
รายงานผลการด าเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ  
(ตามตัวชี้วัดที่ 6 ระบบนเิวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ) 

รอบ 9 เดือน (1 ตลุาคม 2564 – 30 มถิุนายน 2565) ประจ าปี 2565 
 

1. แผนการด าเนินงาน การสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ ประจ าปี 2565 

กิจกรรม 
การด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ตค.
64 

พย. 
64 

ธค. 
64 

มค. 
65 

กพ. 
65 

มีค. 
65 

เมย. 
65 

พค. 
65 

มิย. 
65 

กค. 
65 

สค. 
65 

กย. 
65 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักหอสมุด 

            คณะกรรมการ
บริหาร
ส านักหอสมุด 

2. วางแผนเตรียมการด าเนินการ             เบญจรัตน ์

3. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             เบญจรัตน ์

4. ด าเนินการจดักิจกรรม/โครงการ              

4.1 การจัดพื้นทีท่ี่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ 
   1) Mini Co Maker Space 
   2) Smart Classroom 
   3) Study Room 
   4) Play & Learn Space 
   5) Co Working Space 
   6) Conservation Lab 

            ฝ่ายบริการฯ 
ฝ่ายจดหมายเหตุฯ 

4.2 การจัดหาและให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ 

            ฝ่ายพฒันา
ทรัพยากรฯ 
ฝ่ายบริการฯ 

4.3 การให้บริการที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ 
   1) บริการ Creative Clinic    
   2) บริการ Library of Things 

            ฝ่ายบริการฯ 
ฝ่ายจดหมายเหตุฯ 
กองบริหารงาน
ส านักหอสมุด 

4.4 โครงการ/กิจกรรม ทีส่่งเสริม
และสนบัสนุนให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการ 

             



   1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการธรุกิจ
สร้างสรรคร์ะยะเริม่ต้น 

            เบญจรัตน ์
นภัสกร 

   2) Talk สร้างแรงบันดาลใจ 2              เบญจรัตน์ อเสกข ์

   3) WorkShop ทักษะ
ผู้ประกอบการ  

            อเสกข ์

5) รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการรายไตรมาส 

            เบญจรัตน ์

6) สรุปผลการด าเนินงาน             เบญจรัตน ์

 
 

ตัวชี้วัด 6 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
ประเภทของตัวชี้วัด ส านักหอสมุด  
ค าอธิบายตัวชี้วัด 
(หน่วยนับ : คะแนน) 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่นักศึกษา 
- การจัดพื้นที่และบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 
- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 

การก าหนดเป้าหมาย ก าหนดเป้าหมายจากข้อมลูพื้นฐานเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือเป้าหมายที่ท้าทายตามความเหมาะสม 
เกณฑ์ประเมิน ก าหนดเป้าหมายไว้ท่ีระดบั 3 (Most Likely) เพิ่มลดตามความเหมาะสม 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 2 3 4 5  
วิธีการค านวณ ระดับ 1 มีแผนการด าเนินงาน 

ระดับ 2 มีการด าเนินงานตามแผน 
ระดับ 3 มีการรายงานผลรอบ 6, 9 เดือน 
ระดับ 4 มีการรายงานผลรอบ 12 เดือน 
ระดับ 5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลอ้างอิง หลักฐานสรุปผลการด าเนินงาน 
การรายงานผล ส่วนงานรายงานผลผ่านระบบ KPI Monitoring 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 

ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดเตรียมพื้นที่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 

1. การจัดพื้นที่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

• Mini Co Maker Space

• Smart Classroom

• Study Room

• Play & Learn Space

• Co Working Space

• Conservation Lab

2. การจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

• รายการทรัพยากรใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม - 30
มิถุนายน 2565) รอบ 9 เดือน

3. การให้บริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

• บริการ Creative Clinic   

• บริการ Library of Things

4. การให้บริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

• โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ระยะ
เริ่มต้น

• TED Talk สร้างแรงบันดาลใจ 

• WorkShop ทักษะผู้ประกอบการ



 1) Mini Co Maker Space  
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพื้นท่ี Mini Co Maker Space ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการติดตั้ง
ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
ตลอดจนสนับสนุนการจัดประชุมและฝึกอบรม (ปีงบประมาณ 2565) ประกอบด้วย 
  1.1 ชุดเครื่องเสียง จ านวน 1 ชุด 
  1.2 ชุดเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
  1.3 โต๊ะอ่านหนังสือส าหรับผู้พิการ (ปรับระดับชนิดไฟฟ้า) จ านวน 1 ชุด 
  1.4 ชุดการเรียนรู้เคลื่อนที่ iPad Pro ขนาด 12.9 นิ้ว พร้อมปากกา จ านวน 10 ชุด 
  1.5 ป้ายไฟ “ทางหนีไฟ” จ านวน 2 ชุด 
 

