
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับชุมชน และสังคม 



AP-S3

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์:

3. ใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหกั้บชุมชน และสังคม

เป้าประสงค์:

ชุมชนเข้มแข็งจากการใหบ้ริการทางวิชาการที่มีการบรูณาการระหว่างศาสตร์ของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบระดับประเด็นยุทธศาสตร์:

ผอ.กศ./หวัหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ*/รองคณบดี 3 คณะ

แผนปฏบิตัิงาน

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ

3.1 กระบวนการในการ

คัดเลือกชุมชนที่มีความ

พร้อมในการพฒันาตนเอง

12) ชุมชนที่เข้าไปวเิคราะห์

ความต้องการและคัดเลือก

เป็นชุมชนพฒันา

ชุมชน 2 1-508-01 แผนงาน

ยกระดับคุณภาพชีวติ

ของชุมชน

ภาคอุตสาหกรรมและ

สถานประกอบการ

3.1.1 โครงการวเิคราะห์

ความต้องการและประเมิน

ศักยภาพของชุมชน 

(โครงการประเมินศักยภาพ

หมู่บ้าน ชุมชนฯ)

       50,000 1) จ านวน

ชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการ 2 

ชุมชน

1) ชุมชนที่

ได้รับการ

พฒันาจ านวน 1

 ชุมชน

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

ผอ.กศ./หัวหน้า

งานส่งเสริม

งานวจิัยและ

บริการ

วชิาการ*/รอง

คณบดี 3 คณะ

3.2 ระบบและกลไกในการ

บริหารชุมชนจนเกิดความ

เข้มแข็งในชุมชนนั้น

13) จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการด าเนินการของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1 1-508-01-07 3.2.1 โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวติหมู่บ้าน กรณี

บ้านแหลมโพธิ ์หมู่ 9 ต าบล

บ้านกร่าง อ าเภอเมือง 

จังหวดัพษิณุโลก

      298,200 1) จ านวน

กิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ชุมชน

เข้มแข็ง 10 

กิจกรรม

2) จ านวน

ครัวเรือนที่เข้า

ร่วมโครงการ 20

 ครัวเรือน

การด าเนิน

โครงการบรรลุ

ตาม

วตัถุประสงค์ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

หัวหน้างาน

ส่งเสริมงานวจิัย

และบริการ

วชิาการ

โครงการ / กิจกรรม / งาน
ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

1-508-01-08 3.2.2 โครงการพฒันาชุมชน

ต้นแบบการจัดการธรุกิจ

เกษตรเพื่อรองรับการเกษตร

 4.0 บ้านหนองมะคัง หมู่ 4 

ต าบลทับยายเชียง อ าเภอ

พรหมพริาม จังหวดั

พษิณุโลก (ยกเลิก และขอ

เปล่ียนแปลงโครงการเป็น 

3.2.2-1)

1) จ านวน

กิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ชุมชน

เข้มแข็ง 10 

กิจกรรม

2) จ านวน

ครัวเรือนที่เข้า

ร่วมโครงการ 20

 ครัวเรือน

ชุมชนมีระบบ

การจัดการธรุกิจ

เกษตร 4.0 

จ านวน 1 ระบบ

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

งานส่งเสริมวจิัย

และบริการ

วชิาการ

เพิ่มเติม-งปม.รจ.23 

โครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวติของหมู่บ้าน ชุมชน กรณี

 กลุ่มผู้เล้ียงกระบือ หมู่บ้าน

บุ่งปลาฝา หมู่ 7 ต.ยางโกลน

 อ.นครไทย จ.พษิณุโลก

      200,000 1) จ านวน

เกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ 30

 คน

2) ความพงึ

พอใจของ

เกษตรกร

ผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อย

ละ 80

1) สามารถผลิต

อาหารกระบือ

ได้ 3 ชนิด

1-510-00 แผนงาน

เมืองนวตักรรมเกษตร

และอาหารล้านนา

3.2.3 โครงการผลิตไข่ไก่

ปลอดภยัด้วยวตัถุดิบใน

ท้องถิ่น

      170,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

3.2.4 โครงการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ไก่เนื้อปลอดภยั

เพื่อการเรียนการสอน 

งานวจิัย และการบริการ

วชิาการสู่ชุมชน

      120,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3.2.5 โครงการใช้เทคโนโลยี

ฟองอนุภาคขนาดเล็ก 

(ultrafine bubble) 

ร่วมกับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการ

สลบปลาแบบปลอดสารเคมี

      160,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3.2.6 โครงการส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพชีวติด้วย

วฒันธรรมไทยและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

 

3.2.7 โครงการพฒันาฟาร์ม

โคนมเพื่อการเรียนการสอน 

งานวจิัย และการบริการ

วชิาการสู่ชุมชน

1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

3.2.8 โครงการบริการ

วชิาการคณะวศิวกรรมศาสตร์

1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

เพิ่มเติม-งปม.รจ.12 

โครงการ การพฒันาระบบ

สมาร์ทฟาร์ม (ให้อาหาร

อัตโนมัติ) ส าหรับการเล้ียง

ไก่ปลอดภยั พษิณุโลก

      100,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.13 

โครงการพฒันานวตักรรม

เพื่อเกษตรกรในการเพิ่ม

ผลผลิตคุณภาพผลิตมะม่วง

พนัธุน์้ าดอกไม้สีทองส่งออก

 พษิณุโลก

      300,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.14 

โครงการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือการรองรับ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ระบบ “ชุมชนรับรอง” จาก

ฐานความเชี่ยวชาญของ

ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่

ได้รับรองระบบมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์สากล IFOAM

 พษิณุโลก

       60,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

เพิ่มเติม-งปม.รจ.15 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

บรรจุก๊าซชีวภาพส าหรับ

ครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหา

แรงดันก๊าซชีวภาพขนาด

ย่อม พษิณุโลก

       50,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.16

โครงการการศึกษา

คุณลักษณะของเจลจากเห็ด

หูหนูขาวและการประยุกต์ใช้

เป็นสารก่อเจลส าหรับ

ผลิตภณัฑ์เจลพลังงาน 

พษิณุโลก

      186,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.17

โครงการการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ซอสผัดกระเพรา

ผสมพริกเสฉวน พษิณุโลก

      125,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.35 การ

พฒันาผลิตภณัฑ์น้ าพริก

กล้วยสูตรเจ/มังสวรัิติพร้อม

รับประทาน และแบบคืนรูป 

(อ.วรรณภา)

       75,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1

AP-S3



AP-S3

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

เพิ่มเติม-งปม.รจ.36 การ

พฒันาเคร่ืองด่ืมน้ าอ้อย

มะนาวผสมไฮโดรบีด

สมุนไพร (อัญชัน ใบเตย ขิง 

แก่นตะวนั เป็นต้น) ชนิด

พาสเจอร์ไรส์บรรจุขวด

พลาสติก (อ.วรรณภา)

       75,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.37 การ

พฒันาผลิตภณัฑ์เยลล่ีกัมมีที่

มีส่วนผสมของน้ าผ้ึง ราคา

ต่อชิ้นไม่แพง (ผศ.เฉลิมพล)

       75,000 1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.42 

ถ่ายทอดองค์ความรู้-การ

พฒันาผลิตภณัฑ์เยลล่ีกัมมี่ที่

มีส่วนผสมของน้ าผ้ึง ราคา

ต่อชิ้นไม่แพง ภายใต้

โครงการการยกระดับ

กระบวนการผลิตและ

ผลิตภณัฑ์อาหารที่มี

ศักยภาพเชิงพาณิชย์

       10,000 คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1

AP-S3



AP-S3

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

เพิ่มเติม-งปม.รจ.43

ถ่ายทอดองค์ความรู้-การ

พฒันาเคร่ืองด่ืมน้ าอ้อย

มะนาวผสมไฮโดรบีด

สมุนไพร (อัญชัน ใบเตย 

แก่นตะวนั เป็นต้น) ชนิด

พาสเจอไรส์บรรจุขวด

พลาสติก ภายใต้โครงการ

การยกระดับกระบวนการ

ผลิตและผลิตภณัฑ์อาหารที่

มีศักยภาพเชิงพาณิชย์

       10,000 คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

เพิ่มเติม-งปม.รจ.44 

ถ่ายทอดองค์ความรู้-การ

พฒันาผลิตภณัฑ์น้ าพริก

กล้วยสูตรเจ/มังสวรัิติพร้อม

รับประทานและแบบคืนรูป 

ภายใต้โครงการการ

ยกระดับกระบวนการผลิต

และผลิตภณัฑ์อาหารที่มี

ศักยภาพเชิงพาณิชย์

       10,000 คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยีการเก

ษตร

แผนงานวจิัยและ

บริการวชิาการแก่

หน่วยงานภายนอก

3.3.1 โครงการวิจัยและ

บริการวิชาการแก่

หน่วยงานภายนอก

  4,623,520 ต.ค. 61 - ก.ย. 

