
แผนพัฒนาส่วนงาน และค ารับรองการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 
มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 การขับเคลื่อนที่ส าคัญตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน ประกอบด้วย 
      1. นโยบายด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

   1.1 จัดท ำระเบียบกำรจัดเก็บและจัดสรรรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
   1.2 ปรับปรุงข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบริกำรวิชำกำรให้คล่องตัว 
   และสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
2. นโยบายด้านทรัพย์สินและการเงิน 
   2.1 กำรวำงแผนธุรกิจ ระยะ 3-5 ปี 
   2.2 จ ำแนกประเภทและวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินแต่ละประเภท 
   2.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรลงทุนจำกทรัพย์สินแต่ละประเภท 
   2.4 แผนกำรใช้ประโยชน์จำก Sport Stadium ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 
   สร้ำงรำยได้แก่มหำวิทยำลัย              
3. นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้      
   3.1 พัฒนำระเบียบ ประกำศเพ่ือกำรน ำวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์    
   3.2 Matching /Pitching ผู้ประกอบกำรกับกลุ่มภำคธุรกิจ                       
   3.3 พัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจ เพ่ือสร้ำง Value chain ขยำยเครือข่ำยเพ่ิมทุกปี       
   3.4 รวบรวม MOU ระดับมหำวิทยำลัยและระดับคณะ และหำแนวทำงควำมร่วมมือ      
   3.5 ก ำหนดนโยบำยและกลไกกำรสนับสนุนทุนวิจัยที่สร้ำงนวัตกรรม                     
   3.6 พัฒนำเครือข่ำยงำนวิจัยกับหน่วยงำน Functionในระดับ อปท. จังหวัดและภูมิภำค  
   3.7 แสวงหำแหล่งทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ   
   3.8 เพ่ิมจ ำนวนผลงำนวิจัยและผลสัมฤทธิ์ ด้ำนกำรใช้ประโยชน์โดดเด่น           
   3.9 ขยำยคู่ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ เพ่ือ Co-funding /Matching Funding   
4. นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   4.1 กำรจัดท ำแผนแม่บทวิชำกำร ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศ,    
   กำรอุดมศึกษำ,มหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
   4.3 พัฒนำหลักสูตรตำม Backward Curriculum Design 
   4.4 ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกำศ คมอ. 
   4.5 ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ. 2-6 ให้สอดคล้องกับประกำศ คมอ. 
   4.6 กำรพัฒนำวิชำกำรสู่ควำมเป็นนำนำชำติ  
   4.7 หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Module / MOOC / Short course) 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)  
1.1 ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 5. นโยบายบุคลากร 

         5.1 วิเครำะห์ค่ำงำน และน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงเหมำะสม 
   5.2 แผนอัตรำก ำลังระยะ5 ปี (65-69) 
   5.3 แผนพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพและกลุ่มงำน (5 กลุ่มงำน) 
   5.4 ระบบกำบริหำรงำนบุคคลที่รองรับกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกของบุคลำกร 
   5.5 แผนสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน Succession Plan (นบก./นกม.) 
   5.6 นโยบำยด้ำนผู้บริหำรพบปะบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

6. นโยบายการสื่อสารองค์กร 
   6.1 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กำรสื่อสำรองค์กร  
   6.2 กำรรับรู้ขององค์กรภำยนอกต่อยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
   6.3 ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่ 
   มหำวิทยำลัยและกิจกรรมบริกำรสังคม 
   6.4 กิจกรรมสื่อสำรเพ่ือพัฒนำกลยุทธ์พลิกโฉมมหำวิทยำลัย Maejo Next Step  
   (ขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยกลุ่ม 2)           

7. นโยบายด้านโครงสร้าง 
   7.1 กำรประเมินผลส่วนงำนและหน่วยงำนที่จัดตั้งใหม่ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ภำยใต้ส่วนงำน)   

8. นโยบายด้านดิจิทัล 
   8.1 กำรน ำดิจิทัลเทคโนโลยีมำช่วยแปลงแผนพัฒนำระดับยุทธศำสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติกำร  
   8.2 กำรน ำดิจิทัลเทคโนโลยีมำช่วยปรับปรุงประสิทธิผลในกระบวนกำรท ำงำน และมีแผน 
   บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนดิจิทัล (Process Redesign) 
   8.3 มีกำรพัฒนำ Dashboard ตั้งแต่ระดับสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรบริหำร และคณะ 
   8.4 จัดให้มีกำรพัฒนำ Single Data เป็นฐำนข้อมูลเดียวกัน  
   8.5 กำรน ำดิจิทัลเทคโนโลยีมำช่วยงำนบริกำรเพื่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน  
   (Digital Service) 
   8.6 กำรน ำดิจิทัลเทคโนโลยีมำเปลี่ยน Business Model ใหม่ ในภำรกิจกำรศึกษำแบบไร้ 
   ห้องเรียน ห้องเรียนระดับโลกในภำรกิจเชิงยุทธศำสตร์ เปลี่ยนผ่ำนวิถีชีวิตของสังคม  
   เกษตรกร (Technology Lead) 
9. นโยบายการบริหารจัดการแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วม 
   9.1 สนับสนุนให้ทุกส่วนงำน/ หน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนโครงกำร 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 
1.3 ความส าเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 การด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้  