     
 

      
     
 



  
 

     



 

 2) Smart Classroom  
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ Smart Classroom ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด าเนินการติดตั้ง
ครุภัณฑ์และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
ตลอดจนสนับสนุนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (ปีงบประมาณ 2565) ประกอบด้วย 

  2.1 ชุด Smart Classroom จ านวน 2 ห้อง 

  2.2 ชุด Green Screen จ านวน 2 ชุด  
  2.3 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 2 ตัว 
  2.4 ไมโครโฟนต่อทางกล้อง จ านวน 2 ชุด 

 

     
 
 
 



 
 
 

    3) Study Room   
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพื้นท่ี Study Room และได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ิม ประกอบด้วย 
  3.1 Keyboard ไร้สาย 
  3.2 Mouse ไร้สาย 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 



 

 4) Play & Learn Space   

 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพื้นท่ี Play & Learn Space เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และ ฝึกประสบการณ์
ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 5) Co Working Space   

 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพื้นท่ี Co Working Space เพ่ือเป็นพ้ืนที่ทีส่นับสนุนการเรียนรู้ ที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือไอเดียความคิดสร้างสรรค์  
 

 
 



 
 

 6) Conservation Lab   

 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพื้นท่ี Conservation Lab พ้ืนที่เรียนรู้แนวใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการด้านการอนุรักษ์และสงวนรักษา ตลอดจนการให้บริการเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์ (Library of Things) และการจัดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการ
อนุรักษ์ 

 



 
2. การให้บริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 
 1) บริการ Creative Center 
 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการเตรียมพื้นท่ี Creative Center  ฐานข้อมูล และบุคลากรให้บริการและจัดกิจกรรม
ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ Renovate พ้ืนที่บริการ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
 

    
 



 
 

    2) บริการ Library of Things    
 การให้บริการยืมคืนทรัพยากรประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หนังสือ วารสาร หรือสื่อโสตทัศน์ ที่ห้องสมุดมีให้ยืม โดย
ไม่คิดมูลค่าหรือมีค่าใช้จ่ายในการขอใช้บริการแต่อย่างใด  https://bit.ly/3R8hhWz 

https://bit.ly/3R8hhWz


 
3. การจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 

 ส านักหอสมุดได้ด าเนินการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็น 



ผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้ผู้ใช้บริการ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ผ่าน Purchase Recommendation Form อีกด้วยเพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับ
ความต้องการ  
 รายการทรัพยากรใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2565) รอบ 9 เดือน  
ประกอบด้วยหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1,325 รายการ 
http://lib.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001238.xls   

 
ตลอดจนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) หรือ Start Up ที่มี
ให้บริการในห้องสมุด https://library.mju.ac.th/  

 
 

http://lib.mju.ac.th/e-office/doccenter/file/2022/0001238.xls
https://library.mju.ac.th/


4. โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ  
 1) โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ระยะเริ่มต้น  
โดย ส านักสมุด ม.แม่โจ้ ร่วมกับ TCDC เชียงใหม่  รูปแบบ On-site ที่ TCDC เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ mini TCDC 
Link (สิงหาคม 2565) 
 2) TED Talk สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการค้นหาเส้นทางสายอาชีพนักสร้างสรรค์โฆษณา คุณ
สุรชัย พุฒิกุลางกูร Illustrator โฆษณามือหนึ่งของโลก จากบริษัท Illusion (สิงหาคม 2565) 
 3) TED Talk ผู้ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (กรกฎาคม – สิงหาคม 2565) 
 4) กิจกรรม Space up skill ในรายการ Coffee time (กรกฎาคม – สิงหาคม 2565) 
 5) WorkShop ทักษะผู้ประกอบการ (กรกฎาคม – สิงหาคม 2565) 
 

 


