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ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดาเนินการขยายพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไปยังภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ๑๐ แห่ง
ขยายวิท ยาเขต/ขยายพื้ น ที่ การสอนไปยังภู มิ ภ าคในพื้ น ที่ ๑๑ จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา
จันทบุรี แพร่ ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้– แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ในการจัดการ
เรีย นการสอนในระดับ อุด มศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดแพร่และจังหวัด
ใกล้เคียง
มหาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้ –แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ตั้ งอยู่ ที่ ต าบลแม่ ท ราย อ าเภอร้ อ งกวาง
จังหวัดแพร่ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อขยายความรู้สู่ ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดดาเนินการสอนระดับปริ ญญาตรี 9 สาขาวิชา และระดับ
ปริ ญ ญาโท 1 สาขาวิ ช า มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาประมาณ 904 คน (ข้ อ มู ล ณ เดื อ นธั น วาคม 2563)
มีจ านวนบุ คลากรทั้ งสิ้ น ๑70 คน แยกเป็ นสายวิช าการ ๙8 คนสายสนั บสนุ น 72 คน โดยปั จจุบั น
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ –แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ อยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารของอธิก ารบดี ม หาวิท ยาลั ย แม่ โ จ้
มีรองอธิการบดี คณบดีเป็น ผู้กากับดูแลและมีรองคณบดี ๓ ฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี ๒ คน ที่ปรึกษาคณบดี
5 คน และผู้ อ านวนการส านั ก งานคณบดี ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารงานประจ า ณ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ –
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มี พื้ น ที่ ในความรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลจ านวน ๕ แปลง รวม ๒,๓๕๒ ไร่ (สองพั น สามร้ อ ยห้ า สิ บ สองไร่ )
แบ่งเป็นพื้นที่หลัก จานวน ๑,๗๖๘ ไร่ พื้นที่อนุรักษ์จานวน ๕๘๐ ไร่ พื้นที่ศูนย์ประสานงาน ๔ ไร่ ๒ งาน
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๓ ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๔๐ บนทางหลวงหมายเลข ๑๑
( ถนนยั น ตรกิ จ โกศล ) สายแพร่ – น่ า น ห่ า งจากที่ ว่ า การอ าเภอร้ อ งกวาง ประมาณ ๕ กิ โ ลเมตร
ห่ า งจากตั ว เมื อ งแพร่ ป ระมาณ ๓๐ กิ โ ลเมตร ทั้ ง นี้ สภาพแวดล้ อ มของที่ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ –
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ป่าฟื้นฟู แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น
๑.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
“เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
2. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้านการวิจัย ทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่ อ มุ่งสู่ ค วาม
เชี่ยวชาญในระดับชาติ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรปลอดภัย
4. ทานุบารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๔

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปยังผู้ด้วยโอกาสและประชากรที่มีค วาม
ต้องการในการพัฒนาตนเองในทุกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
๒. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ อดทน สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ
๓. เพื่อสร้างงานวิจัยในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อนามาพัฒนาด้านการเรียน
การสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับ เป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวม
องค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๖. เพื่อ ให้ มหาวิทยาลั ย แม่โจ้ -แพร่ เฉลิ มพระเกียรติ มี ความสามารถในการพึ่ งตนเองทั้ งด้าน
งบประมาณและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส
๑.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (strength)
1. เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ด้านการเกษตร
2. กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. โครงสร้างบริหารงานมีความชัดเจนและสนับสนุนกระบวนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. คณาจารย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน
5. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ส่ งเสริมความสั มพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาตลอด
ปีการศึกษา
6. มีสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เอื้อต่อการสร้างบรรยายการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี
7. คณาจารย์ และบุ คลากรสามารถทางานร่วมกันเป็นที มได้และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒ นา
ร่วมกัน
8. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแพร่
9. มหาวิทยาลัยมีฐานการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ พร้อมที่จะ
ให้บริการแก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นใกล้เคียง
10. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการสู่การพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน และได้รับการ
ยอมรับในระดับจังหวัด
11. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
12. คณาจารย์มีความสามารถในการเข้าถึงและได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

๕

13. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน พร้อมที่จะช่วยเหลือ และมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
14. มหาวิท ยาลั ย มี ก ารสื บ สานโครงการในพระราชด าริ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โดดเด่ น สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้
15. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ในการเผยแพร่ อนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมประจาจังหวัด
จุดอ่อน (Weakness)
1. การบูรณาการงานวิจั ยในหลายศาสตร์ร่วมกัน เช่น การบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการ
วิชาการภายนอก และการเรียนการสอน ยังมีน้อย
2. การผลิตผลงานวิจั ย หรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อการตีพิ มพ์ เผยแพร่ รวมทั้งการได้รับ การ
อ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ (Citation) จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ยังมีน้อย
3. เครื่องมือและอุป กรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ส าหรับการวิจัยและการเรียนการสอน ยังมีไม่
เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมต่อการใช้ประโยชน์
4. อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางประเภทมีความ
เสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน
5. บางรายวิชาคณาจารย์มีภาระการสอนสูงกว่ามาตรฐานส่งผลต่อการดาเนินตามภารกิจด้านอื่น ๆ
6. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลากหลาย ส่งผลต่อการเรียนการศึกษา
7. เนื่องด้วยข้อจากัดในการรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ส่งผลต่อพื้นฐานทางวิชาการ
อยู่ในระดับต่า
๑.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก และการเกษตร ซึ่งเอื้อต่อนโยบายมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการเกษตร
2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน
ในการดาเนินกิจการมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อมั่นด้านองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น
4. จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยในการสร้างหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่
5. ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสาร เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยปรับวิธีการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
6. มหาวิ ท ยาลั ย และจั ง หวั ด แพร่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ที่ เอื้ อ ต่ อ การศึ ก ษา
และค้นคว้า

๖

อุปสรรค (Threat)
1. จานวนประชากรวัยเรียนในอนาคตมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อการแนะแนวเชิงรุก
2. มี ส ถาบั น การศึ ก ษาในภู มิ ภ าค/จังหวั ด ใกล้ เคี ย งมี จ านวนมากก่ อ ให้ เกิ ด ภาวะแข่ งขั น ด้ า น
การศึกษาสูง
3. กฎระเบี ย บภาครั ฐ ที่ ไม่ ค ล่ อ งตั ว เช่ น ด้ า นงบประมาณ พั ส ดุ ยั งคงส่ งผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. ความเชื่อและทัศนคติของผู้ปกครองนิยมที่จะให้บุตรหลานไปศึกษาต่อเมืองหลวง
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ อยู่ภายใต้การบริหารของแม่โจ้ เชียงใหม่ ทาให้ ขาดความคล่องตัว
ในการทางาน
๑.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา

หน่วยนับ

63
64
65
(ผล)
(ผล)
เป้าประสงค์ที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1.1 จานวนหลักสูตร Lifelong Learning
หลักสูตร
4
1
1.2 จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
คน
240
435
1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
ร้อยละ
87.7
77
กลยุทธ์การพัฒนา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย และทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ
78
85.5
85
1.2.2 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
คะแนน
4.09
4.01
กลยุทธ์การพัฒนา
สนับสนุนใหนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายของมหาวิทยาลัยได้พบปะตลาดแรงงานหรือพัฒนาระบบการจัดทางานให้แก่นักศึกษา
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ รียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 3 การมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ที่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษาและบัณฑิต
ตัวชี้วัด
1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ร้อยละ
55
ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป และผ่านการทดสอบ ICT
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ ICT
ร้อยละ
55
กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ของบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตาแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
33.3
33
กลยุทธ์การพัฒนา
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ ตาแหน่งที่สูงขึ้น และนวัตกรรมที่ทันสมัย