       มุ่งสู่กำรเป็น Organic Education Hub 
1. จ ำนวนโครงกำรวิจัยด้ำนเกษตรอินทรีย์  
2. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์ในระดับชำติ/นำนำชำติ 
3. มี Product อินทรีย์  
4. แหล่งเรียนรู้/ฐำนเรียนรู้ด้ำนเกษตรอินทรีย์  
5. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเกษตรอินทรีย์  
6. ตลำดอินทรีย์  
7. หลักสูตรระยะสั้นด้ำนเกษตรอินทรีย์ 
8. พัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ 
9. เกิดรำยได้จำกกำรด ำเนินกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ 

1.5 ความส าเร็จของการพัฒนา Product Champion  ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 การด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้  

      1. เชื่อมโยง Partner และหน่วยภำยในรับรองและทดสอบมำตรฐำน สินค้ำในกำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์ ให้บริกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยี และขยำยผลเพื่อกำรใช้ประโยชน์ทั้ง
สถำบันวิจัยในหน่วยงำนภำครัฐ และกระทรวง องค์กรมหำชน และร่วมลงทุน กำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำด และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
2. ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผลิต Product Champion 
จำกงำนวิจัย บริกำรวิชำกำร กำรเรียนกำรสอน พัฒนำ และบริหำรจัดกำรองค์กร 
3. สร้ำงแหล่งรวมผลิตผลงำนวิจัยเชิงนวัตกรรมรวมเพ่ือถึงกำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำน 
วิจัยสู่กำรใชประโยชนอย่ำงเป็นรูปธรรม                                                         
4. สร้ำงและเพ่ิมคุณค่ำผลงำนจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ช่วยให้มหำวิทยำลัยมีศักยภำพ 
ในส่วนแบ่งกำรตลำด งำน Product champion และทันต่อแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 

1.8 ความส าเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 การด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้  

      ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีกายภาพ สภาพแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์สวยงาม         
น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1) ยกระดับและพัฒนำฟำร์มมหำวิทยำลัยให้เป็นระบบกำรผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 
2) ส ำรวจ จัดหำแหล่งน ้ำดิบส ำรอง หรือแหล่งน ้ำใต้ให้เพียงพอต่อกำรใช้ในฟำร์มและกำร
อุปโภคบริโภค 
3) ผลักดันมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวอย่ำงยั่งยืน 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) 
1.8 ความส าเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae 
(ต่อ) 

ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ) 

      4) พัฒนำระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใช้ภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
สำธำรณูปโภค 
ด้านที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันด้านการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
1) ผลักดันกำรเพิ่มจ ำนวนนักศึกษำใหม่ให้ได้ปีละ 500 คน (ทั้งในและนอกห้องเรียนไม่ต ่ำ
กว่ำ 2,000 คน) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบModule, Re-skill, Up-skill เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) สนับสนุนกำรโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยกำรป่ำไม้ และหลักสูตรกำรป่ำไม้ 
3) สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มทำงด้ำนเกษตรศำสตร์ และสังคมศำสตร์ให้เป็น
หลักสูตรบูรณำกำร หรือสหวิชำกำรที่มีจุดเน้นเพ่ิมเติมทำงด้ำน ศำสตร์พระรำชำ ภูมิสังคม
อย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
4) สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำหลักสูตรกลุ่มทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ให้ตรงกับหลักแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที ่ 13  และอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยใหม่ ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนำคต 
5) พัฒนำและปรับปรุง เครื่องมือ ห้องปฏิบัติกำร ให้มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมนวัตกรรมในระดับอาเซียน 
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เป็นผู้น าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ในระดับอาเซียน 
1) สร้ำงควำมร่วมมือทุนกำรศึกษำ ไทย-ลำว ภำยใต้โครงกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย 
2) กำรฝึกอบรม ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไทย-อำเซียน 

1.12 ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ  
(Smart Farming) 

ร้อยละ 90 20 40 60 80 100 การด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อน ดังนี้  

      1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนเกษตรอัจฉริยะ  
2. โครงกำรวิจัยด้ำนเกษตรอัจฉริยะ  
3. ขยำยเครือข่ำย  
4. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเกษตรอัจฉริยะ 
5. ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนทั้งภำยในและภำยนอก 
6. เกิดผู้ประกอบกำร /Young Smart Farmer  
7. เกิดหลักสูตรระยะสั้น 
8. ชุมชน/พื้นท่ี ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินกำร 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

2.1 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี  คน 361 326 343 361 380 400 จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำระดับปริญญำตรี (ทั้งภำคปกติและสมทบ) ที่ลงทะเบียนเข้ำศึกษำใน
ชั้นปีที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 (ทุกหลักสูตร / ทุกภำคกำรศึกษำ) 
*นับรวมหลักสูตรโครงกำรพิเศษ หลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ecp ให้นับเป็นผลงำน
เพ่ิมเติม (นักศึกษำทุกคนที่มีรหัสนักศึกษำ)                                       
หมำยเหตุ : (ผลอัตโนมัติจำกส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 

      

