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บทสรุปผู้บริหาร 
สถาบันที่มีการสอนด้านทรัพยากรป่าไม้ระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทยในอดีต  

คือ โรงเรียนป่าไม้แพร่ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและได้ปิดท าการมาตั้งแต่ปี 2536 หลังจากการปิดสัมปทานท าไม้
ป่าบกได้ไม่นาน (ป2ี532) ในปัจจุบันมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักของวงการป่าไม้ คือหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ท าการเปิดท าการสอนตั้งแต่ปี 2546 – 2565 (ปัจจุบัน 18 ปี  
ผลิตบัณฑิตไปแล้วมากกว่า 500 คน) นอกจากนั้นยังเปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี 
2563- 2565 (ปัจจุบัน 2 ปี) รวมทั้งมีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ปริญญาโทสาขาการจัดการป่าไม้) ตั้งแต่ปี 2563- 2565 (ปัจจุบัน  3 ปี ผลิตมหาบัณฑิตไปแล้วจ านวน  
15 คน) แสดงถึงการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและศักยภาพในการผลิตก าลังคนด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอท าให้มีจ านวนนักศึกษา เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีความขาดแคลนในการท างาน  
ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จากปัญหาหลักของการป่าไม้ไทยในการจัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ ปี 2562 
วิเคราะห์แล้วพบว่าปัญหาในด้านการจัดการป่าไม้ที่ส าคัญ เช่น การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตาม
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ด้านการใช้ประโยชน์ประโยชน์ป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ส าคัญ เช่น ปริมาณไม้
เศรษฐกิจไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้และการตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ด้านระบบ
บริหารและองค์กรเกี่ยวกับการป่าไม้ที่ส าคัญ เช่น งานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมด้านป่าไม้ขาดการส่งเสริม  
และพัฒนาอย่างจริงจัง 
 ในการจัดตั้ง “วิทยาลัยการป่าไม้” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีความพร้อม 
ด้านก าลังคน อาคารสถานที่ องค์ความรู้ด้านวิชาการป่าไม้ ที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้
ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ขาดแคลนก าลังคน และสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านการป่าไม้ในปัจจุบัน 
และการรองรับปรับตัวที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

การจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ 
ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของแม่โจ้ เพ่ือช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ 

 2. สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการป่าไม้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านป่าไม้ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

 3. ให้บริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ให้สอดคล้องกับนโยบายป่าไม้

แห่งชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

เอกสารประกอบการขอจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ 
การด าเนินการ เอกสารประกอบ การรายงาน 

การขอจัดตั้งส่วนงาน 
วิทยาลัยการป่าไม้ 

1. แบบฟอร์มขอจัดตั้งส่วนงาน ได้รับแล้ว 
ยังไม่ระบุการผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
2. แบบวิเคราะห์ความพร้อม 
ในการจัดตั้งส่วนงาน 

**ยังไม่ได้รับ** 

3. แผนปฏิบัติการด้านการหารายได้ ได้รับแล้ว 
ยังไม่ระบุการผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
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แบบฟอร์มขอจัดตั้งส่วนงานใหม่ 
 
1. ชื่อโครงการ  

ภาษาไทย 
วิทยาลัยการป่าไม้ 
ภาษาอังกฤษ 
School of Forestry  

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 
3. สถานที่ตั้งโครงการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 
4. เหตุผลความจ าเป็น 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทส าคัญ  
ในการ สนับสนุนวิถีชีวิตของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ป่าไม้ แหล่งต้นน้ า เป็น เครื่องมือ
ส าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ไทย อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามักเกิดขึ้นจากการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้
อย่างไม่ยั่งยืน เป็นผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่มีการสร้างทรัพยากร
ทดแทนในระดับที่ควร ประเทศไทยเผชิญกับความเสื่อม โทรมของทรัพยากรธรรมชาติในหลายภูมิภาค รวมทั้ง  
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและ ประชากรสัตว์ป่าที่ลดลง การตัด ไม้ท าลายป่า การขาดแคลนน้ า  
ดินถล่ม การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและทางน้ า เพ่ือให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สิ่งส าคัญคือต้องท า ความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม  
มีงานวิจัยที่ สนับสนุน มีเครื่องมือมากมายที่ใช้ในประเทศไทยเพ่ือประเมินค่าการให้บริการระบบนิเวศ  
และมีการ ตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับนัยยะของผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบในทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาวะทางกายภาพ  
ของทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ เมื่อสถานการณ์รุนแรงถึงระดับหนึ่งแล้วจะไม่เหลือทรัพยากรที่มาใช้ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้อีกต่อไป 

สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคโลกาภิวัติ
ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอพยพ 
ของคนวัยแรงงานมาสู่เมืองใหญ่ เป็นต้น เป็นผลโดยตรงท าให้ในชนบทขาดก าลังคนที่จะพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
หรือการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้ชุมชนชนบทเปลี่ยนแปลงสู่วัฒนธรรมเมืองอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ผลเสีย แก่เด็ก และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง คนในชาติได้รับกระแสนิยมทางวัตถุ และวัฒนธรรม ไม่ได้อยู่ภายใต้ 
ทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่ จึงท าให้ทรัพยากรเหล่านี้ถูกลดบทบาทความส าคัญ เนื่องจากคนเปลี่ยนไป ตามกระแส
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า และป่าไม้ เพ่ือฟ้ืนคืนสภาพป่า ต้นน้ า การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีองค์ความรู้ โดยการก าหนดการใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสมกับ ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตชุมชน  
และวางแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัด เชิ ง พ้ืนที่  การดูแล รักษาป่าต้นน้ า  เ พ่ืออนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างวัฒนธรรม อัตลักษณ์ องค์ความรู้ และภูมิปัญญา  
เกิดกระบวนการสร้างความ ร่วมมือระหว่างชุมชน และหน่วยงานรัฐ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่   
เช่น วัฒนธรรมการบริโภค อาหารในท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่าง
ลึกซึ้งกับ ทรัพยากร เช่น อาหารพื้นบ้าน ผักพ้ืนบ้าน การจักสาน การทอผ้า รวมถึงศิลปะ ให้คงความอุดม สมบูรณ์ 
เป็นแหล่งอาหาร และรายได้แก่ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อันจะน าไปสู่ การสร้างความสมดุล
ให้ “คนอยู่กับป่า” โดยพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ทั้งนี้  เ พ่ือให้การบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้เป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนา ศักยภาพการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความม่ันคงของประเทศ โดยการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างวัฒนธรรมไทยใหม่ เปลี่ยนจาก
วัฒนธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง เป็นอาชีพอิสระตามอัตลักษณ์บัณฑิตแม่โจ้  ทักษะเทคโนโลยีทันสมัย  
และจิตวิญญาณผู้ประกอบการอิสระ 

จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมให้พ่ึงพิงตนเอง และคงไว้ซึ่งสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และคงไว้ซึ่งสภาพสังคมที่น่าอยู่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ สนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิงนโยบาย ในประเด็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
มหาวิทยาลัยออร์แกนิค มหาวิทยาลัยนิเวศ และจะมีส่วนที่ส าคัญยิ่งที่ จะช่วยให้เกิดการผลิตที่หลากหลาย  
มีบทบาทความส าคัญของทรัพยากรท้องถิ่น โดยการจัดการ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
ตามสภาพกายภาพของพ้ืนที่ สภาพสังคมและ วัฒนธรรม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า จัดการ ดูแล รักษา และ อนุรักษ์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตให้มีความเสถียรและยั่งยืน อันเป็นผลให้มี
ความมั่งคงและ พ่ึงตนเองได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มี
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน 
ชุมชน เพ่ือสามารถพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนใน
ชนบทได้อย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่มีการพัฒนาผู้เรียนและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะ (Skill) ด้านจิตวิทยา
สังคม (Social Psychology) และด้านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ ขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล เพ่ือให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย ตนเองน าไปสู่เป้าหมายในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อีกท้ัง วิทยาลัยการป่าไม้ ที่ประกอบไปด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการป่าไม้ เปิดท าการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2562- ปัจจุบัน (ปีที่ 3) ปริญญาตรีสาขาเกษตรป่าไม้  
เปิดท าการสอนตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน (ปีที่ 18) และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดท าการสอนตั้งแต่
ปี 2563 – ปัจจุบัน (ปีที่ 2) เป็นสถาบันวิชาการด้านป่าไม้ที่มีการสอนทางด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ป่าไม้ มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้าน เทคโนโลยี  สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามเป้าหมายของทุกหลักสู ตร  
มีความสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้มาตรฐานระดับชาติ ทั้งนี้ยังส่งเสริมพลังการสร้างคน
ให้มี ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การประกอบธุรกิจเป็นอาชีพอิสระ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนฐานทางการเกษตรเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 
กว่า 75 ปี มีการสั่งสมองค์ความรู้  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมศาสตร์  
ที่พร้อมจะบูรณาการให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาของคนใน ชนบทในแต่ละกรณี  
การจัดการเรียนการสอนเป็นวิทยาลัยการป่าไม้ เพ่ือจัดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็ม ประสิทธิภาพ  
ก่อเกิดผลผลิต เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการอาหาร พลังงาน และรักษาสมดุล สิ่งแวดล้อม ในระดับชุมชน  
เพ่ือเป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ 
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และความพร้อมในการวิจัย และ มีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ สามารถเป็นผู้น าวิชาการด้านเกษตร
และอาหาร  และ สามารถยกระดับไปสู่ ในการแข่ งขันใน เวทีนานาชาติ  โดยค านึ งถึ งความยั่ งยืน  
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพ พร้อมทั้งน าวิทยาการส มัยใหม่ 
และรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการเกษตรแบบบูรณาการ โดยวิชาทางการจัดการป่าไม้อันจะเป็น
หลักประกันด้านความมั่นคงทางทรัพยากรป่าไม้และพลังงาน อีกทั้งส่งเสริมบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานร่วมภาคเอกชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership, PPP)  เตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก วิกฤตการณ์ ด้านอาหาร พลังงาน  
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และมุ่งสร้างความพร้อม 
ให้กับประเทศไทยในการเข้าร่วมตามข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ  
เพ่ือรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
5. วัตถุประสงค์ (กรุณาระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเหตุผลความจ าเป็น ตามข้อ 4.) 