๗

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา

หน่วยนับ

63
(ผล)

เป้าหมาย
64
(ผล)

65

เป้าประสงค์ที่ 5 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
1.5.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของคณะ/สานัก
ร้อยละ
3
2
กลยุทธ์การพัฒนา
สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1.6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน
ร้อยละ
96.4
82
1.6.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสร้างความเป็น
ร้อยละ
191
60
ผู้ประกอบการ
1.6.3 จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
รางวัล
5
2
กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้ได้รับการพัฒนาที่มุ่งเน้นกระบวนการ 5 ด้าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทีเ่ กี่ยวกับการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 7 มีเครือข่ายความร่วมมือทีล่ งสูก่ ารปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสาเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1.7.1 จานวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ
กิจกรรม
3
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
2.1.1 จานวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ล้านบาท
9.3
7.2
2.1.2 จานวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์
ล้านบาท
6.8
5.2
2.1.3 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจาทีม่ ีผลงานวิจัย
ร้อยละ
40
42
2.1.4 ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
22.1
15
2.1.5 จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ในเชิงพาณิชย์
เรื่อง
5
2
2.1.6 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การ
ร้อยละ
78.9
41
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ.
กลยุทธ์การพัฒนา
สร้างเครือข่ายและผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุก
สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยทางานวิจัย และสร้าง/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้น เช่น ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างนักวิจยั ทายาท
พัฒนาระบบและกลไกในการติดตาม ผลักดัน การจัดทาฐานข้อมูลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทุกมิติ ได้แก่ เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ วิชาการ สาธารณะ สังคม นโยบาย ฯลฯ
ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing)
ตัวชี้วัด

๘

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา

หน่วยนับ

63
(ผล)

เป้าหมาย
64
(ผล)
100
2

65

2.2.1 ร้อยละของบทความที่ได้รบั การอ้างอิง (Citation)
ร้อยละ
21
2.2.2 จานวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชี
ผลงาน
2
นวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมและผลักดันวิจยั และนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพ
สนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้และการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1 การเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
ตัวชี้วัด
3.1.1 องค์ความรูด้ ้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
เรื่อง
3
4
3.1.2 จานวนงบประมาณบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
ล้านบาท
132
5.1
3.1.3 จานวนแหล่งเรียนรู้ /ฐานเรียนรู้ (KAP & KP)
แห่ง
5
4
3.1.4 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการ ค่าเฉลี่ย
4.8
4
บริการวิชาการ
3.1.5 รายได้จากการให้บริการวิชาการ (อบรม ดูงาน ที่ปรึกษา วิทยากร
ล้านบาท
0.33
0.5
ฯลฯ)
3.1.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน /
เครือข่าย
57
20
สังคม
3.1.7 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
โครงการ
36
4
พัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco
3.1.8 จานวนโครงการสนองงานในพระราชดาริ/โครงการ อพ.สธ./
โครงการ
3
2
โครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์การพัฒนา
พัฒนาองค์ความรู้และผลักดันสู่การยอมรับ (ดูงาน ฝึกอบรม เชิญเป็นวิทยากร นาไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ) ในระดับนานาชาติ
กาหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ และพัฒนาโครงการทีส่ อดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองการพัฒนาประเทศ
แก้ปัญหาพื้นที่ เพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรียต์ ้นแบบที่ครอบคลุมห่วงโซ่คณ
ุ ค่าให้มีศักยภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่กอ่ ให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน
ส่งเสริมและยกระดับโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยด้าน Organic Green Eco
บูรณาการโครงการพระราชดาริกบั พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
4.1.1 จานวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม
รางวัล
2
2

๙
หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์การพัฒนา

63
(ผล)

เป้าหมาย
64
(ผล)

65

กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการรักษาอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 1 การมีระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
5.1.1 ระดับความสาเร็จแผนปฏิบัติงานประจาปี
ระดับ
4.92
4.07
กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมให้มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
5.2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาตาม Training Roadmap
ร้อยละ
82.5
72
กลยุทธ์การพัฒนา
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย และบูรณาการทุกหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ (Competency) มีจิตบริการ (Service mind) และทางานได้หลายหน้าที่ (Multi-functional)
เป้าประสงค์ที่ 3 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด
5.3.1 จานวนงบประมาณแผ่นดิน
ล้านบาท
150.9
10
5.3.2 จานวนงบประมาณเงินรายได้
ล้านบาท
10.9
12
5.3.3 จานวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง
ล้านบาท
17.6
16
5.3.4 จานวนค่าใช้จ่ายทีล่ ดลง
ล้านบาท
3
1.5
5.3.5 ประสิทธิภาพการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ล้านบาท
5
5
5.3.6 ประสิทธิภาพการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายได้
ค่าเฉลี่ย
4.49
5
กลยุทธ์การพัฒนา
กาหนดแผนรายรับ-รายจ่ายที่สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงานทุกด้าน เพื่อกาหนดงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิเศษ
เป้าประสงค์ที่ 1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีท1ี่ 00
(SPO)
ตัวชี้วัด
6.1.1 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ระดับ
92
75
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100
6.1.2 ความสาเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
ระดับ
97
75
6.1.3 ความสาเร็จของการพัฒนา Green Valley @ Maejo Phrae
ระดับ
100
75
กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม Flagship ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้ประสบความสาเร็จตาม
ประกาศจากระบบ MJU Srategic Gantt Chart
สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ครบคลุมห่วงโซ่คุณค่า
เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ศัตรูพืช มาตรฐาน ประมง ปศุสัตว์ พืช ฟาร์มต้นแบบเกษตรยั่งยืน การแปรรูป ตลาด เครือข่ายความ
ร่วมมือ ฯลฯ ให้มีศักยภาพ

๑๐
สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ Green Valley @ Maejo Phrae ที่ก่อให้เกิดการได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นประจาทุกปี
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายความร่วมมือ ประกอบกับการจัดทาหลักสูตรระยะสั้นที่เกีย่ วข้องกับ
Green Valley @ Maejo Phrae เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)
ตัวชี้วัด
6.2.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
คน
308
16
ผู้ประกอบการ
6.2.2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards)
รางวัล
3
2
6.2.3 งบประมาณ จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกสนั บ สนุ น การสร้ า ง ล้านบาท
0.079 0.080
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่
6.2.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
คน
6
4
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม
6.2.5 ระบบนิ เ วศด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เร่ ง พั ฒ นา
ระดับ
5
4
ผู้ประกอบการ
6.2.6 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น ล้านบาท
0.43
0.4
ผู้ประกอบการ
6.2.7 ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและส่ งเสริ ม การสร้ า ง
ความ
7
3
นวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม
ร่วมมือ
กลยุทธ์การพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างหรือต่อยอดนวัตกรรมของสถาบัน/มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ทีเ่ ป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ
เพื่อของบประมาณสนับสนุนทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
สร้างและพัฒนาสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ผลักดันให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ระหว่างภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

