

 2 คะแนนความพึงพอใจ

คร้ัง

 คร้ัง

2

 4

59,300.00

งานอบรมระงับเหตุและซ้อมแผนหนีไฟอาคารสูง 01.ตค.2563 30.กย.2564 1 จ านวนคร้ังการอบรม

 2 คะแนนความพึงพอใจ

คร้ัง

 ระดับ

1

 4

29,100.00

งานซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบอาคารปฏิบัติการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ใบแจ้งซ่อมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 428,720.00

งานสร้างอุปกรณ์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของงานให้บริการพัฒนาอุปกรณ์และเคร่ืองมือต้นแบบ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 90.00 150,000.00

งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีเป็นไปตามแผน 

 2.ร้อยละของงานแจ้งซ่อมท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละ 

 ร้อยละ

95

 95

8,300,000.00

ศูนย์เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานบริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบและสอบ

เทียบ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มูลค่าการให้บริการด้วยเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบไม่น้อยกว่า

งบด าเนินงานท่ีได้รับจัดดสรร 

 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ

 3. ระบบและกลไกในการด าเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 

17025

บาท

 

คะแนน

 ระดับ

ไม่น้อยกว่างบ

ด าเนินงานท่ี

ได้รับจัดดสรร

 4.25

 5

933,500.00

งานส่งเคร่ืองมือสอบเทียบ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 

 2. ระบบและกลไกในการด าเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 

17025

คะแนน

 ระดับ

4.25

 5

95,500.00

งานเตรียมติดตาม/ตรวจประเมิน 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 

 2. ระบบและกลไกในการด าเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 

17025

คะแนน

 ระดับ

4.25

 5

62,600.00

งานพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 

 2. ระบบและกลไกในการด าเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 

17025

คะแนน

 ระดับ

4.25

 5

18,480.00

งานพัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 

 2. ระบบและกลไกในการด าเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 

17025

คะแนน

 ระดับ

4.25

 5

152,730.00

งานผลิตน ้าด่ืมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ปริมาณน ้า RO ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลิตร 30,000.00 125,700.00

งานความปลอดภัยทางชีวภาพ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. เข้าร่วมอบรมและสอบใบอนุญาตเพาะเล้ียงเช้ือจุลินทรีย์และ

เช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค 

 2. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 3. ด าเนินการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเช้ือโรคและพิษ

จากสัตว์

คน

 คร้ัง

 คร้ั้ัง

2

 1

 1

49,200.00

ศูนย์เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับเฉล่ียรวม ไม่น้อย

กว่า 3.50

คน

 ระดับ

15,000

 3.5

400,000.00

งานอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาท าโครงงาน

พิเศษส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรมและสอบวัดผล

 2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การสอบ (เฉพาะ

นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ)

คร้ัง

 คน

ร้อยละ

1

 35

 90

3,080.00

รวม 12,663,050.00

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

โครงการสอนว่ายน ้าข้ันพ้ืนฐาน 01.พย.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เรียนข้ันพ้ืนฐาน

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถว่ายน ้าได้ระยะทางอย่างน้อย 50 

เมตร 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเป็นผู้หญิงสามารถว่ายน ้าระยะทาง 50 

เมตร 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเป็นชายสามารถว่ายน ้าระยะทาง 100 

เมตร

คน

 ร้อยละ

 

ร้้อยละ

 ร้อยละ

25

 90

 90

 90

25,000.00

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล MFU Futsal

 Cup

01.สค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนทีมเข้าร่วมโครงการ รุุ่นประชาชนท่ัวไปและรุ่นอายุไม่

เกิน 18 ปี 

 2.มีรายรับจากผู้สนับสนุน ท้ังงบประมาณและผลิตภัณฑ์ 

 3.ทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้รับความพึงพอใจ 

 4.ร้อยละของทีมเดิมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขันจากคร้ังท่ีผ่านมา

ทีม

 บาท

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

28

 40000

 3.51

 50

97,200.00

โครงการแข่งขันว่ายน ้า MFU SWIMMING 

CHAMPIONSHIP คร้ังท่ี 5

01.สค.2564 30.สค.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 350 คน

 2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 3.51

283,515.00

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย “FITNESS 

STUDIO”

01.พย.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ

คน

 ร้อยละ

800

 3.51

60,000.00

รวม 465,715.00

งานจัดเก็บและดูแลรักษาจุลินทรีย์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนสายพันธ์ุจุลินทรีย์บนอาหารเพาะเล้ียง 

 2.จ านวนสายพันธ์ุจุลินทรีย์แห้ง 

 3.มีจ านวนสายพันธ์ุจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ

สายพันธ์ุ

 สายพันธ์ุ

 ร้อยละ

1,800

 2,800

 100

192,000.00

ศูนย์เคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

การวิจัยเช้ือรา

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานส ารวจและเก็บตัวอย่างงานวิจัย 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ตัวอย่างจุลินทรีย์เพ่ืองานวิจัย ตัวอย่าง 2,000.00 100,000.00

โครงการบริการวิชาการจากนวัตกรรมด้านเห็ดรา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเห็ดราสู่ชุมชน ใน

รูปแบบการอบรม ส่ือโซเชียลมีเดีย หรือเอกสารแผ่นพับ 

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดกินได้ 

 2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง 

 2.3 ผู้เข้าร่วมอบรมการวินิจฉัยเช้ือราโรคพืชและแนวทางใน

การป้องกันควบคุมโรค 

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เข้าใจเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์

จากเห็ดรา (คะแนนความพึงพอใจในแบบประเมินการจัด

กิจกรรม)

คร้ัง

 

 คน

 คน

 คน

 >80%

3

 

 40

 20

 20

 >80%

76,285.00

รวม 368,285.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. วิธีการสกัดสารจากพืชธรรมชาติ อย่างน้อย 

 2. ได้สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีส่วนผสมของสารสกัด

จากพืชธรรมชาติ อย่างน้อย 

 3. น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ/หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย อย่างน้อย 

 4. สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางท่ีมีสารสกัดจาก

ธรรมชาติท่ีมีฤทธ์ทางชีวภาพ 

 5. การได้รับมาตรฐาน/การจดสิทธิบัตร /การจดอนุสิทธิบัตร 

ของสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ท่ีวิจัยพบ

ชนิด

 ผลผลิต

 เร่ือง

 ผลผลิต

 ผลผลิต

1

 1

 1

 1

 1

160,400.00

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

งานบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์

ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มีการขอรับบริการวิชาการด้านเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ

ด้านวิเคราะห์ทดสอบ 

 2. มีรายได้ ท้ังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คร้ัง/ปี

 บาท

15

 100,000

105,600.00

รวม 266,000.00

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

การวิจัยเช้ือรา

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการบูรณาการการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรครบ

วงจรเพ่ือเสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชนจังหวัด

เชียงราย

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์จ าหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได้

มาตรฐานในภาคเหนือตอนบน 

 2.เกษตรกรกลุ่มปลูกและกลุ่มแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรสามารถ

ผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง ผ่านการเกณฑ์การตรวจ

ประเมินในทุกข้ันตอน 

 3. วัตถุดิบสมุนไพรท่ีปลูกและแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรท่ีผ่าน

การอบรมได้รับการรับรองมาตรฐานและเข้าสู่กระบวนการผลิต

และจ าหน่ายในตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร 

 4.วัตถุดิบสมุนไพรท่ีใช้ในการผลิตยา มีการควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตยาสมุนไพรมีข้อก าหนดมาตรฐาน 

 5. จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ

สมุนไพรในภาคเหนือตอนบนและอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง

ศูนย์

 ระดับ

 

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

1

 ดี

 

 ดี

 ดี

 ดี

16,904,150.00

โครงการการบริการตรวจสอบวิเคราะห์มาตรฐาน

 คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับสากล

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา

ของตัวอย่างสมุนไพร 

 2. มีผู้รับบริการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองมาตรฐาน

วัตถุดิบสมุนไพร สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 3. มีผู้รับบริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ จ านวน 

10 ผลิตภัณฑ์ 

 4. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา 

วิชาการและการวิจัยด้านการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ตัวอย่าง

 

ตัวอย่าง

 

ผลิตภัณฑ์

 ระดับ

100

 50

 5

 3

400,000.00

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร

ครบวงจร มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการผลิตยาสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร หลังจากหัก

ค่าใช้จ่าย 

 2.มีการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรเชิงระบบ

กระบวนการผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพร โดยการสร้าง

โรงงานต้นแบบ ตามมาตรฐาน GAP อย่างละ 1 แห่ง 

 3. มีกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร การ

ผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพร อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มปลูกและแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร 

 4. ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 5. เป็นศูนย์กลางการวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการ

วิชาการแก่สังคม 

 6. มีการใช้เทคโลยีการแปรรูปวัตถุดิบ การผลิต และการ

ควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP/PICs ตลอดจน

น าไปใช้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด

บาท

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

1,800,500

 80

 80

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

1,385,000.00

รวม 18,689,150.00

งานส่งเสริมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯได้มีการ

ใช้งานเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากข้ึน ณ ช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ี

ผ่านมา 

 2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับกิจกรรม

ร้อยละ

 

ระดับ

5

 มาก

140,000.00

งานการส่งเสริมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (MFU

 BOOK FAIR)

01.พย.2563 31.ธค.2563 1.จ านวนผู้เข้าผู้เย่ียมชมเว็บไซต์หรือคัดเลือกหนังสือทาง

ออนไลน์ 

 2.จ านวนหนังสือและส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการและหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง (ท่ีผ่านกรรมการกล่ันกรองแล้ว) 

 3. ความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา และร้านค้า 

ส านักพิมพ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

คน

 

รายการ

 ระดับ

4,000

 500

 มาก

7,000.00

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร

ครบวงจร มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

ศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษา

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

งานแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายห้องสมุด 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน หรือทบทวนข้ันตอนการ

ท างานร่วมกัน 

 2.มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุด

และหน่วยงานสารสนเทศช้ันน า

งาน

 ประเภท

2

 1

148,000.00

รวม 295,000.00

ศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนิน

กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา(WUNCA)

01.มค.2564 31.สค.2564 1. บุคลากรท่ีเข้าร่วมการประชุม สามารถสรุปประเด็นความรู้

ใหม่ๆ อย่างน้อย 2 หัวข้อ 

 2.สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานตามภารกิจ

อย่างน้อย 1 งาน

หัวข้อ

 งาน

2

 1

100,000.00

รวม 100,000.00

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนรายรับจากการให้บริการวิชาการ 

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

ล้านบาท

 ร้อยละ

 ร้อยละ

10

 85

 65

9,750,000.00

งานสร้างเครือข่ายกิจกรรมบริการวิชาการและ

แสวงหารายได้

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนหน่วยงานท่ีประสานงานเพ่ือสร้างเครือข่ายและความ

ร่วมมือทางบริการวิชาการ 

 2. มีกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

หน่วยงาน

 กิจกรรม

50

 15

250,000.00

งานติดตามและประเมินผล 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีได้ติดตามและ

ประเมินผล 

 2. รายงานสรุปการส ารวจความต้องการด้านบริการวิชาการแก่

สังคม

โครงการ

 รายงาน

7

 1

20,000.00

ศูนย์บรรณสารและ

ส่ือการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ 4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่เรียกเก็บ

ค่าบริการวิชาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพ้ืนทีตาม

ประกาศร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 2. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่เรียกเก็บ

ค่าบริการวิชาการตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่เรียก

เก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่เรียกเก็บ

ค่าบริการวิชาการตามประกาศ (ไม่นับรวมการให้บริการวิชาการ

ในรูปแบบ Online) มีความพึงพอใจในระดับเฉล่ียรวม ไม่น้อย

กว่า 3.50 

 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีไม่

เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

โครงการ

 โครงการ

 คน

 ระดับ

 ร้อยละ

1

 20

 1,000

 3.5

 70

501,844.00

งานบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเรียกเก็บค่าบริการ

วิชาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเรียกเก็บค่าบริการ

วิชาการตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 2. จ านวนรายได้สุทธิของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ี

เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเรียกเก็บ

ค่าบริการวิชาการตามประกาศ 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเรียกเก็บ

ค่าบริการวิชาการตามประกาศโครงการบริการวิชาการ (ไม่นับ

รวมการให้บริการวิชาการในรูปแบบ Online) ประจ าปีมีความ

พึงพอใจในระดับเฉล่ีย ไม่น้อยกว่า 3.50 

 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีเรียก

เก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน

โครงการ

 บาท

 คน

 

ระดับ

 

 ร้อยละ

14

 720,000

 500

 3.5

 

 70

2,493,255.00

ศูนย์บริการวิชาการ 4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการปกป้องแหล่ง

ท่องเท่ียวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือ

ความย่ังยืนตามเกณฑ์ Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) ในพ้ืนท่ีเมืองเก่าเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย และเมืองเก่าน่าน จังหวัด

น่าน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ขีดความสามารถด้านการท่องเท่ียวตามเกณฑ์ GSTC เพ่ิมข้ึน 

1 ล าดับจากฐานการประเมินเดิม และอันดับขีดความสามารถ

ด้านความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย 

TTCI ขยับจากล าดับท่ี 122 ในปี พ.ศ. 2560 เป็นล าดับท่ี 110 

ในปี พ.ศ. 2565 

 2. ระบบนิเวศเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนได้ถูกจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TTCI ตลอดไป

ล าดับ

N/A

110

N/A

23,100,500.00

รวม 36,115,599.00

งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็ก #N/A #N/A N/A 517,500.00

โครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพกาย

ใจเพ่ือป้องกันโรค

#N/A #N/A 1.จ านวนประชาชน/ชุมชนท่ีได้รับประโยชน์ท่ีจากการจัด

กิจกรรมแต่ละกิจกรรม (KPI 4.2) 

 2. จ านวนกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งสรุปรายงานหลังจากเสร็จส้ินโครงการ

ภายใน 2 สัปดาห์ 

 4.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (KPI 4.3) 

 5.กลุ่มเป้าหมายรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง (ภาวะปกติ เส่ียง 

เป็นโรค) 

 6. ได้ข้อมูลด้านสุขภาพท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ

และออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมและทัยสมัย

ร้อยละ

 

กิจกรรม

 กิจกรรม 

 

 ค่าคะแนน

N/A

>85

 6

 6

 

 >4.00

N/A

3,369,420.00

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพกายและจิต

ทุกช่วงวัย

#N/A #N/A 1.จ านวนประชาชน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ

(KPI 4.2) 

 2.จ านวนกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (KPI 4.3) 

 4.มีกระบวนคัดกรองพยากรณ์โรคท่ีีผ่านการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล/จากผู้เช่ียวชาญ

ร้อยละ

 จ านวน

 

 ค่าคะแนน

>85

 6

 

 >4.00

1,398,000.00

ศูนย์บริการสุขภาพแบบ

ครบวงจรแห่งภาคเหนือแ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

ศูนย์บริการวิชาการ 4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพกายใจเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง #N/A #N/A 1. จ านวนประชาชน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ 

(KPI 4.2) 

 2. จ านวนกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (KPI 4.3) 

 4. มีโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญเพ่ือ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน

ร้อยละ

 จ านวน

 

 ค่าคะแนน

N/A

>85

 4

 

 >4.00

N/A

128,300.00

โครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่

เศรษฐกิจและสังคม

#N/A #N/A 1.จ านวนประชาชน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ

(KPI 4.2) 

 2.จ านวนกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3.ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี (KPI 4.1) 

 4. ระดับความพึงพอในของผู้เข้าร่วมโครงการ (KPI 4.3) 

 5. เครือข่าย/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

 6. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี

น่าเช่ือถือให้กับเครือข่าย/ชุมชน

ร้อยละ

 จ านวน

 ชุมชน/ปี

 

 ค่าคะแนน

N/A

>85

 2

 2

 

 >4.00

N/A

118,700.00

รวม 5,531,920.00

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจีนศึกษาผ่านส่ือ

ออนไลน์ และส่ือส่ิงพิมพ์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนเร่ือง

 2.จ านวนผู้เข้าชม

เร่ือง

 คน

1

 100

44,000.00

งานจัดพิมพ์วารสารจีนวิทยา ปีท่ี 15 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนตีพิมพ์บทความต่อฉบับ 

 2. จ านวนตีพิมพ์ต่อปี 

 3..บทความท่ีน าไปใช้อ้างอิง 

 4.การจัดกลุ่ม TCI

เร่ือง

 ฉบับ

 เร่ือง

 ฐาน

10

 2

 2

 2

177,200.00

ศูนย์บริการสุขภาพแบบ

ครบวงจรแห่งภาคเหนือแ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

ศููนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจีนสิรินธร

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง

โครงการมัคคุเทศก์น้อย 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนนักศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 2.จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมและสามารถน าชมได้ 

 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

 4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คน

 คน

 ร้อยละ 

 ร้้อยละ

50

 20

 80

 80

7,500.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท า

แผนพัฒนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 

ประจ าปี พ.ศ. 2565-2569

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. แผนพัฒนาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ประจ าปี พ.ศ.