2.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำของหลักสูตร  ร้อยละ 76 62 69 76 83 90 จ ำนวนนักศึกษำคงอยู่ในชั้นปีสุดท้ำยของหลักสูตรระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ) ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมระยะเวลำของหลักสูตร ภำยในปีกำรศึกษำ 2565 * (ก่อนเปิดเทอม1/66) 
และไม่นับนักศึกษำเทียบเรียน                                   
หมำยเหตุ : (ผลอัตโนมัติจำกส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร) 

      

2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
ภำยใน 1 ปี  

ร้อยละ 70 60 65 70 75 80 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 
ที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ีหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ                
หมำยเหตุ : (ผลอัตโนมัติจำกระบบภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิต) 

      

2.4 ควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.15 1 2 3 4 5 บัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564                                                  
หมำยเหตุ : (ผลอัตโนมัติจำกระบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิต)       

2.5 รำยได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญำตรี บำท 14,000 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 พิจำรณำจำกรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ ่มต้นของบัณฑิตปริญญำตรีที่ส ำ เร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2564 * รำยได้เฉลี่ยต่อปี หมำยรวมถึง รำยได้ทั้งหมดที่ได้รับนอกเหนือจำกรำยได้
ประจ ำ เช่น รำยได้เสริมทุกอย่ำง ขำยสินค้ำหรือลงทุน ออนไลน์ ทิป โอที ฯลฯ 

      

2.6 ผลกำรประกันคุณภำพภำยในของคณะ/ส ำนัก  คะแนน 3 1 2 3 4 5 พิจำรณำจำกค่ำคะแนนผลกำรประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนที่เข้ำรับ
กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดในแต่ละปีกำรศึกษำ       

2.7 ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21   

ร้อยละ 80 60 70 80 90 100 จ ำนวนนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่  
1.ทักษะกำรเร ียนรู ้และนวัตกรรม ประกอบด้วย คิดสร้ำงสรรค์ ใส ่ใจนวัตกรรม มี
วิจำรณญำณ แก้ไขปัญหำเป็น สื่อสำรดี เต็มใจร่วมมือ เป็นต้น 
2. ทักษะสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ประกอบด้วย อัพเดตทุกข้อมูลข่ำวสำร รู้เท่ำทันสื่อ รอบ
รู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉลำดสื่อสำร เป็นต้น 
3. ทักษะชีวิตและอำชีพ ประกอบด้วย มีควำมยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแล
ตัวเอง รู้จักเข้ำสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีควำมเป็นผู้น ำ รับผิดชอบหน้ำที่พัฒนำอำชีพ หมั่น
หำควำมรู้รอบด้ำน เป็นต้น 

      

2.8 จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร  

คน 120 87 102 120 138 159 จ ำนวนนักศึกษำทุกชั้นปีที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรสร้ำงหรือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร              
ทุกประเภททั้งในและนอกหลักสูตร ที่หน่วยงำนใดเป็นเจ้ำภำพจัดก็ได้       



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

2.9 จ ำนวนรำยวิชำเรียนรู้ตลอดชีวิต  รำยวิชำ 4 2 3 4 5 6 จ ำนวนรำยวิชำที่ได้พัฒนำขึ้นเพื่อรองรับกำรพัฒนำหลักสูตรตำมระเบียบมหำวิทยำลัยแม่โจ้      
ว่ำด้วยกำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 นับรำยวิชำที่ได้จัดท ำรำยละเอียดรำยวิชำ  
Non Degree โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรวิชำกำรเรียบร้อยแล้ว เช่น MOOC, 
Reskill / Upskill, Module และเป็นรำยวิชำที่มีกำรเปิดสอนและมีนักศึกษำสมัครเข้ำเรียน
จริงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

      

2.10 จ ำนวนรำงวัลที่นักศึกษำ บุคลำกร ศิษย์เก่ำ หรือส่วนงำน ได้รับ
ในระดับชำติ หรือนำนำชำติ  

รำงวัล 5 3 4 5 6 7 พิจำรณำจำกจ ำนวนรำงวัลที่นักศึกษำ บุคลำกร ศิษย์เก่ำ หรือส่วนงำน/หน่วยงำนได้รับใน
ระดับชำติ/นำนำชำติ หรือกำรประกวดแข่งขันระดับภูมิภำคที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ/นำนำชำติในอันดับที่ 1-3 และชมเชยหรือชื่อระดับรำงวัลอื่นๆ (ทั้งรำงวัลด้ำน
วิชำกำร งำนสร้ำงสรรค์ และไม่ใช่รำงวัลด้ำนวิชำกำร) เช่น กำรน ำเสนอผลงำน ประกวด
ผลงำน กำรแข่งขันกีฬำ รำงวัลด้ำนคุณธรรมศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ กรณีที่เป็นรำงวัลระดับ
มหำวิทยำลัยให้คณะที่ส่งนักศึกษำเข้ำร่วมประกวดแข่งขันนับเป็นผลงำนได้ด้วย 

      

พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.11 จ ำนวนเงินวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ล้ำนบำท 9 3 6 9 12 15 จ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัยจำกทุกแหล่งงบประมำณ (งบประมำณแผ่นดินและ

งบประมำณจำกแหล่งอื่น) ที่อำจำรย์/นักวิจัยประจ ำ ได้รับ ที่ได้ขึ ้นทะเบียนงำนวิจัยที่
ส ำนักวิจัยและบันทึกเข้ำสู่ฐำนข้อมูลงำนวิจัยในระบบ ERP ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