62

1) ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์

เบอร่ีพรีเจลาทิในซ์เพื่อลด

ไขมันในสเปรดช็อกโกแลต

      104,490 ผศ.เฉลิมพล 

ถนอมวงศ์

1) การบรรลุ

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80

1) งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุนด าเนิน

โครงการ/

กิจกรรม 

3,000,000 บาท

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1

3.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการบริการวชิาการที่

สร้างรายได้ และจัดหา

แหล่งทุนให้กับ มทร.ล้านนา

 พษิณุโลก

14) จ านวนงบประมาณที่ได้

จากการให้บริการวชิาการ

แก่หน่วยงานภายนอก

ล้านบาท 1.5

AP-S3



AP-S3

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดิน รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเข้า ความส าเร็จ
โครงการ / กิจกรรม / งาน

ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

2) แผนงานวจิัย การพฒันา

สูตรและกระบวนการผลิต

อาหารสัตวใ์นระบบโซ่

อุปทานของการผลิตกวาง

เชิงพาณิชย์และผลกระทบ

   3,405,610 ดร.เอกรัฐ ชะอุม่

เอียด

3) ความต้องการผลิตภณัฑ์

และปัจจัยทางการตลาดที่

ส่งผลต่อการยอมรับ

ผลิตภณัฑ์จากกวางของ

ผู้บริโภคในประเทศไทย

      236,180 ดร.โสภณา 

ส าราญ

4) การพฒันาห่วงโซ่อุปทาน

และโลจิสติกส์ส าหรับการ

เพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์

ในประเทศไทยเพื่อรองรับ

การเกษตร 4.0

      168,700 ผศ.สุพรรัตน์ 

ทองฟกั

5) ความหลากหลายใน

รูปแบบของการเล้ียง การ

จัดการฟาร์มที่ส่งผลต่อ

สมรรถภาพการผลิตและ

แปรรูปและผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจของฟาร์มกวาง 

เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบ

การด าเนินธรุกิจในเชิง

พาณิชย์ที่เหมาะสม

      202,440 นางสาวณวรรณ

พร จิรารัตน์

6) สถานการณ์และแนวทาง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของฟาร์มเพาะเล้ียง

กวางในประเทศไทย

      168,700 นายมนตรี 

ธรรมพฒันากูล

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วชิาการที่มีการ บูรณาการ

ระหวา่งศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1

AP-S3



AP-S3

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ผล ปจัจัยน าเข้า ผล ความส าเรจ็ ผล บรรลุ ไม่บรรลุ

ผู้รบัผิดชอบตวัชีว้ัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยทุธ์ ตวัชีว้ัดกลยทุธ์ หน่วยนับ แผนงาน โครงการ / กิจกรรม / งาน
งบประมาณ ตวัชีว้ัด

การบรรลุ

วัตถุประสงค์
ระยะเวลา

ด าเนินการ

7) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติ

ในการยอมรับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ

ประยกุต์ใช้ในงานการ

บริหารจัดการฟาร์มกวาง 

ของผู้ประกอบการเล้ียงกวาง

ในประเทศไทย

     168,700 นางสาวลัดดา

วัลย ์หวังเจริญ

8) รูปแบบการจัดการ

นวัตกรรมและการตลาด

รับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผล

ต่อประสิทิภาพการ

เพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์

ประเทศไทย

     168,700 ดร.กาญจนา 

ทวินันท์

1-504-00 แผนงาน

โครงการสนองงานอนั

เนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 

ประจ าปี 2562

1) โครงการผลิตเมล็ดพนัธุ์

ข้าวโพดบริโภคฝักสด

     115,920 1) จ านวนสาย

พนัธุ์ข้าวโพดที่

ได้รับการพฒันา

 10 สายพนัธุ์

2) เกษตรกรที่

เข้าร่วมโครงการ

 200 ครอบครัว

1) สายพนัธุ์

ข้าวโพดที่มี

ศักยภาพ 

จ านวน 10 

สายพนัธุ์

2) เมล็ดพนัธุ์

ข้าวโพดที่มี

ศักยภาพ 2,000

 กโิลกรัม

ต.ค. 61 - ส.ค. 

62

รศ.ดร.คมสัน 

อ านวยสิทธิ์

แผนงานเครือข่ายการ

บริการวิชาการและการ

บริการสังคม

   1,634,421.00

3. จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง

จากการให้บริการทาง

วิชาการที่มีการ บูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ของ

สถานศึกษา

ชุมชน 1

AP-S3