 2565-2569 

 2. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ฉบับ

 ร้อยละ

1

 100

30,800.00

รวม 259,500.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

งานสนับสนุนงานวิจัยเก่ียวกับชาและกาแฟ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยเก่ียวกับชาและกาแฟ 

 2. สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยเก่ียวกับชาและกาแฟ 

 3. จ านวนนักวิจัย ผู้ประกอบการสนใจน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้

 หรือศึกษาต่อยอด 

 4. จ านวนเครือข่ายของนักวิจัย

โครงการ

 ผลงาน

 ราย

 

เครือข่าย

7

 4

 2

 2

22,000.00

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชาและกาแฟ ปีท่ี 2 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. บุคคลากรของหน่วยงานท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 

 2. จ านวนหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ 

 3. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกร ผู้

ประกอบ และนักศึกษา

คน

 หลักสูตร

 ร้อยละ

10

 2

 80

65,500.00

งานบริการวิชาการเก่ียวกับชาและกาแฟ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนการบริการถ่ายทอดความรู้/ให้ค าปรึกษา 

 2. จ านวนการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ 

 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน

คร้ัง

 คร้ัง

 ระดับ

45

 5

 4

15,000.00

รวม 102,500.00

โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ 

 2. จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ท่ีเข้ารับการอบรม 

 3. จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่า น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาต่อ

ยอด 

 4. นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจ/

ขยายธุรกิจ

คร้ัง

 คน

 คน

 ราย

3

 90

 10

 2

100,000.00ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ศููนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจีนสิรินธร

สถาบันชาและกาแฟ 

แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการสร้างสรรค์ธุรกิจและผลงานนวัตกรรม 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. เกิดการน าองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ธุรกิจ 

 2. เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม 

 3. เกิดการรับรู้และการใช้บริการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ธุรกิจและ

นวัตกรรม 

 4. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สารมารถใช้เคร่ือง 3D 

Printer และ Laser cutter เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง

ราย

 ช้ิน

 คร้ัง

 

 ราย

10

 30

 50

 

 100

25,000.00

งานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการนวัตกรรม 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จัดกิจกรรมเสวนา/อบรม/ประชุม/ให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ 

 2.จ านวนผู้ประกอบการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเป็น

ผู้ประกอบการ มีศักยภาพทางธุรกิจเพ่ือเข้าสู่กระบวนการแข่งขัน

ในตลาด และด าเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืน 

 3.จ านวนชมรม/สมาคมผู้ประกอบการ 

 4.จ านวนคู่มือการบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการ 

 5. จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาธุรกิจ 

 6.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (รายได้เพ่ิมข้ึน ลงทุนเพ่ิมข้ึน) 

 7.เกิดการจ้างงานในพ้ืนท่ี 

 8.จ านวนคู่มือการบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการท่ีพร้อมใช้งาน

คร้ัง

 ราย

 

ชมรม

 ชุด

 คร้ัง

  บาท

 คน

 ชุด

14

 30

 1

 1

 4

 30,000,000

 150

 1

173,000.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมเสวนา/อบรม/ประชุม/ให้ความรู้ด้านการประกอบ

ธุรกิจ 

 2. จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วม

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 

 3. จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจท่ีมีความสนใจในการ

ประกอบธูรกิจ 

 4. จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่าผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการเตรียม

ความพร้อมในการเร่ิมต้นธุรกิจ 

 5. จ านวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ

ธุรกิจ 

 6. จ านวนนักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 

 7. จ านวนบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการหรือท าธุรกิจเสริมอาชีพ

ประจ า 

 เชิงคุณภาพ 

 1. นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการได้รับทุน

สนับสนุนในการจัดต้ังธุรกิจ/ขยายธุรกิจ

คร้ัง

 ราย

 ราย

 ราย

 ราย

 ราย

 ราย

 

 ราย

24

 1,600

 160

 80

 50

 140

 200

 

 35

214,000.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานMFU Innovation Day 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม 

 2.จ านวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรม 

ได้แก่ ส านักวิชา ศูนย์ สถาบัน ส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วย

วิจัยย่อย

 3.จ านวนเครือข่ายหน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรม 

ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ

ผู้ประกอบการ 

 4.จ านวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้สนใจ

ท่ัวไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 5.ผู้เข้าร่วมงานรับทราบและเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และบริบทด้าน

นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

 6. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน เกิดรายได้ การจ้าง

งาน และการลงทุนเพ่ิมข้ึน

คร้ัง

 หน่วยงาน

 

หน่วยงาน/กิจการ

 ราย

 ร้อยละ

 

ล้านบาท

1

 10

 

30

 200

 80

 1.5

220,000.00

งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักในทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

 2.จ านวนผลงานในการขอรับความคุุ้มครองทรัพย์สินทาาง

ปัญญาของมหาวิทยาลัย 

 3.จ านวนผลงานในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาของภาคเอกชน 

 4.จ านวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัย (ท้ังจดทะเบียนและ

ไม่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา) 

 5.จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 

 6.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ 80) 

 7.ร้อยละของกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก

มีการพัฒนามากข้ึน

คน

 เร่ือง

 เร่ื่ือง

 ผลงาน

 สัญญา

 ร้อยละ

ร้อยละ

250

 18

 12

 12

 17

 80

80

600,000.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานสร้างเครือข่ายแสวงหารายได้ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. เข้าร่วมหารือแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน

เครือข่าย 

 2. เข้าร่วมประชุม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ กับหน่วยงาน

ภายนอก 

 3. หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

เพ่ิมข้ึนทุกปี 

 4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากข้ึน

คร้ัง 

 คร้ัง

N/A

N/A

12

 12

N/A

N/A

100,000.00

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพ

จากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริม

การตลาดออนไลน์

#N/A #N/A 1. ชุมชนท่องเท่ียวสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนได้รับ

โมเดลเส้นทางท่องเท่ียวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

 2. ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบบได้รับ

ผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพท่ีมีอัตลักษณ์ 

 (เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร)

 3. ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

 4. ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนมี

มูลค่าการค้าทางตลาดท่ีมีศักยภาพ

 ด้านการค้าออนไลน์ 

 5. ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างและขยายความ

ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรท่ีเป็น ตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัล 

(E-marketplace) เป็นท่ีรู้จักในแต่ละตลาด

ชุมชน

 ผลิตภัณฑ์

 

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ผลิตภัณฑ์

11

 33

 3

 3

 33

17,236,100.00

โครงการส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการ

ด้วยการออกแบบ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. รับบริการออกแบบตราสินค้า 

 2. รับบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 3. รับบริการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือประชาสัมพันธ์ 

 4. รับบริการการออกแบบอ่ืน ๆ (เส้ือกิจกรรม บูทกิจกรรม) 

 5. รับบริการถ่ายภาพ 

 6. จัดกิจกรรมอบรม/ให้ค าปรึกษา 

 7. เกิดการให้บริการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ

ช้ิน

 ช้ิน

 ช้ิน

 ช้ิน

 รายการ

 ราย

N/A

20

 20

 200

 20

 100

 200

N/A

50,000.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้วย

การสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพท่ีมีอัตลักษณ์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ชุมชนท่องเท่ียวสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนสามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพท่ีเป็นอัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือ

บริการนักท่องเท่ียวได้ 

 2. ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพจากฐานภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในแต่ละชุมชนเพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวในชุมชน 

 3. ชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

 4. จ านวนผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพท่ีพัฒนาได้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพจนเกิดความเช่ือม่ันจากนักท่องเท่ียว 

 5. ชุมชนท่องเท่ียวสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างสรรค์เอง

พัฒนาจากภูมิปัญญาของชุมชน สร้างเอกลักษณ์การสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 6. ผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพท่ีสร้างสรรค์โดยชุมชนสามารถต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์นอกพ้ืนท่ี มีศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ 

 7. การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีผนวกรวมผลิตภัณฑ์บริการ

สุขภาพซ่ึงมีอัตลักษณ์ของท้องถ่ินสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่

ประชากรตลอดห่วงโซ่การบริการ 

 8. ประชากรในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านมีความ

ชุมชน

 

 ผลิตภัณฑ์

 ร้อยละ

 ผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์

N/A

N/A

10

 

 

10

 5

 10

 10

N/A

N/A

3,812,100.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมเสวนา/อบรม/ประชุม/ให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถ่ิน 

 2. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาต้นแบบ 

 3. มีฐานข้อมูลด้านบุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร 

แหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

 4. ผู้ประกอบการ/เกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถ่ิน 

 5. อาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 6. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ท่ี

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรใน

ท้องถ่ิน 

 7. ผู้ประกอบการ/เกษตรกร น าองค์ความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ

ในด้านอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

 8. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงข้ึน ได้แก่ ภาคเอกชนเกิด

การลงทุนในอุตสาหกรรม เกิดรายได้และก าไร และการจ้างงาน

เพ่ิมสูงข้ึน 

 9. มีนักศึกษาท่ีน าความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน

อุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

คร้ัง

 

ผลิตภัณฑ์

 ฐานข้อมูล

 ราย

 คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

12

 15

 1

 

200

 10

 50

 10

 10

 10

 50

105,000.00

โครงการUniversity Industry linkage 01.ตค.2563 31.มีค.2564 1.จัดกิจกรรมประชุมระดมสมอง หน่วยงานองค์กรภาครัฐและ

เอกชนท่ีเก่ียวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม

เกษตร ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

 2. แผนการด าเนินงานเพ่ือช่วยพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร

ส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 

 3. เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องด้าน

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

คร้ัง

 "แผน

  ปี 2564"

 เครือข่าย

4

 1

 5

10,000.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการแข่งขันด้านชา-กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์

อาหารอ่ืนๆ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านชา-กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์อาหาร

อ่ืนๆ 

 2. ผู้ประกอบการ/เกษตรกร น าองค์ความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ

ในด้านอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

 3. มีนักศึกษาท่ีน าความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน

อุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมมากข้ึน

คร้ัง

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

2

 10

 10

10,000.00

รวม 22,655,200.00

โครงการประกวดผลงานการฝึกปฏิบัติงานดีเด่น 01.ธค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลใน

ระดับมหาวิทยาลัย 

 2. จ านวนผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล

ในระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

  ภาคเหนือตอนบน

ผลงาน

 ผลงาน

5

 2

171,472.00

งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึก

ปฏิบัติงานและเข้าสู่โลกการท างาน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับผลประเมิน ""ผ่าน"" 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน

 การฝึกปฏิบัติงาน (ต่อจ านวนนักศึกษาเป้าหมาย)" 

 2. คะแนนความพึงพอใจของนักศกึษาต่อการจัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 

 3. คะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึก

ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ร้อยละ

 คะแนน

 คะแนน

90

 4.00

 4.00

765,685.00

ส่วนจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญาและนวัตกรรม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

ส่วนจัดหางานและ

ฝึกงานนักศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานอบรมเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 01.พย.2563 30.มิย.2564 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 

 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ในการสมัครงาน "Beauty for Society"" 

 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียน 

Resume และการสัมภาษณ์งาน 

 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก 

 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

พัฒนาอาชีพด้าน Mirosoft Office ข้ันพ้ืนฐานและข้ันสูง" 

 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการสร้าง Digital

 Marketing

 7. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิค

การตัดต่อวิดีโอ

 8. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีในการสมัครงาน 

  "Beauty for Society"

 9. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการ

เขียน Resume 

  และการสัมภาษณ์งาน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

80

 80

 80

 80

 80

 80

 4.25

 4.25

 4.25

 4.25

 4.25

 4.25

108,574.00

งานนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน 01.กพ.2564 30.กย.2564 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ ร้อยละ 100.00 1,636,500.00

งานสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ภายนอก

01.มค.2564 30.มิย.2564 จ านวนสถานประกอบการใหม่ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีให้

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

 ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและท างาน

แห่ง 12.00 250,000.00

งานพัฒนาอาจารย์ผู้ด าเนินงานด้านการฝึก

ปฏิบัติงาน

01.ตค.2563 30.กย.2564 คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของส่วน

จัดหางานฯ ด้านการส่งอาจารย์เข้ารับ

 การอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านการฝึก

ปฏิบัติงาน

คะแนน 4.00 300,000.00

งานเครือข่ายสหกิจศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม/การประชุมท่ีจัดข้ึนโดย

เครือข่ายสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ร้อยละ 80.00 76,924.00

ส่วนจัดหางานและ

ฝึกงานนักศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานจัดการองค์ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติงาน 01.พค.2564 31.พค.2564 1. จ านวนองค์ความรู้ใหม่ด้านการฝึกปฏิบัติงานจากกิจกรรม KM 

 2. คะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการจัดกิจกรรมการ

จัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน 

 3. คะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ในการน าแนวปฏิบัติท่ีดี

ไปใช้ประโยชน์

เร่ือง

 คะแนน

 

คะแนน

1

 4.25

 4.00

1,050.00

รวม 3,310,205.00

งานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อจ านวนนักศึกษาตาม

แผนการรับ ระดับปริญญาตรี 

 2.ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อจ านวนนักศึกษาตาม

แผนการรับ ระดับบัณฑิตศึกษา

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 60

685,000.00

งานข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 01.เมย.2564 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีมาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

 2. การด าเนินงานเป็นไปตามกลไกและข้ันตอนท่ีวางแผนไว้

ร้อยละ

 ร้อยละ

85

 95

140,400.00

งานจัดสอบ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนร้อยละของข้อสอบท่ีจัดท าส าเนาข้อสอบในแต่ละภาค

การศึกษา ถูกต้อง 

 2. จ านวนร้อยละของข้อสอบท่ีจัดท าส าเนาข้อสอบในแต่ละ

ภาคการศึกษา ครบถ้วน 

 3. จ านวนร้อยละของข้อสอบท่ีจัดท าส าเนาข้อสอบวัดความรู้

ก่อนส าเร็จการศึกษา ถูกต้อง 

 4. จ านวนร้อยละของข้อสอบท่ีจัดท าส าเนาข้อสอบวัดความรู้

ก่อนส าเร็จการศึกษา ครบถ้วน 

 5. จ านวนร้อยละของการจัดท าส าเนาข้อสอบ เสร็จตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด 

 6.จ านวนร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

100%

 100%

 100%

 100%

 100%

 100%

439,050.00

รวม 1,264,450.00

ส่วนทะเบียนและ

ประมวลผล

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ส่วนจัดหางานและ

ฝึกงานนักศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าท่ี ปี 2564

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกรรมการวิจัยในมนุษย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการอบรมฯ 

ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซ่ึงจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

 2. จ านวนอาจารย์ กรรมการวิจัยในมนุษย์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ

อบรมฯ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (จัดภายใน) เพ่ือให้ผ่าน

ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ในการคัดเลือกเป็นกรรมการวิจัยในมนุษย์

 สมทบ"

คร้ัง

 คน

4

 200

233,480.00

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุม

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่ีเข้าร่วม

โครงการอบรมฯ ซ่ึงจัดโดยหน่วยงานภายนอก

คน 4.00 75,200.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการ

ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio Safety)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจข้ันตอนและแนวปฏิบัติการ

ด าเนินงานวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

คน

N/A

50

N/A

32,600.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Lab Safety)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 2. จ านวนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีการลงทะเบียนเข้าร่วม 

"โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศไทย (ESPReL)"

คน

 ห้อง

50

 3

54,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการก ากับดูแล

การด าเนินงานต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

(คกส.)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกรรมการฯ ท่ีเข้าร่วมอบรม (โดยหน่วยงานภายนอก) 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับ พรบ.สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์

คน

 คน

2

 20

68,573.00

โครงการน าเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research 

Expo 2021)

01.กพ.2564 30.กย.2564 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของคณาจารย์ มฟล.ท่ีเข้าร่วม

น าเสนอผลงาน

เร่ือง 6.00 300,000.00

ผลของกระบวนการแปรรูปต่อสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปครีมเห็ดผง

ผสมเห็ดถังเช่าสีทอง (ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์)

01.พย.2563 30.กย.2564 1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ซุปครีมเห็ดผงผสมถังเช่าสีทองท่ีมีคุณภาพ

และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ผลงาน 0

 *แผนปี65 = 1 

ผลงาน

432,174.00

ส่วนบริหารงานวิจัย 3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการ แนวทางการจัดการผลกระทบจาก

สภาพอากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีแปรปรวนต่อ

สุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย (ผศ.