      

2.12 จ ำนวนเงินวิจัยด้ำนสังคมศำสตร์  ล้ำนบำท 3  1.5 3 4.5 6 จ ำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัยจำกทุกแหล่งงบประมำณ (งบประมำณแผ่นดินและ
งบประมำณจำกแหล่งอื่น) ที่อำจำรย์/นักวิจัยประจ ำ ได้รับ ที่ได้ขึ ้นทะเบียนงำนวิจัยที่
ส ำนักวิจัยฯ และบันทึกเข้ำสู่ฐำนข้อมูลงำนวิจัยในระบบ ERP ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

      

2.13 ร้อยละของอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำที่มีผลงำนวิจัย  ร้อยละ 50 40 45 50 60 70 จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำที่มีผลงำนวิจัย นับอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำทุกคนที่มี
ควำมรับผิดชอบในโครงกำรวิจัยนั ้นๆในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566/จ ำนวนอำจำรย์และ
นักวิจัยทั้งหมด x100 
หมำยเหตุ: อำจำรย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2566 มำกกว่ำ 9 เดือน)           
ไม่นับลำศึกษำต่อ 

      

2.14 ร้อยละผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 17 15 18.75 22.5 26.25 30 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์/นักวิจัยประจ ำที่มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
(เชิงนโยบำย สำธำรณะ วิชำกำร กำรพำณิชย์ และชุมชน ฯลฯ) ต่อจ ำนวนอำจำรย์/นักวิจัย
ประจ ำทั้งหมด x 100 โดยโครงกำรวิจัยและรำยงำนกำรวิจัยจะต้องมีหนังสือกำรรับรองกำร
ใช้ประโยชน์จำกกลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือหน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
หมำยเหตุ : งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โครงกำร และรำยงำนอย่ำง
ถูกต้อง สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 
พันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ) 

2.15 จ ำนวนงำนวิจัยที่น ำไปใช้ในเชิงพำณิชย์   เรื่อง 5 3 4  5  6 7 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ /นักวิจัยประจ ำที่มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปสู่กำรพัฒนำ
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของผลผลิต  

      

2.16 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ตำมเกณฑ์ 
กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของ กพอ.  

ร้อยละ 40 35 42.5 50 57.5 65 จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรที่อยู่ในรูปของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ /จ ำนวน
อำจำรย์และนักวิจัยประจ ำทั้งหมด x 100 อำทิเช่น งำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ        
ในฐำนข้อมูล TCI (ระดับชำติ) หรือ Scopus หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science (เฉพำะในฐำนข้อมูล 
SCIE, SSCI และ AHCI เท่ำนั ้น), JSTOR และ Project Muse หรือตำมประกำศ ก.พ.อ.           
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ. 2562 ในกรณีที่บทควำมวิจัยของอำจำรย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำจะนับได้เม่ืออำจำรย์เป็นเจ้ำของโครงกำรวิจัยนั้น 
หมำยเหตุ : ไม่นับรวมอำจำรย์ลำศึกษำต่อ 

      

2.17 ร้อยละของบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ร้อยละ 60 12 24 36 48 60 บทควำมวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ / จ ำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจ ำทั้งหมด) x 100  
อำทิเช่น วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, 
Web of Science (เฉพำะในฐำนข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่ำนั้น), JSTOR 
และ Project Muse หรือตำมประกำศ ก.พ.อ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร               
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562 
*กรณีงำนวิจัยมีกำรอ้ำงอิงหลำยแหล่ง ให้นับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ ้ำ 
หมำยเหตุ : นับรวมอำจำรย์ลำศึกษำต่อ 

      

2.18 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชี
นวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ  

ผลงำน 4 2 3  4  5 6 นับจำกจ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/ 
นวัตกรรมต้นแบบ 
*ฐำนข้อมูล ในระบบ ERP โดยมีเลขทะเบียนกำรยื่นขอจดภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

      

พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ 

2.19 องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ   เรื่อง 3 1 2 3 4 5 พิจำรณำจำกจ ำนวนองค์ควำมรู้เกษตรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ เช่น มีบุคคล 
หรือหน่วยงำนจำกต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำดูงำน น ำไปใช้ประโยชน์ หรือเชิญบุคลำกรไป
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ หรือ น ำองค์ควำมรู้จำกช่องทำงอ่ืนๆ รวมทั้งรูปแบบออนไลน์ (เช่น จำก
บทควำมวำรสำรหรือสื่อออนไลน์) ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจน  
 

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 
พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ (ต่อ) 

2.20 จ ำนวนงบประมำณบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก ล้ำนบำท 7 4 5.5 7 8.5 10 นับจ ำนวนงบประมำณบริกำรวิชำกำรทั้งหมดจำกแหล่งทุนภำยนอกและแหล่งทุนอื ่นๆ           
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566       

2.21 ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของชุมชน 
จำกกำรบริกำรวิชำกำร  

ค่ำเฉลี่ย 4 1 2 3 4 5 ค่ำเฉลี่ยผลกำรส ำรวจผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตของชุมชนเป้ำหมำย  
ที่เกิดจำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยและส่วนงำน โดยทุกส่วนงำนให้ใช้                    
ผลส ำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำงท่ีส ำรวจโดยส ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร 