๑๑

๑.๖ โครงสร้างหน่วยงาน
๑. โครงสร้างองค์กร

๑๒

๒. โครงสร้างการบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี
ผูอ้ านวยการสานักงานคณบดี

นายสิทิไวกูล ทิราวงศ์
รก.หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ
รก.หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นายอภิสทิ ธิ์ รัตนปภานันท์
หัวหน้างานบริการการศึกษา ฯ

นางธนันธรณ์ วุฒญ
ิ าณ
รก.หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวขนิษฐา เกตุสวุ รรณ์
รก.หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

๑๓

๑.๗ แผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กิจกรรม

ปีงบประมา

งบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
2. ติดตามหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ จัดส่งแผนการบริหารความ
เสี่ยงฯ
3. หน่วยงานจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มายังงานนโยบายและแผน
4. ติดตามการจัดส่งรายงานรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
พิจารณาผลการดาเนินงาน รอบ 6,9 และ 12 เดือน
6. หน่วยงานจัดส่งรายงานรอบ 6, 9 และ 12 เดือน

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามแผนการดาเนินงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ณ 2566

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

๑๔

1.7.1 แผนบริหารความเสี่ยง
ประเภท

ตัวชี้วดั

ความเสี่ ยง

หน่วย
นับ

เป้า
หมายปี

ประเด็นความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยงที่

(ก่อน)ดาเนินกิจกรรม

ยอมรับได้

ปัจจัยเสี่ ยง/สาเหตุความ โอกา

2565

เสี่ ยง

สที่
จะ
เกิด

(1)

(2)

(3)

(4)

คน

435 1.จำนวนนักศึกษำใหม่

1. หลักสูตรที่ เปิดกำรเรียน

ปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2564

ระดับปริญญำตรีไม่ถึง

กำรสอนในคณะไม่ตรงกับ

(พ.ค. 64 - เม.ย. 65)

เป้ำหมำยที่ กำหนด

ควำมต้องกำรของ

ความเสี่ ยง จำนวนนักศึกษำใหม่ระดับ
ด้าน
นโยบาย

(5)

และกลยุทธ์

(6)

ผล
กระ
ทบ

โอกา
คะแน ระดับ สที่
น risk risk จะ
เกิด

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ ยง

วิธีกา
รจัด

ผล
กระ
ทบ

คะแน ระดับ
น risk risk

การ
risk

ชื่อโครงการ/
กิจกรรมลดความเสี่ ยง

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14)

(15)

5

5

25

สูง

ลด โครงกำรแนะแนวนักศึกษำ

4

4

16

มำก

สูง

(16)

มำก ควำม เชิงรุกและผลิตสื่อ
เสี่ยง ประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำร

ตลำดแรงงำนหรือควำม

ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ
(Out put)
(17)

ผลลั พธ์ทคี่ าดว่า

กาหนด

จะได้ (Out come) แล้ วเสร็จ
(18)

จำนวนนักศึกษำ

หลักสูตรที่ เปิด

เป็ นไปตำม

สอนมีควำม

และตัวชี้วดั

(19)

(20)

มิ.ย.-65 รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ
รำ วัฒนนภำเกษม) /

เป้ำหมำยที่ วำงไว้ ทั นสมัยตรงกับ

เรียนกำรสอน

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

อภิสิทธิ์ รัตนปภำนันท์/

ควำมต้องกำรของ

ธนำกร แนวพิชิต/

สนใจของผู้เรียน /กำร

ผู้เรียน จำนวน

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

ประชำสัมพันธ์หลักสูตรและ

นักศึกษำเพิ่มขึ้น

หลักสูตร

กำรรับนักศึกษำไม่ถึง

จำกปีก่อนและ

กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่ วถึง

เป็ นไปตำม
เป้ำหมำยที่ วำงไว้

จำนวนนักศึกษำใหม่ในปี

คน

340

2. คู่แข่งขั้นในตลำดกำรศึกษำ

เปิดรับหลักสูตร Non-degree จำนนวนหลักสูตร มีหลักสูตรที่ เปิดรับ

กำรศึกษำ 2565 มำกกว่ำร้อย

เพิ่มมำกขึ้น ทั้ งภำยในและ

เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยหลักสูตรที่

ละ 85 ของแผนกำรรับ

ภำยนอกประเทศจำนวน

งดรับ

นักศึกษำที่ ผ่ำนควำมเห็นชอบ

นักศึกษำใหม่ระดับปริญญำ

วีรนันท์ ไชยมณี)/ผู้ที่

จำกสภำ (แผนรับนักศึกษำปี

ตรีไม่ถึงเป้ำหมำยที่ กำหนด

เสนอขอสนับสนุน

nondegree

ก.ย.-65 รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ

และมีผู้สนใจสมัคร

รำ วัฒนนภำเกษม)

เข้ำเรียน

ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.

2565 )
จำนวนรำงวัลที่ นักศึกษำได้รับ
ในระดับชำติหรือนำนำชำติ

nondegree จำก อว.
รำงวัล

2

นักศึกษำไม่ได้รับรำงวัลใน หน่วยงำนไม่ส่งเสริมให้
ระดับชำติหรือนำนำชำติ

นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ต่ำง ๆ ในระดับชำติและ
นำนำชำติ

3

3

9

สูง

2

2

4

ปำน

ส่งเสริมเข้ำแข่งขันกิจกรรม

นักศึกษำได้รับ

มหำวิทยำลัยมี

กลำง

ผู้นำนักศึกษำ เยำวชนดีเด่น

รำงวัลใน

ชื่อเสียงและเป็ นที่

ระดับชำติ

ระดับชำติและ

รู้จักมำกขึ้นใน

ร.ท.พีระสันต์ กระต่ำย

นำนำชำติ

ระดับชำติและ

ทอง/นำยภิญโญ ผลงำม

นำนำชำติ

ก.ย.-65

รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ
รำ วัฒนนภำเกษม)/ว่ำที่

๑๕

ประเภท
ความเสี่ ยง

ตัวชี้วดั

หน่วย
นับ

เป้า
หมายปี

ประเด็นความเสี่ ยง

2565

ค่าคะแนนความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยงที่

(ก่อน)ดาเนินกิจกรรม

ยอมรับได้

วิธีกา

ผล

การ

ปัจจัยเสี่ ยง/สาเหตุความ โอกา
เสี่ ยง

สที่
จะ
เกิด

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ความเสี่ ยง ร้อยละของบุ คลำกรที่ ได้รับกำร ร้อยละ 72.00 ร้อยละควำมสำเร็จของ
ด้านการ
ดาเนินงาน

พัฒนำตำม Training Roadmap

(6)

กระ
ทบ

โอกา
คะแน ระดับ สที่
น risk risk จะ
เกิด

รจัด
กระ
ทบ

คะแน ระดับ
น risk risk

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14)

3

3

9

สูง

3

6

กิจกรรมลดความเสี่ ยง

(15)

(16)

ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ
(Out put)

ผลลั พธ์ทคี่ าดว่า

กาหนด

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

จะได้ (Out come) แล้ วเสร็จ

(17)

(18)