5.1 ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้  
ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของแม่โจ้ เพ่ือช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ 

5.2 สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ พัฒนาองค์ความรู้ด้านป่าไม้ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

5.3 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ให้สอดคล้องกับนโยบายป่าไม้

แห่งชาติรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรมท้องถิ่น 
 
6. พันธกิจ 

6.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการป่าไม ้

6.2 ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
ทุกระดับ 

6.3 สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการป่าไม้  
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 

6.4 ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ 
6.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการป่าไม ้เพ่ือเป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคม 
6.6 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
6.7 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส 

ในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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7. ภาระหน้าที่ (ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560) 
 7.1 การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 

7.2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 7.3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 7.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

8. การจัดองค์กร (ต้องค านึงถึงการสร้างความมั่นใจในเรื่องธรรมภิบาลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
โดยให้เขียน 1) แผนผังโครงสร้างภายในส่วนงาน และ 2) แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน ที่สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม  
การยุบเลิกส่วนงาน และมีการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานและหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2564) 

8.1 แผนผังโครงสร้างภายในส่วนงาน 
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8.2 แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
9. ระบบการบริหารงานบุคคล (ต้องไม่มีผลกระทบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ต าแหน่งเพิ่ม และไม่มีผลกระทบต่อส่วนงานเดิม) 

9.1  บุคลากรปัจจุบันที่คาดว่าจะสังกัดส่วนงาน 
9.1.1  กรณีขอจัดตั้งคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
บคุลากรสายวิชาการ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรป่าไม้ จ านวน 20 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1) รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ 
สายวิชาการ 

ล าดับ รายช่ือ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร 
1 นายแหลมไทย อาษานอก ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ - พนักงานมหาวิทยาลัย  

(งบแผ่นดิน) 2 นายประดุง สวนพุฒ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3 นายธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4 นางสาววรรณา มังกิตะ ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5 นายธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6 นายกฤษดา พงษ์การัณยภาส ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7 นางสาวภัทรพร ผูกคล้าย ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8 นางสาวฑีฆา โยธาภักดี ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9 นายต่อลาภ ค าโย ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

10 นายประเจต อ านาจ ปริญญาเอก อาจารย์  
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สายวิชาการ 
ล าดับ รายช่ือ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร 
11 นายมณฑล นอแสงศรี ปริญญาเอก อาจารย์ 
12 นางสาวปิยะพิศ ขอนแก่น ปริญญาเอก อาจารย์  
13 นายจิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ ปริญญาเอก อาจารย์  
14 นางสาวอิสรีย์ ฮาวปินใจ ปริญญาเอก อาจารย์  
15 นายสุมัย หมายหมั้น ปริญญาโท อาจารย์ 
16 นายวรวุฒิ งามพิบูลยเวท ปริญญาโท อาจารย์ 
17 นางสาวศิริลักษณ์ สุขเจริญ ปริญญาโท อาจารย์ 
18 นายธิติ วานิชดิลกรัตน์ ปริญญาโท อาจารย์ 
19 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ

ป่าไม้ คนที่ 1 
ปริญญาเอก อาจารย์   

20 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
ป่าไม้ คนที่ 2 

ปริญญาเอก อาจารย์   

หมายเหตุ บุคลากรสายวิชาการประกอบด้วย  
1. สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จ านวน 6 คน  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 6 คน  
3. สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ จ านวน 3 คน  
4. สาขาวิชาการป่าไม้ จ านวน 5 คน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 20 คน 
 

2) รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
สายสนับสนุน 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 

1 งานบริหารและธุรการ 6 - ข้าราชการ 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 

2 งานคลังและพัสดุ 4 
3 งานนโยบายและแผน 2 
4 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา 7 
5 งานบริการวิชาการและวิจัย 2 
6 งานฟาร์มและกิจการพิเศษ 1 
7 ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 

 

หมายเหตุ บุคลากรสายสนับสนุนประกอบด้วย  
1. งานบริหารและธุรการ จ านวน 6 คน  
2. งานคลังและพัสดุ จ านวน 4 คน  
3. งานนโยบายและแผน จ านวน 2 คน  
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4. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จ านวน 7 คน  
5. งานบริการวิชาการและวิจัย 2 คน  
6. งานฟาร์มและกิจการพิเศษ 2 คน  
7. ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 24 คน 
 

9.1.2  กรณีขอจัดตั้งสถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
 

สายสนับสนุน 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร 

   - ข้าราชการ 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 
- อ่ืน ๆ 

 
9.2  อัตราก าลังที่ต้องการเพิ่ม 

ล าดับ ต าแหน่ง 
อัตรา
เดิมที่มี
อยู่แล้ว 

อัตราที่
ต้องการ

เพิ่ม 

แหล่ง
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 อาจารย์ 15 2 งบประมาณ
แผ่นดิน 

- 2 - - - 
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10. เป้าหมายผลผลิต (นับตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ 
และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย) 

10.1 กรณีขอจัดตั้งคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าท่ีมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
10.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

หลักสูตร 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัดการ
ศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายผลผลิต  

ที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา) 

(ปีการศึกษา)   

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

1. จ านวนนกัศึกษาใหม ่

1.1 ระดับปริญญาตร ี                 

สาขาวิชา
เกษตรป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี 74 69 114 80 80 80 80 80 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี - 7 16 50 50 50 50 50 
 
 

สาขาวิชาการ
ป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี - - - - 80 80 80 80  

1.2 ระดับปริญญาโท                  

สาขาวิชาการ
จัดการป่าไม ้

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

2 ป ี 23 17 19 15 15 15 15 15  

1.3 ระดับปริญญาเอก                  

สาขาวิชาการ
จัดการป่าไม ้

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

3 ป ี - - - - - 5 5 5  

รวมทั้งหมด 97 93 149 145 225 230 230 230  

2. จ านวนนกัศึกษารวมทั้งหมด  

2.1 ระดับปริญญาตร ี                  

สาขาวิชา
เกษตรป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี 367 358 355 435 440 451 480 417  
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หลักสูตร 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัดการ
ศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายผลผลิต  

ที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา) 

(ปีการศึกษา)   

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี - 7 23 80 130 172 206 256  

สาขาวิชาการ
ป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี - - - - 80 160 240 320  

2.2 ระดับปริญญาโท             

สาขาวิชาการ
จัดการป่าไม ้

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

2 ป ี 23 40 36 34 30 30 30 30  

2.3 ระดับปริญญาเอก                  

สาขาวิชาการ
จัดการป่าไม ้

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

3 ป ี - - - - - 5 10 15  

รวมทั้งหมด 390 405 414 617 740 888 1046 1128  

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

2.1 ระดับปริญญาตร ี                 
 

 

สาขาวิชา
เกษตรป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี 78 117 98 74 69 114 80 80  

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี - - - - 7 16 50 50  

สาขาวิชาการ
ป่าไม้ 

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

4 ป ี - - - - - - - 80  

2.2 ระดับปริญญาโท                  
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หลักสูตร 
ประเภท
หลักสูตร 