      

พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.23 จ ำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรม   รำงวัล 2  1 2 3 4 จ ำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรมทุกประเภท ทุกระดับที ่จ ัดโดยหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลัย ที่นักศึกษำ บุคลำกร หรือส่วนงำนได้รับ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2566       

2.24 จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงำน
ภำยนอก 

กิจกรรม 4 2 3 4 5 6 จ ำนวนกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย หรือส่วนงำนและหน่วยงำน
ภำยในที่สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ทั้งกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้และ
ไม่สร้ำงรำยได้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

      

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ 

2.25 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 40.45 38.20 39.33 40.45 44.94 49.44 จ ำนวนอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรทุกระดับ รวมทั้งอำจำรย์ที่ยังไม่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรท่ีได้ยื่นขอต ำแหน่งแล้ว ต่อ จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 
หมำยเหตุ : ให้พิจำรณำจำกจ ำนวนอำจำรย์ที่ยังไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรและยังไม่ได้ยื่นขอ
ต ำแหน่งของแต่ละส่วนงำน 
- ถ้ำเหลืออยู่ 1-15 คน ให้เพ่ิมข้ึนระดับละ 1 คน 
- ถ้ำเหลืออยู่ 16-25 คน ให้เพิ่มขึ้นระดับละ 2 คน 
- ถ้ำเหลืออยู่ 26-35 คน ให้เพิ่มขึ้นระดับละ 3 คน 
- ถ้ำเหลืออยู่ 36 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมข้ึนระดับละ 4 คน 
*** ลดลงระดับละ 1 คน (จะเกิดข้ึนได้ในกรณีท่ีอำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรลำออก 
หรือเสียชีวิตเท่ำนั้น) ทั้งนี้ไม่รวมอำจำรย์ลำศึกษำต่อ และอำจำรย์ที่อำยุงำนไม่ถึง 3 ปี                 
และอำจำรย์พิเศษ 

      

2.26 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำตำม Training Program  
และน ำไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 70  60 65 70 75 80 จ ำนวนบุคลำกรที ่ได้รับกำรพัฒนำตำม Training Program ของมหำวิทยำลัยและมีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์/จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด x 100 
หมำยเหตุ : ผลอัตโนมัติจำกฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ส่วนงำน
ต้องแจ้งบุคลำกรเข้ำไปรำยงำนผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในระบบ 
 
 
 

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) 
3.2 จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติทุกระดับ/ทุกหลักสูตร  คน 1   1 2 3 จ ำนวนนักศึกษำชำวต่ำงชำติทุกระดับ และทุกหลักสูตร (ที่มีกำรออกรหัสเป็นนักศึกษำ                

ของมหำวิทยำลัย และยังคงสภำพนักศึกษำอยู่ในปีกำรศึกษำ 2566) 
หมำยเหตุ : ผลอัตโนมัติจำกระบบฐำนข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำของส ำนักบริหำรและพัฒนำ 
วิชำกำร 

      

3.3 จ ำนวนกิจกรรมกับต่ำงชำติตำมควำมร่วมมือ กิจกรรม 5 3 4 5 6 7 พิจำรณำจำกจ ำนวนกิจกรรมทำงวิชำกำร วิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษำ/บุคลำกรหรือตำม
วัตถุประสงค์อื ่นที ่ปรำกฎในเอกสำร MOU/MOA ทั้งนี ้นับรวมกิจกรรมที่จัดในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ด้วย 
หมำยเหตุ : เอกสำรอ้ำงอิง เช่น รำยละเอียดกิจกรรมที่ด ำเนินกำร อำจเป็นกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมก่อนแล้วตำมด้วย MOU หรือเป็นกำรท ำงำน /แผนงำนโครงกำรควำมร่วมมือที่
ชัดเจน 

      

3.4 จ ำนวนอำจำรย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลำกร
ชำวต่ำงชำติ 

คน 3  1 3 5 7 จ ำนวนอำจำรย์/นักว ิจ ัย/บุคลำกรของหน่วยงำน/สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ                      
ที่มหำวิทยำลัยได้เชิญมำแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลทำงวิชำกำร เช่น กำรสอน กำรบรรยำยให้
ควำมรู้ กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร กำรเป็นที่ปรึกษำตลอดจนเป็นกรรมกำรต่ำงๆ 
ทั้งนี้สำมำรถนับกิจกรรมที่ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Online ได้ แต่ต้องมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมที่ชัดเจน 

      

3.5 จ ำนวนอำจำรย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่ำ แลกเปลี่ยน (Outbound) คน 3  1 3 5 7 จ ำนวนอำจำรย์/นักวิจัย หรือศิษย์เก่ำที่  ได้รับเชิญจำกองค์กร/หน่วยงำน/สถำบันใน
ต่ำงประเทศให้ไปแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลทำงวิชำกำรเช่น กำรสอน กำรบรรยำยให้ควำมรู้           
กำรวิจัย กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร กำรเป็นที ่ปรึกษำ ตลอดจนเป็นกรรมกำรให้กับ
หน่วยงำน/สถำบันในต่ำงประเทศ 
ทั้งนี้สำมำรถนับกิจกรรมที่ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Online ได้ แต่ต้องมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมที่ชัดเจน 