ดร.สมพร สันติประสทธ์ิกุล)

01.พย.2563 30.กย.2564 1.Publication in SCOPUS indexed journal หรือ 

Presentation at academic conference*

เร่ือง 0

 *แผนปี65 = 1 

เร่ือง

282,300.00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน

งานวิจัยแบบบูรณาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอการวิจัย เสนอขอรับ

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

เร่ือง 4.00 113,600.00

โครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย/ระดมสมอง

พัฒนาแผนงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนข้อเสนอการวิจัย เสนอขอรับงบประมาณจากแหล่ง

ทุนภายนอก 

 2. หน่วยงานภายนอกท่ีเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือวิจัย

เร่ือง

 หน่วยงาน

10

 1

15,200.00

งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. ร้อยละของโครงการวิจัย ทุน มฟล. ท่ีแล้วเสร็จ ได้ผลผลิต

เป็นไปตามเกณฑ์ตามประเภททุน

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

46,100.00

งานจัดท าวารสารวิชาการ MFU Connexion: 

Journal of Humanities and Social Sciences

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนคร้ังของการเผยแพร่วารสารตามแผนท่ีก าหนดต่อปี คร้ัง 2.00 100,000.00

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 01.กพ.2564 30.กย.2564 ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)

 ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2

เร่ือง 10.00 1,476,000.00

โครงการรับการตรวจประเมินเพ่ือรับรอง

มาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม

14.มิย.2564 16.มิย.2564 1.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง ได้รับการรับรองมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัย

รับรอง ผ่าน 306,900.00

รวม 3,536,127.00

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

 3. ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วมการอบรม 

 4. คุณภาพของรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

 5.ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด

คน

 เล่ม

 ระดับคะแนน

 

 ไตรมาส

40

 5

 3.51

 ผ่าน

 3

226,200.00

ส่วนบริหารงานวิจัย 3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

ส่วนประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#N/A #N/A 1. ผู้บริหารและอาจารย์เข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA 

 2. หลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

 3. หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยระบบ AUN-QA 

International

หลักสูตร

 หลักสูตร

 หลักสูตร

17

 17

 3

523,100.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าหลักสูตร

ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นการศึกษา

แบบมุ่งผลลัพธ์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. สามารถจัดอบรมได้ตามแผนท่ีก าหนด 

 2. มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของแต่ละกิจกรรม 

 3. ความพึงพอใจของผู้ข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 3.การน าเสนอหลักสูตรของส านักวิชาเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินการท่ีก าหนดไว้

ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

100

 80

 3.51

 90

73,500.00

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

งานกิจกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีครบวงรอบ 5

 ปี

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินตามวงรอบ 

 2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร

หลักสูตร

 ร้อยละ

31

 100

190,030.00

โครงการระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for 

Performance Excellence (EdPEx)

#N/A #N/A 1. มีการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 

 2. จ านวนส านักวิชาท่ีผ่านการคัดเลือกเบ้ืองต้น (Screening) 

ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 

200 ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม รุ่นท่ี 8 

 3. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท่ีสามารถเป็นกรรมการประเมินตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

เปอร์เซ็นต์

 ส านักวิชา

 คน

80

 2

 5

499,900.00

งานจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM - 

MFU)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนกิจกรรมการสร้างฐานความรู้ทางด้านการจัดการความรู้

 ภายในมหาวิทยาลัย

 2. จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเกิดจากกระบวนการการจัดการ

ความรู้ ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 

 3. จ านวนชุมชนนักปฏิบัติ (เครือข่าย) ภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

 รายการ

 กลุ่ม

7

 1

 1

51,250.00

งานประกันคุณภาพการศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มีการปฏิบัติโครงการ/แผน ตามแผนท่ีก าหนด 

 2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนด

เปอร์เซ็นต์

 หลักสูตร

80

 ทุกหลักสูตร

1,150,650.00

ส่วนประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานกิจกรรมพัฒนาระบบการควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.เพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าระบบการควบคุมภายในและ

บริหารความเส่ียงไปบูรณาการเข้ากับภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

 2. ความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3.51 

 3. ร้อยละของหน่วยงานภายในส่งรายงานระบบควบคุมภายใน

และบริหารความเส่ียง ตามเวลาท่ีก าหนด

วัน

 ระดับ

 ร้อยละ

90

 มากกว่า 3.51 

 70

4,300.00

รวม 2,718,930.00

โครงการเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสู่ความเป็นสากล

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์/กิจกรรมต่อยอดบูรณาการใน

ด้านอ่ืนๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 2.ระดับความรู้ความเข้าใจทางด้าน Internationalization + 

Global citizen ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการ/

กิจกรรมย่อย

 ระดับความรู้

ความเข้าใจ

โครงการละ 1 

กิจกรรม

 ระดับ 4 (Likert

 Scale)

150,000.00

โครงการ Go Global Scholarship Fair 

(Scholarship Hunting)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้เก่ียวกับการสมัครรับทุน

จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน

คน

 ร้อยละ

200

 70

33,300.00

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่างชาติ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนนักศึกษาต่างชาติ MFU Placement test 

 2.จ านวนนักศึกษาต่างชาติ Pre-session 

 3.นักศึกษาสอบผ่าน MFU Placement Test ภายหลังการ

เรียน Pre-session จ านวน 180 ชม.

คน

 คน

 ร้อยละ

200

 100

 80

603,500.00

งานประชาสัมพันธ์และการตลาดแสวงหา

นักศึกษาต่างชาติ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติ Full Time คน 250.00 840,660.00

งานสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา

ต่างชาติ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้รับทุนต่างชาติ ราย 52.00 7,156,608.00

งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

 ร้อยละ

100

 80

234,540.00

งานกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

 ร้อยละ

30

 80

73,000.00

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

ส่วนประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานแลกเปล่ียนนักศึกษา Inbound 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษานักศึกษาแลกเปล่ียนจากสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ (Inbound) เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม MOU

 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

 3. นักศึกษาแลกเปล่ียนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

(Inbound) เข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันกับนักศึกษา 

คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากข้ึน

คน

 ร้อยละ

80

 70

2,715,550.00

งานแลกเปล่ียนนักศึกษา Outbound 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมโครงการ

แลกเปล่ียน ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

 2.นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 

พลวัตการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเพ่ิมข้ึน 

 3.นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าใจวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

และมีสมรรถนะสากล (Global competence) เพ่ิมข้ึน

คน

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

80

 70

 70

1,553,300.00

งานเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนการลงนามในบันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง/

ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานใน

ต่างประเทศ 

 2. จ านวนการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ในต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ 

 3. จ านวนแขกอาคันตุกะต่างประเทศท่ีมาเจรจาความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัย 

 4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการ

เจรจาหารือความร่วมมือ 

 5. ระยะเวลาการท าบันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง/

ข้อตกลงความร่วมมือ แต่ละข้ันตอนไม่เกิน 7 วันท าการ

ฉบับ

 คร้ัง

 คณะ

 โครงการ

 

 วัน

25

 10

 25

 4

 

 7

2,500,000.00

รวม 15,860,458.00

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการงานเติมไฟในการท างาน #N/A #N/A 1.บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีหรือท่ีเก่ียวข้องในการให้ค าปรึกษาและ

ช่วยเหลือนักศึกษา ได้รับการอบรมทักษะ

 ท่ีเก่ียวกับการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

 2.ระดับความรู้และทักษะหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.อัตราการลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อท่ีอ่ืนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 10 จากปีการศึกษา 2562

คร้ัง

 ระดับ

 ร้อยละ

1

 4

 10

8,000.00

ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ นศ. #N/A #N/A 1. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผนงานตามภารกิจ 

 2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านการเรียนและด้านการใช้ชีวิต

ได้รับประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับ 4 

 3.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและการ

ให้บริการของส านักงาน

ร้อยละ

 ระดับ

 ระดัับ

90

 4

 4

54,234.00

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

คร้ัง

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

5

 90

 4

 90

214,285.00

งานส่งเสริมวินัยนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

5

 90

 4

 90

47,200.00

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา 

 2. ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4.ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

4

 90

 4

 90

338,500.00

ส่วนพัฒนานักศึกษา 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานบริการทุนการศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนการจัดกิจกรรมด้านงานบริการทุนการศึกษาแก่

นักศึกษา 

 2. ร้อยละจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

6

 90

 4

 90

336,850.00

งานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ร้อยละของนักศึกษาเก่าเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 

 3. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

90

 4

 90

16,552.00

งานส่งเสริมภาวะผู้น านักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมภาวะผู้น านักศึกษา 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

คร้ัง

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

2

 90

 4

 90

140,000.00

งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

5

 90

 4

 90

848,900.00

งานหอพักนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าพักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัย 

 2. การจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ์ ส าหรับให้บริการนักศึกษาภายใน

หอพัก 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าพักอาศัยภายใน

หอพักมหาวิทยาลัย 

 4. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการซ่อมบ ารุงหอพัก 

 5. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

90

 90

 4

 4

 90

422,250.00

ส่วนพัฒนานักศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาองค์

ความรู้และคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ บุคลากร อาจารย์ 

นักศึกษา และนักศึกษาพิการ 

 2. ร้อยละจ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. จ านวนการผลิตส่ือหนังสือเสียง 

 4. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 5. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 รายวิชา

 ระดับ

 ร้อยละ

4

 90

 3

 4

 90

60,750.00

งานส่งเสริมดนตรีนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมดนตรีนักศึกษา 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

6

 90

 4

 90

243,024.00

งานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม 

 4.ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

คร้ัง

 ร้อยละ 

 ระดับ

 ร้อยละ

2

 90

 4

 90

59,400.00

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับ

นักศึกษา 

 2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ร้อยละของกิจกรรมท่ีบรรลุผลตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 

 4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรม 

 5. ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละ

8

 90

 80

 4

 90

390,050.00

รวม 3,179,995.00

ส่วนพัฒนานักศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานอาหารปลอดภัย มีสุขภาวะ 01.มค.2564 31.สค.2564 1. ร้านอาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ภายในมหาวิทยาลัยพบ

สารปนเป้ือนท่ีอาจส่งผลต่อร่างกาย น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ

ร้านค้าท้ังหมด 

 2. อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 3. ผู้ประกอบการร้านอาหา/อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีความรู้

ความเข้าใจมากข้ึน หลังจากได้รับการอบรมแล้ว โดยมีจ านวน

ข้อร้องเรียนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ

 คร้ัง

 ร้อยละ

20

 1

 20

41,600.00

งานจัดเตรียมสถานท่ีให้เช่า 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย 

 2. สามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

คร้ัง

 บาท

30

 660,000.00

100,000.00

รวม 141,600.00

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิงใน

การท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา

01.ธค.2563 30.มิย.2564 1. ระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

เข้ารับการอบรม 

 2. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรม 

 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ

ระดับ

 ระดับ

 

ระดับ

4.25

 4.25

 4.25

44,558.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการ

พิมพ์ ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

01.ตค.2563 30.สค.2564 "1. ระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

เข้ารับการอบรม " 

 2. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรม 

 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ

ระดับ

 ระดัับ

 ระดับ

4.25

 4.25

 4.25

19,104.00

ส านักงานจัดการ

ทรัพย์สินและรายได้

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการอบรมการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

01.เมย.2564 31.กค.2564 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับ

การอบรม 

 2. ระดับความพร้อมและสามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือ

เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรม 

 3. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรม 

 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์

 วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ระดับ

 ระดัับ

 ระดับ

 ระดับ

4.25

 4.25

 4.25

 4.25

3,150.00

โครงการอบรมการเลือกหัวข้อและการออกแบบ

งานวิจัย ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

01.กพ.2564 31.พค.2564 1. ระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

เข้ารับการอบรม 

 2. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรม 

 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ

ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

4.25

 4.25

 4.25

3,150.00

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 2564

01.มิย.2564 30.กย.2564 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

มีต่อกิจกรรม 

 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทราบระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า

ข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา 

  และการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ"

ร้อยละ

 ระดับ

 

ระดับ

 ระดับ

80

 4.25

 4.25

 4.25

146,554.00

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานอบรมจริยธรรมงานวิจัย ส าหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

01.มีค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 

 2. ระดับความความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

เข้ารับการอบรม 

 3. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้ารับการ

อบรม 

 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าอบรมสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการ

ค้นคว้าอิสระ

ร้อยละ

 ระดับ

 

ระดับ

 ระดับ

80

 4.25

 4.25

 4.25

20,800.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการประกวดดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานวิจัยเพ่ือส่งเข้าประกวด

รางวัลดุษฎีนิพนธ์ระดับชาติ 

 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เสนอ

ขอรับรางวัลต่อการจัดโครงการ 

 3. มหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสร้าง

ช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

ผลงาน

 ระดับ

 ผลงาน

1

 4.25

 2

162,850.00

รวม 400,166.00

โครงการค่ายอาจารย์มืออาชีพ 01.ตค.2563 31.มค.2564 N/A N/A N/A 476,520.00

โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพด้าน

การจัดการเรียนการสอน

คน 100.00 50,000.00

ส านักงานบัณฑิตศึกษา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ส านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้

ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital 

Learning)

01.พย.2563 30.กย.2564 1. บทเรียนดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

 2. จ านวนผู้ใช้งานส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรค์ 

(ระบบกลาง MDL) 

 3. จ านวนบทเรียนท่ีใช้ประโยชน์จากต้นแบบนวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ์เพ่ือการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ 

 4. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ 

 5. การจดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ิหรืออนุสิทธิบัตร 

 6. บทเรียนดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์ท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมการ

เรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและได้รับการ

ยอมรับจากผู้ใช้งาน 

 7. ต้นแบบนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 2 ช้ิน 

ได้รับการตรวจสอบด้านประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือ 

 8. คณาจารย์ท่ีเข้าใช้บริการ Pedagogy Experience มีการ

ยกระดับรูปแบบการเรียนการสอน 

 9. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ Learning 

Innovation Hub

วิชา

 คน

 บทเรียน

 

หน่วยงาน

 สิทธ์ิ

 ระดับ

 

ระดับ

 

ระดับ

 ระดับ

5

 10,000

 2

 2

 2

 ดี

 ดี

 ดี

 ดี

4,854,700.00

งานสนับสนุนการจัดท าต าราและหนังสือ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนต ารา/หนังสือ ท่ีได้รับทุนสนับสนุน 

 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกค์ใช้ในการเขียน 

แต่ง เรียบเรียงต าราและหนังสือได้ 

 (ประเมินจากแบบสอบถาม)

เร่ือง

 ระดับ

3

 มาก

340,525.00

งานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผน 

 2.ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.ระดับความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม (ประเมินจาก

แบบสอบถาม)

ร้อยละ 

 ร้อยละ 

 ระดับ

70

 70

 ดี

873,500.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการ 

 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เร่ือง

 รูปแบบ

8

 8

300,000.00

ส านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

งานจัดท าแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ระดับท่ี 1

ร้อยละ 80.00 147,600.00

รวม 400,166.00

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้

แบบผสมผสานของ MFU ส าหรับยุค New 

Normal

01.ตค.2563 31.มีค.2564 1. ได้ Module เน้ือหาในรายวิชา 

 2. ชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอด 

 3. ส านักวิชาฯ ได้ Platform ท่ีเหมาะสมกับ MFU Blended 

Learning 

 4.ชุมชนท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถน าไปขยายผล

Module

 โรงเรียน

 ร้อยละความพึง

พอใจ

 เปอร์เซ็นต์ของ

ชุมชนท่ีได้รับ

การถ่ายทอด

12

 10

 80

 75

18,700.00

โครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp 01.พย.2563 30.พย.2563 1. นักศึกษาเข้ารับการอบรมและได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบภูมิภาค

 (ส าหรับ 2 สาขา คือ CSI และ DTBI) 

 2. ได้โมเดลทางธุรกิจท่ีมีแนวทางต่อยอดได้ส าหรับกลุ่ม 

StartUp 

 3. นักศึกษาได้รับความรู้จากการอบรมด้านการสร้างโมเดลทาง

ธุรกิจส าหรับกลุ่ม StartUp

คน

 โมเดล

 เปอร์เซ็นต์

12

 4

 80

45,900.00

โครงการสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ InCIT2020-2021

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผลงานท่ีน าเสนอในงานประชุมวิชาการ InCIT 

 2. จ านวนผลงานนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

 3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจข้ันตอนการ

น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

 4. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีดีในการแลกเปล่ียนแนวคิด

ด้านงานวิจัยและต่อยอด

ผลงาน

 ผลงาน

 ร้อยละ

 ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

8

 1

 80

 80

189,600.00

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้าง

หุ่นยนต์ ปี 2564

01.พค.2564 31.พค.2564 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมได้ผ่านเข้ารอบไปในระดับประเทศ 

 3.นักศึกษาสามารถกลับมาถ่ายทอดองค์รู้ภายในชมรม Robot 

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คน

 คน

 เร่ือง

5

 1

 1

#VALUE!

ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ส านักงานส่งเสริมและ

พัฒนาวิชาการ
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการค่ายกิจกรรม Software Engineering 

Boot Camp

01.พค.2564 30.มิย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการเข้ากิจกรรม 

 2. จ านวนเพ่ือนท่ีนักศึกษารู้จักและสนิท และสามารถท างาน

ร่วมกัน ต่อ 1 คน 

 3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพ่ิมข้ึน โดยสามารถท า

แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ได้คะแนนเฉล่ียมากว่าร้อย

ละ 80 ข้ึนไป 

 4. นักศึกษามีพัฒนาการด้านสังคม จริยธรรม และกรอบ

ความคิดเพ่ิมข้ึน โดยการท าแบบทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม

 มากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป

คน

 คน

 

ร้อยละ (จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมอบรม

ท้ังหมด)

 ร้อยละ 

(จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมอบรม

ท้ังหมด)

40

 10

 >80

 >80

21,600.00

โครงการ Software Engineering Hackathon 

2021

01.มิย.2564 30.กค.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการเข้ากิจกรรม 

 2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพ่ิมข้ึน โดยสามารถท า

แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ได้คะแนนเฉล่ียมากว่าร้อย

ละ 60 ข้ึนไป

คน

 ร้อยละ 

(จ านวน

นักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมอบรม

ท้ังหมด)

60

 >80

26,600.00

โครงการสัมมนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2562

01.ตค.2563 31.ตค.2563 1. จ านวนผลงานนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

 2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจต่อการก่อต้ัง

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีดีในการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านสายงานไอทีกับเพ่ือนต่างสถาบัน

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

1

 80

 80

15,796.00

ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนานักศึกษาเชิงวิชาการ หัวข้อ “CSI 

FAMILY DAY 2020”

01.ตค.2563 31.ธค.2563 1. นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทุกช้ันปี 

 2. ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 3. อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 

 4. นักศึกษาทุกช้ันปีร่วมกันออกแบบกิจกรรม และเข้าร่วม

กิจกรรมร่วมกันตามก าหนดการท่ีก าหนดโดยมีศิษย์เก่ามาให้

ประสบการณ์ความรู้และการใช้ชีวิตในการท างาน

คน

 คน

 คน

 คน

35

 1

 5

 35

5,700.00

โครงการการแข่งขันความรู้ทางด้านไอที NTT 

Digital Challenge 2021

01.กพ.2564 28.กพ.2564 1.ทีมนักศึกษาท่ีเข้าร่วมแข่งขัน 

 เชิงคุณภาพ 

 1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม มีความรู้เพ่ิมและทักษะท่ีเพ่ิมข้ึน โดยวัด

จากล าดับผลคะแนนการแข่งขัน

ทีม

 ผลการแข่งขัน

2

 

ติดอันดับ 1 ใน 10

20,700.00

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

นวัตกรรมอัจฉริยะ ส าหรับยุคดิจิทัลดิสรับช่ัน 

(Smart Innovation for the Age of Digital 

Disruption) และงานเปิดบ้านส านักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2564 (IT Gen Z

 2021)

01.พย.2563 31.มค.2564 1. จ านวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน 

 2. การบรรยายหัวข้อเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. การท า Workshop เพ่ือพัฒนาครู 

 4. คะแนนความพึงพอใจต่อภาพรวมด้านวิชาการ 

 5. คะแนนความเข้าใจในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยส านักวิชา

คน

 หัวข้อ

 เร่ือง

 คะแนน

 คะแนน

200

 5

 1

 ไม่ต ่ากว่า 4.00

 ไม่่ต ่ากว่า 4.00

77,000.00

รวม 421,596.00

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา 07.กย.2563 11.กย.2563 1.ร้อยละของอาจารย์ใหม่ท่ีได้รับการอบรมแพทยศาสตรศึกษา 

ภายใน 2 ปี หลังเร่ิมปฏิบัติงาน 

 2.จ านวนอาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลล าพูน ท่ีได้รับการ

อบรมแพทยศาสตรบัณฑิต 

 3.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง

แพทยศาสตรศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 4.ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563

ร้อยละ

 คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 10

 80

 80

55,850.00

ส านักวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการสอนเสริมโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

การสอบ ศรว.ข้ันตอนท่ี 1

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.นักศึกษาแพทย์เข้าร้วมกิจกรรมการสอนเสริมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90 

 2.นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ

 90 

 3.นักศึกษาสอบผ่านการสอบศรว.ข้ันตอนท่ี 1 ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 90

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

90

 90

 90

390,400.00

งานการพัฒนาพ้ืนฐานวิชาชีพแพทย์ 01.ตค.2563 30.เมย.2564 1.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2..อัตราส่วนของนักศึกษาท่ีสอบผ่านในรายวิชา PD1 

 3.ระดับความพึงพอใจ

คน

 ร้อยละ

 คะแนน

32

 100

 4.5 ข้ึนไป

128,800.00

โครงการสอบประมวลความรู้ช้ันปรีคลินิกร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

01.ตค.2563 31.มีค.2564 1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

 2.จ านวนกิจกรรมท่ีจัด 

 3.จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านประมวลตวามรู้ช้ันปรีคลินิก

ร้อยละ

 กิจกรรม

 ร้อยละ

100

 1

 80

26,900.00

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนกิจกรรมท่ีจัด 

 2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

 ร้อยละ

 คะแนน

1

 80

 4.5

55,800.00

โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์

ก่อนส าเร็จการศึกษา

05.กพ.2564 06.กพ.2564 1. จ านวนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ท่ีสมัครเข้าเป็นแพทย์ใช้ทุน

สังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 2.ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ท่ีมีความเข้าใจในเส้นทางวิชาชีพ 

ภายหลังส าเร็จการศึกษา เป็นอย่างดี

คน

 เปอร์เซนต์

10 คน

 80%

80,500.00

โครงการการติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์ รุ่นท่ี

 2

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้ใช้บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 80

156,600.00

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแก่

นักศึกษาแพทย์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2.จ านวนกิจกรรม 

 3.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 กิจกรรม

 คะแนน

80

 3

 4

61,000.00

โครงการสนันสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ของนักศึกษา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มีผลงานของนักศึกษาท่ีสามารถน าเสนอได้ไม่ต ่ากว่า 10 

ผลงานต่อปี

งาน 10.00 60,000.00

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการจัดท าวารสาร Great MeKong 

Sub-region Medical Journal (GMSMJ)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนวารสารท่ีตีพิมพ์ต่อปี 

 2. อาจารย์ในส านักวิชาแพทยศาสตร์ ด าเนินการขอต าแหน่ง

วิชาการ เพ่ิมข้ึน 

 3. ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มีผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึนท้ังในส่วน

นักศึกษาและอาจารย์ 

 4. วารสารมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 

 5. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี กับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาค

ลุ่มน ้าโขง 

 6. เกิดการแลกเปล่ียนความรู้และบุคลากรด้านการแพทย์

ฉบับ

 คน

 ช้ินงาน

 

mou / ฉบับ

 

 คน/คณะ

3

 5

 20

 ได้เข้าอยู่ใน

ฐานะข้อมูล

วารสาร

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ ระดับ 1

 1

 1

169,700.00

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2564 ส านัก

วิชาแพทยศาสตร์

01.ตค.2563 31.ธค.2563 1. แพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านการแพทย์ เข้าร่วมฟังการ

ประชุมวิชาการ 

 2. มีการส่ง abstracts เพ่ือน าเสนอในท่ีประชุมครบตามจ านวน 

 3.ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มีช่ือเสียง และผ่านการรับรอง

คุณภาพ (EdPEx) ในปี 2564

คน

 ร้อยละ

 

ผ่าน

200

 

100

 200

239,900.00

งานพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 

ประจ าปีการศึกษา 2563

01.มีค.2564 30.มิย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 คะแนนประเมิน

80

 4.5

42,200.00

งานเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

 ประจ าปีการศึกษา 2563

01.พค.2564 31.สค.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 คะแนนประเมิน

80

 4

55,400.00

ส านักวิชาแพทยศาสตร์

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานวันมหิดล 01.พค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 

 2.จ านวนกิจกรรม 

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ

 กิจกรรม

 คะแนน

80

 3

 4

56,000.00

งานพิธีมอบเส้ือกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 

ประจ าปีการศึกษา 2564

01.มค.2564 01.พค.2564 1. จ านวนนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 3. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการเข้าร่วมพิธี

คน

 คน

 คะแนน

32

 200

 4 ข้ึนไป

39,900.00

งานพิธีถวายสังฆทานเพ่ืออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์

ใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2563

01.ธค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 คะแนนประเมิน

80

 4 ข้ึนไป

18,300.00

โครงการพัฒนาแผนส านักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ.

2563-2567

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนแผนพัฒนาส านักวิชาท่ีถูกปรับปรุง 

 2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 3.ผลการเรียนรู้กระบวนการจัดท าแผน 

 4.ผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาการ

ท างานของตนเอง 

 5.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ฉบับ

 คน

 คะแนน

คะแนน

 

คะแนน

1

 80

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

250,000.00

โครงการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

01.พค.2564 31.กค.2564 1. สภาพความสมบูรณ์ของอาจารย์ใหญ่ร่างช าแหละและอาจารย์

ใหญ่โครงกระดูก

ร้อยละ 80.00 61,800.00

โครงการอบรมชีวสถิติสถิติส าหรับการวิจัยทาง

คลินิก

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจด้านชีวสถิติ

คน

 คะแนน

30

 มากกว่า3.5 

คะแนน

6,500.00

รวม 1,955,550.00

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

01.พค.2564 31.สค.2564 1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าร่วม 

 2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการเตรียมความพร้อม

ในการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

 3.ผลคะแนนจากแบบสอบหลังการอบรมของนักศึกษา

คน

 ระดับ

 

ร้อยละ

58

 ดี (3.51)

 70

99,000.00ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ส านักวิชาแพทยศาสตร์

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานกายภาพบ าบัดสัญจร 01.มค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.จ านวนนักศึกษา อาจารย์ และนักกายภาพบ าบัดมืออาชีพท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

 3.จ านวนโรงพยาบาลท่ีส่งนักกายภาพบ าบัดเข้าร่วมโครงการ 

 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 

 5.ผู้เข้าร่วมเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของวิชาชีพทาง

กายภาพบ าบัดมากข้ึน 

 6.นักศึกษามีทักษะการตรวจร่างกายและการรักษาด้วยวิธีการ

ทางกายภาพบ าบัดมากข้ึน 

 7.นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการ

บริการทางกายภาพบ าบัด

คน

 คน

 แหล่ง

 

ค่าเฉล่ียคะแนน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 

ค่าเฉล่ียคะแนน

200

 120

 5

 4

 80

 80

 4

65,100.00

งานพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบ าบัดสู่อาจารย์ผู้

ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ

01.มค.2564 30.กย.2564 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า 3.51 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการอบรมโดยผ่าน

แบบทดสอบเม่ือส้ินสุดโครงการในระดับคะแนนร้อยละ 80 ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมท้ังหมด

ร้อยละ

 คะแนน

 ร้อยละ

80

 3.51

 80

71,800.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าบัณฑิตสู่ระดับสากล

01.เมย.2564 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับวิชากายภาพบ าบัดในโรค

 ภาวะ และกลุ่มอาการทางกายภาพบ าบัดเพ่ิมข้ึน 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและให้คุณค่าต่อการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

 4. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับวิชากายภาพบ าบัดในโรค

 ภาวะ และกลุ่มอาการทางกายภาพบ าบัดเพ่ิมข้ึน 

 6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการสอบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

 7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและให้คุณค่าต่อการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

 8. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

 คน

 

ร้อยละ

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ร้อยละ

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

80

 50

 60

 3.51

 3.51

 60

 3.51

 3.51

18,000.00

งานอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์และ

ส ารวจสมุนไพรตามภูมิปัญญาล้านนา

01.มีค.2564 30.กย.2564 1. มีจ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนสมุนไพรท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้ 

 3.ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางพฤกษศาสตร์ สามารถจ าแนก

สมุนไพรและเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรล้านนาได้ 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวคิดในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

สมุนไพร

คน

 ชนิด

 ระดับ

 

ร้อยละ

200

 100

 3.51

 70

150,000.00

งานพัฒนาและออกข้อสอบวิชาชีพสภาการแพทย์

แผนไทย

01.มีค.2564 31.พค.2564 1. เข้าร่วมการพัฒนาและออกข้อสอบกับสภาการแพทย์แผน

ไทยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาและ

ออกข้อสอบสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

24,100.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานควบคุมการสอบใบประกอบวิชาชีพสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

01.กพ.2564 30.มิย.2564 1. นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบสามารถสมัครสอบความรู้ผู้ขอข้ึน

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ 

 2.ผู้เข้าร่วมด าเนินโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการ 

 3.สามารถด าเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนท่ีก าหนด ตาม

รอบสมัครสอบในปีการศึกษา

ร้อยละ

 

ระดับ

 คร้ัง

80

 3.51

 2

139,000.00

โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์การแพทย์แผน

ไทยประยุกต์

01.มิย.2564 30.กย.2564 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 

 2.กลุ่มเป้าหมายช้ันปีท่ี 3 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน

ความรู้ทางวิชาชีพ โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านข้ันท่ี

 1 

 3.กลุ่มเป้าหมายช้ันปีท่ี 4 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้าน

ความรู้ทางวิชาชีพ โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านข้ันท่ี

 2 และ 3 

 4.กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉล่ียของระดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 

ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

80

 60

 60

 3.51

10,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตการแพทย์บูรณา

การในศตวรรษท่ี 21

01.มีค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาแรกเข้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ผลการเรียนรู้สู่การเป็นนักศึกษาส านักวิชาการแพทย์บูรณา

การ 

 3. ผลการพัฒนาทักษะส าคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 

 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

คน

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

300

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

38,960.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการแข่งขันทางวิชาการวิชาชีพแพทย์แผน

ไทยท่ัวประเทศและร่วมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา

แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่ง

ประเทศไทย

01.มีค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วม

กิจกรรม 

 2. จ านวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 

 3. จ านวนรางวัลท่ีได้รับอย่างน้อย 

 4.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

 5.นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิต

สาธารณะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 6. นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญา ได้รับรางวัลจากการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 7. นักศึกษาเกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และการท างานเป็นทีม 

 8. นักศึกษาเกิดทักษะการส่ือสาร จากการท่ีได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติหน้าต่างๆ ท้ังติดต่อประสานงานภายในและระหว่าง

หน่วยงานอ่ืน ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม

คน

 คน

 รายการ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

แคน

 คน

 รายการ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

126,000.00

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

เครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทย์แผนจีน

01.มค.2564 31.พค.2564 1.จ านวนตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 2.จ านวนสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายของสาขาวิชา

การแพทย์แผนจีนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.จ านวนรายการแข่งขันท่ีนักศึกษาได้รับรางวัล 

 4.นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและวิชาการแพทย์แผน

จีน เพ่ิมมากข้ึน 

 5.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 6.นักศึกษาเกิดทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

คน

 แห่ง

 รายการ

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

20

 9

 2

 ดี (3.51)

 ดี (3.51)

 ดี (3.51)

94,300.00

งานอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาการฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3

01.มค.2564 31.มีค.2564 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ

ร้อยละ

 ระดับ

80

 3.51

25,000.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานไหว้ครูแพทย์แผนไทย 01.เมย.2564 30.กย.2564 1. มีจ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. มีจ านวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 3. นักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากการ

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 

 4. นักศึกษามีการแสดงออกทางด้านพฤฒิกรรมท่ีอ่อนน้อมถ่อม

ตน และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 

 5. นักศึกษามีจิตส านึกในการระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาทางการแพทย์แผนไทย

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

 80

 80

 80

65,500.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการการพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยทาง

ศาสตร์การแพทย์บูรณาการ

01.มีค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนโครงการวิจัย บทความวิจัย/วิชาการ นวัตกรรมทาง

การแพทย์บูรณาการ 

 3. จ านวนหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนท่ีน าผลการวิจัยหรือ

นวัตกรรมท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

 4. จ านวนเครือข่าย 

 5. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 6. ความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนท่ีน าผลการวิจัย

หรือนวัตกรรมท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์

คน

 ช้ินงาน

 แหล่ง

 เครือข่าย

 คะแนน

 คะแนน

48

 20

 5

 2

 3.51

 3.51

25,200.00

โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สุมนไพรจากงานวิจัย 01.มิย.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 2.จ านวนผู้ได้รับผลิตภัณฑ์ 

 3.ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

 คน

 ระดับ

3

 100

 3.51

200,000.00

โครงการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย

การแพทย์ทางเลือก

01.พค.2564 09.กย.2564 1.จ านวนองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือก 

 2. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมได้เผยแพร่ 

 3.คุณภาพของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ท่ีได้

เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 4.ความพึงพอใจต่อการได้รับการเผยแพร่อค์ความรู้

เร่ือง

 จ านวน

 ระดับคุณภาพ

ผลงาน

 ระดับคะแนน

5

 6

 ดี

 3.51

200,000.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการด าหัวเน่ืองในป๋าเวณีป๋ีใหม่เมือง 01.เมย.2564 31.พค.2564 1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 

3.51 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพระคุณของคณาจารย์ และมี

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาส านักวิชาการ

แพทย์บูรณาการ ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 3.51

 3.51

 3.51

7,500.00

โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพและรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

01.มีค.2564 30.กย.2564 1.คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนส านักวิชาฯ เข้าร่วมใน

แต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า

 3.51 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมในองค์กรและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51

ร้อยละ

 

ระดับคะแนน

 ระดับคะแนน

 ระดับคะแนน

80

 3.51

 3.51

 3.51

64,000.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการไหว้สาคุณูปมาจารย์และมอบเส้ือกาวน์ 01.ตค.2563 31.ธค.2563 1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.บูรณาการร่วมกับพันธกิจอ่ืน 1 พันธกิจ 

 3. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพนบนอบและความ

กตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า

 3.51 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

ร่วมกัน ส่งเสริมความรัก สามัคคี ในองค์กรและมีส่วนร่วมใน

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อย

กว่า 3.51 

 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51

ร้อยละ

 

พันธกิจ

 ระดับคะแนน

 ระดับคะแนน

 ระดับคะแนน

80

 1

 3.51

 3.51

 3.51

10,000.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการปรับปรุงและถ่ายทอดแผนพัฒนาส านัก

วิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ.2563-2567 สู่ความ

เป็นเลิศ

01.มีค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนแผนพัฒนาส านักวิชาท่ีถูกปรับปรุง 

 2. จ านวนแผนพัฒนาสาขาวิชาและคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 3. จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 4.ผลการเรียนรู้กระบวนการจัดท าแผน 

 5.ผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาการ

ท างานของตนเอง 

 6.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ฉบับ

 ฉบับ

 คน

 

คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

1

 4

 50

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

155,400.00

โครงการพัฒนาโปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง

01.มค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2.ระดับความสามารถในการเคล่ือนไหวของผู้ป่วยจากแบบ

ประเมิน เพ่ิมข้ึน

คน

 ร้อยละ

50

 10

187,000.00

โครงการออกหน่วยการแพทย์บูรณการเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพ

01.มีค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและมารับบริการ 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ร้อยละ

 ระดับ

80

 4.51

200,000.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและ

การป้องกันส าหรับโรคออฟฟิศซินโดรม

01.พค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.อาการปวดของผู้เข้ารวมโครงการลดลง 

 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ระดับ

80

 80

 4.51

192,000.00

โครงการพัฒนาโปรแกรมธาราบ าบัด 01.กพ.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้ป่วยภาวะปวดทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

 2.จ านวนวัยก่อนสูงอายุและผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

80

 80

 4.51

216,500.00

โครงการพัฒนาโปรแกรมลดน ้าหนักโดยใช้ศาสตร์

การแพทย์ทางเลือก

01.มค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีน ้าหนังลดลง 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ระดับ

80

 80

 4.51

230,000.00

โครงการพัฒนาโปรแกรมรักษาอาการบาดเจ็บ

ทางกีฬา

01.เมย.2564 30.กย.2564 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.นักกายภาพบ าบัดมีความเช่ียวชาญ/ม่ันใจ ในการรักษาผู้ป่วย

ท่ีมีการบาดเจ็บทางกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาการดีข้ึนหลังการรักษา

ร้อยละ

 ระดับ

 

ระดับ

 ร้อยละ

80

 3.51

 4.51

 80

175,750.00

รวม 2,790,110.00

โครงการอบรมหลักสูตร เพ่ิมพูนศักยภาพและ

ยกระดับความรู้ภาษี

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 2.นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวกับการภาษีมากย่ิงข้ึน 

 3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

 80

120,250.00

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี AACSB 

Annual Meeting 2020

#N/A #N/A 1. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 2. จ านวนบุคลากรสายวิชาการทุกคนได้เตรียมความพร้อมใน

ด้านการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เพ่ือเตรียมเข้าสู่การประเมินรับรองมาตรฐานของ AACSB

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 100

160,800.00

ส านักวิชาการแพทย์

บูรณาการ

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

ส านักวิชาการจัดการ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการช้ันน าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. สถานประกอบการท่ีสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แห่ง 4.00 166,050.00

โครงการจัดต้ังศูนย์ IATA Authorized Training 

Center มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรของ IATA 

 2. จ านวนบุคลากรทางการบินท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรของ 

IATA 

 3. นักศึกษาท่ีอบรม สามารถสอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตร 

(Certificate) ในการท างาน 

 4. บุคลากรท่ีอบรม สามารถสอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตร 

(Certificate) ในการท างาน

คน

 คน

 คน

 คน

20

 5

 15

 5

521,658.00

โครงการ Tax Junior เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าว

สู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 2. นักศึกษาผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

94,500.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักบัญชีคุณภาพรุ่น

ใหม่ (Young & Smart Accountant) โดยกรม

พัฒนาธุริกจการค้า กระทรวงพาณิชย์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 2.นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวกับทักษะทางวิชาชีพ 

 3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

 80

50,100.00

โครงการอบรมการท าอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืม

เพ่ือด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหารขนาดย่อม (M 

the Food project)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับค่าเฉล่ียรวมไม่

น้อยกว่า 3.50

ร้อยละ

 บาท

 ร้อยละ

80

 400,000

 3.5

589,908.00

โครงการแข่งขันกีฬาเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. กิจกรรมท่ีได้เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคเหนือ

 2. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ

คร้ัง

 คน

1

 60

93,100.00

โครงการค่ายนววิหค ประจ าปีการศึกษา 2563 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวน นศ. ช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการมากกว่า 80% 

 2. นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย มี

ความอดทน ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยประเมินก่อน-หลังการ

ร่วมกิจกรรม 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 

 คะแนน

 ร้้อยละ

80

 4

 80

300,000.00

ส านักวิชาการจัดการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เล่าประสบการณ์

จากรุ่นพ่ีสู้รุ่นน้อง

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย

มากกว่า 80% 

 2. นักศึกษาท่ีเข้ารวมกิจกรรมได้รับความรู้จากการ

ประสบการณ์ในการเรียน และการท างานจากรุ่นพ่ี โดยสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเปรียบเทียบก่อน-หลังการจัดกิจกรรม

ร้อยละ 

 ร้อยละ

80

 80

68,600.00

โครงการแข่งขันตอบค าถามทางบัญชี

ระดับประเทศ (Accounting Challenge) 2563

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.นักศึกษาได้สร้างช่ือเสียง/ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน 

 2.ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต้น (ชนะเลิศ / รอง

ชนะเลิศอันดับ 1-4)

กิจกรรม

 รางวัล

1

 1

24,800.00

โครงการส านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิ

สติกส์ (Office of Border Economy and 

Logistics)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ฐานข้อมูลทางวิชาการชายแดน 

 2.จ านวนคร้ังของผู้เข้าถึงเว็บไซต์

ฐานข้อมูล

 คน

1

 2,000

404,600.00

โครงการพ่ีเล้ียงนักวิจัยเพ่ือการก้าวสู่การเป็น

นักวิจัยมืออาชีพ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. อาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 50 

ของอาจารย์ท้ังหมด) 

 2. อาจารย์ท่ีมีความพร้อมย่ืนข้อเสนอโครงการ

ร้อยละ

 คน

50

 4

63,000.00

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง

โครงการสักการะเทวาไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด มากกว่าร้อย

ละ 80 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประเพณี มากกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

72,500.00

รวม 2,729,866.00

ส านักวิชาการจัดการ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

 ส านักวิชาจีนวิทยา

01.มค.2564 31.มค.2564 1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 3. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 4. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจทางภาษา 

 5. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประเมินแบบทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

 และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 

 จาก 5 คะแนน" 

 6. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ประเมินแบบทดสอบการท างานร่วมกัน

เป็นทีม และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 20

 10

 80

 80

 80

15,550.00

โครงการพานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

และวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

01.พย.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนผลการแข่งขันท่ีประสบความส าเร็จ 

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

 รางวัล

 ร้อยละ

10

 2

 80

1,666.00

โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 กับการปรับปรุงหลักสูตร

01.มีค.2564 31.มีค.2564 1. จ านวนคณาจารย์ประจ าในส านักวิชาจีนวิทยาท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู้จากการอบรม 

 เชิงคุณภาพ 

 1. คณาจารย์ชาวไทยในส านักวิชามีความรู้ความเข้าใจต่อ

มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายท่ีเกียวข้องมากข้ึน

ร้อยละ 30 เปรียบเทียบผลทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับการ

อบรม 

 2. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงวิธีการจัดการ

เรียนรู้

ร้อยละ

 

 

 

 ร้อยละ

 วิชา

70

 

 

 

 70

 4

18,100.00

ส านักวิชาจีนวิทยา 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การท างาน

ของหลักสูตรจีนศึกษา

01.พย.2563 30.เมย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 3. ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพท่ีเก่ียวข้องมากข้ึน (แบบสอบถาม

ความรู้หลังผ่านการเข้าร่วมโครงการ)

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

 80

10,222.00

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเร่งรัด 

(Intensive Chinese) ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 

ศศ.บ. จีนศึกษา

01.พค.2564 31.กค.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. นักศึกษาสอบผ่านวิชา Intensive Chinese เกณฑ์ 60 

คะแนน 

 3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เร่ืองของการปรับตัว

ให้เข้ากับแผนการเรียนของหลักสูตร

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

50

 80

 70

72,000.00

โครงการค่ายเปิดโลกการเรียนรู้สู่จีนแผ่นดินใหญ่ 01.มีค.2564 31.มีค.2564 1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 3. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 4. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจทางภาษา 

 5. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประเมินแบบทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

 และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 

 จาก 5 คะแนน" 

 6. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ประเมินแบบทดสอบการท างานร่วมกัน

เป็นทีม และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 

ร้อยละ

80

 20

 10

 80

 80

 80

10,000.00

โครงการนิทรรศการวันวัฒนธรรม สัมผัสมนต์

เสน่ห์แห่งแดนมังกร

01.มค.2564 31.มค.2564 1. จ านวนผู้เย่ียมชมนิทรรศการ 

 2. นักศึกษาผู้จัดโครงการและผู้เย่ียมชมนิทรรศการมีความรู้และ

เข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาวจีน

คน 

 ร้อยละ

100

 80

10,000.00

ส านักวิชาจีนวิทยา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาปีการศึกษา 59) 

 2. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ (ปีการศึกษา 59) 

 3. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ (นักศึกษาปีการศึกษา 

60) 

 4. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ (ปีการศึกษา 60) 

 5. นักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามี

ผลการประเมินจากผู้บริหาร ครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศอย่าง

น้อยร้อยละ 80 

 6. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษามีผลการ

ประเมินผ่านแบบทดสอบอย่างน้อย 70 คะแนนข้ึนไป 

 7. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสอบผ่านโครงร่างวิจัยในช้ันเรียน

คน

 คน

 คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

136

 35

 100

 35

 90

 80

 80

458,052.00

งานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 01.ธค.2563 10.เมย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 3. นักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามี

ผลการประเมินจากผู้บริหาร ครูพ่ีเล้ียงและอาจารย์นิเทศอย่าง

น้อยร้อยละ 80 

 4. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษามีผลการ

ประเมินผ่านแบบทดสอบอย่างน้อย 70 คะแนน 

 5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสอบผ่านวิจัยในช้ันเรียน

คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

136

 35

 80

 80

 80

415,192.00

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการบริการงานแปลภาษาจีน 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ให้บริการงานแปลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 2. รายรับจากบริการงานแปลภาษาจีน 

 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 80

ช้ินงาน

 บาท

 คน

อย่างน้อย 10 

ช้ินงาน

 อย่างน้อย 

20,000 บาท

 ร้อยละ 80 ของ

ผู้รับบริการท้ังหมด

30,000.00

ส านักวิชาจีนวิทยา

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง

โครงการเรียนรู้ศิลปะล้านนา สืบสานภูมิปัญญา

ท้องถ่ินอารยธรรมลุ่มน ้าโขง

01.เมย.2564 30.เมย.2564 1. จ านวนนักศึกษาส านักวิชาจีนวิทยาท่ีด าเนินการ 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมชาวจีนท้ังบุคลากรและนักศึกษา 

 3. นักศึกษาชาวจีนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สอบผ่านข้อสอบวัดความ

เข้าใจเก่ียวกับการท าโคมล้านนา 

 4. นักศึกษาชาวไทย ประเมินแบบทดสอบด้านการมีส่วนร่วมใน

การท านุบ ารุงเผยแพร่ศิลปะการท าโคมแบบล้านนา และมีความ

พึงพอใจอย่างน้อย 3.51 

 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวจีน ประเมินแบบทดสอบด้านการมี

ส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปะการท าโคมแบบ

ล้านนา และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51

คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

5

 20

 80

 80

 80

10,400.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการบริหาร

ส านักวิชาและหลักสูตร

10.มค.2564 31.มีค.2564 1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. .ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการ

บริหารการจัดการส านักวิชาในระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 70 

 3. แผนหรือโครงการท่ีผู้เข้าร่วมโครงการเสนอถูกน ามาใช้เพ่ือ

พัฒนาการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของส านักวิชาได้อย่าง

เป็นรูปธรรม

คน

 ร้อยละ

 

แผน/โครงการ

45

 80

 3

117,400.00

รวม 1,168,582.00

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการสอบประเมิน

และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม

01.ตค.2563 15.มค.2564 1.จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน และทางวิทยาศาสตร์คลินิกทัน

ตกรรมของทันตแพทยสภา 

 2.ศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติงาน

คลินิกและการเป็นทันตแพทย์ในการประกอบวิชาชีพ (จากการ

ผ่านการสอบ exit exam ของสาขาทันตแพทย์) 

 3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ฉบับปรุงปรุงท่ีจะเกิดข้ึนในปี 

2564 ได้รับการรับรองจาก สกอ.และสภาวิชาชีพ (มีผลลัพธ์การ

เรียนรู้ท่ีท าให้นักศึกษารอบแรกผ่านการประเมินความรู้

ความสามารถได้มากกว่าร้อยละ 75)

ร้อยละ

 ร้อยละ

 หลักสูตร

100

 100

 1

131,400.00

ส านักวิชาจีนวิทยา

ส านักวิชาทันต

แพทยศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน

การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงกับกระทรวงสาธารณสุข

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะสามารถ

บรรลุเกณฑ์มาตรฐานข้ันต ่าและขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ 

 2.นักศึกษาทันตแทพย์ มีประสบการณ์และมีทักษะในการ

จัดการกับผู้ป่วยท่ีหลากหลายมากข้ึนในบริบทของโรงพยาบาล

ของรัฐ

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 100

575,940.00

โครงการเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนักศึกษา

นอกเวลาท าการ

31.สค.2564 26.ธค.2564 1.จ านวนผู้ป่วยท่ีรับการรักษาแล้วเสร็จตามก าหนด 

 2.จ านวนนักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครบตามจ านวน

เกณฑ์ข้ันต ่าท่ีทันตแพทยสภาก าหนด

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 100

153,600.00

โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

01.ตค.2563 30.เมย.2564 1.จ านวนผุ้เข้าร่ววมกิจกรรม 

 2.จ านวนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม/สถาบันเข้าร่วม 

 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

 คน/สถาบัน

 ร้อยละ

80

 32/13

 80

172,400.00

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 01.มีค.2564 30.พค.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

49,400.00

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์ 03.พค.2564 04.พค.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม

ก่อนท่ีจะเข้าปฏิบัติงาน 

 3.ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินจากสถานพยาบาล

หรือหน่วยงานผุ้ใช้งานว่ามีสมรรถนะและทักษะท่ีดีในการท างาน

ร่วมกับทีมสุขภาพสาขาอ่ืนๆ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 90

 90

40,000.00

งานสนับสนุนภาคปฏิบัติในชุมชน 01.ธค.2563 30.เมย.2564 1.มีจ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2.มีความพึงพอใจของผุ้เข้าร่ววมโครงการอยู่ระดับ 4

ร้อยละ

 ระดับ

80

 4

30,400.00

งานเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนช้ันปี 2 ของ

นักศึกษาทันตแพทย์ (for Fun ฟ.ฟัน for Dent)

01.พค.2564 30.พค.2564 1.จ านวนผุ้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

 ร้อยละ

30

 80

8,000.00

ส านักวิชาทันต

แพทยศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

อาจารย์พ่ีเล้ียงฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทันตกรรม

ชุมชนและสรุปประเมินผลการฝึกงาน

01.มค.2564 31.พค.2564 1.ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินว่ามีความพร้อมในการสอน

รายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทันตกรรมชุมชน 

 2.นักศึกษาในรายวิชาการวางแผนและฝึกปฏิบัติการส่งเสริม

สุขภาพระดับชุมชน (2201602) สามารถผ่านการรับรองว่ามี

ประสบการณ์และทักษะเพียงพอในการบริหารจัดการโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 100

15,500.00

งานเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ปี

การศึกษา 2562-2563 "นิเทศงานคลินิกและงาน

ปฏิบัติการ"

01.กค.2564 31.กค.2564 1.ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 

 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

222,640.00

งานเตรียมความพร้อมและสรุปงานร่วมกับ

อาจารย์พิเศษจากสถาบันร่วมผลิต

01.ธค.2563 31.ธค.2563 1.ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

35,900.00

โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพและการให้

การบริการ

01.มค.2564 31.มค.2564 1.จ านวนผู้เข้าอบรม 

 2.จ านวนปัญหาของการร้องเรียน 

 3.จ านวนของการเขียนช่ืนชมจากผู้มารับบริการ 

 4.พนักงานบุคลกรเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของตนเองไปใน

ทิศทางท่ีดีและมีความพร้อมในการให้บริการ 

 5.จ านวนของผู้มารับบริการจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน

คน

 คร้ัง

 คร้ั้ัง

 คน

ร้อยละ

40

 0

 10

 40

 30%

16,250.00

โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการ

อพยพหนีไฟ

01.มีค.2564 31.มีค.2564 1.บุคลากรเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง 

 2. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรุ้ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกัน

อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

 3. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ถังดับเพลิงเพ่ือดับเพลิงในกรณี

เกิดเหตุเบ้ืองต้นได้

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

50

 80

 80

15,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เบ้ืองต้น

01.มีค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนบุคลากรส านักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง 

 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรุ้เร่ืองการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

 3.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม 

 4.โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด(ปีละ 2 คร้ัง)

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

40

 90

 80

 80

10,700.00

ส านักวิชาทันต

แพทยศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากเด็กวัยเรียน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนเด็กนักเรียนได้รับบริการทางทันตกรรม 

 2. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการ

ให้บริการทางทันตกรรม 

 3 .ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย

คน

 ร้อยละ

ร้อยละ

4,000

 90

 90

694,850.00

งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากกลุ่มเยาวชนชายท่ีเข้าบวชในพระพุทธศาสนา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.เยาวชนชายท่ีเข้าบวชในพระพุทธศาสนาท่ีได้รับบริการทาง

ทันตกรรม 

 2. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการ

ให้บริการทางทันตกรรม 

 3. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

1000

 90

 90

531,400.00

งานบริการทันตกรรมและการส่งเสริมงานทันตก

รรมป้องกันในชุมชน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนประชาชนท่ีได้รับบริการทางทันตกรรม 

 2.ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการ

ให้บริการทางทันตกรรม 

 3.ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

500

 90

 90

500,350.00

งานส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้สูงอายุได้รับบริการทางทันตกรรม 