การจัดการ
ศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมายผลผลิต  

ที่ผ่านมา  (ปีการศึกษา) 

(ปีการศึกษา)   

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

สาขาวิชาการ
จัดการป่าไม ้

หลักสูตร
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

2 ป ี - -23 17 19 15 15 15 15  

2.3 ระดับปริญญาเอก                  

สาขาวิชาการ
จัดการป่าไม ้

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

3 ป ี - - - - - - - 5  

รวมทั้งหมด 78 140 115 93 91 145 145 230  

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
 

10.1.2 ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง  
การน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย) และอ่ืน ๆ 

เป้าหมายผลผลิต 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา (ปีการศึกษา) 
เป้าหมายผลผลิต  

(ปีการศึกษา) 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

1. จ านวนผลงานวิจัย 40 41 22 34 34 34 34 34 
2. จ านวนผลงานบริการ
วิชาการ 

12 19 12 14 14 14 14 14 

3. จ านวนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4. จ านวนผลงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5. จ านวนผลงานสร้างสรรค ์ 1 1 1 1 1 1 1 1 
6. จ านวนการน าผลงานวิจัย
น าผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปพัฒนาและจัดการ 

- - - - - 1 1 1 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
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11. การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนินงาน  
11.1 การจัดตั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ การขอจัดตั้งส่วนงานจะต้อง

ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
11.2 การตั้งชื่อส่วนงานควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะเปิดสอน เพ่ือจะได้สื่อสารให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ

และเลือกเรียนได้ถูกต้อง และการตั้งชื่ออาจมีผลต่อการจัดกลุ่มสาขาวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย 
11.3 การจัดตั้งส่วนงานในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเน้นคุณภาพมาตรฐาน เช่น การสร้างนวัตกรรม  

การส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
11.4 การจัดตั้งส่วนงานต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
11.5 ควรมีกลไกหรือวิธีการที่จะควบคุมขนาดส่วนงานในเชิงปริมาณของจ านวนนักศึกษาที่เหมาะสมไม่ให้มี

การขยายตัวอย่างไร้ขีดจ ากัดเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
 
12. แหล่งที่มาของรายได้ 

- จ านวนยอดนักศึกษา 
- งานวิจัย 
- การบริการวิชาการ 
- การจ าหน่วยผลิตผลภายใต้การดูแลของวิทยาลัยการป่าไม้ 

 
ประมาณการ

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

(บาท) 2565 2566 2567 2568 2569 

ประมาณการ
รายจ่าย (บาท) * 

          

- งบบุคลากร 4,000,000 4,400,000 4,840,000 5,324,000 5,856,400 

- งบด าเนินงาน 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 

- งบลงทุน - - - - - 

- งบเงินอุดหนุน 
      

969,720.00  
   

1,066,692.00  
      

1,173,361.20  
   

1,290,697.32  
      

1,419,767.05  
รวมรายจ่าย

ทั้งหมด 
5,969,720 6,566,692 7,223,361 7,945,697 8,740,267 

เงินทุนส ารอง
สะสม 

- 12,912,788 21,277,267 31,410,049 41,928,422 

หมายเหตุ  
1. ประมาณการรายจ่าย ค านวณจากรายจ่ายปัจจุบัน + 10% 
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13. วัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ 
ล าดับ ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 

1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนการ
สอน จ านวน 101 รายการ 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เ พ่ือ
การเรียนการสอน 

- 

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 81 
รายการ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน - 

 
14. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน 
(ต้องมีความชัดเจนว่าส่วนงานไม่สามารถน างบประมาณแผ่นดินมาใช้กับส่วนงานได้ เว้นแต่ว่าเป็นการใช้บุคลากร
เดิมที่มีอยู่แล้วในการปฏิบัติงานในส่วนงานที่ขอจัดตั้ง โดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม  
ควรครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนงบประมาณ การแสวงหาแหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณ การวางแผนก ากับ
ติดตามงบประมาณ และระบบการบริหารทรัพย์สิน) 

อ้างอิงการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ก าหนดโดยไม่มีผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินในภาพรวม เช่น ประกาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
แสดงดังเอกสารแนบ 3 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตรา และค่าปรับในการจ าหน่ายน้ าดื่ม 
ตราแม่โจ้-แพร่ แสดงดังเอกสารแนบ 4 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ของศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แสดงดังเอกสารแนบ 5 
 