      

3.6 จ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) 
หรือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมชำวต่ำงชำติ 

คน 3  1 3 5 7 พิจำรณำจำกจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลทำงวิชำกำร/สหกิจ
ศึกษำ หรือชำวต่ำงชำติที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ทั้งนี้สำมำรถนับกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Online ได้ แต่ต้องมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน 

      

3.7 จ ำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทำงไปศึกษำ
ต่อในต่ำงประเทศ  

คน 6 1 3 5 7 9 พิจำรณำจำกจ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่ไปแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำร/สหกิจศึกษำ             
หรือศึกษำต่อทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยำวยังต่ำงประเทศ ทั้งนี้สำมำรถนับกิจกรรม
ที่ ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Online ได้ แต่ต้องมีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน 

      

3.8 ร้อยละของนักศึกษำท่ีมีผลสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ (CEFR) 
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 50 40 45 50 55 60 นักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนมำตรฐำนเกณฑ์กำรวัดในระดับ  B1 ขึ้นไป 
ต่อ จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำสอบทั้งหมด x 100 
หมำยเหตุ : ผลกำรสอบของนักศึกษำจำกศูนย์ภำษำ วิทยำลัยนำนำชำติ 
 

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) 
3.9 คะแนนกำรจัดอันดับ Green University Ranking  คะแนน 3 1 2 3 4 5 ระดับมหำวิทยำลัยวัดจำกผลจำกเว็บไซต์กำรจัดอันดับUI Green Metrix University 

Ranking ในระด ับส ่วนงำนว ัดจำกผลกำรด  ำ เน ินงำนตำมเกณฑ์ท ี ่คณะกรรมกำร                     
Green University ก ำหนด ดังนี้ 
เกณฑ์ประเมินการด าเนินงานระดับส่วนงาน ใช้เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
มติที ่ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื ่อนยุทธศำสตร์กำรเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green 
University) หรือ Green Office ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2565 ดังนี้ 
 
1. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green University และ Green 
Office (3 คะแนน) 

 
 

2. ผลประเมิน Green Office (2 คะแนน) 

 
 

 

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) 
3.10 ผลกำรจัดอันดับ WEBOMETRIC  อันดับ 2,800 2,900 2,850 2,800 2,750 2,700 ผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยจำก Webometrics เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking 

of World University) เป็นกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัย พัฒนำโดยกลุ่มนักวิจัยไซเบอร์แลป 
สภำแห่งชำติประเทศสเปน ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเกี่ยวกับ กระบวนกำรสร้ำงเนื้อหำ
บนเว็บภำยใต้หลักกำรที่เชื ่อว่ำ “เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ควำมรู ้ทำงวิชำกำร (Web 
Publications)” ได้จัดอันดับมหำวิทยำลัยทั่วโลกและเผยแพร่กำรจัดอันดับผ่ำนทำงเว็บที่  
http://www.webometrics.info ซึ ่งมีกำรแสดงผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยทุกเดือน
มกรำคม และเดือน กรกฎำคมของทุกปี โดยมีจุดประสงค์จัดอันดับเว็บที่มีกำรเผยแพร
ผลงำนทำงวิชำกำรอิเล็กทรอนิกส์และ กิจกรรมผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนกำร
เข้ำถึงควำมรู ้อย่ำงเปิดกว้ำง และส่งเสริมกำรเข้ำถึงควำมรู ้ทำงวิชำกำร ที ่ผลิตโดย
มหำวิทยำลัย 

      

3.11 ผลกำรจัดอันดับ SDG Impact Ranking  คะแนน 71-77.4 56.4-61.0 61.9-66.5 66.3-70.9 71-75.6 75.7-80 ผลจำกเว็บไซต์กำรจัดอันดับ SDG Impact Ranking เป็นกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยที่มีกำร
ด ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 

 
 

      

มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 

4.1 นักศึกษำและบัณฑิตผู้ประกอบกำร ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
เป็นผู้ประกอบกำร 

คน 15 5 10 15 20 25 1) นักศึกษำผู ้ประกอบกำร หมำยถึง นักศึกษำปัจจุบ ันที ่ เข ้ำร ่วมกิจกรรมหรือผ่ำน
กระบวนกำรพัฒนำหรือฝึกอบรมควำมเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในและนอกหลักสูตร และได้
ผ่ำนประสบกำรณ์ในกำรทดลองประกอบธุรกิจจริง หรือ มีผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต้นแบบ 
พร้อมแบบจ ำลองทำงธุรกิจที่มีควำมพร้อมเชิงพำณิชย์ 
2) บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบกำร หมำยถึง บัณฑิตที่จบกำรศึกษำ ไม่เกิน 5 ปี คือปีกำรศึกษำ 
2561-2565 ที่เป็นผู้ประกอบกำรหรือประกอบอำชีพอิสระ หรือเป็นลูกจ้ำงทั้งภำครัฐและ
เอกชน แต่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นอำชีพเสริมของตนเอง หรือได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรและมีผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต้นแบบ พร้อมแบบจ ำลองทำงธุรกิจที่มีควำม
พร้อมเชิงพำณิชย์ 