 2. จ านวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันปลอม 

 3. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการ

ให้บริการทางทันตกรรม 

 4. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย

คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

300

 50

 90

 90

694,850.00

งานบริการทันตกรรมกลุ่มวัยท างาน 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาทางทันตกรรม 

 2.กลุ่มเป้าหมายได้รับการใส่ฟันปลอม 

 3. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการ

ให้บริการทางทันตกรรม 

 4. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย

คน

 คน

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

100

 20

 90

 90

100,000.00

รวม 3,998,580.00

โครงการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา

การพัฒนาระหว่างประเทศ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คณาจารย์และนักศึกษา) 

 2. คณาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จาก

การบรรยาย 

 3. คณาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมมีความพึงพอใจ

คน

 ระดับ

 

ระดับ

100

 มาก

 มาก

9,000.00ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

ส านักวิชาทันต

แพทยศาสตร์

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนา

ระหว่างประเทศระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ส่ือวิดีทัศน์ 

 2. โฆษณาออนไลน์ 

 3.จ านวนการชมส่ือออนไลน์ 

 4.จ านวนท่ีน าไปเผยแพร่ต่อ

ช้ิน

 แห่ง

 คร้ัง

 คร้ัง

2

 3

 1,000

 100

45,000.00

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชา

การพัฒนาระหว่างประเทศ

01.ตค.2563 31.พค.2564 1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 80 ของ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้) 

 2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ได้ฝึกทักษะชีวิตในการท างาน (แบบ

ประเมินกิจกรรมย่อย) 

 3. นักศึกษามีความเข้าใจทักษะจากการท ากิจกรรม (แบบ

ประเมินกิจกรรมย่อย)

คน

 กิจกรรม

 

ระดับ

80

 2

 มาก

9,000.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย

ทางวิชาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. เครือข่ายวิชาการ 

 2. แผนการด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย

เครือข่าย

 แผน

1

 1

40,550.00

โครงการรายงานความเคล่ือนไหวและวิเคราะห์

สถานการณ์ส าคัญในอาณาบริเวณพรมแดน

เชียงราย

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.รายงานสรุปข่าวสารและความเคล่ือนไหวในอาณาบริเวณ

พรมแดนเชียงราย (Chiang Rai Borderland Report 

Monthly) 

 2.รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญในอาณาบริเวณ

พรมแดนเชียงรายประจ าปี 2563 (Chiang Rai Borderland 

Report 2020) 

 3.การเข้าชมและดาวน์โหลดเอกสาร

ฉบับ

 ฉบัับ

 คร้ัง

12

 1

 30

25,000.00

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดน

ศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศคร้ังท่ี 4

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ผู้เข้าร่วมการน าเสนอบทความวิชาการ 

 2. บทความท่ีน าเสนอในการประชุม 

 3. ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

 4. มีเอกสารหลังการประชุม (Proceeding) 

 5. มีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภายนอกเข้าร่วมเป็น

เจ้าภาพในการจัดงาน 

 6. ผู้น าเสนอบทความมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมน าเสนอ

บทความในการประชุม 

 7. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน

ชายแดนศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 8. มีบทความทางวิชาการท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน

ชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ

คน

 บทความ (ช้ิน)

 คน

 เล่ม

 สถาบัน/องค์กร

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ช้ิน

25

 25

 150

 1

 4

 80

 80

 25

92,600.00

โครงการเสวนาวิชาการ "การข้ามพรมแดนหลังโค

วิด 19"

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมเสวนา (จัดแบบเน้น social distancing) 

 2. เอกสารรวมเน้ือหาเสวนา 

 3.ผู้เข้าร่วมเสวนามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสวนา

วิชาการ 

 4.ผู้ร่วมเสวนามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

และการสร้างความร่วมมือข้ามแดน

คน

 เล่ม

 ร้อยละ

 ร้อยละ

20

 1

 80

 80

120,800.00

โครงการ Public Lecture on Current Affairs/ 

Issues of China

01.สค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในด้านจีนศึกษามากข้ึน 

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

50

 80

 80

5,750.00

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการARCID Public Lecture/Seminar 

Series (Japan Program)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

 2. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ใหม่จากการสัมมนา 

 3. นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของส านักวิชาได้เข้าร่วมการ

สัมมนาระดับนานาชาติ 

 4. นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์สามารถแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับผู้อ่ืนนอกเหนือจากประเด็นและพ้ืนท่ีท่ีตนช านาญ 

 5. ศูนย์วิจัยฯ สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

กับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ และต่างประเทศ

ได้

คน

 ร้อยละ 

 ร้อยละ 

 ร้อยละ 

 ร้อยละ

20

 80

 80

 80

 80

16,000.00

โครงการDisaster Training Workshop 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาคร้ังท่ี 1-3 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอบรม 

 3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอหลักสูตรอบรม 

 4. นักศึกษาได้รับความรู้เร่ืองการอพยพเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ 

 5. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภัยพิบัติ

คน

 คน

 คน

 ร้อยละ 

 ร้อยละ

20/คร้ัง

 20

 20

 80

 80

38,550.00

โครงการThe Confluence of the Powers and

 the Locals in Mekong Region

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Public Seminars 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Round Table Discussion on 

Policy Recommendation and Further Collaboration

คน

 คน

50

 30

15,500.00

โครงการASEAN Public Lecture 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และเข้าใจประเด็นท้าทายอาเซียน

โดยเฉพาะความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจกับความรู้ท่ีได้รับจากการ

สัมมนาวิชาาร

คน

  ร้อยละ 

  ร้อยละ

50

 80

 80

13,000.00

รวม 430,750.00

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาตร์บัณฑิต 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.วีดีทัศน์แนะน าหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 

 2.การโฆษณาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตบนช่องทางออนไลน์

ช้ินงาน

 คร้ัง

1

 20

30,000.00

โครงการวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ 01.มค.2564 31.พค.2564 1. นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80.00 47,700.00

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัยอ่ืนภายในประเทศ

15.มค.2564 30.เมย.2564 1.จ านวนนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ N/A N/A 31,800.00

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.นักศึกษามีความรู้และเข้าใจการเขียนเอกสารท่ีใช้

ประกอบการด าเนินคดีในศาล โดยได้รับผลการประเมิน

ประโญชน์ของโครงการจากผู้เข้าร่วมโคครงการไม่ต ่ากว่าระดับ 

"ดี"

คน

 ผลการประเมิน

50

 ดี

23,100.00

โครงการนิติศาสตร์สานสัมพันธ์ 01.มค.2564 31.มค.2564 1. จ านวนนักศึกษาทุกช้ันปีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

 2. ร้อยละของกิจกรรมท่ีด าเนินการและรายงานผลได้ตามแผน

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่

ในระดับ ไม่ต ่ากว่า “ดี” 

 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลประโยชน์ท่ีได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต ่ากว่า “ดี”

ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ผลการประเมิน

 ผลการประเมิิน

80

 100

 ดี

 ดี

88,100.00

ส านักวิชานิติศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันศาล

อุทธรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564

01.มค.2564 30.กย.2564 1.มีนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน (4 ทีม ทีมละ 2

 คน) 

 2.ร้อยละของกิจกรรมท่ีมีการด าเนินงาน ประเมินผลและจัดท า

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมภาย

 ในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3..ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับไม่

ต ่ากว่า "ดี"  

 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลประโยชน์ท่ีได้จากการเข้าร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต ่ากว่า "ดี"  

 5.ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการแข่งขันโดยได้มีโอกาสฝึกฝน

และพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 รวมท้ังทักษะการใช้กฎหมายและการให้เหตุผลทางกฎหมายใน

การต่อสู้คดีความในศาล

 ในระดับ "ดี"

คน

 ร้อยละ

 

ผลการประเมิน

 

ผลการประเมิน

 ผลการประเมิิน

8

 100

 ดี

 ดีี

 ดี

12,700.00

โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันภายนอก

มหาวิทยาลัย

01.มค.2564 30.กย.2564 1. .จ านวนนักศึกษาส านักวิชานิติศาสตร์ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

(ท้ังประเภททีม/ประเภทบุคคล 

 2..ร้อยละของกิจกรรมท่ีมีการด าเนินงาน ประเมินผลและจัดท า

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต ่า

กว่า "ดี

คน

 

ร้อยละ

 ผลการประเมิน

10

 100

 ดี

86,500.00

โครงการอบรมการเขียนข้อเสอนทุนวิจัยจาก

ภายนอกในประเด็นพ้ืนท่ีชายแดน

01.พค.2564 30.มิย.2564 1. จ านวนคณาจารย์ท่ีเข้าร่วมอบรม 

 2. คณาจารย์ในส านักวิชาสามารถย่ืนข้อเสนอขอทุนวิจัยจาก

ภายนอกได้ 

 3. คณาจารย์มีความรู้เพ่ิมข้ึน

คน

 โครงการ

 ร้อยละ

30

 2

 100

130,650.00

โครงการพัฒนาความสามารถในการเขียน

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์

01.กพ.2564 28.กพ.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วม

 2. ระยะเวลาข้ันต ่าในการจัดกิจกรรม

คน

 ช่ัวโมง

30

 6

21,500.00

ส านักวิชานิติศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

page 70

Lenovo
Line



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานทางด้านการ

บริการวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยา

ธรรมศาสตร์ภายใต้ MOU

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนคนเข้าร่วม 

 2.ระยะเวลาข้ันต ่าในการการจัดกิจกรรม

คน

 วัน

50

 1

33,600.00

โครงการเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายตาม

กลุ่มสาขาวิชา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน

และนักศึกษา จ านวน 4 คร้ัง * 80 คน 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คน

 

ผลการประเมิน

320

 ดี

89,200.00

งานนิติประเพณีร าลึก 01.กค.2564 30.กย.2564 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยม

ปลาย 

 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 

 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายใน

ชีวิตประจ าวัน 

 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายใน

หัวข้อท่ีจัดสัมมนา

ทีม

 คน

 ผลการประเมิน

 

ผลการประเมิน

50

 100

 ดี

 ดี

113,260.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานทางด้านวิชาการ

กับหน่วยงานภายใต้ MOU

01.มค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนคนเข้าร่วม 

 2.ระยะเวลาข้ันต ่าในการการจัดกิจกรรม

คน

 วัน

50

 1

59,550.00

รวม 767,660.00

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับ

พยาบาลพ่ีเล้ียงในสังคม new normal

01.กค.2564 31.กค.2564 1. จ านวนแหล่งฝึกท่ีเข้าร่วมการอบรม 

 2. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึนหลังเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

80

 80

 4

106,200.00

โครงการการพัฒนาทักษะด้านสังคมส าหรับ

นักศึกษาพยาบาล: รูปแบบออนไลน์ (soft skill 

development for student nurse: online 

course )

01.พย.2563 01.มิย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 3. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและส านักวิชาฯ 

 4. นักศึกษามีทักษะด้านการปรับตัว (Adaptive) 

 5. นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาตนเอง 

 6. นักศึกษามีคะแนนทักษะด้านอารมณ์ ท้ัง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 7. นักศึกษามีทักษะด้านสังคม (soft skill)

ร้อยละ

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

80

 4

 4

 3.51

 80

 80

 3.51

71,000.00

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

ส านักวิชานิติศาสตร์

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาพยาบาล

ภาคเหนือ

01.มิย.2564 30.มิย.2564 1. ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 4. นักศึกษามีโครงการในการด าเนินงานร่วมกันต่อเน่ืองอย่างน้อย 

 5. คะแนนเฉล่ียทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 6. คะแนนเฉล่ียทักษะด้านการท างานในพหุวัฒนธรรม 

 7. คะแนนเฉล่ียทักษะด้านการบริหารจัดการ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

 โครงการ

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

80

 80

 4

 1

 3.51

 3.51

 3.51

13,500.00

โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพการ

พยาบาล

01.กพ.2564 31.พค.2564 1. จ านวนบัณฑิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. จ านวนผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 5.จ านวนเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 6.ความคิดเห็นต่อความพร้อมในการข้ึนฝึกปฏิบัติงาน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

 เครือข่าย

 คะแนน

80

 80

 80

 4

 1

 3.51

10,900.00

โครงการเตรียมความพร้อมสอบข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์

01.เมย.2564 31.กค.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ผลสอบของนักศึกษาในการสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ร้อยละ

 คะแนน

 ร้อยละ

80

 4

 70

20,000.00

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส านักวิชาพยาบาล

ศาสตร์

01.พค.2564 30.มิย.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการก้าวสู่

วิชาชีพพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 

 3.นักศึกษาได้แนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับวิชาชีพพยาบาล

และผู้ช่วยพยาบาล 

 4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

 คะแนน

 

คะแนน

 คะแนน

80

 4

 4

 4

18,000.00

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์

01.กพ.2564 30.มิย.2564 1. นักศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูอย่างน้อย 

 2. จ านวนช้ินงาน นวตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์หรือผลงานทาง

วิชาการท่ีส่งเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 4. นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และความคิดเชิง

สร้างสรรค์อย่างน้อย 

 5. นักศึกษามีเครือข่ายทางวิชาการอย่างน้อย

รางวัล

 ช้ินงาน

 

คะแนน

 ช้ินงาน

 

หน่วยงาน

2

 4

 4

 4

 

1

60,800.00

งานประสานแหล่งฝึกปฏิบัติ 01.กพ.2564 30.กย.2564 1. จ านวนแหล่งฝึกปฏิบัติท่ีไปประสานงาน 

 2. ร้อยละของแหล่งฝึกปฏิบัติท่ีตอบรับการเข้าฝึกปฏิบัติของ

นักศึกษา

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 90

118,964.00

งานพิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มช้ันปีแก่

นักศึกษาพยาบาล

01.กย.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80.00 20,140.00

งานพิธีประกาศการส าเร็จการศึกษานักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

01.พค.2564 30.มิย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.เป็นพิธีท่ีสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและภารกิจของวิชาชีพ

พยาบาล 

 3.เป็นพิธีท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองต่อ

การส าเร็จการศึกษา 

 4.เป็นพิธีท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจมีความรัก 

ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา 

 5.เป็นพิธีท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

พยาบาล 

 6.เป็นพิธีท่ีส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก ความผูกพัน ระหว่าง

รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง

ร้อยละ

 คะแนน

 

คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

80

 3.51

 

3.51

 3.51

 3.51

 

3.51

20,800.00

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานพิธีประกาศการส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

01.กค.2564 30.สค.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ตระหนักใน

คุณค่าและภารกิจของอาชีพผู้ช่วยพยาบาล 

 3.เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจ

ในอาชีพผู้ช่วยพยาบาล 

 4.เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจ

ในตนเองต่อการส าเร็จการศึกษา 

 5เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรัก มีความ

ภาคภูมิใจ ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา 

 6.เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ระหว่างเพ่ือน

ร่วมรุ่น

ร้อยละ

 คะแนน

คะแนน

 

คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

80

 3.51

 3.51

 3.51

 

3.51

 3.51

19,555.00

6. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น ้าโขง

งานวันพยาบาลแห่งชาติ 01.ตค.2563 31.ตค.2563 1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2.จ านวนประชาชนท่ีเข้ารับบริการ 

 3.ประชาชนมีความรู้เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพตนเองเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 4.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 5.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 6.เป็นพิธีท่ีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีต่อ

วิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย 

 7.เป็นพิธีท่ีอาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

วิชาชีพ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 

ร้อยละ

 คะแนน

 คะแนน

 

คะแนน

80

 80

 80

 80

 3.51

 3.51

 3.51

24,750.00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง นวัตกรรมกับ

การวิจัยด้านสุขภาพ

01.กค.2564 31.กค.2564 1.คณาจารย์ของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์เขียนโครงการบูรณา

การท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 2.จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการประชุม 

 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อโครงการการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

 4.ผู้เข้าร่วมโครงงการมีความเข้าใจในการจัดท าโครงการบูรณา

การเพ่ิมมากข้ึน

โครงการ

 ร้อยละ

 คะแนน

 

ร้อยละ

1

 80

 4

 80

12,000.00

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการอบรมเฉพาะทาง 01.พค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนอาจารย์ท่ีได้เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 

 2.อาจารย์มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้

ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คน

 "จ านวนแผนการ

  สอนท่ีมีการ

  บูรณาการท่ีมี

  การน าความรู้

  จากการอบรม

  มาใช้ใน

  การสอน"

2

 2

150,990.00

โครงการประชุมวิชาการเร่ือง การสร้างวัฒนธรรม

การเรียนการสอนในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว

01.กค.2564 30.กค.2564 1.จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรม 

 2.ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

 ร้้อยละ 

 คะแนน

80

 80

 4

12,000.00

รวม 679,599.00

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบออนไลน์ - New Normal for Science 

Educations

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 

 2. อาจารย์ท่ีเข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาในรูปแบบการสอนแบบ Online

ชุด

 คะแนน

3

 3.51

36,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 

 2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

บุคลากรท้ังหมด 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4.นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมเพ่ือไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 

 5.นักศึกษามีความพร้อมท้ังทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพ่ือ

เตรียมความพร้อม เข้าสู่การท างานในตลาดแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ

 

ร้อยละ

 

ค่าสัมประสิทธ์

 ค่าสัมประสิทธ์

 

ค่าสัมประสิทธ์

70

 70

 3.51

 3.51

 3.51

64,600.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science for 

Applications

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ผลงานของนักศึกษามีการใช้เทคนิคด้าน Data Science ช้ิน 2.00 20,900.00