บุ คลำกรมีควำมรู้ บุ คลำกรมีทักษะ

และตัวชี้วดั

(19)
มิ.ย.-65

(20)

ส่งเสริมให้ควำมรู้ พัฒนำ

กลำง

ทั กษะให้แก่บุคลำกรทำงด้ำน ใหม่ ๆ ทำงด้ำน

ทำงด้ำนเทคโนโลยี

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

พัฒนำตำม Tranining

เทคโนโลยีสำรสนเทศ :

เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพิ่มขึ้น

ผอ.สำนักงำนคณบดี

Roadmap ไม่เป็ นไปตำม

โครงกำรพัฒนำและเรียนรู้

สำรสนเทศ

สำมำรถนำมำ

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เครื่อง

เป้ำหมำย

ทั กษะใหม่ด้ำนเทคโนโลยี

ประยุกต์ใช้ในกำร

ดี)/นำยศักดิ์ดำ ปินตำ

สำรสนเทศสำหรับบุ คลำกร

ทำงำนได้

วงค์

ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2

risk

ชื่อโครงการ/

ปำน

บุ คลำกรที่ ได้รับกำร

-บุ คลำกรขำดทั กษะใหม่ๆ

ผล

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ ยง

รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

ประจำปี พ.ศ.2565
-บุ คลำกรไม่กรอกข้อมูล

อบรมให้ควำมรู้กำรกรอก

บุ คลำกรมีควำมรู้ บุ คลำกรสำมำรถ

หรือไม่มคี วำมรู้ในกำรกรอก

TOR และ APS :โครงกำร

ในกำรใช้งำน

ใช้งำนระบบกำร

ม.ค.-65

รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ข้อมูลกำรประเมินผลด้วย

พัฒนำประสิทธิภำพกำร

ระบบกำร

ประเมินผลกำร

ผอ.สำนักงำนคณบดี

TOR และ APS

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนได้อย่ำง

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เครื่องดี)

ด้วย TOR และ APS ประจำปี ปฏิบัติงำน (PMS) ถูกต้อง
2565
-บุ คลำกรขำดทั กษะด้ำน

ส่งเสริมให้ควำมรู้ พัฒนำ

บุ คลำกรมีควำมรู้ บุ คลำกรมีทักษะ

ภำษำอังกฤษ

ทั กษะด้ำนภำษำอังกฤษ

เพิ่มขึ้นในด้ำนกำร ในกำรด้ำนกำรใช้

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ให้แก่บุคลำกร : โครงกำร

ใช้ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

ผอ.สำนักงำนคณบดี

พัฒนำสมรรถนะ

ในกำรสื่อสำร

เพิ่มขึ้นสำมำรถ

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เครื่องดี

ภำษำอังกฤษสำหรับบุ คลำกร

ประยุกต์ใช้ในกำร

มหำวิทยำลัยแม่โจ-้แพร่

ทำงำนได้

เฉลิมพระเกียรติ

เม.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

๑๖

ประเภท

ตัวชี้วดั

ความเสี่ ยง

หน่วย
นับ

เป้า
หมายปี

ประเด็นความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยงที่

(ก่อน)ดาเนินกิจกรรม

ยอมรับได้

ปัจจัยเสี่ ยง/สาเหตุความ โอกา

2565

เสี่ ยง

สที่
จะ
เกิด

(1)
ความเสี่ ยง

(2)
จำนวนเงินงบประมำณเงิน

ด้านการเงิน รำยได้

(3)

(4)

ล้ำน

12

บำท

(5)

(6)

1. ควำมไม่มั่นคงทำงด้ำน กำรแสวงหำรำยได้เพื่อพึ่งพำ

ผล
กระ
ทบ

โอกา
คะแน ระดับ สที่
น risk risk จะ
เกิด

รจัด
ผล
กระ
ทบ

คะแน ระดับ
น risk risk

การ
risk

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

5

5

25

กำรเงินของมหำวิทยำลัย ตนเองยังไม่ครอบคลุมทุก

สูง

2

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ ยง

วิธีกา

3

6

มำก

ชื่อโครงการ/
กิจกรรมลดความเสี่ ยง
(16)

ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ
(Out put)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า กาหนด

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

จะได้ (Out come) แล้วเสร็จ

และตัวชี้วดั

(17)

(18)

(19)

(20)

ปำน ควบคุ กำหนดแผนรำยรับ-รำยจ่ำย 1. มีช่องทำงกำร

1.มีกำรนำ

กลำง ม/ลด ที่ สอดคล้องกับกำรพัฒนำ

แสวงหำรำยได้

ผลงำนวิจัยใช้ใน

ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ควำม หน่วยงำนทุกด้ำนเพื่อกำหนด จำกกำรบริกำร

กำรอ้ำงอิงทำง

นำงปรียฉัตร บุนนำค

เสี่ยง งบประมำณในกำรบริหำร

วิชำกำรเชิง

วิชำกำร

พำณิชย์

2.เงินรำยได้จำก

ภำรกิจ

จัดกำรในแต่ละปี

ก.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ

2.รำยได้จำกกำร กำรบริกำรวิชำกำร
บริหำรวิชำกำร

เพิ่มขึ้น

เชิงพำณิชย์
จำนวนเงินวิจัยทำงด้ำน

ล้ำน

สังคมศำสตร์

บำท

5.20 จำนวนเงินวิจัยสำย

กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง

สังคมศำสตร์ไม่เป็นไปตำม ของแหล่งทุน ทำให้รูปแบบ
เป้ำหมำยที่ กำหนด

และวิธกี ำรเสนอขอรับทุนทำ
ได้ยำกและมีควำมซับซ้อน

2

4

8

สูง

2

2

4

ปำน ควบคุ โครงกำรอบรมกำรส่งเสริม

จำนวนเงินวิจัย

กลำง

ทำงสังคมศำสตร์ รำยได้จำกงำนวิจัย

วีรนันท์ ไชยมณี /น.ส.

เพิ่มมำกขึ้น

ขนิษฐำ เกตุสุวรรณ์)

ม และสนับสนุนกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรทำวิจัย

มหำวิทยำลัยมีเงิน
เพิ่มขึ้น

ก.ย.-65

รองคณบดี (รศ.ดร.

๑๗

ประเภท

ตัวชี้วดั

ความเสี่ ยง

หน่วย
นับ

เป้า
หมายปี

ประเด็นความเสี่ ยง

2565

ค่าคะแนนความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยงที่

(ก่อน)ดาเนินกิจกรรม

ยอมรับได้

ปัจจัยเสี่ ยง/สาเหตุความ โอกา
เสี่ ยง

สที่
จะ
เกิด

(1)

(2)
รำยได้จำกกำรให้บริกำร

(3)

(4)

(5)

บำท 500,000 รำยได้จำกกำรให้บริกำร

(6)
ภำวะกำรระบำดของเชื้อ

วิชำกำรไม่น้อยกว่ำ 500,000

วิชำกำรไม่เป็ นไปตำมเป้ำ ไวรัสโคโรน่ำ (โควิด-19)

บำท

ที่ กำหนด

ผล
กระ
ทบ

โอกา
คะแน ระดับ สที่
น risk risk จะ
เกิด

รจัด
ผล
กระ
ทบ

คะแน ระดับ
น risk risk

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14)