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
4.3 งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอกสนับสนุนกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่  

บำท  300,000   100,000   200,000   300,000   400,000   500,000  งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกมหำวิทยำลัยแม่โจ ้)  ที่สนับสนุนกำรสร้ำง
ผ ู ้ประกอบกำร/ธ ุ รก ิจ ใหม่  เช ่น  ศ ิษย ์ เก ่ ำ  ภำคธ ุรก ิจ/อ ุตสำหกรรม  ว ิสำหกิจ                          
หรือ บุคคลภำยนอก ทั้งนี้ ให้นับทรัพย์สินที่ได้รับโดยตีมูลค่ำได้ด้วย โดยน ำมำจัดสรรภำยใต้
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ทีเ่กี่ยวกับกำรสร้ำงผู้ประกอบกำร/ธุรกิจใหม่ของส่วนงำน  
หมำยเหตุ : กรณีที่ได้รับงบประมำณมำแล้ว ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้
งบประมำณที่ได้รับนั้นได้ ทำงงำนนโยบำย และแผน จะขอน ำเข้ำคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณดังกล่ำวในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ของส่วนงำน 

      

4.4 บุคลำกรสถำบันอุดมศึกษำและนักศึกษำที่แลกเปลี่ยนควำมรู้ 
สู่ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม 

คน 8 4 6  8  10 12 บุคลำกรจำกสถำบันอุดมศึกษำทั้งอำจำรย์และนักศึกษำไปถ่ำยทอด/แลกเปลี่ยนควำมรู้              
เพ่ือพัฒนำสินค้ำและบริกำรแก่สถำนประกอบกำรในภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม วิสำหกิจชุมชน 
หรือมีสถำนประกอบกำรมำเป็นพี่เลี้ยงในกำรประกอบธุรกิจหรือพัฒนำแบบจ ำลองทำงธุรกิจ 
เช่น กำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรเพื่อถ่ำยทอด/แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้  
หมำยเหตุ : กรณีที่น ักศึกษำไปทัศนศึกษำดูงำนภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้อย่ำงแท้จริง เช่น ได้เข้ำร่วมเป็นวิทยำกร และสำมำรถ
ถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรศึกษำดูงำนนั้นๆได้ โดยมีกำรระบุในก ำหนดกำร            
หรือได้รับเชิญเป็นวิทยำกร (ไม่นับกรณีท่ีมีวัตถุประสงค์แค่ศึกษำดูงำนเพียงอย่ำงเดียว โดยที่
ไม่ได้ร่วมถ่ำยทอดหรือแลกเปลี่ยนควำมรู้) 

      

4.5 ระบบนิเวศด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร  

ระดับ 5 1 2  3  4 5 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำรในระดับสถำบัน
ของส่วนงำน ได้แก่ 
A - มีนโยบำยส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร 
B - มีเครือข่ำยผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร 
C - มีโครงกำร/กิจกรรมด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร 
D - มีรำยวิชำเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำร 
E - มี Platform กลำง เช่น เพจ, Website ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนำ
ผู้ประกอบกำร  

      

4.6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพำะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

หลักสูตร 1    1  2 3 นับจ ำนวนหลักสูตร/โปรแกรมเฉพำะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื ่อพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร หมำยถึงหลักสูตรทุกระดับ ทั้งหลักสูตรมีปริญญำและไม่มีปริญญำ (Degree 
and Non-degree program) หรือรำยวิชำที ่พัฒนำขึ ้นเพื ่อรองรับหลักสูตร Life Long 
Learning ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรบนฐำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
Tech and Inno base Entrepreneur 
หมำยเหตุ : นับหลักสูตรที่มีกำรเปิดรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำปัจจุบัน 
 

      



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) 
4.7 งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร 

ล้ำนบำท  2,500,000  2,000,000  2,250,000  2,500,000  2,750,000  3,000,000  งบประมำณกำรพัฒนำเทคโนโลยี/นว ัตกรรมเพื ่อพัฒนำควำมเป็นผ ู ้ประกอบกำร                     
ของส่วนงำน ทุกแหล่งทุน ทั้งภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัย ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื ่อพัฒนำควำมเป็นผู ้ประกอบกำร เช่น งบประมำณสนับสนุน
โครงกำรจำก สน.วิจัย, อพ.สธ., เงินรำยได,้ อว., จังหวัด และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

      

4.8 ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมกับภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรม 

ควำม
ร่วมมือ 

5 3 4  5  6 7 ควำมร ่วมม ือเพ ื ่อพ ัฒนำผ ู ้ประกอบกำรและส่งเสร ิมกำรสร ้ำงนว ัตกรรมระหว ่ำง                 
ภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรมร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ เป็นควำมร่วมมือในลักษณะของกำรจัดท ำ 
MOU/MOA หรือข้อตกลงในกำรพัฒนำผู ้ประกอบกำรและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม
ระหว่ำงภำคธุรกิจ/อุตสำหกรรมกับมหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนอย่ำงชัดเจน 

      