15. การก ากับและตรวจสอบ 
(ให้ระบุวิธีการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และมาตรการตรวจสอบการด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
พร้อมการติดตามประเมินคุณภาพของส่วนงานที่ขอจัดตั้ง เช่น สถานะทางการเงินของส่วนงาน จะก ากับ  
โดยการจัดท าบัญชีการรายงานงบการเงินประจ าปี มีคณะกรรมการก ากับดูแล มีการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน เป็นต้น) 

อ้างอิงค าสั่งในการการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มาตรการตรวจสอบการด าเนินงานตามกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินคุณภาพของส่วนงานที่ขอจัดตั้ง ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยการบริการบุคคล  
พ.ศ.2561 แสดงดังเอกสารแนบ 6 

 
16. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การผลติบัณฑติ 
ของวิทยาลัยป่าไม ้
ที่มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 
 

x x x x x x x x x x x x 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. การสร้างสรรค์บทความ
วิขาการ งานวิจัย 
เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้าน
ป่าไม ้

x x x x x x x x x x x x 

3. การจดัตั้งศูนย์พัฒนา
และทดสอบผลิตภณัฑ์ปา่
ไม ้

x x x x x x x x x x x x 

 
17. งบประมาณประกอบการขอตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ 
 
ล าดับ รายการ (จ านวน) เหตุผลและความจ าเป็น ประมาณการงบประมาณ 

ในระยะเริ่มต้น 3 ปีแรก 
(บาท) 

1 งบบุคลากร  (10,439,100) 
 -สายวิชาการ (5 ต าแหน่ง) ยังขาดอาจารย์สายวิชาการ เช่น  

อาจารย์ด้านสัตว์ป่า นันทนาการ 
ปฐพีวิทยาป่าไม้ วนวัฒนวทิยา 
เยื่อและกระดาษ เป็นต้น 

35,385 บาท X 5 คน
ระยะเวลาเริ่มต้น 3 ปี ก่อน  
(ปีละ 2,123,100 บาท) 
รวม 3 ปี ก่อนบรรจุ 
(ปีละ 6,369,300 บาท) 

 -สายสนับสนุน (5 ต าแหน่ง) ยังขาดสายสนับสนุน 
พัสดุครุภัณฑ์ การเงิน นโยบาย
และแผน และบริการวิชาการและ
วิจัย ที่คุณวุฒิตรงสายงาน เป็นต้น 

22,610 บาท X 5 คน
ระยะเวลาเริ่มต้น 3 ปี ก่อน  
(ปีละ 1,356,600 บาท) 
รวม 3 ปี ก่อนบรรจุ 
(ปีละ 4,069,800 บาท) 

2 งบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  (90,000,000) 
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและ

ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในห้องปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับการเรียนการสอน วิจยั 
บริการวิชาการและอบรมด้านการ
ตรวจรับรองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในระดับนานาชาติ FSC 
1.ห้องปฏิบัติการตรวจมาตราฐาน
คุณภาพไม้ 

 
 
 
 
 
 

30,000,000 
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ล าดับ รายการ (จ านวน) เหตุผลและความจ าเป็น ประมาณการงบประมาณ 
ในระยะเริ่มต้น 3 ปีแรก 

(บาท) 
2. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
มาตรฐานด้านปฐพีวิทยาป่าไม้ 
และคุณภาพน้ า 
3.ห้องปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการ
จัดการสวนป่า 

30,000,000 
 
 

30,000,000 
 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอในระยะเวลาเริ่มต้น 100,439,100 
(หนึ่งร้อยล้านสี่แสนสามหมื่น

เก้าพันหนึ่งร้อยบาท) 
18. บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding; MOU) 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ท าบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ จ านวน 27 
ฉบับ ได้แก่ 
 18.1 หอการค้า กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 18.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 18.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่  
เฉลิมพระเกียรติ 

18.4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่   
เฉลิมพระเกียรติ กับ หอการค้าจังหวัดแพร่ 
 18.5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 18.6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กับ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ กับ วิทยาลัยชุมชนแพร่ 
 18.7 สมาพันธ์ เกษตรกรรมยั่ งยืนแพร่  กับ  สหพันธ์ เกษตรกรรมยั่ งยืนแห่ งประเทศไทย  
กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กับ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 
กับ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ กับ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กับ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
แพร่ กับ ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กับ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ กับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่  
กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กับ ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่  
กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ หอการค้าจังหวัดแพร่ กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  
กับ บริษัทประชารักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด กับ สมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่ กับ เครือข่าย  
สภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดแพร่และเครือข่ายธุรกิจจังหวัดแพร่ (MOC Biz Club) 
 18.8 ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 18.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ บริษัท ไทย คอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด และบริษัท เอส ซี 
เอ็น อะโกร จ ากัด  
 18.10 บริษัท ปางช้างแม่สา จ ากัด กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 18.11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 