3

3

9

สูง

2

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ ยง

วิธีกา

2

4

การ
risk

ชื่อโครงการ/
กิจกรรมลดความเสี่ ยง

(15)

ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ
(Out put)

(16)

(17)

ผลลั พธ์ทคี่ าดว่า

กาหนด

จะได้ (Out come) แล้ วเสร็จ
(18)

(19)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
และตัวชี้วดั
(20)

ปำน ควบคุ 1. โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำ สร้ำงรำยได้เข้ำ

มหำวิทยำลัยแม่

กลำง

มหำวิทยำลัย

โจ้-แพร่ฯ เป็ นที่

วีรนันท์ ไชยมณี) /นำง

เพิ่มขึ้น

ยอมรับในกำร

ศิรภัสสร กันถำด

ม ทั กษะวิชำกำรและวิชำชีพ

อำจทำให้ มหำวิทยำลัย

แก่เยำวชนฯ

สถำบั นกำรศึกษำ หน่วยงำน

2. โครงกำรอบรมเชิง

พัฒนำทั กษะ

ไม่สำมำรถ จัดโครงกำร/

ปฏิบัติกำร "กำรวำงแผน

วิชำกำรและวิชำชีพ

กิจกรรม ได้ตำมแผน

ภำษีและกำรจัดทำบั ญชี

ให้แก่สถำนศึกษำ

ธุรกิจ

หน่วยงำนภำครัฐ

3. โครงกำรเพำะเลี้ยง

และประชำชน และ

เนื้อเยื่อพืช

สำมำรถสร้ำง

สำหรับนักเรียน

รำยได้เข้ำ

4. โครงกำรเพำะเลี้ยง

มหำวิทยำลัย

เนื้อเยื่อพืช
เศรษฐกิจเพื่อใช้ในเชิงพำณิชย์
(Non-Degree)
5.โครงกำรท่องเที่ ยวเชิง
เกษตร
อย่ำงสร้ำงสรรค์

ก.ย 65 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.

๑๘

ประเภท

ตัวชี้วดั

ความเสี่ ยง

หน่วย
นับ

เป้า
หมายปี

ประเด็นความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยง

ค่าคะแนนความเสี่ ยงที่

(ก่อน)ดาเนินกิจกรรม

ยอมรับได้

วิธีกา

ผล

การ

ปัจจัยเสี่ ยง/สาเหตุความ โอกา

2565

เสี่ ยง

สที่
จะ
เกิด

(1)

(2)

ความเสี่ ยง จำนวนร้ำนค้ำที่ ละเมิดสัญญำ

(3)

(4)

ร้ำนค้ำ

1

ด้านการ

(5)

(6)

ร้ำนค้ำที่ ระเมิดสัญญำ

ร้ำนค้ำจัดจำหน่ำยสินค้ำไม่

มำกกว่ำ 1 ร้ำน

เป็ นไปตำมสัญญำ หรือ

ปฏิบตั ิตาม

ผล
กระ
ทบ

โอกา
คะแน ระดับ สที่
น risk risk จะ
เกิด

รจัด
กระ
ทบ

คะแน ระดับ
น risk risk

(7)

(8)

(9)

(10) (11) (12) (13) (14)

2

4

8

สูง

1

กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ ยง

4

4

risk

ชื่อโครงการ/
กิจกรรมลดความเสี่ ยง

(15)

(16)

ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รับ
(Out put)
(17)

ผลลั พธ์ทคี่ าดว่า

กาหนด

จะได้ (Out come) แล้ วเสร็จ
(18)

(19)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
และตัวชี้วดั
(20)

ปำน ควบคุ -จัดทำหนังสือแจ้งร้ำนค้ำ

ร้ำนค้ำรับทรำบ

-มีข้อตกลงที่ ถูก

กลำง ม/ลด เพื่อรับทรำบร่วมกันในกรณี

และปฏิบัติตำม

บั นทึกไว้เพื่อควำม

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เครื่อง

ข้อตกลงสัญญำ

เข้ำใจของคู่สัญญำ

ดี)/นำงบุ ษบง เสนรังษี

ข้อตกลง

ควำม กำรทำสัญญำเช่ำพื้นที่

กฎระเบียบ

เสี่ยง ประกอบกำรและข้อตกลงใน

เม.ย.-65 ผอ.สำนักงำนคณบดี

ป้องกันควำม

สัญญำ

เข้ำใจผิดที่ จะ
เกิดขึ้นในอนำคต

ความเสี่ ยง
ด้าน

ผอ.สำนักงำนคณบดี

วิเครำะห์แล้วไม่มีควำมเสี่ยง เนื่องจำกระบบข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนทีใ่ ช้เป็นปัจจุบนั มีกำรอัพเดทอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงทัว่ ถึง เช่น ผ่ำนเว็บไซต์ ม.แม่โจ้-แพร่ www.phrae.mju.c.th /www.erp.mju.ac.th / (น.ส.จุฬำลักษณ์ เครื่อง

เทคโนโลยี

ดี)/นำยศตพล กัลยำ/

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจมหำวิทยำลัยทำง fb /กลุ่ม Lineสื่อสำรองค์กร และ อื่น ๆ หรือหำกเกิดปัญหำขัดข้องในระบบสำรสนเทศหน่วยงำนสำมำรถแก้ไขได้ทนั ท่วงที

สารสนเทศ

นำยศักดิ์ดำ ปินตำวงค์
https://www.facebook.co
m/Maejo-UniversityPhrae-Campus233207726709673/

ความเสี่ ยง - ไม่เกิดเหตุกำรณ์ที่

http://www.phrae.mju https://www.facebook.c
.ac.th/v2/
om/1526729580883736
/posts/2585426408347
376/

มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน

เกิดข้อร้องเรียนส่งผลให้

ด้านความ มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนเกิดเป็ น

เสียภำพลักษณ์และเสีย

มหำวิทยำลัย/หน่วยงำน เสีย

น่าเชื่อถือ ข่ำวที่ ทำให้เสียภำพลักษณ์ และ

ชื่อเสียง

ชื่อเสียง ขำดควำมน่ำเชื่อถือ

ขององค์กร เสียชื่อเสียง

ครั้ง

1

https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx

1

5

5

สูง

1

3

3

ปำน ควบคุ จัดทำระบบ กลไก ช่องทำง มีช่องทำงกำรรับ มหำวิทยำลัย/
กลำง ม/ลด กำรรับเรื่องร้องทุ กข์/

เรื่องร้องทุ กข์ /

หน่วยงำน มี

เม.ย.-65 รองคณบดี (อ.ดร.สิริ
ยุพำ เลิศกำญจนำพร)/

ควำม ข้อเสนอแนะ กำรแก้ไขปั ญหำ ข้อเสนอแนะ หรือ ภำพลักษณ์ที่ ดี มี

ผอ.สำนักงำนคณบดี

เสี่ยง ให้ทัน

ข้อร้องเรียน เพื่อ ควำมน่ำเชื่อถือต่อ

(น.ส.จุฬำลักษณ์ เครื่อง

ผู้บริหำรรับทรำบ บุ คลำกรภำยใน

ดี)/นำยศตพล กัลยำ/

และสำมำรถ

นำยศักดำ ปินตำวงค์

แก้ไขปั ญหำได้ทันที

และบุ คคลภำยนอก

๑๙
1.7.2 แผนบริหารควบคุมภายใน
ค่ าคะแ นนความ

ค่ าคะแ นนความ

เสี่ ย ง (ก่ อ น)

เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้

พัน ธกิ จ /
วั ต ถุ ป ระสงค์ /
การปฏิ บั ติ ง าน/

ประเด็ น ความเสี่ ย ง

ประเภทความ

ปั จ จั ย เสี่ ย ง/สาเหตุ
ความเสี่ ย ง

วั ต ถุ ป ระสงค์
การควบคุ ม

สภาพแ วดล้ อ มการควบคุ ม

ภายใน

โอกดาเนิผลน กิ จคะกรรม
ระดั โอก ผล คะ ระดั
าส กระ แ น บค าส กระ แ น บค
ที่ ทบ นค วาม ที่ ทบ นค วาม

เสี่ ย ง

จะ

(1)
(2)
พัน ธกิ จ ด้ านการเรี ย นการสอน

(3)

(4)

(5)

วาม เสี่ ย จะ

วาม เสี่ ย

กิ จ กรรมที่ จ ะท าเพื่อ ลดความเสี่ ย ง

ตั วชี้ วัด ความส าเร็ จ risk

วิ ธี กา
รจั ด
การ
risk

เกิ ด
เสี่ ย ง เกิ ด
เสี่ ย ง
(6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14)

โครงการ/กิ จ กรรม ลดความเสี่ ย ง

(15)

ก าหนด

สารสนเทศแ ละการ

วิ ธี การติ ด ตามแ ละ

สื่ อ สาร

ประเมิ น ผล

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

จัดเก็บไว้ในฐำนข้อมูล

บรรจุวำระกำรประชุม

ก.ย.-65

สถำนหลักสูตรใน

หลัก

2

รองคณบดี (ผศ.ดร.อิศ

ระบบสำรสนเทศ

ในกำรประชุม

ระบบ checo :

สูตร

เสร็ จ

ตั วชี้ วัด (KPI)

(ด-ปี )

หน่ วย
นั บ

แ ผน

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กิ จ กรรมแ ละตั วชี้ วัด

วั ต ถุ ป ระสงค์ : ผลิ ต บั ณฑิ ตให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ านการเกษตร โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี (ตามพัน ธกิ จ )
งาน : งานบริ ก ารการศึ กษา
กระบวนงาน /ขั้ น ตอน :
วั ต ถุ ป ระสงค์ : หลั ก สู ต รผ่ านการปรั บ ปรุ ง แ ละตอบสนองต่ อ ผู้ เ รี ย น
- กำรพิจำรณำ

ระเบียบข้อบั งคับ/ด้ำน

ผ่ำนควำมเห็นชอบ - กำรดำเนินงำน

ด้านกฎหมาย /ระเบียบ

กำรกำกับติดตำม กำรกำกับติดตำมให้หลักสูตร

ข้อบังคับ/ด้านการดาเนินงาน ให้หลักสูตร

3

4

12 สู ง

3

2

ดำเนินกำรตำมรอบระยะเวลำ

ดำเนินกำรตำม

และแก้ไข มคอ2 ให้ถูกต้องตำม

รอบระยะเวลำ

เกณฑ์ที่ กำหนด

6 ปาน ลด กำกับ/ติดตำมหลักสูตรที่ ถึงเวลำรอบ
กลา ความ ปรับปรุงให้ดำเนินกำร
ง

เสี่ยง

แม่โจ้-แพร่ฯ

นักศึกษำไม่สำเร็จ

ด้านกฎหมาย /ระเบียบ

สถำนะ : P

รำ วัฒนนภำเกษม)/
หน.บริกำรกำรศึกษำฯ
(นำยอภิสิทธิ์ รัตนป

และแก้ไข มคอ2

ภำนันท์)/น.ศ.ฉลวย จัน

ให้ถูกต้องตำม

ศรี

เกณฑ์ที่ กำหนด
คุณสมบั ติของ

คณะกรรมกำรวิชำกำร

ติดตำมช่วยเหลือ

ติดตำมช่วยเหลือและให้

อำจำรย์ผู้รับผิชอบ กำรศึกษำตำมระยะเวลำ ข้อบังคับ/ด้านการดาเนินงาน และให้คำปรึกษำ

คำปรึกษำช่วยเหลือให้นักศึกษำ

หลักสูตร

ที่ กำหนด (กำรตลำด

ช่วยเหลือให้

สำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำ

ส่งผลกระทบต่อหลักสูตร

นักศึกษำสำเร็จ

ที่ กำหนด

กำรบั ญชีในปี 2565)

กำรศึกษำตำม
ระยะเวลำที่ กำหนด

3

4

12 สู ง

3

2

6 ปาน ลด หลักสูตรพิจำรณำตรวจสอบคุณสมบัติ
กลา ความ อำจำรย์/งำนวิจัย ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
ง

เสี่ยง มำตรำฐำน
- ติดตำมและช่วยเหลือนักศึกษำที่ มปี ั ญหำ
ให้สำเร็จกำรศึกษำ

๒๐
ค่ าคะแ นนความ

ค่ าคะแ นนความ

เสี่ ย ง (ก่ อ น)

เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้

พัน ธกิ จ /
วั ต ถุ ป ระสงค์ /
การปฏิ บั ติ ง าน/

ประเด็ น ความเสี่ ย ง

ประเภทความ

ปั จ จั ย เสี่ ย ง/สาเหตุ
ความเสี่ ย ง

วั ต ถุ ป ระสงค์
การควบคุ ม

สภาพแ วดล้ อ มการควบคุ ม

ภายใน

โอกดาเนิผลน กิ จคะกรรม
ระดั โอก ผล คะ ระดั
าส กระ แ น บค าส กระ แ น บค
ที่ ทบ นค วาม ที่ ทบ นค วาม

เสี่ ย ง

จะ

(1)
(2)
พัน ธกิ จ ด้ านการวิ จั ย แ ละนวั ต กรรม

(3)

(4)

กิ จ กรรมที่ จ ะท าเพื่อ ลดความเสี่ ย ง

(5)

วาม เสี่ ย จะ

วาม เสี่ ย

ตั วชี้ วัด ความส าเร็ จ risk

วิ ธี กา
รจั ด
การ
risk

โครงการ/กิ จ กรรม ลดความเสี่ ย ง

เกิ ด
เสี่ ย ง เกิ ด
เสี่ ย ง
(6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14)

(15)

สารสนเทศแ ละการ

วิ ธี การติ ด ตามแ ละ

สื่ อ สาร

ประเมิ น ผล

(16)

(17)

ก าหนด
เสร็ จ

ตั วชี้ วัด (KPI)

(ด-ปี )
(18)

(19)

หน่ วย
นั บ

แ ผน

(20)

(21)

ล้าน

5.2

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กิ จ กรรมแ ละตั วชี้ วัด

(22)

วั ต ถุ ป ระสงค์ : พัฒ นาองค์ ความรู้ ด้ านการวิ จั ย ทางการเกษตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่อ มุ่ ง สู่ ค วามเชี่ ย วชาญในระดั บ ชาติ (ตามพัน ธกิ จ )
งาน : วิ จั ย
กระบวนงาน /ขั้ น ตอน :
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อ รวบรวมโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น
1. เก็บและรวบรวม