มิติที่ 5 การเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (Income) 
5.1 ร้อยละของงบประมำณเงินรำยได้ต่องบประมำณทั้งหมด ร้อยละ 48.1  43   45.69   48.1   50.5   53.02  สัดส่วนของงบประมำณเงินรำยได้จำกแหล่งเงินทั้งภำยในและภำยนอกที่ไม่ใช่งบประมำณ

แผ่นดิน และงบประมำณแหล่งอื่น ในแต่ละปีงบประมำณ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ             
เงินผลประโยชน์รำยได้จำกฟำร์ม เงินฝึกอบรมสัมมนำ เงินบริจำค เงินอุดหนุนวิจัย            
และเงินอุดหนุนบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอกโดยให้นับมูลค่ำของทรัพย์สินที่ได้มำ
จำกกำรอุดหนุนและหรือบริจำคซึ่งสำมำรถตีมูลค่ำได้ด้วย ต่องบประมำณทั้งหมดของ
มหำวิทยำลัย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

      

5.2 รำยได้จำกกำรให้บริกำร บำท 18,000,000  7,000,000  10,000,000  12,000,000  15,000,000  18,000,000  รำยได้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทุกรูปแบบ ทั้งบริกำรวิชำกำรและที่ไม่ใช่บริกำรวิชำกำร              
เช่น รำยได้จำกเงินผลประโยชน์ ฟำร์ม ฝึกอบรมสัมมนำ ดูงำน  ที่ปรึกษำ วิทยำกร ออกแบบ 
จ ำหน่ำยผลผลิตจำกโครงกำร กำรจัดประชุมวิชำกำรหรืออบรมที่มีกำรเก็บค่ำลงทะเบียน 
กำรให้บริกำรห้องLap ค่ำเช่ำสถำนที ่ อำคำร สนำมกีฬำ และอื ่นๆที ่มีผู ้มำใช้บริกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
หมำยเหตุ : หลักฐำนกำรได้มำซึ่งรำยได้หรือกำรจัดส่งเงินรำยได้ท่ีชัดเจน 

      

5.3 จ ำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพ่ือควำมมั่นคง บำท 16,000,000 14,440,000  15,200,000  16,000,000  16,800,000  17,640,000  ยอดรวมของจ ำนวนเงินสะสมรวมในกองทุนสะสมเพื่อควำมมั่นคงของแต่ละคณะ/ส่วนงำน 
นับเฉพำะเงินกองทุนคณะ/ส่วนงำน ที่ใช้ได้เฉพำะดอกผล 
หมำยเหตุ : (ผลอัตโนมัติจำกระบบ E-Finance) 

      

5.4 จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง บำท 7,500,000  676,875   712,500   750,000   787,500   826,875  นับจ ำนวนเงินเหลือจ่ำย (รำยรับจริงสูงกว่ำรำยจ่ำยจริงเมื่อสิ้นปีงบประมำณ) ที่คงเหลือของ
ส่วนงำนจำกเงินรำยได้ส่วนที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร + เงินเก่ำ (เงินเหลือจ่ำย / เงินสะสม) 
+ เงินกองทุน + เงินรับฝำกไม่รวมเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล แหล่งอื่น เงินเบิกแทนกัน 
หมำยเหตุ : (ผลอัตโนมัติจำกระบบ E-Finance) 
 
 
 

        



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนของมหาวิทยาลัย ค าอธิบายตัวชี้วัด 
1 2 3 4 5 

มิติที่ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน 
6.1 จ ำนวนงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยใน บำท   1,000,000      200,000      400,000      600,000      800,000   1,000,000  จ ำนวนงบประมำณโครงกำรบร ิกำรว ิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยในของส่วนงำนและ

มหำวิทยำลัย อำทิเช่น โครงกำรสนองงำนในพระรำชด ำริ/ โครงกำรอพ.สธ. /โครงกำร
ภำยใต้เศรษฐกิจพอเพียง/โครงกำรภำยใต้ สน.วิจัย และอ่ืนๆ ที่หน่วยงำนได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกแหล่งทุนภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

      

6.2 จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน / 
สังคม 

เครือข่ำย 20 5 10 15 20 25 พิจำรณำจำกกลุ่มของคนหรือกลุ่มที่มีกำรประสำนงำนหรือท ำงำนร่วมกัน  หรือลงมือท ำ
กิจกรรม มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันในหลำยๆ ด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม โดยมีกำร
จัดรูปแบบกำรจัดกำรให้เป็นกลไกขับเคลื ่อนเชื ่อมโยงกิจกรรมร่วมกัน  และเห็นควำม
ตระหนักร่วมกัน ในเป้ำหมำยและแผนงำนที่จะท ำร่วมกัน  

      

6.3 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำวิทยำลัยด้ำน Organic Green Eco  

โครงกำร 20 5 10 15 20 25 โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำลัยด้ำน Organic Green 
Eco (มหำวิทยำลัยเกษตรอินทรีย์ สีเขียว และเชิงนิเวศ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566       

6.4 จ ำนวนหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำร หมู่บ้ำน 20 5 10 15 20 25 หมู่บ้ำน หรือชุมชน ท้องถิ ่น ที ่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ          
ทุกรูปแบบ โดยมหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำไปสนับสนุนให้ตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน           
อันจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำเพ่ือกำรพึ่งพำตนเองของชุมชนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป 

      

 