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Flow Simulation 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนช้ินงาน 3D printing ท่ีส าเร็จ 

 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

 คะแนน (5)

80

 3.51

14,600.00

โครงการสานสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาบุคลิคภาพและ

ทักษะทางอารมณ์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

บุคลากรท้ังหมด 

 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. นักศึกษาได้ข้อคิด เพ่ือท่ีใช้พัฒนาตัวเองให้เป็นบัณฑิตมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย KPI 2.1 

 5. นักศึกษาได้ข้อคิดเพ่ือใช้ในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ KPI 2.4 

 6. นักศึกษาและบุคลากร มีความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ิมมากข้ึน 

 7. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อส านักวิชาเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนน

 ร้อยละ

 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิ 

 ค่าสัมประสิทธ์ิ

75

 75

 3.51

 75

 3.51

 3.51

 3.51

118,600.00

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนผลงานท่ีนักศึกษาไปน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ/ การ

แข่งขันทางวิชาการ 

 2.ร้อยละของบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (KPI 2.1) 

 3. รางวัลหรือการยกย่องท่ีบัณฑิตได้รับท้ังระดับชาติและ

นานาชาติ (KPI 2.2)

ผลงาน

 ร้อยละ

 รางวัล

18

 80

 2

9,090.00

โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

01.ตค.2563 01.กย.2564 1.จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจรรม  

 2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 เชิงคุณภาพ 

 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (kpi 2.1) 

 3. นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการ เข้ากับการ

เรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต (Kpi 2.1)

ร้อยละ

 

 

 คะแนน

 คะแนน

 คะแนน

80

 

 

 3.51

 3.51

 3.51

38,838.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

page 76

Lenovo
Line



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรเคมีประยุกต์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 

 2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

บุคลากรท้ังหมด 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4.นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมเพ่ือไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 

 5.นักศึกษามีความพร้อมท้ังทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพ่ือ

เตรียมความพร้อม เข้าสู่การท างานในตลาดแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ

 

ร้อยละ

 

ค่าสัมประสิทธ์

 ค่าสัมประสิทธ์

 

ค่าสัมประสิทธ์

70

 70

 3.51

 3.51

 

3.51

82,050.00

โครงการพัฒนาทักษะท่ีพึงประสงค์นักศึกษา

บัณฑิตเคมีประยุกต์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

นักศึกษาท้ังหมด 

 2. ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อจ านวน

บุคลากรท้ังหมด 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4.นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมเพ่ือไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 

 5.นักศึกษามีความพร้อมท้ังทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพ่ือ

เตรียมความพร้อม เข้าสู่การท างานในตลาดแรงงานของ

ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ค่าสัมประสิทธ์

 ค่าสัมประสิทธ์

 ค่าสัมประสิทธ์

70

 70

 3.51

 3.51

 3.51

51,300.00

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม สู่เส้นทางอาชีพ 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อ

จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมาย 

 2. จ านวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 

 3. นักศึกษามีความเข้าใจการเช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการ กับ

การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (KPI 2.1) 

 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

 หน่วยงาน

 คะแนน

 

คะแนน

80

 3

 3.51

 3.51

44,113.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือการส่งเสริมรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. การเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักเรียนท่ีย่ืนสมัครเข้าศึกษาตามระบบ

 TCAS เม่ือเทียบกับผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

 2. ส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

 3. คลิปผลงานวิจัยเด่นท่ีีเผยแพร่ผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดีย 

 4.ส่ือประชาสัมพันธ์ 

 5.จ านวนผู้รับชมส่ือประชาสัมพันธ์ 

 6.นวัตกรรมอัตลักษณ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

 7. นักเรียนมองเห็นอัตลักษณ์และความโดดเด่นของส านักวิชา

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากข้ึน 

 8. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยเด่น

ร้้อยละ 

 

ช้ิ้ินงาน 

 คลิป

 ช้ินงาน

 คน

 ผลงาน

 คะแนน

 

คะแนน

10

 5

 6

 20

 >20,000

 2

 > 3.49 (เต็ม 5)

 

> 3.5 (เต็ม 5)

263,000.00

โครงการจัดท าแผนพัฒนาส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

(2565 - 2569)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. แผนพัฒนาและแผนด าเนินงานของส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

(2565-2569) 

 2. คณาจารย์และบุคลากรในส านักวิชาได้เรียนรู้กระบวนการ

จัดท าแผนพัฒนาส านักวิชาวิทยาศาสตร์

ฉบับ

 

คะแนน

1

 3.51

55,800.00

โครงการ Lean Office เพ่ือการพัฒนางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ข้ันตอนการท างานท่ีลดลง 

 2. ระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

งาน

 งาน

3

 3

52,350.00

รวม 851,241.00

โครงการ เปิดหลักสูตรใหม่ “หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางเชิงสร้างสรรค์”

01.มค.2564 31.มีค.2564 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม

วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอางเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่) 2564

1 หลักสูตร 98,100.00

โครงการสร้างผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสีสัน 01.ตค.2563 30.มิย.2564 1. จ านวนผลิตภัณฑ์สีสันต้นแบบท่ีได้จากการแข่งขัน 

 2. นักศึกษามีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสีสัน

ช้ินงาน

 ร้อยละ

20

 80

83,000.00

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพ่ือชุมชน

ท่องเท่ียวในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. สูตรต ารับเคร่ืองส าอางท่ีสามารถน าไปผลิตได้ 

 2. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางต้นแบบ 

 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ 

 4. ความพึงพอใจเชิงความชอบหรือการยอมรับ (Preference 

test/ Acceptance test) ต่อผลิตภัณฑ์

สูตร

 ชุด

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

14

 7

 85

 80

190,840.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

page 78

Lenovo
Line



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการต้ังต ารับสปาและสารหอมต้นแบบ 01.มค.2564 30.มิย.2564 1. จ านวนผลิตภัณฑ์สปาต้นแบบท่ีได้จากการแข่งขัน ช้ิน 8.00 42,500.00

โครงการส านักสัมพันธ์ 01.มค.2564 30.มิย.2564 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 

 2. บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. นักศึกษาและคณาจารย์มีความสัมพันธ์ท่ีดีเพ่ิมข้ึน 

 4. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มีจิตส านึกท่ีดีก่อนจบการศึกษา 

 5. นักศึกษามีความรักในส านักวิชาเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

 80

 80

 80

50,150.00

โครงการ Cosmetic Station 01.มิย.2564 30.กย.2564 1. จ านวน นศ. ท่ีลาออกระหว่างปีการศึกษามีจ านวนน้อยกว่า 5 คน 

 2. นักศึกษามีความเข้าใจหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ในสาขาวิชาท่ีเลือกและสามารถอธิบายได้ และผ่านการทดสอบ

จ านวน 80 คน 

 3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาส านักวิชา

 จ านวน 80 คน

คน

 คน

 คน

5

 80

 80

25,600.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการปรับกลยุทธ์ส านักวิชาเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงของโลกและเทคโนโลยี

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาส านักวิชาตามยุทธศาสตร์ 

 2. เป้าหมายการด าเนินการของส านักวิชาท่ีเกิดจากการปรับตัว

รับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอก 

 3. จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 4. บุคลากรในส านักวิชามีความมุ่งม่ันต้ังใจและมีเป้าหมาย

เดียวกันในการพัฒนาส านักวิชาเพ่ิมข้ึน 

 5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

6

 6

 30

 

ร้อยละ 50

 ร้้อยละ 80

6

 6

 30

 

ร้อยละ 50

 

ร้้อยละ 80

218,800.00

รวม 708,990.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้ร่วมผลิตบัณฑิต

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

และตัวแทนจากสถานประกอบการจ านวน จ านวน 15 คน 

 2. แผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกันตามรูปแบบ

 Cooperative and Work Integrated Ed 

 3. ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วม

กิจกรรม 

 4.ความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม 

 5.ระยะเวลาด าเนินโครงการ

ร้อยละ

 

ฉบับ

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 เดือน

ไม่น้อยกว่า 80

 1

 ไม่ต ่ากว่า 3.50

 ไม่ต ่ากว่า 3.50

 12

165,100.00

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาชีวสถิติ

เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพชุมชนมุ่งสู่การพัฒนา

สุขภาพชุมชนแบบย่ังยืน

01.ตค.2563 31.มีค.2564 1. นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 3. จ านวนผลงานโครงการพัฒนาชุมชน 

 4. นักศึกษารักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง งาน และสังคม 

 5. นักศึกษาสามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์

 สรุปประเด็น สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว

 กลุ่ม และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

 6. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง และผู้อ่ืน 

 7. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคทาง

ชีวสถิติในการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ

เลือกใช้รูปแบบการน าเสออย่างเหมาะสม 

 8. นักศึกษาสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การฟัง และการเขียน 

 9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม

คน

 ชุมชน

 โครงการ

 ค่าเฉล่ีย

 

ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ภาคการศึกษา

80

 8

 1

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 1

3,000.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการบูรณการการเรียนการสอนรายวิชา

ส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม

01.ตค.2563 31.มีค.2564 1. นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการสนับสนุน 

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณาการกับพันธกิจด้านการ

เรียนการเรียนได้ส าเร็จ 

 3. จ านวนผลงานนวัตกรรมสุขภาพ 

 4. นักศึกษารักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง งาน และสังคม 

 5. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ด้านการส่ือสารสุขภาพเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพประชากรในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 6. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง และผู้อ่ืน 

 7. นักศึกษาสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 

การฟัง และการเขียน 

 8. นักศึกษาได้ฝึกฝนบทบาทและหน้าท่ีการเป็นนักส่งเสริม

สุขภาพ รวมถึงส่งเสริมทักษะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

ส านักวิชา 

 9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม

คน

 ผลงาน 

 ผลงาน

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 

ภาคการศึกษา

56

 1

 5

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 1

5,000.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมขีดความสามารถนักศึกษาเพ่ือ

การแข่งขันในระดับสากล

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมสอบ Exit exam 

 2.จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน Exit exam 

 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4.คะแนนประเมินโครงการตาม TQF 

 5.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

 6.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 2 

 7.จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 3 

 8.จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม 

 9.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 

 10.ความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 11.คะแนนประเมินโครงการตาม TQF 

 12.ระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ี 2 

 13.ระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ี 3 

 14. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมอบรม

ให้ความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 15. จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้รับใบรับ

รอบการผ่านการอบรมด้านมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

 16. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนนเต็ม 5

 ร้อยละ

 วัน

 คน

 คน

 ร้อยละ

 หน่วยงาน

 คะแนนเต็ม 5

 ร้อยละ

 วัน

 วัน

 คน

 ร้อยละ

 หน่วยงาน

 ระดับค่าเฉล่ีย

 ร้อยละ

80

 80

 3.51

 80

 1

 45

 45

 90

 1

 3.51

 80

 2

 2

 50

 90

 1

 3.51

 80

28,500.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกลุ่มส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคสู่นวัตกรรมเพ่ือชุมชน

01.มีค.2564 31.สค.2564 1. นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 3. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. นวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือชุมชน 

 5. นักศึกษารักษาวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม 

 6. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน

โรค ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเน่ือง และเช่ือมโยงเป็นองค์รวม 

 7. นักศึกษาสามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น สถานการณ์ด้าน

สุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 

 8. นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 9. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน 

 10. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคทางชีวะสถิติในการค้นคว้า เก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบการน าเสออย่างเหมาะสม 

 11. นักศึกษาสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การฟัง และการเขียน 

 12. นักศึกษาสามารถประเมินสถานการณ์ การวินิจฉัย การวางแผนโครงการสุขภาพ และ

ทักษะในการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนได้ 

 13. นักศึกษาได้ฝึกฝนบทบาทและหน้าท่ีการเป็นนักจัดการสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมทักษะ

ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของส านักวิชาผลท่ีเกิดกับประชาชนหรือชุมชน 

 14. นวัตกรรมมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชน 

 15. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม

คน

 ชุมชน

 คน

 ช้ิน

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 

ค่าเฉล่ีย

 

ค่าเฉล่ีย

ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ค่าเฉล่ีย

 ภาคการศึกษา

80

 10

 200

 10

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 4.35

 มี.ค.-ส.ค. 65

4,500.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาส าหรับการ

ท างาน

01.ตค.2563 30.มิย.2564 1.จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 135 

คน 

 2.อาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมทุกสาขาวิชา 

 3.ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 4.ผลประเมินการรับรู้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่าง

เหมาะสม 

 5.คะแนนประเมินด้านความรู้ของกระบวนการคิดในการเป็น

ผู้ประกอบการอิสระท่ีได้รับ 

 6.ด าเนินโครงการได้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

 7.จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 135 

คน 

 8.อาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมทุกสาขาวิชา 

 9.ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 10.คะแนนประเมินด้านความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ 

 11.ด าเนินโครงการได้ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 ระยะเวลา

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 

ระยะเวลา

80

 100

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 80

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ต.ค.63-ม.ค.64

 80

 100

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

 ม.ค.64-มิ.ย.64

28,500.00

งานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก

ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์ภาคโรงพยาบาล

15.ตค.2563 30.สค.2564 1. จ านวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 2.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานภาค

โรงพยาบาลในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 3.ส านักวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 4.มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5.แหล่งฝึกปฏิบัติงานมีมาตรฐานตามก าหนดของสภาวิชาชีพ 

 6.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม

คน

 ระดับ

 มาตรฐาน

รายวิชา

 มาตรฐาน

รายวิชา

 มาตรฐาน

รายวิชา

 เดือน

36

 4

 4

 4

 4

 8

18,000.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาส าหรับ

การท างาน

01.ตค.2563 30.มิย.2564 1. จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 135 

คน 

 2.อาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมทุกสาขาวิชา 

 3.ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 4.ผลประเมินการรับรู้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอย่าง

เหมาะสม 

 5.คะแนนประเมินด้านความรู้ของกระบวนการคิดในการเป็น

ผู้ประกอบการอิสระท่ีได้รับ 

 6.ด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 7.จ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจ านวน 135 

คน 

 8.อาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมทุกสาขาวิชา 

 9.ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

 10.คะแนนประเมินด้านความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ 

 11.ด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ

 ร้อยละ

 

คะแนนเฉล่ีย

 

ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 ระยะเวลา

 ร้อยละ

 

ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 

คะแนนเฉล่ีย

 ระยะเวลา

80

80

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 80

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ต.ค.63-ม.ค.64

 80

 100

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 

ไม่น้อยกว่า 3.51

 ม.ค.64-มิ.ย.64

24,500.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการ Interprofessional Education ปี5 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จ านวน 250 คน 

 2. คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกสาขาวิชา 

 3. จ านวนนักศึกษาท่ีมีความรู้ด้านบริหารจัดการ (PDCA) 

เพ่ิมข้ึน 

 4. ผลประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่อไปน้ี 

 5. ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและ

อาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 6.ด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 7. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1, 2 และ 3 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จ านวน 300 คน 

 8. คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกสาขาวิชา 

 9. ผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมของคณาจารย์ท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

 10. ผลประเมินการมีส่วนร่วม/ทักษะท่ีเก่ียวข้องในการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

 11. ผลประเมินทักษะบริหารจัดการ (PDCA) ของนักศึกษาช้ัน

ร้อยละ

 ร้อยละ

 เดือน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 คะแนนเฉล่ีย

 เดือน

80

 100

 ต.ค.-ธ.ค.63

 80

 100

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 ม.ค-ส.ค.64

54,500.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Project 

Based Learning

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละ 100 ของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการ

ศึกษาวิจัย 

 2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ 

 3.นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้เผยแพร่

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 

 4.อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิตได้พัฒนางานวิจัยร่วมกัน 

 5.นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้เผยแพร่

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติโดยการตีพิมพ์ 

 6.นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตได้เผยแพร่

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 

 7.ระยะเวลาด าเนินการโครงการ

คน

 คน

 คน

 คน

 เร่ือง

 เร่ือง

 เดือน

อาจารย์ 10 นศ 5

 คน

 4 คน

 4 คน

 อาจารย์ 10 นศ 

5 คน

 4 เร่ือง

 12

80,000.00

งานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก

ปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์ภาคชุมชน

01.พย.2563 30.กค.2564 1. จ านวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานภาคชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรม 

 2. จ านวนอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 

 3.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานภาคชุมชน

ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4.ส านักวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 5.มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 7.แหล่งฝึกปฏิบัติงานมีมาตรฐานตามก าหนดของสภาวิชาชีพ 

 

8.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม

คน

 คน

 ระดับ

 มาตรฐาน

รายวิชา

 มาตรฐาน

รายวิชา

 

เดือน

69

 36

 4

 4

 4

 4

 8

34,500.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมการไหว้ครูมวย

ไทย

01.พย.2563 31.พค.2564 1.ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 

 2. จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

 3. คะแนนประเมินโครงการตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้าน 

ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

(C3) 

 4. แบบประเมินความภูมิใจไทย 

 5.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 6.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

 คน

 ร้อยละ

 

คะแนนเต็ม 5

 คะแนนเต็ม 5

 วัน

100

 20

 80

 3.51

 3.51

 1

13,000.00

งานฝึกปฏิบัติตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพ 01.มิย.2564 30.กย.2564 1.นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 

 2.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 

 3.ผลการเรียนรู้ตามมาตราฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายวิชา 