17 

 

 18.12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 
18.13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
18.14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
18.15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
18.16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 
18.17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
18.18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 
18.19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนลองวิทยา 
18.20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
18.21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ เทศบาลเมืองแพร่  

โดยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 
18.22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ โรงเรียนสองพิทยาคม 
18.23 วิสาหกิจกล้าไม้และเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาชุมชนบ้านหนองสุวรรณ ระหว่าง สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ และหมู่บ้านหนองสุวรรณ 

18.24 หอการค้าจังหวัดแพร่ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18.25 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

ต าบลนาจักร 
18.26 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าย้อม

ห้อมโบราณ 
18.27 กรมทรัพยากรน้ า กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หมายเหตุ หนังสือบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศไทย ทั้งหมด 27 ฉบับ 
ทั้งหมด 48 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ 33 หน่วยงานและภาคเอกชน 15 หน่วยงาน ได้แก่ 
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ภาค สถาบัน 
จ านวน 

(หน่วยงาน) 
รายชื่อหน่วยงาน 

ภาครัฐ โรงเรียน 12 - โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
- โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 
- โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
- โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
- โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
- โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 
- โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
- โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 
- โรงเรียนลองวิทยา 
- โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
- โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 
- โรงเรียนสองพิทยาคม 
 

วิทยาลัย 
 

2 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
- วิทยาลัยชุมชนแพร่ 

มหาวิทยาลัย 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  
- มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแพร่ 

ศูนย ์ 2 - ศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่  
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

สถาบัน 1 - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
หน่วยงาน
ราชการ 

13 - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่  
- ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ 
- ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่  
- ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่  
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่  
- ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ 
- ต ารวจภูธรจังหวัดแพร่ 
- กรมทรัพยากรน้ า 
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ภาค สถาบัน 
จ านวน 

(หน่วยงาน) 
รายชื่อหน่วยงาน 

เอกชน วิสาหกิจ 4 - วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลนาจักร 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าย้อมห้อมโบราณ 
- วิสาหกิจกล้าไม้และเชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซาชุมชนบ้านหนอง
สุวรรณ  
- วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรบ้านหนองสุวรรณ  

บริษัท 4 - บริษัทประชารักสามัคคีแพร่ จ ากัด   
- บริษัท ไทย คอฟฟ่ี โกโก้ จ ากัด 
- บริษัท เอส ซี เอ็น อะโกร จ ากัด  
- บริษัท ปางช้างแม่สา จ ากัด  

สมาคมและ
เครือข่าย 

7 - สมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่  
- เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต าบลจังหวัดแพร่ 
- เครือข่ายธุรกิจจังหวัดแพร่ (MOC Biz Club) 
- สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแพร่  
- สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
- หอการค้า  
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 

  
19. เครือข่าย  
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

19.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัย จ านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ 
- Ehime University, Japan 
- National Chung Hsing University, Taiwan 
- University of Tsukuba, Japan 
- Kyushu University, Japan 
- Kwangwoon University, Republic of Korea 
- Nagoya University, Japan 
- University of the Philippines Los Banos, Philippines 
- Nueva Vizcaya State University, Philippines 
- Central Luzon State University, Philippines 
- Tohoku University, Japan 
- คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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19.2 เครือข่ายองค์กร จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
- Center for Tropical Forest Science – Arnold Arboreturn (CTFS-AA) Harvard University and 

Smithsonian Tropical Research Institute U.S.A. 
- Soil and Water Conservation Bureau, Taiwan 
- Department of Soil and Water Conservation, National Pintung University of Science and 

Technology 
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เอกสารแนบ 1 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ 
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เอกสารแนบ 2 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ 
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เอกสารแนบ 3 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
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เอกสารแนบ 4 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตรา และค่าปรับในการจ าหน่ายน้ าดื่มตราแม่โจ้-แพร่ 
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เอกสารแนบ 5 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอัตราการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรอินทรีย์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
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เอกสารแนบ 6 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ.2561 
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