จานวนเงิน วิจยั สาย

การปรั บเปลี่ยน

ด้านการดาเนิ น งาน ความรู้ ทักษะและความสามารถ 2

ข้ อมู ลโครงการวิจยั

สังคมศาสตร์ ไ ม่ เ ป็ น ไป

โครงสร้ างของแหล่งทุน

การมี ส่วนร่ วมของ

ที่ไ ด้รับทุน วิจยั ทาง

ตามเป้ าหมายที่กาหนด

ทาให้ รูปแบบและวิธี การ

คณะกรรมการบริ หารและ

เสนอขอรั บทุน ทาได้ยาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

สังคมศาสตร์ เป็ น
ประจาทุกเดือน
2. สรุ ปข้ อมู ล
โครงการวิจยั ที่
ได้รับทุน ทาง
สังคมศาสตร์ และ
นาจานวนเงิน ทุน
วิจยั มาหาค่าเฉลี่ย
ต่อจานวนอาจารย์
และนั กวิจยั

และมี ความซับซ้อน

4

8

สูง

2

2

4 ปาน ลด จัดทาหนั งสือเวียน ขอความอนุ เ คราะห์
กลา ความ ข้ อมู ลงานวิจยั เป็ น ประจาทุกเดือน และ
ง

เสี่ยง ดาเนิ น การจัดทาโครงการอบรมการ
ส่งเสริ ม และสนั บสนุ น การสร้ างแรงจูงใจ
ในการทาวิจยั
วิ เ คราะห์ แ ล้ วไม่ มี ค วามเสี่ ย ง

จัดเก็บไว้ใ นฐานข้ อมู ล

ติดตามโดย

ระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการวิจยั /
น.ส.ขนิ ษฐา เกตุสุวรรณ์

ก.ย.-65 จานวนเงิน วิจยั

ทางด้านสังคมศาสตร์ บาท

ผู้ช่วยคณบดี(รศ.ดร.
วีรนั น ท์ ไชยมณี)/น.ส.
ขนิ ษฐา เกตุสุวรรณ์

๒๑
ค่ าคะแ นนความ

ค่ าคะแ นนความ

เสี่ ย ง (ก่ อ น)

เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้

พัน ธกิ จ /
วั ต ถุ ป ระสงค์ /
การปฏิ บั ติ ง าน/

ประเด็ น ความเสี่ ย ง

ประเภทความ

ปั จ จั ย เสี่ ย ง/สาเหตุ
ความเสี่ ย ง

วั ต ถุ ป ระสงค์
การควบคุ ม

สภาพแ วดล้ อ มการควบคุ ม

ภายใน

โอกดาเนิผลน กิ จคะกรรม
ระดั โอก ผล คะ ระดั
าส กระ แ น บค าส กระ แ น บค
ที่ ทบ นค วาม ที่ ทบ นค วาม

เสี่ ย ง

จะ

(1)

(2)

(3)

(4)

กิ จ กรรมที่ จ ะท าเพื่อ ลดความเสี่ ย ง

(5)

วาม เสี่ ย จะ

วาม เสี่ ย

ตั วชี้ วัด ความส าเร็ จ risk

วิ ธี กา
รจั ด
การ
risk

เกิ ด
เสี่ ย ง เกิ ด
เสี่ ย ง
(6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14)

โครงการ/กิ จ กรรม ลดความเสี่ ย ง

(15)

ก าหนด

สารสนเทศแ ละการ

วิ ธี การติ ด ตามแ ละ

สื่ อ สาร

ประเมิ น ผล

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

จัดเก็บไว้ใ นฐานระบบ

ติดตามโดย

ก.ย.-65

จานวนเงิน รายได้

บาท

เสร็ จ

ตั วชี้ วัด (KPI)

(ด-ปี )

หน่ วย
นั บ

แ ผน

(21)

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กิ จ กรรมแ ละตั วชี้ วัด

(22)

พัน ธกิ จ ด้ านบริ ก ารวิ ช าการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : การเป็ น สถาบั น ที่ ป ระชาชนพึ่ง พาได้ แ ละมี ส่ วนร่ วมในการยกระดั บ การพัฒ นาความเข้ ม แ ข็ ง แ ละคุ ณภาพชี วิต ของชุ ม ชน (ตามพัน ธกิ จ )
งาน : จ านวนเงิ น รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการบริ ก ารวิ ช าการ
กระบวนงาน /ขั้ น ตอน :
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อ ให้ จ านวนเงิ น รายได้ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย
1.ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ มี ผู้เ สนอโครงการน้ อย

การประชาสัม พัน ธ์ ไ ม่ ทั่วถึ ง ด้านการดาเนิ น งาน สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ

บุ คลากร สาขาวิชา ทาให้ โ อกาสสร้ างรายได้

เชื้อไวรั สโคโรน่ า (โควิด-19)

ฝ่ายงาน เสนอการ

ในปั จจุบัน มี ผลต่อการจ้ด

เข้ ามหาวิทยาลัยไม่

จัดทาโครงการ ค่าย บรรลุผล
วิทยาศาสตร์ และ
ค่ายปฏิ บัติการ
2. เก็บรวบรวม
ข้ อมู ลและสรุ ปผล
จานวนรายได้

กิจกรรม โครงการ

3

4

12 สูง

2

2

4 ปาน ควบคุ จัดหนั งสือเวียน/ แจ้งเวียนผ่านช่องทาง
กลา ม/ลด สื่อสารออนไลน์ ต่าง ๆ เพื่อ
ง

สารสนเทศ

500,000 ผู้ช่วยคณบดี (รศ.ดร.

คณะกรรมการบริ การ

จากการบริ การ

วีรนั น ท์ ไชยมณี) /

ความ ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ บุคลากร สาขาวิชา ฝ่าย

วิชาการ/นางศิรภั สสร

วิชาการ

นางศิรภั สสร กัน ถาด/

เสี่ยง งาน เสนอโครงการค่ายปฏิ บัติการ เพื่อ

กัน ถาด

สร้ างรายได้เ ข้ ามหาวิทยาลัย
วิ เ คราะห์ แ ล้ วไม่ มี ค วามเสี่ ย ง

ก.ย.65

๒๒

ค่ าคะแ นนความ

ค่ าคะแ นนความ

เสี่ ย ง (ก่ อ น)

เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้

พัน ธกิ จ /
วั ต ถุ ป ระสงค์ /
การปฏิ บั ติ ง าน/

ประเด็ น ความเสี่ ย ง

ประเภทความ

ปั จ จั ย เสี่ ย ง/สาเหตุ
ความเสี่ ย ง

วั ต ถุ ป ระสงค์
การควบคุ ม

สภาพแ วดล้ อ มการควบคุ ม

โอกดาเนิผลน กิ จคะกรรม
ระดั โอก ผล คะ ระดั
าส กระ แ น บค าส กระ แ น บค

ภายใน

ที่ ทบ นค วาม ที่ ทบ นค วาม

เสี่ ย ง

จะ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

วาม เสี่ ย จะ

วาม เสี่ ย

กิ จ กรรมที่ จ ะท าเพื่อ ลดความเสี่ ย ง

ตั วชี้ วัด ความส าเร็ จ risk

วิ ธี กา
รจั ด
การ
risk

โครงการ/กิ จ กรรม ลดความเสี่ ย ง

เกิ ด
เสี่ ย ง เกิ ด
เสี่ ย ง
(6) (7) (8) (9) (10 (11 (12 (13 (14)