Learing outcome 

 4.คะแนนประเมินโครงการตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 5.ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 6.ด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ

 แห่ง

 คะแนนเต็ม 5

 ร้อยละ

 คะแนนเต็ม 5

 เดือน

100

 1

 3.51

 80

 3.51

 มิ.ย.-ต.ค.64

97,000.00

งานสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน

ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

31.ตค.2563 31.พค.2564 1. จ านวนผู้แทนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 3. จ านวนอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 

 4.ความพึงพอใจของผู้แทนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานประกอบการในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 5.ส านักวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 6.มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

7.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม

คน

 คน

 คน

 ระดับ

 มาตรฐาน

รายวิชา

 มาตรฐาน

รายวิชา

 เดือน

25

 25

 6

 4

 4

 4

 8

26,000.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ CWEI 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.อาจารย์สาขานักศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนประเมินทักษะการท างาน 

 3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

คน

 ร้อยละ

 ภาคการศึกษา

70

 60

 1

120,900.00

งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

เข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

01.มิย.2564 30.มิย.2564 1. ร้อยละของนักศึกษาและอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้า

ร่วมกิจกรรม 

 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบขอข้ึนทะเบียน

และรับใบอนุญาติเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 4. นักศึกษามีความรู้ด้านการสาธารณสุขชุมชนเพ่ิมข้ึน 

 5.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม

จ านวน

 ร้อยละ

 

ระดับค่าเฉล่ีย

 ร้อยละ

 เดือน

80

 80

 3.51

 80

 1

7,500.00

โครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน

01.ตค.2563 01.กย.2564 1.จ านวนเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

 2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสภาการสาธารณสุขชุมชน 

 3.จ านวนโครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข 

 4.ศูนย์ท่ีได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 5.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 6.ระยะเวลาด าเนินโครงการ

เครือข่าย

 สัญญา

 โครงการ

 ระดับ

 

คะแนนเต็ม 5

 เดือน

1

 1

 1

 ดีมาก

 3.51

 12

43,200.00

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันท่ีรองรับฐานวิถี

ชีวิตไหม่ (New Normal)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.คณาจารย์ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรระยะส้ัน " 

 2.ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เข้ารับบริการ

วิชาการต่อการจัดบริการวิชาการภาพรวมของส านักวิชา 

 3.ระยะเวลาด าเนินโครงการ

ร้อยละ

 คะแนนเฉล่ีย

 เดือน

80

 ไม่น้อยกว่า 3.51

 3

9,000.00

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการจัดท าแผนพัฒนาส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ พ.ศ.2565-2569 สู่ความเป็นเลิศ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2.จ านวนแผนพัฒนาส านักวิชาฯ 

 3.ผลการเรียนรู้กระบวนการจัดท าแผน 

 4.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 5.ผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพัฒนาแผนของสาขาวิชาฯ 

 6.ระยะเวลาในการจัดโครงการ

ร้อยละ

 ฉบับ

 ระดับ

 ระดับ

 ระดับ

 

เดือน

80

 1

 ไม่น้อยระดับ 3.51

 ไม่น้อยระดับ 3.51

 ไม่น้อยระดับ 3.51

 12

192,000.00

รวม 954,700.00

โครงการพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 01.ตค.2563 03.กย.2564 1.จ านวนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

 2.คุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

บทเรียน

 ระดับคุณภาพ

≥3

 ≥ดี

49,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือ

มัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

ของผู้เรียน

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวนส่ือมัลติมีเดีย 

 2.คุณภาพส่ือมัลติมีเดีย 

 3.อาจารย์ท่ีเข้าอบรมมีทักษะในการผลิตส่ือมัลติมีเดีย

ช้ิน

 ระดับคุณภาพ

 ร้อยละ

≥10

 ≥ดี

 ≥100

74,000.00

โครงการการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

01.มิย.2564 31.สค.2564 1. มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมโครงการ 

 2. มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสามารถผ่านเกณฑ์การ

ประเมินของรายวิชา (225 คน) 

 3. มีจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมินระดับ S*

  (*ค่าคะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ54.49) " 

 4. มีจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมออนไลน์

 ท่ีระดับคะแนนmatrix**"

คน

 

ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

250

 90

 90

 80

157,200.00

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

งานจัดสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

 MFU-TEP

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ส าหรับนักศึกษา

 บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลท่ัวไป

จ านวน (50 คน * 3 คร้ัง)" 

 2. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนการสอนรายวิชา Academic 

English 1,2 ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง และบุคคลท่ัวไปจ านวน (20 คน * 7 ห้อง) 

 3. จ านวนข้อสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

 (MFU-TEP) 

 4. จ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

และบุคคลท่ัวไปท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชา 

Academic English 1,2

คน

 คน

ชุด

 ร้อยละ

150

 140

 3

 90

294,150.00

งานการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด 

(Intensive English)

01.มิย.2564 31.สค.2564 1. มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการ 

 2. มีนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชา 

 3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน (S) มี

ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 

 4. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า

คะแนน Matrix มากกว่าหรือเท่ากับ 80% 

 5. ร้อยละของนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด

คน

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 

ร้อยละ

 ร้อยละ

4,000

 90

 90

 90

 90

1,622,650.00

โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐาน ส านักวิชาศิลป

ศาสตร์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1 ข้อสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Examination) 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 

 2 ข้อสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU Test 

of English Proficiency: MFU TEP) ส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 3 ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ส าหรับผู้ใช้ภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศ

ชุด

ชุด

 

ชุด

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ชุด 

 มากกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ชุด 

 

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ชุด

195,200.00

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2021 

(Online)

01.เมย.2564 30.เมย.2564 1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เข้าร่วมโครงการ 

 2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับแขนงวิชาเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ

 ร้อยละ

100

 100

10,000.00

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาจีน 05.ตค.2563 14.พค.2564 1.นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เรียน 

 2.ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน 1-3 ผ่าน

คน

 ร้อยละ

≥50

 ≥90

13,320.00

โครงการวันกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 01.กค.2564 30.กย.2564 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาษาต่างประเทศ และ

เทคนิคการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการประเมิน

ตนเองย้อนกลับ 

 3. ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการ

ยอดเข้าชม

 ร้อยละ

 ระดับคุณภาพ

≥350

 ≥80

 ≥3.51

44,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

ของนักศึกษาส านักวิชาศิลปศาสตร์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ≥ ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการเข้าร่วมโครงการ 

 2. นักศึกษาทุกคนท่ีอยู่ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการ 

 3. นักศึกษาทุกคนท่ีอยู่ในกระบวานการท าวิทยานิพนธ์สามารถ

ส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถใน

การผลิตนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน ≥ ร้อยละ 80 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี (ICT literacy) 

เพ่ิมข้ึน ≥ ร้อยละ 80 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับหลักการทางจิตวิทยาท่ี

ช่วยในการปรับตัวเพ่ิมข้ึน ≥ ร้อยละ 80 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการ

สมัครงานได้ ≥ ร้อยละ 80 

 5. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ของหลักสูตร

ร้อยละ

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้้อยละ

80

 100

 100

 80

 80

 80

 80

 80

146,700.00

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการแข่งขันทักษะทางภาษา 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.การเข้าร่วมเเข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษ 

 2.การเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ

เกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 

 3.นักศึกษาส านักวิชาศิลปศาสตร์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษและมีทัศนคติท่ีดีต่อการพูดภาษาอังกฤษใน

ท่ีสาธารณะ โดยประเมินจากการประเมินตนเอง 

 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (4 C) 

ในระดับดี 

 5.คะแนนการประเมินการแสดงสุนทรพจน์มากกว่าหรือเท่ากับ 

3.51

กิจกรรม

 กิจกรรม

 

ช่วงคะแนน

 

ช่วงคะแนน

 คะแนน

1

 3

 ≥70

 ≥70

 ≥3.51

40,782.00

โครงการ Liberal Arts Channel 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.วิดีทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

 2.มีผู้เข้าชมช่อง Youtube ของส านักวิชาเพ่ิมข้ึนจาก

ปีงบประมาณ 2563 

 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (4 C) 

ในระดับดี 

 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีการสะท้อนกลับโดยการประเมินตนเอง 

(Self-reflection)

ช้ิน

 ยอดเข้าชม

 

ช่วงคะแนน

 ร้อยละ

2 

 ≥70

 ≥80

N/A

32,000.00

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีร่างข้อเสนอโครงการ พร้อม

น าส่งขอรับการสนับสุนจากแหล่งทุนภายนอก 

 2. จ านวนร่างบทความวิชาการ/วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 

TCI 1 หรือนานาชาติ มากกว่าหรือเท่ากับ 

 3. จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีร่วมน าเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรุ้

มากกว่าหรือเท่ากับ 

 4. มีการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

 5. อาจารย์ท่ีเข้าร่วมร้อยละ 80 มีความรู้เก่ียวกับการวิจัยเชิง

คุณภาพมากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ

 ช้ิน

 ร้อยละ

 โครงการ

 ร้อยละ

80

 10

 70

 5

 80

107,600.00

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงของชุมชน

และสังคม

โครงการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ด้านงาน

บริการวิชาการแก่สังคม

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถจัดท าโครงการ

บริการวิชาการท่ีตอบสนองกลยุทธ และตัวช้ีวัดของส านักวิชาฯ 

และมหาวิทยาลัยได้ 

 2.ร้อยละ 80 ของคณาจารย์ในส านักวิชาฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

มีความเข้าใจแนวทางการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 3.โครงการบริการวิชาการของส านักวิชาฯตอบสนองกลยุทธ

และตัวช้ีวัดของส านักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

 

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

 80

4,000.00

โครงการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือพัฒนาระบบ

บริหารจัดการของ ส านักวิชาศิลปศาสตร์

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2562-2566) ของส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ท่ีก าหนดทิศทางการพัฒนางานของบุคลากรทุกระดับ 

 2. แบบแผนของวัฒนธรรมองค์กร ของส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 3. แผนบริหารความเส่ียงของส านักวิชาศิลปศาสตร์ ฉบับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4. แผนบริหารหลักสูตร 

 5. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.

 2558

ฉบับ

 แผน

 แผน

 แผน

 หลักสูตร

1

 1

 1

 3

 3

296,800.00

งานบริการงานแปล 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. ปริมาณงานแปลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

 2. ระดับความความพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการงานแปล โดยวัด

จากแบบประเมินผลของผู้ใช้บริการ

หน้า

 เฉล่ีย

≥100

 ≥3.5

100,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการความรู้

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ 

 2. ร้อยละของบุคลกรท่ีเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการจัดการความรู้

เร่ือง

 ร้อยละ

3

 100

50,600.00

โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพ่ือผลิต

วารสารวิชาการ

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.บทความวิจัยท่ีเผยแพร่ 

 2.บทความวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาตรวจสอบบทความจาก

ผู้เช่ียวชาญ

บทความ

 บทความ

10

 10

31,000.00

รวม 3,269,002.00

ส านักวิชาศิลปศาสตร์

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการพัฒนาแนวทางและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ

ในการวัดและประเมินผลการศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

01.ตค.2563 30.กย.2564 1.จ านวน รายวิชาท่ีมีการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลหรือ

ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีเรียนรู้จากโครงการในการวัดและ

ประเมินผล 

 2. จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 3. ความพึงพอใจในการใช้แนวทางการวัดและประเมินผล

การศึกษาท่ีได้รับการอบรมในรายวิชาต่างๆ

รายวิชา

 คน

 คะแนน

5

 21

 > 4

10,000.00

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร 01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

 3. จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในปี

การศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน 

 4. นักเรียน ครูและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยี

หลังการเก็บเก่ียวและโลจิสติกส์ เพ่ิมมากข้ึน

คน

 ช้ินงาน

 ร้้อยละ

 ร้อยละ

500

 10

 10

 50

80,000.00

โครงการประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. นักศึกษาปริญญาตรีท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. จ านวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึน 

 3. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือใช้ต่อยอดในการผลิตและจ าหน่าย

ในระดับทดลองตลาด

คน

 ร้อยละ

N/A

40

 80

N/A

20,000.00

โครงการเล่าสู่กันฟังจากบัณฑิตสู่รุ่นน้อง 01.กพ.2564 28.กพ.2564 1. จ านวนบัณฑิต นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 คณาจารย์ และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป

คน

 

ร้อยละ

200

 80

15,300.00

ส านักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน

การสอน
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้พร้อม

ท างาน/ศึกษาต่อในองค์กรต่างประเทศ

03.พค.2564 05.พค.2564 1. นักศึกษาท่ีท างานภายใน 1 ปีในองค์กรต่างประเทศ/ท างาน

ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 

 

2. บัณฑิตท่ีได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ไม่

น้อยกว่า 

 3. ค่าเฉล่ียเงินเดือนของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1

 ปี ไม่น้อยกว่า 

 4. ผลประเมินความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์ฺของการเข้าร่วม

โครงการระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ (ต่อจ านวน

นักศึกษาท่ีศึกษา

ต่อท้ังหมด) 

 

ร้อยละ (ต่อจ านวน

นักศึกษาท่ีศึกษา

ต่อท้ังหมด) 

 บาท

 ร้อยละ

30

 20

 18,000

 80

18,000.00

โครงการพัฒนานักศึกษาส านักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร

01.ตค.2563 30.สค.2564 1. จ านวนกิจกรรมท่ีจัดตามแผน 

 2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

 3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ี

เข้าร่วมในระดับดีข้ึนไป 

 4. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีมีการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน

กิจกรรม

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

6

 80

 80

 80

24,900.00

โครงการ อก.ม่วนใจ๋ 01.พย.2563 30.มิย.2564 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

 2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ี

เข้าร่วมในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ

 ร้อยละ

80

 80

6,000.00

โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บ

เก่ียว

01.มค.2564 30.กย.2564 1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คน

 ร้อยละ

15

 80

50,000.00

ส านักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม
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ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. กิจกรรมการประชุมวิชาการออนไลน์ มีจ านวนบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาโท-เอก ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท้ังสถาบันทีมเหย้าและ

ทีมเยือน 

 2.กิจกรรมประชุมวิชาการออนไลน์ มีจ านวนผลงานท่ีผ่านการ

น าเสนอแลกเปล่ียนแบบปากเปล่า 

 3.กิจกรรมการเข้าร่วมอบรม มีจ านวนโครงการอบรมท่ีนักศึกษา

เข้าร่วมต่อคน 

 4. ผลงานท่ีน าเสนอได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ภายใน 3 ปีหลังกิจกรรม 

 5. บทคัดย่อผลงานท่ีน าเสนอสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ฐานข้อมูล/เวปไซต์ของสถาบันท่ีเข้าร่วม 

 6. นักศึกษาบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาศักยภาพผ่านการเข้ารวม

อบรม

คน

 เร่ือง

 เร่ื่ือง

 เร่ือง

 เร่ื่ือง

 คน

10

 8

 1

 2

 10

 ทุกคน

67,500.00

โครงการ Industrial Network Innovation 01.ตค.2563 30.กย.2564 1.เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบด้านอุตสาหกรรมเกษตร 

 2. องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีท่ีถ่ายทอดให้กับสถาน

ประกอบการ 

 3.โครงการวิจัยท่ีพัฒนาระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ 

 4. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับจากภาคเอกชน (in cash) 

 5. การให้ทุนสนับสนุนวิจัยซ ้าจากแหล่งทุนภายนอก

จ านวนเครือข่าย

 เร่ือง

 โครงการ

 บาท

 แหล่งทุน

5

 2

 4

 100,000

 2

82,400.00

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ Journal of 

Food Science and Agricultural Technology 

(JFAT) เพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน TCI

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวน volume (2 issues/volume) 

 2. จ านวนบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในแต่ละ 

issue (5 บทความ/issue) 

 3.จ านวนบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีมีผู้แต่งร่วม 

(co-author) จากต่างประเทศ 

 4.จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิง

Volume

 บทความ

 

ร้อยละ

 ร้อยละ

1

 10

 25

 10

79,000.00

ส านักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร

2. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ

สังคม

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม

page 97

Lenovo
Line



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

เร่ิมต้น ส้ินสุด

หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยต้นกล้าสู่สากลแบบ

ก้าวกระโดด (Young AI-MFU to Global)

01.ตค.2563 30.กย.2564 1. จ านวนบทความวิจัยจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี 

 2.จ านวนบทความวิจัยท่ีเผยแพร่ใน Proceedings จากงาน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 3.จ านวนบทความวิจัยท่ีเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ

นานาชาติ 

 4. จ านวนบทความวิจัยท่ีมีผู้แต่งร่วม (Co-author) จาก

ต่างประเทศ

บทความ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 

ร้อยละ

10

 100

 30

 30

24,000.00

7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

สมรรถนะสูงอย่างย่ังยืน

โครงการส่งเสริมสุขภาวะของบุคคลากรส านักวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร

15.มีค.2564 19.มีค.2564 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

 3. บุคคลากรมีความสุขในการท างาน (วัดประเมินโดยใช้

ตัวช้ีวัดทางจิตวิทยาเชิงบวก) 

 4. บุคลากรต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป

ร้อยละ

 ระดับ

 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 80

 ดี

 ไม่น้อยกว่า 80

 ไม่น้อยกว่า 80

14,400.00

รวม 491,500.00

รวมท้ังส้ิน 169,832,337.00

ส านักวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร

3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยท่ี

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ

สังคม
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