สารสนเทศแ ละการ

วิ ธี การติ ด ตามแ ละ

สื่ อ สาร

ประเมิ น ผล

(16)

(17)

(15)

ก าหนด
เสร็ จ

ตั วชี้ วัด (KPI)

(ด-ปี )
(18)

(19)

หน่ วย
นั บ

(20)

แ ผน

ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กิ จ กรรมแ ละตั วชี้ วัด

(21)

(22)

ไม่ เ กิน 2

ผอ.สานั กงานคณบดี

พั น ธกิ จ ด้ านการ บริ หาร จั ดการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : พัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (ตามพัน ธกิ จ )
งาน : การเงิ น การคลั ง แ ละพัส ดุ (การเบิ ก จ่ ายเงิ น เป็ น ไปตามรอบการเบิ ก )
กระบวนงาน /ขั้ น ตอน :
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อ ให้ ก ารเบิ ก จ่ ายงบประมาณเป็ น ไปตามแ ผน
1. การขออนุ มั ติ การอนุ มั ติการเบิ กจ่าย
การเบิ ก จาย

ล่าช้า

ผู้จดั ทาเอกสารจัดทา

ด้านการปฏิ บัติ

ข้ อกฎระเบี ยบข้ อบั งคับการขอ 3

เอกสารไม่ ถูกต้อง และ

ตามกฎหมาย

อนุ มั ติการเบิ กจ่าย ตาม

กระชั้น ชิด เอกสารถู กตี

ระเบี ยบ และ

ระเบี ยบมหาวิทยาลัยและ

กลับแก้ไ ข หรื อการขอ

ข้ อบั งคับ

กรมบั ญชีกลาง

5

15 สู ง 2

2

4

มาก

ปาน ควบคุ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทา

จัดเก็บไว้ใ นฐานระบบ

ติดตามโดย รก.หั วหน้ า ส.ค.-65 จานวนครั้ งของ

กลา ม/ลด เอกสาร ภายใต้โ ครงการ : โครงการ

สารสนเทศ

งานคลังและพัสดุ (นาง

ง

ครั้ ง

เอกสารถู กตีกลับ

(น.ส.จุฬาลักษณ์

ความ ประชุม เชิงปฎิ บัติการเพื่อทบทวน

ปรี ยฉั ตร บุ น นาค/นาง

เครื่ องดี)/หน.งานคลัง

เสี่ยง แผนการปฏิ บัติงานด้านงานคลังและพัสดุ

นั น ทนิ ตย์ เขื่ อนเชียงสา

และพัสดุ (นางปรี ยฉั ตร

อนุ มั ติเ บิ กจ่ายไม่

บุ น นาค)

สอดคล้องกับการ
2. การเดิ น

วิ เ คราะห์ แ ล้ วไม่ มี ค วามเสี่ ย ง

เอกสาร
3.การเบิ
ก จ่ ายเงิ น การเบิ กจ่ายงบประมาณ
ไม่ ทัน ตามกาหนดเวลา

การจัดทาเอกสารไม่

ด้านการปฏิ บัติ

ข้ อกฎระเบี ยบข้ อบั งคับการขอ 3

ถู กต้อง เอกสารถู กตีกลับ ตามกฎหมาย

อนุ มั ติการเบิ กจ่าย ตาม

แก้ไ ขหรื อการขออนุ มั ติ

ระเบี ยบ และ

ระเบี ยบมหาวิทยาลัยและ

เบิ กจ่ายไม่ สอดคล้องกับ

ข้ อบั งคับ

กรมบั ญชีกลาง

การดาเนิ น งานกิจกรรม

5

15 สู ง 2
มาก

2

4

ปาน ควบคุ จัดทาหนั งสือชี้แจงเจ้าของโครงการ/ผู้ขอ จัดเก็บไว้ใ นฐานระบบ

ติดตามโดย รก.หั วหน้ า ก.ย.-65 การเบิ กจ่ายเงิน

กลา ม/ลด อนุ มั ติใ ห้ ดาเนิ น การการขออนุ มั ติการเบิ ก สารสนเทศ

งานคลังและพัสดุ (นาง

ง

ความ จ่ายเงิน ต่างๆ เป็ น ไปตามแผนและไม่ ควร

ปรี ยฉั ตร บุ น นาค/นาง

เสี่ยง เกิน เดือน ส.ค.ของปี งบประมาณนั้ น ๆ

นั น ทนิ ตย์ เขื่ อนเชียงสา

เป็ น ไปตามแผนการ

ร้ อยละ

80

๒๓

สาเนา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน

๒

คำสั่งมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ที่ 3 / ๒๕65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
ประจำมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
________________________________
อนุ ส นธิค ำสั่ งมหำวิท ยำลั ย แม่ โจ้ -แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ 711/2563 ลงวั น ที่ 16 ตุ ล ำคม
พ.ศ. 2563 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและควบคุ ม ภำยใน ประจ ำมหำวิ ท ยำลั ย แม่ โ จ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดวำระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 นั้น
เนื่องจำกคำสั่งดังกล่ำวได้หมดวำระลงในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและควบคุ ม ภำยใน มหำวิ ท ยำลั ย แม่ โ จ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำมหำวิทยำลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้
1. คณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประธำนกรรมกำร
2. ผู้ช่วยคณบดี (รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี)
รองประธำนกรรมกำร
3. รองคณบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อิศรำ วัฒนนภำเกษม)
กรรมกำร
4. รองคณบดี (อำจำรย์ ดร.สิริยุพำ เลิศกำญจนำพร)
กรรมกำร
5. ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง)
กรรมกำร
6. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณบดี
กรรมกำร
7. หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ
กรรมกำร
8. รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนนโยบำยและแผน
กรรมกำร
9. รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรวิชำกำรและวิจัย
กรรมกำร
10. รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนคลังและพัสดุ
กรรมกำร
11. รักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร
กรรมกำร
12. หัวหน้ำหน่วยพัฒนำนักศึกษำ
กรรมกำร
13. หัวหน้ำหน่วยสื่อสำรองค์กร
กรรมกำร
14. หัวหน้ำหน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กรรมกำร
15. นำงศิรภัสสร กันถำด
กรรมกำร
16. นำงบุษบง เสนรังษี
กรรมกำร
17. นำงสำวถิรนันท์ กิติคู้
กรรมกำรและเลขำนุกำร
18. นำงดุลฤดี เครื่องดี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยมีบทบำทและหน้ำที่...

๒
โดยมีบทบำทและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
๑ . จั ด วำงระบ บ กำรบ ริ ห ำรควำมเสี่ ย งและควบ คุ ม ภ ำยใน ของมห ำวิ ท ยำลั ย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๒. จัดให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรค้นหำควำมเสี่ยงที่มีอยู่และควำมเสี่ยงที่คำดว่ำ
จะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนในควำมรั บ ผิ ด ชอบ พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มกั น ก ำหนดกิ จ กรรมควบคุ ม ให้ มี ค วำมเสี่ ย ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. ดำเนินกำรพิจำรณำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและระบบควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
๔. ด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งรอบ 6 ,9
และ 12 เดือน ระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖5
สั่ง ณ วันที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2565

(อำจำรย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข)
คณบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

